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 םיינוריע םימלסומ 1 םייררה םידוהי

 (" J שת ץייק ו הפיח ו היגולונתאלו הקיסומל ןואיזומה



 הכורעת

 רוצנב הנינ 0 תרצוא

 ןוהט תיו:ד 0 הנשימ תרצוא

 ו:וה תירוא ,י(אי(חנ ו:עיו אבי(א :םילשורי 1- המרגורפ 0 בוציע

 ו:כה ןר 'ואו:וקינ הנהוי 0 םימשר

 רומטו: ה(אינד 0 הקפה

 ,ו:אכימ ןמכו ,ו:איתכאש יתשיגנכב ,הרש י(אירא ,ןנור ינבא 0 ינטכ תווצ

 בד רגיפש, ןויצ ינש ,קחצי ינותי r , ימר ןייטשרבו:י r ,םייח רנכו

 מ"עב ףוודחס 'אב" 0 סכמ תוילמעו הלבוה

 בוו:יעמשי י(ע 0 הפיחל וקאבמ םיטירפה יוויל

 גולטק

 רוצנב הנינ 0 הכירע

 וו:ככ הרופיצ ,ינ(יא הרוא' רמירד עבש תב ,ןוהט תיו:ד 0 תכרעמ
 ןתיא הרטע 0 הקפהו בוציע

 גרבנדו:וג הי(וי ,קי(רוג טד 0 םימוגרת

 ריקי ןושרג 0 םצל

 4 •מעב טוריפ פ"ע םירחא םימוליצ
 טנרב הו:מרכ 0 הדלקה

 מ•עב תמתר 0 תבשחוממ תיפרג הכירע

 מ•בע . ש.א. ר 0 תוחולו הדרפה

 ביבא-לת ,מ•עב ו(איאר 0 הספדה

 אבוק ,םייררה םידוהי ,הנותח 0 הכירכה לע

 הפיח 0 1992 ,ילויב 28 0 החיתפ

 תורומש תויוכזה לכ@

 1992 ,הפיח ,היגולונתאלו חק סרמל ןואיזומ
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 םייררה םידוהי- א קלח

 אובמ 9

 םייררה םידוהי 10 ןרוא-ןב ןושרג

 זאקוואקה לש רהה ידוהי תורפס 13 דנ t אלכימ 'פורפ

 רהה ידוהי ברקב הבותכה 26 רבצ םולש ר"ד

 ךאיגייברזאב הניגנ ילכו הקיסומ 33 רוצנב הנינ

 זאקוואקב םיאלט תדובעו המקיר 41 רמירד עבש-תב

 יאירלאק 52 ןוהטתילד

 בקלח
-

 םיינוריע םימלסומ

 אובמ 61

 ךאיגייברזאב תיתרוסמ תיממע תונמא 62

וצנב הנינ ואיגייברזא לש ימואלה ררושמה . יבא•גנאג ימאזינ 63 ר

 תוימואל תושובלת 64 אבייגאט היור ר"ד

 זאקוואקהמ םיגראמ 74 רייכ לוראק

 םיחנומ ןולימ 78

 היפרגוילביב 80

 l נ
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 :תובידאב םיאבה םימוליצה

 לש החפשמ ימובלא ףסואמ( םימולצתה ןויכרא ,תוצרפתהה תיב

8 , 74 , 41 , 33 , 26 , 10 ימע- )זאקוואק יאצוי 7  , 130 , 137 , 150 , 153 . 

 . 147 , 16 ימע- ןזרוא .פ :םלצ .הכיו ,רולקלופל ןואיזומה

 . 13 •מע- טכברד ,בוליכיא ןוד

 . 52 ימע- וכע ,בוליכד דבכוי

 . 109 ימע- םי-תירק ,הנולימש ירוט הכאיטאט

 ,ןאבליס ראר•ג לש ורפס ןותמ :הכירכה לע

, lmages et Traditions Juives 
. 342 . Editions Astrid, Paris, 1980, p 

 . םילשורי ,לארשי ןואיזומ תיירפס

The following photographs are by courtesy of: 

Beth Hatefutsoth, photo archive (from the collection of 

family albums of Caucasian Mountain Jews in Israel) -

p. 10, 26, 33, 41, 74, 87, 130, 137, 150, 153. 
Museum fiir VoLkerkunde, Vienna. 

Photographer: F. Orden - p. 16, 147. 
Don Ichilov, Derben - p. 13. 

Yocheved Danilov, Acre - p. 52. 
Tatiana Turi Shmilova, IGryat-Yam - p. 109 .. 

 :םימוסרפה ןותמ םיאבה םימוליצה

: The following photographs are from the publications 

. 1989 , p. 62: Azerbaijanian Copper - lntourist, Baku 

-. p. 63: Tagiyeva, R 

, ni's Characters on the Carpets ו Niza 

. 1991 , lshig", Baku " 

-. p. 53, 110: Guliev, G.A 

," Ob Azerbaidjhnskoy Naboyka " 

, Sovetckaya Etnographiya, 2, 1964, Moskva 

. 136 . Academiya Nauk, SSSR, p 

-. p. 64, 82, 99: Efendiyev, R 

, Fo/k Art of Azerbaijan 

. 156 , 153-154 . Ishig", 1984, figs " 

. 1981 , p. 77: Postcard, Aurora Art Publishers 

, p 84, 101: Kerimov, L. -Azerbaijan Carpet 

. 123 , 96 . Jazichi", Baku, 1985, p " 

, p. 105: Volker der Sowjetunion, Ku/tur 11nd Lebensweise 

, Staatliches Museum fiir Volkerkunde 

. 36 . Dresden, 1977, p 

On the cover: from the book by Gerard Silvain: 

ln1ages et Traditions J11ives, 

Editions Astrid, Paris, 1980, p. 342. 
The Israel Museum Library, Jeru alem. 

 םיחיטשל ימואלה ןואיזומה תלאשה 251 דעו 190•סממ םיטירפה

.ןא•גייברזא לש תוברתה רש תוסחב ,וקאנב

loan from the State Museum סח l tems nos. 190-251 are 

of Azerbaijan Carpets in Baku, under the auspices of the 

. Minister of Culture, Azerbaijan 
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 ילארשי הרואיל •בגל הנושארבו שארב תודוהל ינוצרב

 םינשב רולקלופלו היגולונתאל ןואיזומה תרצוא ,)ןייטשכורב(

1979  ידוהי לש םיצפח ףוסיא לע הדקש התנוהכ תעב רשא , 1975-

 .םדעתל םיצמאמ התשעו ,ןא•גייברזא

- דעלג הלואג •בג ,הפיח- לילג הרופיצ •בגל בל-קמועמ הדות

 ץרמב ולעפו ודדוע רשא ,הרדח- ישי העונ •בגלו ,ןורשה תמר

 .הכורעתה ןויער תמשגה תארקל

 הילוי •בגהו ואלוקיכ הנחוי •בגה ,ללה ןר רמל תדחוימ הדות

 .וכל וטישוהש ברה עויסה לע גרבכדלוג

 תא הווילש לע הדות ,ןוסנורהא ריאמ ,הפיח ןואיזומ לוrכנמל

 .היישעבו הצעב הכורעתה

 תוארל הכז אל לוrז בוכימינב וימינבש לע רעצ םיעיבמ ונא

 .הכרדהבו הצעב רזע התנכהבש הכורעתה תחיתפב

 תנכהב וכל ועייסש הלא לכל בל-קמועמ החולש ונתדות

 תלאשהב םא ,תובדנתה תדובעב םא ,גולטקהו הכורעתה

 :הצעב םאו ,םיצפח

 ביבא-לת םהקבר בומוושבא

 בכיע ם ץרפ וה<וא

 ןג תמר ם וטוא •פורפ רגסוא

גרמ ךווב  הפיח ם תו(

 םי תירק ם ועי בונימינב

 הרדח ם נוונך ןשווג

ורג  הפיח ם אביקע ךנ

 וכע ם דבכוי בוו<נד

 םייח תירק ם הפי ווה

 םיכובה בשומ ם םירמ רבו

 אביקע רוא ם היגוס הבו(וקזוח

 הפיח ם רתסא סהוו

 םילשורי םהשמ גופסו<

 הפיח ם הינח וקחצי

 הפיח ם בקעי וקחצי

 רחשה תלייא ם המר <וארשו

 םייתעבג ם'"שר בורכששו

 םילשורי ם הנח ןהכ

 םי תירק םהנימ ןווו

 הפיח ם רתסא יקסבדוומ

 הפיח ם תרפא הנשימ

 םילשורי ם הכרב יקסבודס

 ןריצע ויכ ם ונוט ןמדירפ

 הפיח ם הביבא סרפ

 למרכה תריט ם וארשו וקנדור

 םילשורי ם הניגמ ןווכש

 םילשורי ם היעמש באומכש

 םי תירק ם ורוט הנאיטאט הבוו<מש

s ן 



1 83 . p ( ם )פרט( הישלא הרווע- אמאר Kamar - woman's belt (detail 
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 תועינצ בקע ילוא ,ול תויוארה הטלבההו בלה תמושתל הכ דע הכז אלש ידוהיה םעהמ גלפל שדקומ רז הכורעת לש ןושארה הקלח
 .וישנא לש םייפוא

 ור ונתהש ,ןא•גייברזא לש )רוהו•ג( "םייררהה םידוהיה" לש תרוסמהו תירמוחה תוברתה תודוא הפיקמ הכורעת תגצומ ץראב הנושארל

 .הצרא םתיברמ תיילעו תימואלה תוררועתהה דע זאקוראקה ירה חרזמב סיכש תואמ

 תואב יכ תרפסמ סהשל תרוסמה .זאקוואקה חרזמ ןרפצבו ןופצב יפסכה סיה ףוחל רורב יתלב םאצומש םידוהי ועיגה סיכו תורוד ינפל

 .סינותכב ויכומיס ןיא ןכל .םיטבשה תרשעל וכייתשה סה יכו ,סרפו לבב ,ררשא תלוגמ ודדנ םהיתובא

7 ה האמב רוזאה תא ושבכש ,םירזוכה  ברד- םידוהיה תד תא םהיכלמ ולביק ףא הרבס יפלו ,ןא•גייברזאלר ןאטסגאדל ראשה ןיב רודח ,-

 .סש תרכינ העפשה התיה םימי סתראב תידוהיה היסולכואל יכ דיעמה

 .זאקוראק ידוהיל בהזה רות התיה התרכלמ תפוקתו ,רוחשה םיהו יפסכה סיה ןיב םיבחרנ םיחטש לע הערתשה םירזוכה תכלממ

 םייררה סי n הו לש תוקיתע תוידרהו תוליהק לש ןתואצמיה תא ריבסהל ילוא ןתינ ןכ .-13 ה האמב ןאח סיגני•ג ו rr ע הברחנ וז הכלממ

 סרקמכ ןטק טועימ וויה ,תורייעבו םירפכב וררוגתה ,תונטק ןוה ולא תוליהק .-18 ה האמה ףוסב םיסרוה י"ע זאקרראקה שבכנ רשאכ

 ויתוברת תועפשה וגפס ןהו םמתוח תא ןהילע ועיבטה םיברה םישוביכה .תוכורא תופוקתל ידוהיה סעה ףרגמ תוקתונמ ויהו ןבשומ

 וא על רומשל ו ילצה ךה ,ןכ יפ לע ףא .םיסרוה ףוסבלו םיקורטה ,םילוגנומה ,םיברעה ,םיסרפה- ורזאב רטלשש סימעהמ תויתרבחו

 .םיקהבומ םיידוהי םיגהנמו םייח

 תב וכרענ הלימ תירבו הנותח יסכט .הלודגה תבחרומה החפשמה התיה תימראל-תיתדה תרוסמהו םיכרעה רומישל םימרוגה ויב

 ןוטלשה לש ואובל דע המיחלו הביכר ,המאד תדובע לש םיקהבומ רפכ ייח ולהינ םידוהיה .תבורעת יאושינ ורסאנו ,ולא תוחפשמ

 ,וקאנ רמכ םיינוריעה םיזכרמה לא םירפכהמ הדידכ הלחה ) 1917-1912 ( םיחרזאה תמחלמו הכפהמה תרכשכ .זאקרראק ירהל יטייבוסה

 סהמ םיבר תיילעל דע- סירהב םקלח תנמ התיהש תרוסמה לעו יתחפשמה הנבימה לע בורל ורמש סש סג .אלאק'צאחאמו ,טנברד

 .הצרא

 .וז האלפומ הליהק סע הנושאר תורכיה הכורעתה הרוהמ ,ץראה ינבמ רכינ קלחל

 .הוואגל רוקמו םישרוש הכורעתב ואצמי ,םתודליב הכה ראב רא ץראב ודלונ סהמ םיברש- םיריעצה הדעה ינב סגש הורקת ונא

 רוצנב הנינ
 רצוא
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 ם י ו ו ה ם ד ו ה י

 ןרוא-ןב ןושרג

 הטיסרבינואה לש תונחרזמל הטלוקפה רגוב אוה ןרוא-ןב ןושרג רמ

 לש היפוסוליפל ןוכמב רקחמב קסע ;היזורג י.סיליבטב תיתכלממה

 ,םילשוריב יבצ-ןב ןוכמכ רקחמ דנוע היה ;היזורג לש םיעדמל הימדקאה

 . דולב תורפס רקחמל ןמרבה ןוכמב- התע . היזורג ידוהי רקחל לעפמכ

 ידוהי" :רפסמ תומש יפסכה םיה ברעמ ןופצב םייחה רהה ידוהיל

 םהייח ."םיטאט" ,"ןאטסגאד ידוהי" ','םייררה םידוהי" ','זאקוואק

 וצמיא ףא םהו םיבר םייזאקוואק םיטבש םע םתונכשמ ועפשוה

 י,דכו תולפט תונומא ,םישכ יוביר ןוגכ הלא לש םהיגהנממ המכ

 .הכלהבש רוסיאה תורמל

 ןתינ אלו ד.אמ דע םילד םייררהה םיודהיה תודלותל תורוקמה

 דעו םאוב תעמ דרחינ ,האולמב םהלש הירוטסיהה תא רזחשל

 םיווהמ םכיאש םע-ירופיסו תודגא דוסי לע אלא ,-19 ה האמה

 תודועת ףסוא אוה דחוימ ידוהי ומוח .תובותכ תודועתל ףילחת

 .)היפרגוילביב •ו( וקחצי קחצי ןב בקעי ברה לש יטרפה ונויכראמ

 ווקמ אוהש יכואשט י"י לש ויתועסמ ימשו ועיפוה-19 ה האמב

 םירמאמ םע דחי ,ל"כה האמב דחוימב ,הדעה תודלותל דאמ בושח

 םירקחמ .הפוקת התואב תידוהיה תוכותעב הילע םסופ אוהש םיבו

 רואיתב םיקסוע םלוככ םבור ןא ,-20 הו-19 ה תואמב ועיפוה םיפסונ

 .ןהינפל אלו ולא תואמב םידוהיה בצמ

 ,"םיטבשה תושע" יאצאצ םה זאקוואק ידוהי יכ הרבס םכמא תמייק

 תוריהזב הילא םיסחייתמ םירקוחהו ,הפ-לעבש תווסמב הווקמ ןא

 .םיבותכב תוחכוה וסוח תאפמ

 םידוהי לש תולודג תוצובק סופ םוחתמ ועיגה-5 ה האמבש הארנ

 .םיכאסאסה תוכלמב ופדרכ ושאכ "ןאטסגאד" םויה יווקה חטשל

 םאלסיאל םיודהיה וסנאכ ,םימלסומה י"ע ןאטסגאד שוביכ וחאל

 תופקתהמ םג ולבס םהינכשו םה .תחפו ןלה םרפסמ ןכ בקעו

 ,םיסרפ :םייניבה ימיב תונוש תופוקתב םירז םישבוכ דצמ תופוכת

 ץלאכ ףא היסולכואה ןמ קלח .דועו םיקווגלס ,םילוגנומ ,םיכרות

 לע רומשל חילצה בורה לבא ,שפנ חופיק לש הככס ןותמ ותד רימהל

 םיידוהי םיזכרממ םקוחירו טלחומה םדודיב תוומל ,ותודהי

 .ברעמבו חרזמב

 תויביטרטסינימדא תודיחי יתשב רקיעב וזכרתה זאקוואק ידוהי

 םירוזפ ויה םה .ןא'גייברזאו ןאטסגאד :תוצעומה תירב לש

 דחא "רדח" ודילו תסככ-תיב היה בושיי לכב טעמכו םינוש םיבושייב

-2% כ-19 ה האמה ףוסב םידוהיה וויה ןאטסגאדב .רתוי וא

 םהו ,םירעב םתיצחמכו םירפכב םתיצחמכ ,תיללכה היסולכואהמ

 .תואלקחב בורל וקסע

 1983 ,טנכרד י.דוהיה בעוכר החדש היינב

1983 , er, Derbent aת Building new houses in rhe Jewish qu 

 ויה היסולכואהמ ןטק קלח קר 1926 תכשנש ירה ,ןא•גייברזאל רשאב

 ורג םבור ,) 19,000 ( םיזנכשא ראשה וליאו )-7500 כ( םייררה םידוהי

 .םירפכב ןטק קלח קוו םירעב

 תוליעפה יזכרממ דחאל וקאנ הריבה התיה-20 ה הא'מה תליחתב

 ןיבמ םיברו הב החרפ תונויצה .זאקוואקב תידוהי-תיתוברתה

 .לארשי-ץראל םשמ ועיגה םיזנכשאהו םייררהה םידוהיה

 השעמל הדחיא-20 ה האמה תליחתב תידוהיה תימואלה העונתה

 הלא ןכו היזורג ,הינמוא ,ןא•גייברזא- זאקוואק ידוהי לכ תא

 דוחיאה תורטמ . דחא ימואל ףוגל- זאקוואק ןופצ ירהבש

 .לארשי-ץראל היילעו תימואל תורוועתה :תוירקיעה

 םודאה אבצה רדח ,-1917 ב תיטסילאיצוסה הכפהמה תובקעב

 "וויצ ילעופ" תינויצה העונתה .רוזאה ימע לכ תא שבכו זאקוואקל

 ולעפ הכרדו תידוהיה תיטסינומוקה הגלפמל ןאטסגאדב הכפה

 יפל םוקמב ודס טילשהל ידכ תידוהיה הדעה ברקב תונוטלשה

 וסוה םיחרזאה תמחלמו הכפהמה ,הנושארה םלועה תמחלמ .םנוצר

 ןופצבו ללכב תיסורה הירפמיאה לכב תילכלכה תיתשתה תא

 לכ תאו רוזאה תא םקשל ןווצ היה .טרפב וחרזמבו זאקוואק

 ורקיעש שדח יגולואידיא סיסב לע וב םיבשויה םיטבשהו םימעה

 תיאלקח תובשיתה דדוע יטייבוסה ןוטלשה .המדיקו ןויווש ,למע

 םייחה תא םקשל :םימעט יכשמ תאזו תידוהיה היסולכואה ברקב

 לש םיינחורה םהייח לע טלתשהלו הדעה ךותל רודחלו ,םיילכלכה

-ה תונשב דחוימב ,םהיתורטמ תא הגרדהב וגישה תונוטלשה .היכנ

 םידוהיה לש םכושלכ תיתוברתה תוליעפה תא וביחרהש ןכב , 30

 העפותל ינוציח ילכ ושמיש המדיקו תוברת ,ןושל .םיימוקמה
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 ייח לע תטלחומ תיטילופ תוטלתשה איהו ,וזמ רתוי הברה הבושח

 .הדעה

 ךילהת התיה אל םייררה םידוהי ברקב היצזיוויטקלוקה תושרתשה

 ובלתשה םידוהיה לכ אל .בצמה סע םילשהל וצלאנ סה יכ סא ,לק

 יטרפה רחסמה לוסיח ללגבש הדבועה רואל דחוימב ,וז תואיצמב

 ,םיריכש םידבועל םתכיפה בקע תולבגה :סישדח םייח יאנת ורצונ

 . רבעב הכאלמ ילעב םתויה רואלו ,הכ דע וב םילגרומ ויה אלש רבד

-תיטאטה ןושלה סנמא .תוכותה םוחתב ולח תובושח תורומת

 ירבעה תיב-ףלאה ןא ,ןאטסגאדב תימשו ןושלכ הזרכוה תידוהי

 ,תונוטלשה .םידוהיה לש םחורל היה אלש רבד ,יניטאלב ףלחוה

 תוברתל תירשפא ךרד לכ ומסח ,תורעבה רועיבל דחא דצמ וגאדש

 .רוהט ימואל יפוא תלעב תידוהי

 םימכח ידימלת ופדרנו תסנכ-יתב ורגסנ תדה דגנ קבאמה סשב

30 ה תונשב  הליהקה ברקב תצרמנ תודגנתה ררוע הז סחי ,-

 לכ תמשאה תרזעב .הנוילעה לע התיה רטשמה לש ודי ןא ,תידוהיה

 קן אל ולסוח ,"תוינמואל תויטס rr ב תיתד וא תימואל העפות

 ברקב חור ישיאו םירפוס סג אלא םיינמואל םימלסומו םידוהי

 היגולואידיאלו וטשמל םיעבשומ םינמאנ השעמל ויהש ,םידוהיה

30 ה תונש ףוסב .תימשרה -תיטאטה ןושלב "יטנג לופיט" השענ-

 המלשוה ןכו יסורב ףלחוה יניטאלה תיב-ףלאה :תידוהי

 .הרוצב סג אלא ןכותב קר אל תידוהיה תוברתה לש "היצקיפיסור"

 ועיגה מ"הרב לש םייברעמ םירוזאמ םידוהיה םיטילפה ןמ סיכו

 הליהקה .הינשה םלועה תמחלמ תליחתב ןא•ג«ברזאלו ןאטסגאדל

 סהיכרצל הגאדו תוחותפ תועורזב סתוא הלביק תימוקמה תידוהיה

 םילדה םיעצמאה ,הבחרתה המחלמהש לככ ,ןמזה ךשמב .ןתינש לככ

 ,הרזעל םיקוקז ויה סמצע סהו םציקל ועיגה תידוהיה הליהקה לש

 ישאר .םיצאנה ידי-לע רוזאה ןמ קלח שוביכ רחאל דחוימב

 םייררהה םידוהיה תא ליצהל ולדתשה תימוקמה היסולכואה

 לבקל וטנ םיצאנה .הבר הדימב ןכב וחילצה ףאו תינומה הדמשהמ

 םאצומו ,סייאפוריא םידוהיכ סניא הלא םידוהי יכ ,קומינה תא

 הפוקת דוע ןאכ סיראשכ םינמרגה ויה ול .ידוהי אל טבשמ וליאכ

 םהילע םייאו םידוהיל רזוע היה אל הזה קומינה סג ,תמייוסמ

 ולביק ףאו המחלמב ונייטצה הדעה ינבמ סיכו .ילאטוט לוסיח

 תומייק .תירזכאה המחלמב םתמורת לע םהינימל דובכ תותוא

 לע ונגה ,סיראקלאבה דחוימב ,םייוגה םינכשה ןהיפלש ,תוחכוה

 םהייח תא וחפיק ןכ ידי-לעו םינמרגה ינפמ םייררהה םידוהיה

 )םיטעמ סנמא( הלאכ סג םינכשה ןיב ויה יכ סא ,סוסיה אלל

 .םינמרגה ינפל םידוהיה לע ונישלהש

 התחפ תידוהיה היסולכואהש הדבועה הטלב המחלמה ירחא

 תא ובזע הדעה ינבמ סיכו :ןכל המרג המחלמה קר אל .זאקוואקב

 דע םיברועמ ויאושינ .מ"הרב לש תולודג םירעב רוגל ורבעו רוזאה

 ,שגרוה רבדה המחלמה ירחא ןא ,הרידנ העפות ויה המחלמה

 םידוהיה בור :סירחא םייפרגומד םייוניש סג ולח .םירעב דחוימב

 םתדובעש םידוהיה רפסמ לדג ןכ .םירעל ורבעו םירפכה תא ובזע

 הנורחאה הפוקתב .רחסמבו הכאלמב ,תינרדומה הישעתב הוושק

- ועוצקמב ,תואז מכ ,תורפסב םיקסועה םידוהיה ופסמ סג לדג

 .סי שפר תועוצקמב םיקסועה םידוהיה רפסמ ןכו ,םינוש תונמא
 .ס יתרוסמה ס י ה תרימשל העייס אל הלא םימוחתב המדיקה

 ןא ' כל תובר תוביסהו תמייוסמ הדימב השלחנ תודהיל הקיזה

 ו צה תעבו ס דוהיה ודכלתה וביבסש ןיערג היה דימת זאקוואקב
 ללכ תא ד אמה דוהי שחרל תבשק ןזוא סנוקב אוצמל היה רשפא

 .םצראב לארשי

 םתוקבדב זאקוואקב םייררה םידוהי ונייטצה הכפהמה ינפל דוע

 האמה תליחתב הצרא ולעש הלאמ סיכו .לארשיל היילעבו תונויצב

20 ה  תיב ,סיראכובה ,המחור :תונוכשב םילשוריב רקיעב ובשייתה ,-

 הלח םימיה תשש תמחלמ ירחא .דועו הקיתעה ריעה ,לארשי

 םייררה םידוהיו מ"הרב ידוהי ברקב הריאד תימואל תוררועתה

 הי לעל הפונתה .הב תונביהלו ץראל תולעל ימואלה ץמאמל ומתרנ

 ירה תא ואציש םילועה רפסמ-1975 בש ,סנוקב תיניצר ןכ לכ התיה

 םילוע .הלוכ מ rr הרבמ ואבש םילועה ללכמ עברכל עיגה זאקוואק

 םהילא םיעיגמ םילועהש ץראב םיבושייה לכב טעמכ ובשייתה הלא

 .לארשי תנידמ לש היחרזא תורוש תא הוואגב םיאלממו

 תורושקה תולאשה לכל ,תיקלח וליפא ,הבושתכ אב וניא הז רמאמ

 םיאשנו המכב ללכ ונעגנ אל ולדוגב הלבגמה ללגב ,ונרעצל .הדעל

 תורפסב ול שורדה רמוחה תא אצמי ארוקה יכ ,הווקת ינא .םיבושח

 .זאקוואק ידוהי לע תמייקה

 : תירוקמ

 :.מ 'רלרשטלא

 .ן•שת םישלורי .זאקוואק חרזמ <דוה<

 :.ימ ד,בז ;י. ,יסחנפ ;.מ ,רלושטלא
 .תוצעומה תירב םררכד םיצוביק ינש :ם«ררהה ם<דוהוהו הראכרב <דוה<

 .ג•שלת ,םילשורי

 :.כ ,בייאשולא
 . 1984 בובא-לת .ם<שJור<ו: זקווקמ

 :.מ ד,בז
 . 56-20 •מע , 198Z , 13 ,םימעפ ,"זאקוואקה לש רהה-ידוהי תורפס"

 :<ולה ו rr רב י"י ,ונראשט

 תוחרא תנוידמ תצקו זקוקו רבעמ רשא תוכודמבו r קוק זראב תועסמה רפס

 .ד•מרת' גרוברטפ ט"ס .איסור בגנב

 :קחצי ןב בקעי •ר ,יקחצו
 של ישארה הבר ,לזn וקחצי ץ"יררהב בקעי •ר ןויכראמ תודועתו תורגא

 . ד•שלת ,םילשורי ןתסגד

 �א ,•ץיבוקריפ

ימ ירבק וע תובצמה תומישר ףסאמה ןורכ r ינבא רפס  יאה זצ ב אורשו 

 .ב"לרת ,אנליו .םירק

 :.א ,בוטנמיזורפ
 . 340-339 ימע , 1868 , 46 ·לג ,ץילמה- •זק-וקב םיודהיה"

 :.א ,ןבלק
תוש- וברחש לארשי תוליהק•  •.זארדקק וןפצב .ורה-ייהוד תוילהק א

 . 10 •מע , 1984 טסוגוא .הכרעמב
 :י. ,רנזיולק
 • 98-80 מיע , 1981 8, גלי ,תובש- ה"תשואבר זארקארקב תיתיצה הוענתה•
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 א ק א ק ה ל ש ה ו ה ה- י ד ת ו פ ס

 דבז לאכימ יפורפ

 ) 56-20 •מע , 1982 כ 11 משת 13 .סמ "םימעפ 11 ךותמ רמאמ ריצקת(
 . 1971 תנשכ הצרא הלע ,) 1927 ( תוצעומה תירכ דילי אוה דבז לאכימ •פורפ

 הטיסרבינואכ הקירפאו היסא ידומילל ןוכמכ רוספורפכ שמשמ אוה םויכ

 .םילשורי ,תירבעה

 דאמ םיבורקה ,תיטאטה הפשה לש םיגהל המכ םירבוד רהה-ידוהי

 הפשה תתתשומ וילעו ,םהבש ירקיעה אוה טנברד גהל .הזל הז

 םהש ,וז הפש לש םירחאה םיגהלב .תיתורפסה תידוהי-תיטאטה

 םימלסומהמ קלח םירבוד ,םיידוהיה םיגהלהמ ידמל םינוש

 םישמתשמ םידוהיה קר .ךאיגייברזאב םיבשויה םירצונהמ טועימו

 .דבלב תרבודמ הפשכ- םירחאה דועב ,הבותכ הפשכ הב

 תיממע תורפס

 הרישע תיתורפס הריצי המדק רהה-ידוהי לש הבותכה תורפסל

 .)ןומזפ ,ריש! ונעמו )םע-רופיס( הנוסובוא :סינמינ הילע ,הפ-לעב

 ,םישרדמבו הדגאב ,ךיינתב סרוקמש םירופיס :וללכ הנוסובואה

 ןורכיזה .יווה-ירופיסו םייח-ילעב ירופיס ,םיאלפ תוישעמ

 לש ודוסיי לע רקיעב ,תודגא רפסמב רמתשנ הדעה לש יצוביקה

 ורפוס םעה-ירופיס .תוערפ לעו רחא וא הז יררה-ידוהי בושיי

 תדחוימ תוסנכתהב ,ייייצנוסובואיי ארקנש ,יעוצקמ רפסמ ידי-לע

 ויפואב דואמ בורק היה ירוהה ירופיסמ קלח ."ריצואיי הארקנש

 וא החויג ויעמ ,טנברדמ ימיש היה ירקיעה םרוביגו ,החידבל

 .רהה-ידוהי לש ילופורטסואמ ה•לשרה

 היה ,ןיטולחל ימינונא ירולקלופ רנאיז היהש ,הנוסובואכ אלש

 הנושארל רשוה ינעמה .תיתונמא תורפסל רבעמ בלש ויעמ ינעמה

 ןזואל הפמ רבע ןכ-רחאו 11 וכינעמיי הנוכמה רמז-ררושמ ,ורבחמ יפב

-19 ה האמה ףוסב רתויב םיעודיה וכינעמה .ורבחמ םש ןויצב

 והיקזח ,ודנמיס לואש ,םולשבא יכדרמ ויה z ס-ה האמה תישארבו

 "הלתמירi' םה םירחא םיירולקלופ םירנאיז .יקרטמ ולוכיאו ןימא

 ינש .)שרע-ריש( 11 םננ-יוננירi'ר ,)תמה לע הניק( 11 סויומודי i1' ,)םגתפ(

 .דבלב םישנ י"ע םיעצובמ ויה םינורחאה

 תירבעה הריציה

 .תירבעה הפשב תורפס רהה-ידוהי ברקב הרצונ-18-17 ה תואמב

 ורשוה ויטויפש ,לאומש-ךב עשילא ןטייפה לש םהיתומש םיעודי

 דירשה .ידקנ השמ ךב הלל ןושרג לשו ,-19 ה האמה ףוסב דוע

 םשב ילבק רוביח ,הארנכ ,אוה תירבעב תיתד הריצי לש ןורחאה

18 םינשה ןיב רבוחש ,יירשבמ לוק" 18 -1  לאומש ךב והיתתמ ידיב 806

19 ה האמה ףוסב .ךאיגייברזאב אחאמש ריעהמ יחרזמ ןהכה --

 • i.tounta1n Jews. K uba_ ear/y 20th cent. o ZO וד האמה תתחיל ,באוק ,ם«ררה ס<חה<

-י ה ליכשמו בר ,רוש םיי ךב ףסוי יו רצי z ס-ה האמה תישאר

 וירבעה ויתוריצי תא ,אבוק תוביבסבש יראסוק רפכהמ יררה

 .יולה הודהי •ך לש ונונגס תא הקחמה ןונגסבו תונויצה חורב

וס תורדה-תודוהו תורפס תושאר  תוטווב

 תואזח מ

 הלחה תיחסי בחר ףקיהב תידוהי-תיטאטב הבותכ תורפס
 הביתכ היה הרקיעו ונלש האמה לש z ס-ה תונשב קר תווהתהל
 מק 1 םע הרושק התיה הלא תוזחמ לש םתורצוויה .תוזחמל
 ןוטלשה םע והדזהש ,םיודהי םיבבוח לש ךורטאית-תוקהל

 םינשוארה ו מה .תיקיבשלובה הפוקתה תישארב ,יטייבוסה

 ,שיפ ק שימל םיטירסת ךיעמ ויה ,תוקהלה ינקחש ידיב ובתככ

 מה בור של םזכרמב .רותליאל תובחרכ תויורשפא וריאשהו

 םזשנ ךתואב דקפש קומעה רבשמה תישאר תא ופקישש תויעב ודמע

 האצותכ ,הליהקה של יתרוסמה ימינפה הכבמה תא
יה ובשי םהבש םירוזאה לש היצזיטייבוסהמ  .םייד.ורה םידוה

 ממה אדמ הפעשוה z ס-ה תושנב תיררה-תידוהיה תואזחמה
 מדיימ-ד ,הילעל של תטושפ ןוה הינייפאמ .זאד תיכאיגייברזאה

ש תיגולוכיספ  מידת לא xשר ,םימת פ של עפשו תועלוהפ תושפכה ל
 .הז מה גארמב ינגרוא ךפואב ורזשנ

 של ם ולק תמקה וראות םישושלה תושנ תוזחמב
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 הדעב תילאוטקא תויהל הלחהש ,תבורעת יאושינ תייעב הנודנ ןכו

 .ןאטסגאדב םיחרזאה תמחלמו ,םינש ןתואב

 הר ו ש

 .תיטילופ-תיתרבח הילאוטקאב בורל הקסע-20 ה תונשב הרישה

 ותאצ םע קר תועיבקב םסרפתהל ולחה תידוהי-תיטאטב םירישה

 ביבס .)למעה( "שכתמחז" רהה-ידוהי ןותיע לש ) 1928 ( טנברדב רואל

-ידוהי ברקב םירפוסה בור תא ללכש יתורפס גוח הווהתה ןותיעה

 .זאד רהה

 ןויווש אשונ 1 רוזא ותואבש םימלסומה םימעה תרישל המודב

-תידוהיה השיאה לרוג תומיע תועצמאב יוטיב ידיל אב השיאה

 םישנה תלואג" לע תויטייבוסה תוזרכהה םע תואיצמב תיררה

 ."דובעישמ

-תידוהיה תורפסה לש ירקיעה גוסה הרישה התיה-30 ה תונשב

 הפוקתב וכנוחו וחמצ רשא ,םיררושמ לש ריעצה רודה .תיררה

 יאשונ .תיררה-תידוהיה הרישה שארב םוקמ ספות ,תיטייבוסה

 ימע תודידיו םזילאיצוסה ןעמל רוסמ למע םה םיינייפואה הרישה

 יתרוסמה הנבמה לש רבשמה ספות דחוימ םוקמ .תוצעומה-תירב

 תורעתה לש להוצו דורוו רואית ךכו ,יררה-ידוהיה ירוהה לש

 .תיטייבוסה תואיצמב םייררהה-םידוהיה

 הז ורפ

 תוריציה לש ןזכרמב .-20 ה תונש ףוסב קר םסרפתהל הלחה הזורפ

 דחאכ ןמז ותואב הביצה תיקיבשלובה הגלפמהש ,תדב קבאמה היה

 םג שי וז הפוקתל .תוצעומה-תירבב תיתורפסה הריציה לש םידעיה

 התוהש ,תידוהי-תיטאטב תורפסה תרוקיב תליחת תא ךיישל

 הללכב תיטייבוסה תורפסה תרוקיבל המודב ,הסגו תיתאמגוד

 םייררה-םידוהיה םיררושמהו םירפוסהמ םיבר .הפוקת התואב

 הגלפמה לש החנמה רוקהמ םיטוסכ רתויב הסג הרוצב ופקתוה

 .תיטסינומוקה

 םייררה-םידוהי לש םייתורפס םיגוח ומקוה-30 ה תונש תישאבר

 םייררה-םידוהיה םירפוסה גוחל ליבקמב ,וקאנבו הבקסומב םג

 .תידוהי-תיטאטה תורפסה לש זכרמה תויהל ףיסוהש טנברדב

 .תיטיא התיה-30 ה תונשב תוורה-תידוהיה הזורפה תוחתפתה

 ישימ תאמ הנושארה תידוהי-תיטאטה הלבונה המסרופ-1932 ב

 ינפלש תוערואמה עקר לע תשחרתמ התלילעש ,בוישכב )השמ(

 יפ לע היירכב איה ויא .הירחאלש תונושארה םינשהו הכפהמה

 תונש לש םיינא•גייברזאה םילדומה יפל אלא ,םייסורה םילדומה

 סותאפ לש בובריעבו ,ווק-תרשי ,הטושפ הלילעב םינייפאמתה-20 ה

 .תילטנמיטנס תויטמארודלמ םע ינכפהמ

 ילעב םיידועית םירופיס! " 0 יקריצ:וא" םיעיפומ-30 ה תונש ףוסב

 תאמ םינוטיילפו ,)תיטייבוסה הזורפל ינייפוא רנא•ז ,יאנותיע ןווג

לנא )לאקזחי! ל יעז ח  לש ותריצי איה תידוחיי העפות .בומוש

 אלש ,יעוצקמ תוישעמ רפסמ- ייצנוסונוא היהש ,נושדד ה קזח

 תוישעמ ירופיס לש בר רפסמ ומשרנ ויפמ .האירקבו הביתכב טלש

 בוליש- םיילאוטקא םייטייבוס םיאשונ לע תוישעמו םייתרוסמ

 םיינייפואה םייתונמא םיעצמאו םיביטומ לש ילסכודארפ

 תוינייפואה תואשילקהו תואמסיסה םע תירולקלופה היישעמל

 .תיטייבוסה תואיצמל

-ידוהי תוברת לע השק הכמ תיחנה 1938-1936 םינשב "לודגה רורטייה

 תונחמבו אלכה יתבב ופסיכ םבורו ורסאנ םיבר םירפוס . רהה

 רשעמ תחאכ תידוהי-תיטאטה הזרכוה-1938 ב .םייטייבוסה הייפכה

 תינאטסגאדה הקילבופרה לש תוימשרה תוימואלה תופשה

 הבשחנ אל איה זאמ .תיטסילאיצוסה תיטייבוסה תימונוטואה

 עיפוהל לדח וז הנשנ .ןא•גייברזאב ימואלה ידוהיה טועימה תפשל

 אבו ,ןא•גיינרזא תריב ,וקאנב ייתסינומאכ" יררה-ידוהיה ןותיעה

 .םש וז הפשנ תיתוברת תוליעפ לכל ץקה

 תיתורפסה תוליעפב תפסונ הלולת הדירי הלח-40 ה תונשב

 .תיתורפס תרגסמב לועפל ולדח היליעפמ קלחו תידוהי-תיטאטב

 ורגוסב וז תוברת לע השק הכמ יטייבוסה ןוטלשה תיחנה-1946 ב

 עקרקה תא טמש הז דעצ .טנברדב יררה-ידוהיה ןורטאיתה תא

 .תידוהי-תיטאטה תואזחמה לש הילגרל תחתמ

 הלטנ "שכתמחזיי תידוהי-תיטאטנ דיחיה ןותיעה לש ותריגס

 םוסרפל הנורחאה המבה תא םייררה-םידוהיה םירפוסהמ

 ענמנ ןכו תיסורב הארוהל ורבע רפסה-יתב םג .םתפשנ םהיתוריצי

 .וז הפשב רעונה ינבל הלכשה ןתמ

 תופש�:; בורב תורפסל תע-יבתכ לש רואל האצוהה השדוח-1952 כ

 .תידוהי-תיטאטל טרפ ,ןאטסגאד לש תוימשרה תוימוקמה

 תיטסיניל.טס-רתבה הפוקתב תיררה-תידוהי תורפס

 ןושארה ןוולגה 1955 תנשב עיפוה ,תיטסינילטסה הפוקתה םות םע

 ונתדלומ( ייומיתב'אס ןטו" תידוהי-תיטאטב ןנמלאה לש

 דעו-1955 מ .הנשב םעפ םסרפתהל ךישמה אוהו )תיטייבוסה

-תיטאטב הנש לכב םי�נש וא רפס ועיפוה-80 ה תונש תישארל

-50 ה תונש תישארמ רפס-יתבב הפשב שומישה לוסיח .תידוהי

 םתפש יכ ,םמוא תפשב האירקב םישקתמה םידוהיה יובירל איבה

 .תיסורל הכפה תירקיעה

 הז ורפ

-תיטאטה תורפסב הרוכבה הנותנ התיה ןהב ,-20 ה תונשמ לידבהל

 תרבוע ,הרישה הליבוה ןהב ,-30 ה תונשמו ,תואזחמל תידוהי

 תדעתמה המגמ תרכינ תוריציב .הזורפל-50 ה תונשמ לחה הרוכבה

 .תושדחה םייחה תוינבתב תמועמו רזשנה רהה-ידוהי יווה תא

 לש ותריצימ הלוע תיטסינילטס-יטנא תיתורפס תרוקיבל יוטיב

 ףוסב תיטייבוסה תיסורה תורפסנ תרכומ וז המגמ .נוישכנ .מ

 י"ע הרהמב זא הקנחוה םלוא ,-60 ה תונש תישארו-50 ה תונש

 .תיתגלפמה הרוזנצה

 1 ו 4



-ידוהיה רפכה ירוהב תודקמתמ בומולשבא .ח רפוסה לש ויתוריצי

 ןכיה ןכבו טעמכ תילוסיפ תונקיידב תוראותמ וב תויומדהו ,יררה

 .דחככ םלועל תידועית תובישח תולעב

 הרי ש

 התוא המרב תיתונמא הניחבמ בורל תראשנ וז הפוקתב הרישה

30 ה תונשב דוע הגישה -ה תונשמ רזוח השיאה ררוחיש ןוגכ אשונ .-

30 הו20 -. 

-ידוהי יווהמ םיבואשה םיאשונ לע םירישה םיטעמ תוריציה ללכב

 רקיעב םה םיאשונהו םבורב תרכינ תיסורה העפשהה ,רהה

60 ה תונשב .םיילאוטקא 70 הו-  יתש לש ןהיריש םימסרפתמ-

 .הבוזעלכ תורוס-הוחו הבויודנמס היוז :תויררה-תוידוהי תוררושמ

70 ה תונשמ לחה  ,םייררהה-םידוהיה תוברל ,םידוהיה תיילע םע ,-

 אל" םיריש קר אל עיפוהל וליחתה ,לארשיל תוצעומה-תירבמ

 דגנו לארשי דגנ םינפומה םיינויצ-יטנא םיריש םג אלא "םיידוהי

 .הילא תולעל הפיאשה

- Ainaly kyamar וחג- ראמא<ק <ונא<א . 223 belt o m 

 תואזחמ

 מה םג ,הרישל המודב

 ז מה ש תעצוממה התמרמ תיתונמא הניחבמ
 קמטצהב הרושק וז הדירי .-30 ה תונשב תיררה

 .הלא םיכשנ יררה-ידוהיה ןורטאיתה

 ה

ידוהי-תיטאטב תיתורפס תוליעפב תחא המגמ

 ילעב פב הנוכמה ,ת רפכ ינתא הצובקכ אלא ,ידוהיה םעהמ

 סנ ע ה ה וז הזיבת םילגודה ינושארמ ."םיטאט" םשב וז המגמ

50 ה תונש  ב ילנתא )לאינ ( ליבד ךושמה-60 ה תונש תישאר--

70 ה תונש ףוסב 8 ה תונש תישאר--  תיביאסמ הכימת הלביק א ה-0

 ו. יה הע תה תריקעל יעצמאכ םייטייבוסה תונוטלשה דצמ
 םי היה לש כתשמנה היילעה תעינמלו הז ידוהי ץוביק ברקב

 .לארשי תנידמל םייררהה

 ן 15



 \ Vomen in traditional co tume, 19th cent. o-19 ה מאהה ,<תרוסמ שמל.ב ס<שנ
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 ו 1 ז חמ

17  

 ם חה



 ול
הד

 ץע-תרעקב דליה תא ובקו תנכומ הירחאמ תדלומהו הככרב וע תערוכ תדלוכה 11
1 

 הסירעב ותוא החינמו והח<דתו והחומת ףכ<תו

 ךרד קרש ןפואב' דליה וש תעבטה כפ דע עיגמה ץע-בובנ הנק בוחת ובו בוקנ ץ<צ.ע ומכ ה<ושע וז הסירע . o <וותח <לב <שפח

 . ותאצ. תא (כטכ הנקה

 םכדשמו אש<ב-אנ<עמ דליה תא (כצ.הו <דכ ושעי ז"כ( המש רודחו ר<ואהו רשפא-ואש דע ... תותסכו סכרכב קונ<תה תא םכסכמ

 "".םתע אוב o <בר o <דו< ותומי הזמו ,)'וכו תוחורו

ש ורפס וןתמ  טררא תונכממ :יאשרכ יצב ל

 )היפרגוילביב •ר( "הלימ תירב" , 56-55 •מע

- Gufara הנדדנ תסיער- אפאר u . ו rocking cradle o 

1sן 



 הדנדנ תסירע- אראפוג

 יושע סיסבה ,ינבלמ ץע זגרא

 ימוג רוניצשכ תוחול ינש

 ;םהיניב לחשומ ןתש זוקינל

 .ערה ןיע דגנ הלוגסכ זיקרוט עבצב

 מייס 61 .ג 35 .ו 88 .א

-20 ה האמה תיצחמ ,אנוק

 א 4845

 ןותחת עצמ- או:סומ

 זכרמנ ;שק יולימ ,הנתוכ

 .) 12 , 11 . סמ יו( ייהלוליי תלחשהל רוח

 מייס 10 .ג 33 .ו 87 .א

-20 ה האמה תיצחמ ,אבוק

 ב 4845

 וידס- אוסומ רס
 הנבל המקיר ;ןבלומ ןתשפ

 ;תואקניא ןתנ ,תררוחמ

 .הלול תלחשהל םירוח ינש

 מייס 59 .ו 90.5 .א

20 ה האמה תיצחמ ,אנוק -

 ד 4845

4 

 ןוילע ןרזמ- וואואח
 ;תוצונ יולימ ,הנתוכ

 .הלול תלחשהל רוח זכרמנ

 מייס 10 .ג 40 .ו 87 .א

-20 ה האמה תיצחמ ,אנוק

 ג 4845

 ןידס- אכוטסורפ

 ;הנע תינועבצ הנתוכ

 .הלול תלחשהל רוח זכרמנ

 מייס 38 .ו 92 .א

20 ה האמה תיצחמ ,אבוק -

 ה 4845

- n Chepkenח ent o הישאל ןויעל דבג- ויY.ו;צ . 19 woman's ga 

- Ko.vnek הישאל הלצוח- קינ<וק . 193 woman's blouse o 

- Juruh zm1 הישאל םייברג- <נ r בורו 1 כ 178 oman "s socks o 
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6 

 ןטק לותיח- יאובו 1 ר

 ;הנתוכמ תיתבכש-וד העירי

 ; ןידסל לעמ חכומ

 .הלול תלחשהל רוח זכרמב

 מ"ס 38 .ר 38 .א

 zo-ה האמה תיצחמ ,אבוק
 ו 4845

7 

 הנטק תירכ- שוכאבמאכ

 םיחינמ ;הנתוכו ישמ היושע

 קוניתה לש ןימה רבא לע התוא

 ותוא ורשקי םרטב ,עגפיי לבל

 .) 10 .סמ •ר( יידכבסדייב הסירעל
 מייס 19 .ר Z4 .א

 zo-ה האמה תיצחמ ,אבוק
 ז 4845

8 

 תחפטמ- (ודכמ

 ;עבורמ הנתוכ דב

 .קוניתה שאר תפיטעל

י 70 .ר 75 .א  מ•ס

 ZO-ה תיצחמ ,אבוק

 ח 4845

9 

 הסירעל הליכ- יאראפוג וור

 לע תחכומ ;הנתוכמ העירי

 יייע תמרומו האישנה טומ

 רשפאל ידכ ףסונ טומ

 .ריוא תרידח

 מייס 50 .ר 76 .א

 ZO-ה האמה תיצחמ ,אבוק

 ט 4845

1 0  

 דב תועוצר יתש- דנבסד

 תכטיבל תקזוחמ ,הפיטק

 קוניתה תרישקל ;הנתוכ

 ירוזאב הסירעה זגראל

 .הזחהו םייכריה

8 .א 1  מייס Z3 ,Zl . ר 80 , 

 zo-ה האמה ,אבוק
 בי-אי 4845

1 1  

 קוניתל ןתש רתנצ- הכוכ
 לוביק ילכ- הקנב

 שארב םייתסמ ימוג רוניצ

 םירובד תוועש יושע ילולפס

 ןתשה ;ןימה רבאל דמצומ

 תלעב ,תיכוכז תנצנצל זקונמ

 תחתמ תחכומ ,בקונמ הסכמ

 .הסירעל

 מסיי Z6.5 .א

 zo-ה האמה ,אבוק
 ב-א 4873

lZ 

 תקוניתל ןתש רתנצ- הכוכ

 חתפ דחאה הדיצב ,ץע תרפופש

 ;ןימה רבאל דמצומה לגלגס

 רוניצ רבחתמ וילא בקכ ינשה הדיצב

 .ןתשה קוליסל

 מייס 18.5 .א

 zo-ה האמה ,אבוק
4607 

13 

 תירעק- D ו'ג

 ;לידב הפוצמ תשוחנ

 . דליל תדעוימ

 מ••ס 11 .ק 5.5 .ג

 zo-ה האמה תיצחמ ,יראסוק
4930 

 ן 20

14 

 היטבמא- אנכאו

 .קונית תציחרל ;תכתמ

 מייס 15 .ג 56.5 .א

 zo-ה האמה תליחת ,יראסוק
4946 

1 5  

 תועימק- םיזורח

 zo-ה האמה- יראסוק ,אבוק



 ה ו ו צ מ ר ב

 תעכ םנשיו ,הרותב ןירוק ויל.עש ןחל.שה ודי-ל.עו ו ריקה ל.צא דומעה- ונימיל. ,ברעמל. ןוראה תא ודימעי םהיתול.פת-<תב ל.כבוו
 ". עצמאב המיב םג םהב ודימעהש םיבר הל.פת-ותב

 המוגפ ודעצכו םהכל.ענמ תא וריסי תיבה רודזורפב ".םכראל. זגרא ומכ םיחתפנה ךע ל.ש םיקיתב םל.צא םיחנומ תורותה-ירפס
 הפצרה ל.ע ".הרצקה הל.פתה תא םיל.ל.פתמו האריבו המיאב ןוראה תמעל. ווחתשכ האובב תיבה חתפב ;תואקמזפב וא םיפחי
 ל.ע תוא השעיו ,ל.ל.פתמה םכחה ינפל. דחאו דחא ל.כ רובעכ ,תבשב הל.פתה ירחא ".תורוש-תורוש רטשמבו רדסב םל.כ ובשכ
 .ווםכדעומב םג ונו "!ךרובמו םול.ש תבשוו :רמאל. ויפכ-ל.עומב םכרבו אוהו ,"םול.ש תבש" :ול. רמאנו ונכמכ ךכב והזחו וחצמ

 טררא תוכו:ממ :יאדשכ יבצ לש ורפס ךותמ

 )היפרגוילביב •ר( "םהיתויסנכו סהיתולפת יתביי , 49-48 ימע

- Kob Kiddush • 107 ןייל עיבג- שוד<ק בוק . 110 wine cup o . ס םוטיפמ- ( 11 םשע 'am don - candlesticks hגו S 
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1 6  

 ןיליפתל קיתרנ- ונד ןולופת

 .הגרסמב םיגורס הנתוכ יטוח

 מ 11 ס 17 .ר 17 .א

-20 ה האמה ,אבוק

4872  

1 7  

 ןיליפתל קיתרנ- ונד ןולופת

 יגירא תוסיפמ םיאלט תדובע

 .הנתוכו דאקורב ישמ

 מ 11 ס 115 .ר 27 .א

-20 ה האמה ,יראסוק

4882  

18  

 תילטל קית- ונד תוצוצ

 .הגרסמב םיגורס הנתוכ יטוח

 מ 11 ס 30 .ר 30 .א

-20 ה האמה תלוחת ,אדובולס אינסארק

5 1 5 1  

20 -19 

 ףיעצ- וא�רלאק
 ;הספדהב םוגיד ,ישמ

 .הרות רפס לע הרישקל

160.5 .א  מ 11 ס 150 , 157.5 .ר 150 , 

20 ה האמה תיצחמ- וראסוק ,אבוק -

4935 ,4m 
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 ה נ ו ת ח

 המכ סהכ םישורד יוארכ ןתואלמכ ידכש ,תו<נומ<ר<צו סוגהנמ ןומהב םלצא תלכסמה הנותחה לחת הפוחה ונפכ ס<ועובשכ"

 םדוק םוי רשע-דחא ,עובשב ןושארה םוומ םיליחתמו ,הינפלש עובשה תא סג הנותחהכ ףרצכ ולוכשה ןככ ,םיפוצר םומו

 .הז רחאש עובשב וד סויכ םלצא ר"פע איהש ,הפוחה

 וא ברה םע הדעה <אושנו ןתחה יבורק וכלי םירהצה רחא .םויה ככ הלכהו ןתחה ןונעתמ ,הפוחה םוו אוה ,'עיברה סויכו".

 תא סגו 1 ו<תונולבסו ןתחה ףסכ דעב הכ התשעש םיטישכתהו םידגבה לע אנ«דד-אמוש תושעכו ךירעהכ הלכה תובכ םכחה

 ןפחו דגב ככ יךרעהכ ךמאתמ הלכה ובא ,הלודג הבורמ ללוחתת 11 ך,כרעה"ה תעב .המודכו הילידמ ך,ובא םהילע ףיסוה רשא

 זאו ,םהיניב דימת ורשפי הדעה יאישנו ברה ךא ,יתמאה ריחמהמ הברה דוע (וזוהכ םילדתשמ ןתחה ובורקו 1 ו<ושמ סוכש-יפ

 " ... םלוע תרמשמכ הלכה די-לע והונת<ו ליוכ כש ןו<לג כע לכה תא םימשור

 טררא תוכוממ ,יאדשכ יבכ לש ורפס ןותמ
 )היפרגוילביב •ר( "הנותח יגהנמ" , 62-59 •ע

- Kamar ם השיאל הרוגח- ראמאק . 184 woman 's belt 
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 ו ק ב ה ב ו ת כ ה

 ו " ד

 תטיסרבינוא ,תונמאה תודלותב ישילש ראות לענ אוה רבצ םולש ""

 סנאסנרה תונמאלו תידוהי תונמאל הצרמ- םויכ .סל•גנא סול ,הינרופילק

 אשונ רקוחו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,תונמאה תודלותל גוחנ

 .תוידוהיה תובותכה

 הנרתכה רטש אוה ידוהיה ןיאושינה סקטב ותריב-בושחה ןמסמה

 ,םיפתושמה םהייח ןלהמב ותשא יפלכ לעבה יבויח םיבתכנ וילע

 .ןמלאתתשכל רא וישוריג לש הרקמב הל ומלושי רשא ףסכה ימוכסו

 תוליהק תיברמב םיגרהנ סהש יפכ תימראה התפשו הנרתכה חסונ

 םימיב רבכ םלוא .דומלתה תפוקתב ושבגתה םויה דע לארשי

 ךלהמב ולח לבוקמה חסונב םגר םירחא םיחסונ רצופכ םימודק

 יבחרב תוימוקמ תוקיספו םיגהנמ לע םיעיבצמה םייוניש תורודה

 התשמל תורושקה תויגיגחהו החמשה לשב .תידוהיה הרוזפה

 םיטושיקב הבותכה רטש תא רטעל תובר תוליהקב וגהנ ,הנותחה

 ןורגמ .סקטה לש תדחוימה הריוואל רמות רשא םיינוגבר םירויצו

 ,וריוצ הב הקינכטהו ןונגסה סג ומכ ,םהיאשונו םירוטיעה

 תערכמ העפשה ועיפשה רשא תוימוקמ תויתונמא תורוסמ םיפקשמ

 תונמאה תעפשה תחת ,לשמל ךכ .תידוהיה תונמאה תכאלמ לע

 םדא תויומדב שומישמ חרזמה תרצואב םידוהיה רענמכ תימלסומה

 וליפא וללכ קוראבה תפוקתב הילטיא ידוהיש דועב ,םהיתובותכב

 .תומוריע תויגולותימ תויומדו תוירצונ תוירוגלא

 ןמ ונילא ועיגה תורטועמ תוברתכ לש ותריב תומדקומה תואמגודה

 יהלש לש םירצמו לארשי ץרא רוזאמ ןאצומו ,תיריהקה הזינגה

 תדדוב תיזנכשא תרדע תמייק ןכמ רחאל .ךליאז תירישעה האמה

 ךא .םייניבה ימי לש דרפסמ רתוי תובר תויודעו ,) 1391 ( הירטסואמ

 ,ט"יה דע ז"יה תואמב איה הפוריאב תרייוצמה הבותכה תחירפ

- דחוימ יתונמא אישל ןז תרוסמ העיגה םש- הילטיאב רקיעב

 ,ןווי ,היקרו? ד,נלוה ןוגכ תרצואב דרפס יאצוי לש תוליהקבו

 לש תובר תואמגוד תועודי חרזמה תוצראמ .דועו "היבלסוגוי

 תואמה ןמ רקיעבו ,ח"יה האמה יהלש ןמל קר תורדוהמ תוברתכ

 ד,רפס תוליהק תיברמו הילטיא תובותככ אלש '.כה תישארו ט"יה

 ןתולבתהל םרגש רבד- ףלק תעירי לע אלו ריינ ןרילג לע ובתכנ ןה

 ,סרפמ תובותכב םירוטיעה לש ברה םרשוע ןמזב רב .הריהמה

 יאדוובש תווסמ לע דיעמ ,תופסונ תרצואו םירצמ ,הירוס ,קאריע

 .וללה תוליהקהמ ודושש תונושארה תואמגודה םע הלחה אל

 קפס אלל היה חרזמב תובותכ ירוטיע לש ותריב בושחה זכרמה

 לע תערכמ העפשה העדונ תויסרפה תוברתכלש רחאמ .סרפב

 רפסמ ןהילע ומאנש יוארה ןמ ,זאקוואקה רוזאב ורטועש תובותכה

 ו ה ה ד ו ה י ב

 ו ב צ ס ו ל ש

 1918 ,<נ r וגר ,הנתחתו o ו<ב ה<תוחבר םע 14 טr ה«ודה< הכ<

1928 , -edding day, Grozny � r bס n ס A 14 year old Jewish bride wich friends 

 ורטיע תורוסמ וחתפתה סרפ יבחרב תולודגה םירעב .םילמ

 ךכ .רבודמ רב ץראה לבחל ינייפואו דחוימ ןריבצ תולעב ,תוימרקמ

 ,ןארהט ,ןאהאפסיאמ תוברתכל ידוחיי ירוטיע ןונגסב ןיחבהל ןתינ

 סיילארזירה תררוקמה .הכיסו דזי ,ןאדמאה ,ןאשאק ,דהשמ

 ריכזהל ןתינ ךא ,םינווגמו םיבר ויה הלאה םירעב תוברתכל

 םירוטיעו ,םייסרפ םיחיטש ,)םיימלסומ( םייתד די-יבתכ דחוימב

 ,הפוריאל דוגינבש ריכזהל סג בושח .םיישומיש םיצפחב סייניפרא

 יזרח תא רייאל םימלסומה סג וגהנ תומדוקה תואמה לש סרפב

 היסרלכראה לע יאדווב עיפשה רשא גהנמ- סהלש ןיאושינה

 םיביטרמ ללש 1 "פע וללכ תיסרפה הנרתכה ירוטיע .תידוהיה

 תרירטמראיג תררוצב םיבלושמה ,םיריהב םיעבצב םיאנ םיינוחרפ

 יחה םלועמ םיביטרמ ףא םיאצומ ונא תרמוקמ המכב .ןיע תוברש

 טסקט .םיאבצ סג סיתיעלר םירווש ,םירופיצ ,תוירא תוגוז ומכ

 בתכב תורגסוממ תויחול ךרתב םיבר םירקמב בתכנ הנרתכה

 תינוציחה תרגסמב הכרבה יקוספש דרעב ,לגועמו רבוחמ-יביסרוק

 .תועברומ יתבר תויתואב כ"דב םיעיפומ

 תוידוהי תוליהקמ ונילא ועיגהש תובותכ לש תודדוב תואמגוד

 ,)זאקרראקהר םירק ,ןא•גייברזא ,הרכרכ הז ללכבו( היסא זכרמב

 קר אל רכינ ןוימדה .תויסרפה תובותכל קודהה רשקה לע תועיבצמ

 ,ףדה לש יללכה ךרעמב סג אלא ,םייררטיעה םיטנמלאה רחבמב

המרד העפשה .וביבסמ תובותכהו טסקטה תביתכ ןפוא
, 

 תוארל ןתינ

 לע עיבצהל ןתינ ןאכ .היגררגמ רדושש תוראופמה תוברתכב סג

 ריעב הררוגתהש תידרוכה. הליהקה לש תוברתכל עיתפמה ןוימדה
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-תיתוברת הניחבמש חינהל וכל תורשפאמ ולא תואוושה .הביס

 .םיבר םיפתושמ ןוימד יווק לעב דחא רוזאב םיקסוע ונא תיתונמא

 םידוהי לש תוליהק יתשמ תורחואמ תואמגוד תוגצומ וז הכורעתב

 ,) 22 •מת : 1928 ( ןא•גייברזא חרזמ-ןופצב אבוק :)םיטאט( םייררה

 .) 21 •מת : 1958 ( ןאטסגאד לש הקילבופרבש טכברד ףוחה רועמו

 דעו תישארמ די תכאלמ איה טנברדמ הבותכה קר רעצה הברמל

 הכותחל םידחוימה םיטרפה קרו תספדומ תרחאהש דועב 1 רמג

 תובותכ תוגציימ אל רחואמה ןכיראת לשב .דיב ופסונ תיפיצפסה

 ,ט"יה האמב רקיעב רומאכ החרפש תיסרפה תרוסמה ראפ תא הלא

 תישארב .ונלש האמה לש הנושארה תיצחמב םג םידדוב תומוקמבו

 ,חרזמה תוצרא בורב תוספדומ תובותכב שומישה רבגו ןלה האמה

 .עבצב רוטיעהו דיב הביתכה תכאלמ לש הריהמ הדיריל םרגש רבד

 תוליהקל וחלשנ הנממו םילשוריב ר"פע וספדנ תושדחה תובותכה

 ןבומכ המרת שדוקה ריע לש הליהה .רופאגניסו סרפ דעו וקורממ

 ללכבו ,תוצופתב םיימלשוריה תורטשה לש הריהמה םתוחרזאתהל

 תורוסמ לע העיבצמ ,תאז תמועל ,טנברדמ הבותכה .אבוקב םג הז

 רפוס דיב בותכ טסקטה .הברה התוטשפ תורמל תאזו תוימוקמ

 הינודנה ףיעס םג ןכו ,ורבע תורודמ ריעל ינייפואה חסונב ימוקמ

 ירוטיעה טנמלאה .ושארב הכרבה יקוספ רחבמו ףדה תיתחתב

 .ןורפיע יעבצב עובצ וישלושמ תששמ דחא לכש דוד ןגמ אוה ידיחיה

 המקוהש לארשי תנידמ םע תוהדזה םושמ הז טנמלאב שיש ןכתיי

 .ןכל םדוק תודחא םינש

 הבותכב ריעה םוקימ ,חרזמהו דרפס תוליהק לש תובותכב לבוקמכ

 והז אבוק לש הרקמב .התברקב וא הכותב םימ רוקמ י"פע עבקנ

 אתמ":ןייוצמ טנברד יבגלו ,םויה דע הז םשב עודיה לאידוק רהנה

 לע תבשויה ריעה :ונייהד "תוניעמ ימ לעו יפסכד אמי לע אבתיד

 טוריפ הבותכה ג"ע עיפ�מ אבוקב םגו טנברדב '.רכו יפסכה םיה

 ףא .)ימוקמה ידוהיה גהלב( םייוושו הינודנה יטירפ לכ לש אלמ

 םידרפסה לצא ןוגכ ,תוליהק המכ לש תובותכמ עודי הז גהנמ

 ידוהי לצא השדח תימראב וא ,)ונידאלכ טוריפה( ןקלבה תוצראב

 אבוקמ הבותכב .)היידמעו וכאז ומכ םיבושיב( קאריעב ןאטסידרוכ

 ןויצ רחאל ךוומ הינודנה יווש תיצחמ תא רפוסה וייצ 1928 תנשמ

 תא וייצל ,הארנכ ,איה וז תפסות לש התועמשמ .אלמה םוכסה

 תלפכהש דועב ,)תיצחמה ונייהד( הינודנה לש יתימאה ךרעה

 תובותכב םג לבוקמכ( הלכל דובכ קולחל תנמ לע קר האב םוכסה

 .)ןאטסינגפאבש תארה

 םירעמ תויסרפ תובותכב םיצופנ טכברדמ הבותכב הכרבה יקוספ

 ץ"בורק ט"יסב J"1 הב( ףדה שארב תוביתה ישאר לש םחונעפ .תובר

 אנמ יסב ,חילצנו השענ •ה םשב" :אוה )ם"רפיו ט"צמ א"צמ י"עזמבו

 אלזמבו ,) 15 :חיק םיליהת( "םיקידצ ילחאב העושיו הנר לוק" ,אנט

 .) 22 :חי ישלמ( " 1 המ ןוצר קפיו בוט אצמ השא אצמ" ,האליע

 ונידיל ועיגי תוצעומה תירבמ תיביסמה היילעה םעש םיווקמ ונא

 רשא ,היסא זכרמב םירחא םירוזאו רהה ידוהימ תופסונ תובותכ

 לש רוטיעהו הביתכה תרוסמ לש הנבההו עדיה תרבגהל ומרגי

 .וללה תוליהקב הבותכה

 ו"נהב
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- Kataba בהותכ- באתאכא . 21 marriage contract o 

 : תו ווק מ

 :.מ 'רלושטלא
 . זאקוואק חרזמ ידוהי

 .ןש"ת ,םישלוריב תירבעה הטיסרבינואה ,וננמז תודהיל ןוכמה ,יבצ ןב ןוכמ

 :.ד 'ץיבודיוד

 .םירוטיעב הבותכה

 1979 ,ביבא-לת ,מ"עב ןיטשפא ןיול .א

 :.י•י •ולה ,יכראשט

 תורחא תונידמ תצ:קו זקוקל רבעמ רשא תונידמבו זקוק ץראב תועסמה רפס

 .איסור בגנב

רפ ט•ס  . 1884 ,גרובט

 :ם<שלורי ,לארשי ןואיזומ

 .הרשע-שעתה האמב לארשי-ץראב תונמואו תונמא

 •מע \'"ירוטיוע וספדה" קרפה דוחיכ( 1979 ,רשיפ .י :ןרוע ,הכורעת גולטק
209-173 (. 

לורי ,לארשי ןואיזומ  :םיש

 .תונמאו תרוסמ ,סווח חרוא :(אטסיחוכ ידוהי

 .בכ1"שת-אכ1"שת , 216 .סמ הכורעת גוטלק

 :.ש ,רבצ

 •תא.וו יודהי של תוכותכ רוטיע :הכותח"

 .ידוהיה תיבהו תסנכה תיב :(אתסינכפא

 זתמה ,םהיתחצואו תסנכה יתכ רקס ;ביני הכרכו ינגנת רהז :תוכרוע

 .זכ'"-הכ'" 'מע ,א•שכת ,תירבהע הטירסבינואה ,תיודהי תונמאל

\ 27 



z 1 

 הבותכ- אבאתאכ

 ,רייכ לע הרוחש וידב ספדומ הבותכ ספוט

 ;לארשי ,ויכבו יכדרמ הכוי •ו תאצוהב

 .ימוקמה גהלב די-בתכב הינודנה תלוכת

 מ 11 ס 35 .ו 54 .א

 1928 ,אבוק

6361 

z z  

 הבותכ- אבאתאכ

 יעבצב רוטיעו הלוחכ וידב די-בתכ

 הינודנה תלוכת ;רייכ לע ןורפיע

 .ימוקמה גהלב

1 ס ZZ.Z . ו Z7.5 .א 1  מ 

 1958 ,טנברד

636Z 

Z 3  

 הבותכל קיתרנ- אבאתאכ וואסוכ

;י-תריפת ,דאקורב ישמ  ד

 11 השכךנ 11 ותועצמאב ,יסור עבטמ
 .הלכה

 מ 11 ס 9 .ר u .א

 ZO-ה האמה תליחת ,טכברד

 הרדח ,בייבר ןשלוג •בג תובידאב

Z 4  

 הבותכל קיתרנ- אבאתאכ וואסוכ

 .הנתוכ תומיא ,ישמ

י u .ו 13 .א  מ•ס

 ZO-ה האמה תליחת ,טנברד

 הרדח ,בייבר ןשלוג •בג תובידאב

 6361 .סמ הבותכ

 :םיצפחה תומש םוגרתו הינודנ קיתעת

 רמצ <ו:כ הו:עב תיבו יהובא ת<במ היו: תו:ענהד א«נודנ אדו

 םישכשו האמ ףסכ <ו:כו תשוחנ <ו:כתנמ םיעבראו האמ םישובכמו

 ע"ב א•גגשוד ףוחוו: <הובא ת<במ תנמ םישכשו האמ בהז <ו:כ תנמ

 ע"ב ארפוס ע"ב ותכמ•ג <ור <ארפוס <ור תנמ םינומש ע"ב ראפ שוו:ב

 קוו:ק< תנמ ם<עבראו השש קאו ר<משכ אנד הרשע יא 7 קד <ור

 ע"ב וגו תנמ •ה וד םעש תנמ השש ו:מסד <פ<וג קותו:וק ונש ארשוד

 וב <גיס 'ה א«דאכ ונוגו•ג אמו:וב תנמ ם<רשע אמו:וב ע"ב א•גנגו:

 <תוק תנמ ם<רשע ש«קו ו:ופ ארפוסו ףסכ <ו:כ •ה ראוומ<ס תנמ

 •ג ו: r רב <ו:כתנמ הרשע אגקודנס יפשרא 'כ [<שודיק תנמ •ב ותשורו

 תשוחנ ווכ תנמ ם<רשעו העברא ו•גנורוב y ונדפו ת<כוכז <ו:כתנמ

 תואמ שש א«נודנ וכה ךס תנמ םירשע יניס 'א אוות 'א וק r ק

 .תנמ ם<שו:שו תואמ שוש ו<צחו תנמ םיששו

 הכימש ןרזמ . א•גגשוד ףוחוו:

 ראפ תירכ . ראפ שוו:ב

 גחו תבש ברעל תוצמ/הלח יוסיכל ראפ תפמ . וארפוס וור

 החמוג-ןוראל ןוליו ,החמוגל יוסיכ . ותכמ'ג יור

 הפמ . ארפוס

 ןטק יוסיכ . יאק7ד וור

רצ( רימשק . קאו רימשכ  רחא דבו )מ

 הטחממ . קו 7 קו

 יפ •ג קותלוק לכש ארשוד

 תובגמ . ו:מסד

 םיטומפ . וד םשע

 הרעק . וגו

 ? שודיק סוכ . א•גגגו:

 ? תחלצ . אי דאכ ינוגו•ג אמלוב

 תחלצ/שגמ . יניס

 )הת םח מ( ראבומאס . ראוומיס

 ?ףסכ יטוח המוקר הפמ . ו:ופ ארפוס

 רבגל הרוגח . ש«ק

 ?םיטוחל אספוק . ותשורו יתוק

 בהז תועבטמל זגרא . אגקודנס יפשרא

 תשוחנ שגמ , י•גנורוב y ונדפ

 ריס . וק r ק

 תבחמ . אוות

2s ן 



2 5  

 ןוראל ןוליו- אדרפ

 ;יולימ ןתב המקיר ;ןבלומ ןתשפ

 .םיילושב ךסכוס ןת

 מ 11 ס 36 . ר 87.5 .א

-20 ה האמה ,יראסוק

4895 

2 6  

 ןולחל ןוליו- אדרפ

 ;ןבלומ ןתשפמ תועירי יתש

 תררוחמ הכנל המקיר

 .הכוכמ תדובעב

 מ 11 ס 93 .ר 74 , 75 .א

20 ה האמה תליחת ,יראסוק -

 ב·א 4969

2 7  

 תוכימשל יוסיכ- ף<ח<ל <ור
 תוכימש יוסיכל ;ברועמ ישמ

 .רדחה תניפב רקובב תומרענה

 מ 11 ס 145 . ר 194 .א

-20 ה האמה תליחת ,יראסוק

4836 

2 8  

 םינרזמל יוסיכ- <גשוד וור

 ןתבו יולימ ןתב המקיר ;ןבלומ ןתשפ

 םינרזמ יוסיכל ;הנתוכ יטוחב תואקביא

 .רדחה תניפב רקובב םימרענה

 מ 11 ס 71 .ר 181 .א

20 ה האמה תליחת ,יראסוק -

4938 

2 9  

 ןרזמ / הפיצ- <וואלאח <ור

 ,הפיטק ןוילעה קלחה ;תוצונ תאלוממ

 ;הנתוכ הנטיבה

 .הלכה ירוה י"ע גוזל הקנעוה

 מ 11 ס 99 .ר 185 .א

-20 ה האמה תליחת ,יראסוק

4953  

3 0  

 תירכ- שולאב

 תכטיב ;םיבלצ ןתב המקיר

 .זול םגדב תספדומ הנתוכ

 מ 11 ס 35 .ר 35 .א

-20 ה האמה ,יראסוק

4980 

3 1  

 המוקר העוצר- הקפושוו

 הכנל המקיר ;ןבלומ ןתשפ

 ;הכוכמ תדובעב תררוחמ

 המקיר ןיכהל וגהנ תולכ

 . ריק חיטש ביבס היילתל וז

1 ס 20 .ר 112 .א 1  מ 

-20 ה האמה ,יראסוק

4893 

3 2  

 המוקר העוצר- הקפ<ש<ו

 ןתב המקיר ;ןבלומ ןתשפ

 המקיר ןיכהל וגהנ תולכ ;יולימ

 .ו:יק חיטש ביבס היילתל וז

 מ 11 ס 30 . ר 84.5 .א

-19 ה האמה ףוס ,אבוק

4999 

 ן 29

3 3  

 ןחלוש תפמ- <ארפוס <ור

 ,דאקורב ישמו ישמ

 ;די-תריפת ;םיאלט תדובע

 תוצמה ,תבש ברעב הלחה יוסיכל

 .ריקל טושיקכ וא ,חספב

 מ 11 ס 125 . ר 127 .א

-20 ה האמה תליחת ,אבוק

4775  

3 4  

 ןחלוש תפמ- <ארפוס <ור

 .)הפממ קלח( דאקורב ישמ

 מ 1 סי 86 .ר 163 .א

-19 ה האמה ףוס ,יראסוק

4835 

3 5  

 ןחלוש תפמ- <ארפוס <ור

 הכנל המקיר ;ןבלומ ןתשפ

 יוסיכל ;תואקביא ןתב תררוחמ

 ןתחה תחפשמ האיבמ וב שגמה

 .הלכל תוכתמ

 מיסי 90 .ק

 ZO ·ה האמה תיצחמ ,אבוק
4 9 0 2  

3 6  

 ןחלוש תפמ- <ארפוס <ור

 ישמו ישממ םיאלט תדובע

 ד;י-תריפת ;דאקורב

 תוצמה ,תבש ברעב הלחה יוסיכל

 .ריקל טושיקכ וא ,חספב

 מ 1 סי 130 .ר 134 .א

 ZO ·ה האמה תליחת ,אבוק
5071 



3 7  

 םיקתממ ילכל יוסיכ- יקד רקש רס

 .תכתמו הנתוכ יטוחכ הגירס ,תיפמ

 מ"ס 17.5 .ק

-20 ה האמה תיצחמ ,אבוק

4762 

3 8  

 םחימל יוסיכ- יראבומאס רס
 הנבל המקיר ;ןבלומ ןתשפ

 .תואקביא ןתב תררוחמ

ז 61 .ר 65 .א  מ•ס

20 ה האמה ,יראסוק -

4887 

3 9  

 השיא ינותחת- לאווראש
 ;ןבלומ ןתשפמ םיבחר םייסנכמ

 .תולכל שובל

 מ•סז 49 .ר 52 .א

-20 ה האמה תיצחמ ,אבוק

4869 

40 

 השיאל הלמיש- ייאש
 ;"ןיש-הד-פרק" גירא

 .)!( הלכ תלמיש

 מ"ס 100 .א

-20 ה האמה תליחת ,יראסוק

6360 

4 2 - 4 1  

 ףיעצ- יא'רלאק

 ;הספדהב םוגיד ,ישמ

 .הלכה ינפ יוסיכל

ז 156 , 160 . ר 156 , 160 .א  מ•ס

-20 ה האמה תיצחמ ,אבוק

4697 , 4885 

4 3  

 ףיעצ- רוגוד

 .םייפתכהו הלכה שאר יוסיכל ;ישמ

ז 141 . ר 157 .א  מ•ס

-20 ה האמה ,אבוק

4757 

4 4  

 רבגל הרוגח- שיא'ר
 םזבאו תוכרואמ תוילוח ;ווע

 ;ולאינו הקיקח תודובעב ףסכמ

 םזבאה לש ירוחאה ודיצ לע

 של ימואלה הלמיס ,ולאינב רייוצמ
 ,ברח זחוא ןנגוסמ הירא :סופ

 תבותכ ופוג לעו שמש וירוחאמ

 ; n ••• שמש ... הירא" :תיסרפב
 . וקאנ ריעה לש ףסכ תומתוח

 מסn 4.2 .ר 106 .א

-19 ה האמה ,אדובולס אינסארק

5 12 4  

45 

 הרעק- ובוט
 תשילל ;לידב הפוצמ תשוח�

 תשגהלו ןוזמ תנכהל ,קצב

 .הנותחב דוביכ

 מ•סז 51 .ק 8.5 .ג

-20 ה האמה תליחת ,אבוק

4728 

l 30 

4 6  

 הרעק- ובוט
 .לכוא תשגהל ;לידב הפוצמ תשוחנ

 מייס 17 .ק 4 .ג

-19 ה האמה ,אבוק

4 8 0 0  

4 7  

 שגמ- <נ<ס ןאוויד
 .לידב הפוצמ תשוחנ

 מ"ס 315 .ק

-20 ה האמה תליחת ,אבוק

4738 

49-48 

 דכ- ואס

 האישנל ;לידב הפוצמ תשונח

 תנתמכ ןתינ ;םימ תריגאלו

 .דחוימ דוקיר ול שדקוה ףאו הנותח

 מ•סז 68 , 65 .ג

-19 ה האמה ,אבוק

4832 , 484C 

5 0  

 השגה ילכ- ינד רקש
 ;לידב הפוצמ תשוחנ

 .םיקתממל וא רכוס תויבוקל

 מ"ס 8 .ק 11 .ג

-20 ה האמה תליחת ,אבוק

4864 



5 1  

 טפנ תרונמ- אפמא(

 םיפוטע תיכוכז ירודכ יכש

 תיכוכז ראווצ ;תכתמ תשר

 .הבהלה תרימשל- "השוש"

 מ"ס u .ק 32 .ג

-20 ה האמה ,אבוק

4903 

5 2  

 תירעק- םווג

 ;לידב הפוצמ תשוחכ

 .רכוסל וא הבירל

 מ"ס 12 .ק 8 .ג

-20 ה האמה תליחת ,יראסוק

4931 

5 3  

 טומפ- ןוד םעש

 ;תבש תורכ תקלדהל ;תשוחכ

 התלכל תומחהמ ןתינ

 .הכותח תכתמכ

 מ"ס 11 .ק 215 .ג

-20 ה האמה ,אבוק

5070 

5 4 

 סחימ- ראבומאס

 .זילפ ,תשוחכ

 מ"ס 41 .ג

-20 ה האמה תליחת ,ןא•גייברזא

 רכזל רמירד עבש-תב תלאשה

 ל"ז יריאמ םולשבאו רתסא ,הירוה

5 5  

 ריק חיטש- א'צני(וח

 ;םירשק תדובעב ,רמצ

 קאמוס תגיראב םיילושה

 .)החוטש הגירא(

 מ"ס 95 .ר 145 .א

 1920 ,אבוק

5089 

5 6  

 ריק חיטש לע רוטיע- יא'צני(וח רס

 הכנל המקיר ;ןבלומ ןתשפ

 .הכוכמ תדובעב תררוחמ

 מ"ס 11 .ר 144 .א

-20 ה האמה תליחת ,יראסוק

4937 

5 7  

 ןוחיטש- א'צני(וח א(קוד

 רמצמ ברע יטוחו הכתרכמ יתש יטוח

 ויב שמשמ ,םירשק תדובעב

 .תסנכה-תיבב בשומל עצמכ ראשה

 מ"ס IO> . ר t8> .א

-19 ה האמה ,אבוק

 1866י

59-58 

1 הןווזמ 11- שארפאמ 1  

 הגירא( םיליק תקינכטב ,רמצ

 ;תיתחתו תונפד 4 :)החוטש

 תלחשהל תואלול םינוילעה םיילושב

 תעב "הדווזמ 11 ה ץוויכל לבח

 .םתרבעהו ןילטלטמ תרירצ

 מ 1 ס' 52 , 38 .ג 46 , 45 .ר 97 , 96 .א

-20 ה האמה תליחת ,אבוק

5092 , 5093 

 ן 31

6 0  

 הגיראל קרסמ- הנוש
 תוחוטש תוכורא םייניש ,לזרב

 קודיהל ;הצקב תולגועמו

 .הגיראה תעב ברעה יטוח

' 21 .ר 23 .א  מ 1 ס

-20 ה האמה תליחת ,אבוק

 ב-א 4904

6 1  

 םיירפסמ- י'צייא'ר

 ;העמק םיהבגומ תווצק םע ,לזרב

 .םירשק חיטשב םיטוח תזיזגל

' 4 . ר 24.5 .א  מ 1 ס

-20 ה האמה תליחת ,אבוק

4905  

6 2  

 ץע זגרא- קודנוס

,רע יצפח ,הינודנ יצפח ןוסחאל ן  

 . רקובב םימרענה םינרזמלו

 מסrז 52 .ג 56 . ר 103 .א

-20 ה האמה תליחת ,אבוק

5096 



- Tar הטיפר ילכ- ראט . 63 plucked instrument o 

 ו ןך



 ה ק ס ג נ י ל כ מ

 ,הנורחאל רוא וארש תונשרפ ירבד םע םירוטילקת ינש ןכו רפס

 הכ דע ויהש ןא•גייברזא לש הקיסומה תנבהלו תרכהל תובר ומרת

 . ידמל תולבגומ

 העבראל תירזאה הקיסומה תא קלחמ ,גנירויד ןא•ג ,רפסה רבחמ

 תכיישה- תילוקו תילכ- תיסאלקה " D אקומ'רi' תרוסמ :םיגוס

 )רמז-ררושמה( "גושאע'רi' תרוסמ ;ןופצבש םיינוריעה םיאקיסומל

 ;םורדבש הדשה ירעו םירפכה לש םיאקיסומל תכיישה תילוקה

 תלאושה ,תינוריעה הקיסומה ןכו ;תירולקלופה הקיסומה

 תיברעמה הקיסומהו רולקלופה ,גושאעה ,םאקומה תורוסממ

 .תיחרזמהו

 העפות יהוז .םלוס אקווד ואלו ימגדימ הנבמ אלא וניא םאקומה

 םאקומה .היסא ברעמ לש תוילקיסומה תויוברתב הנימב תדחוימ

 םאכאמל רשאמ יסרפה אגטסאהז תרוסמל רתוי ךייש ירזאה

 םילבגומ םייסיסבה םיבצקימה .יברעה םאקאמה וא יכרותה

 .תיבציק תוביצי יא םהב היוצמ ךא ,םירצקו םיטושפ םה ,רפסמב

 םהינשב וא הריש וא הניגנ ילכ תועצמאב םאקומה תא עצבל ןתינ

 עצבמהמ שרוד אוהו יחרכה ביכרמ אוה רותליאה .תינמז וב וידחי

 ,םאקומה רמז- הדנאנאחה .תויתריצי לש תרכינ תלוכי

 ירצוי םיארקינ ,השיא וא רבג הלא ויהי ,ילכב ןגנה- הדנא t אהסו

 ךכ לעו םינושה םיאקיסומה י"ע ועוציבב ינושה לשב תאזו םאקומה

 .עפומ לכב הנוש ןפואב ותוא ועצבי רמז וא ןגנ ותואש

 ,יוקיח י"ע וא הפ-לעב ללכ ךרדב תרבעומ תילקיסומה תונמוימה

- בומיסאק םילא אוה ךכל אמגוד .דמלתמל הרוממ וא ןבל באמ

 םסרופמ הדנאזאס- בורוסנאמ ןארהאב ןכו ,ןפוד אצוי הדנאנאח

 ףאו ,בורוסנאמ ןאכלא ,ויבאמ ראטה תניגנב ותטילש תא שכרש

 .תונמוימ לש ההובג המרל עיגה

 השולש ידיב ןגונמ החיתפ עטקב ללכ ךרדב ליחתמ םאקומה

 . ףאד וא אר<אד ,א'צנאמאק 1 ואט 1 זא נס םינגנמה רתוי וא םיעצבמ
 לחהש עגרב ךא .םילכהמ דחא י"ע רותליא עטק אובי ןכמ רחאל

 תויהל תרמזל וא רמזל םילכה ינגנ םירשפאמ ,ילוקה קלחה

 תא הקחמו םתריש תובקיעב האב םילכה תניגנ רשאכ םיליבומה

 תויזואוטריו םהב תנגפומו םירתלואמ םה ףא םויסה יעטק .הילילצ

 .תרכינ

 א גייברזאב ה נ

 רוצנ ב הנינ

 Jewish musicians, Kuba, 1896 o 1896 ,באו p ,םיידוה< םיננג

 : ת ן ו ןק מ

:. During,  J 

zel/e de / 'A:erbayjan et la Science des ו La Musique Tradition 

. s זזו Muqa 

. 1 9 8 8  , Editor Valentin Koemer, Baden Baden 

During,  J.; Mansurov, E.: 

A;;erbaijan Traditional  Music. 

Recordings. Commentary by Jean Duri ng.  

Col lection du Centre National de l a  

Recherche Scientifique e t  du Musee de 

l ' Homme, Paris .  Le Chant du Monde. 

:. Kass i mov,  A 

. n d 'Azerbaidjan ש Muq 
. Recordings by Pierre Simon i n  

. e B o i s Commentary b ה  y  Pie 

. 1 989 Collection of the M aison des Cultures du Monde, Paris 

Touma, H . :  

The World of Music. 

Vol . 32, 2/ 1 990, "Disc Review'', pp. 1 1 0- 1 1 3 .  

1 33 



6 3  

 ראט

 םייושע ,םיגירס 22 ןוראה ראווצל .תות ץע ריזג יושע הטירפ ילכ

 םיילאנוטורקימ םיחוורימ תקפה ןרוצל ןונוויכל םינתינה ,םייעמ

 דחאו תוגוז לש הצבקהב םירתימ 5 .יתרוסמה םאקומה עוציבל

 קילחמ וא טעמ ילכה תא ענענמ ןגנה .טרפמ תרזעב הטירפה ,דדוב

 .טטור לילצ קיפהל ידכ םירתימה לע תוריהמב וימי די תרז תא

 רתוי רושק ןא ,)יבוטרמ( םירעב וו.דיב יעפומל הקיסומב שמשמ

 .תיתונמא הקיסומל

 מ"ס 88 .א

1 3 0 0  

 526 •מע ,הניגנ ילכ לש שדחה בורג ןולימ

 )היפרגוילביב האר(

6 4  

 א'צנאמאק
 רבוחמ לגועמה ףיחשה .םצעו ףדצ ץבושמ ,בגב דדוחמ תשק ילכ

 תעברא .סיסבכ ול שמשמו ילכה ףוגל דעבמ רדוחה דופישל

 חינמ הניגנה תעב .תוטניווקבו תוטראווקב םיננווכמ םירתימה

 תא שוגפל ידכ ותוא בבוסמו ךרבה לע תיכנא הרוצב ילכה תא ןגנה

 .תשקה

 תיסאלקה תילקיסומה תרוסמב ץופנ ילכ אוה א•צנאמאקה

 ךכו גונעהו ברעה ולילצ ךווגל תודוה .זאקוואקה ימע לש תיממעהו

 ולוס ילככ שמשמ אוה ,וב תונומטה תובורמה תוינכטה תויורשפאה

 .לבמאסנאמ קלחכ וא

 מ"ס 80 .א

100 

 354-353 •מע ,הניגכ ילכ לש ש m ה בורג וולימ
 )היפרגוילביב האר(

- Kamancha תשק ילכ- א•נצמאאק . 64 bowed instrument o 

- Saz הטיפר ילכ- זאס . 65 plucked instrument o 
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6 5 

 זאס

 םירדוסמו םייעמ םייושע םיגירס םע ךורא ראווצ לעב הטירפ ילכ

 לש הצבקהב תכתמ ירתימ .םלש יתלב יטאמורכ םלוס וקיפיש ךכ

 גושאעה לש ילכה והז .טרפמ תרזעב הטירפה .תושלש וא תוגוז

 םיריש ללוכ ולש יתרוסמה ראוטרפרה .)יאקיסומ-יממע ררושמ(

 םיריש ןכו םייטנמור םירופיס ,םיסופא ,םייאוריה םיירוטסיה

 שמשמ ףא ילכה .הבהא ירישו םייריטאס ,םייטסירומוה

 .םייממע הניגכ ילכ לש םילבמאסכאב

1 ס 112 .א 1  מ 

286  

 310-319 1 מע ,הניגנ יככ כש שדחה בורג ןווימ
 )היפרגוילביב האר(

6 6  

 r ןאמאכאב J ןאבאכאב
 םייטאמורכ םילילצ וליאו ,יכוטאיד םלוס קיפהל לגוסמה ץע בובא

 ,ברעו גונע לילצ לעב אוה .םיבקנה לש תיקלח הריגס י"ע םיקפומ

 ללכ ךרדב וב םינגכמו לבמאסכא ילכ רקיעב והז .םינווגב רישע

 וליאו ,הניגנמה תא ןגנמה )ישאר ןגכ :אטסוא( ןושארה ןגנה :תוגוזב

 .ךשמתמ לילצ תניגכב ותוא הוולמ )רזוע :שיקמאד( ינשה

 ,)תרגסמ ףות( "ףאד" וא )לופכ ףות( 11 אראגאכ 11 םע םג וב הניגנה

 .)רמז-ררושמ( "גושאע" וא םיילכ םיעטק ,םידוקיר ,םיריש יווילל

 םילבמאסכאב ןכו תויממע תורומזתב ןאבאלאבה שמשמ םויכ

 וא םיינוריע םינודעומב םייוצמה ,םיינבבוח וא םייעוצקמ ,םילודג

 .םיירפכ

 113 1 מע ,הניגנ ווכ כש שדחה בורג ןווימ
 )היפרגוילביב האר(

6 7  

 אנרוז

 תיקסיד ,תכתמ תירוניצ ,הנק תינושל יושע יממע הפישכ ילכ

 יושע ףוג ןכו )המישכב הטילשה לע הלקמו ןגנה יתפשל תדמצנה(

 ,יצחו הבאטקואכ לש דעכימ לעב ,ילכה .תסכרפאל בחרתמה ץע ריזג

 .םיינמרוצהו םיקזחה וילילצ בקע חותפ םוקמב הניגכל דעוימ

 .םירחא םיסכטבו תויוולב ,תוכותחב ,תיאבצ תרומזתב וב הניגנה

 907-905 1 מע ,הניגנ יככ כש שדחה בורג ןווומ

 )היפרגוילביב האר(

6 8  

 אראגאנ

 תריזש תרזעב חותמ רועה .ץע תרגסמ םע םינטק דוד יפות יכש

 .השקה לקמ תרזעב וא םיידיב השעכ םהב ףופיתהו ,םיכורש

 ,ת ממע הקיסומ תניגנל דעוימ ,לבמאסכאמ קלח הווהמ ילכה
 .תוכולהתלו םידוקיר יווילל

ג יככ כש שדחה בורג ןווימ  739 1 מע ,הנינ

 )היפרגוילביב האר(

6 9 

 ףאד

 קל ל תודמצומה תועבט .ת א הכארבממ םע ץעמ תרגסמ ףות

 .ףותה עוכעיכ תעשב תולצלצמ תרגסמה לש ימינפה

 רמז. ידיב ללכ ךרדב ,תולק עבצא תופיפחב תישענ הניגנה

 לש ולוס ביגנ הווהמ םיתיעל .םילכ לש לבמאסכאבש )הדכאכאח(
 םיטאו ותה הוולמ םייממע םילבמאסכאב .םאקומהמ קלח ףאדה

 .םינוש

 564 •מע ,הניגכ ילכ לש שדחה בורג ןולימ
 )היפרגוילביב האר(

- dfWI רוחמל םיישק · ( l1 נרחו 250 donkey pack o Khuז 
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- Loulai םימל דכ- יאו:וו: . ד ו water jug o 
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 ת ו ל ב א

 רמסמ ה t 'א הב עוקתש וא (זרב-יקושחב הקשוחמ ת'בחה םאו ,אוהה בוחרה <רג לכ לצא ם'מה ם'כפוש תמ םה( תומ<שכ 11

 תורמה ו'פט תא ף'טה( אופא לכו< אלו ,(זרבב הט,(ש ו( ןיא תומה-ךאלמ <כ לבה םנימאהב ,((כ ם'מה תא וכפש< א( (זרב

 ... (זרב םע תוכ«ש םה( ש'ש הלאכ ם'(כ ךות(

 רבדכ םהכ רוסא ... םהמ דחא תומב םירבגה ככ וקסעת' ןכ ,'וכו הרהטכ ,הצחרכ התמה םע תוקסעתמ ריעה-ישנ ככ טעמכ

 ... ם'כ'רכתה תא ורפתו ם'שנא המכ ובש' הזה רצח( ם'פקשנה תוגגה לעו ... D ה<נפ( (טומ תמהש העשב רצחב

 םוש ן'הי אלו .תורבקה-הדש( םאוב דע ,תולפתו ם'להת <קוספ הטמה 'אשונ ם'שנאה ורמא "ה'ו( 11 ה תעב ךרדה (כו

 רובצב ((פתה( ,םמחנ(- ם'(באה ת'ב( וכ(< א"כ ,םה,תב( רש' ובוש' אל זא םגו ,((וגה תמ,תס דע ות<ב( בוש( ש'א

 ... םתורבהכו

 א'ה ןבאה ... ה(ג(וגמ הצ' J ו הנטק ןבא ,חמק אלמ ןטק ץע-'לכו םה,(גר( קלוד רנ ם<ג,צמו ץראה לע ם'( J אה ובש< 1 ז (כ

 " ... "המשנ רנ"- רנה ;תוליכאה למס- הצ,בה ;ותומ <רחא םדאה השענש "םמוד(" ןמיס

 טדדא תובכממ :יאדשכ יבצ לש ורפס ןותמ

 )היפרגוילביב יו( "תולבא" , 64-6Z •ע

 Funeral ס f Rabbi Shal ס m Ovadia, Baku, 1982 o 1981 , וקנא ,ה<דכוע םולש ברה (ש ות<וול

 1 נד



73-72 

 ףיעצ- <אוך(אק

7 0  

 חור תוסוכ- ינאו רמכ ה(<יט

 .תיממע האופרב תושמשמ ;תיכוכז

.4 .ג 1 ס 5 1  מ 

 ,הירוה רכזל ומורד עבש-תב תנתמ

 ל"ז יריאמ םולשבאו רתסא

 ו-א 6386

7 1  

 םימל דכ- יא(ו(

 תליטנל ;לידב הפוצמ תשוחנ

 .הוורל רחאל ,םיידי

 מ"ס 7.5 סיסב .ק 18.5 .ג

20 ה האמה תליחת ,אבוק -

4861  

 ;הספדהב םוגיד ,ישמ

 .הבצמ ביבס הרישקל

 מ 11 ס 162 , 160 . ו 162 , 160 .א

-20 ה האמה תיצחמ ,אבוק

4707 , 4731 

- e111 0 הש<אל ל<עמ- <גז 1 נ 1 •ו . 170 coat � 177 • Gl11>b<• ם הש•אל תפנצ'מ- וקדו•צ C/"1di-11 - hood 

 Co111b a11d scis נ· ors cases 0 ס«רפסמכן קרסמכ ס<ק<תרג . 80-79

 ו 38



- ncha ז ry 0 ריק חיטש- א'צנ<לזח . 55 wal l  tapes ו ol ו Kl 

 ו 39



1 Jom תיערק . סו'ג . 23 . bowl D 
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 ז א ק ו א ק ב ם א ל ט ת ד ב ע ה מ ק ו

 רמירד עבש-תב

 ,היגולונתאלו הקיסומל ןואיזומה לש תיעדמ תרזוע איה רמירד עבש-תב

 .הפיח

 היסולכואה תובביש לכ ויב תלבוקמ התיה המקירה תכאלמ

 סימעה ברקב ההובג תיתונמא המרל החתפתה איהו תיזאקוואקה

 .סש םיבשויה

 ,זאקוואק תושנ לש תירקיע הקוסעת התוויה טחמו טוח תדובע

 תא תונבה ודמל ןכ לע .תב לכ לש הינודנב וללכנ םימוקר םירצומו

 תודובעל םיינוליח רפס-יתבב וא םירזנמב ,תיבב המקירה תכאלמ

 .תולודגה םירעבש טחמו טוח

 ,סיכש תואמ ךשמב ונתשה אל זאקוואקב תוברה המקירה תוקינכט

 תויתריציה .םייתרוסמ םיביטומב בחר שומישב ונייפוא ןהו

 תיתרוסמה היציזופמוקב שדח ביכרמ תסנכהב האטבתה המקירבש

 ויה םילבוקמה םיביטומה .דחא ביטומל תויצאיראו ורצונ ןכו

 .תורחא תויחו םירופיצ ןכו ,סיירטמואיג םימגדו םיצע ,םיחרפ

 תיגאמ הלוגס ילעבכ ובשחנו תונמאנו הבהא ולמיס ,לשמל ,םיאבצ

 יצפח לע תובורק סיתיעל ועיפוה ןכ לע ,עשרה תוחוכמ הרימשל

 .הינודנה

 ןתשפ ,הפיטק ,ישמ ידב לע הנתוכו ישמ יטוחב התשענ המקירה

 וטשוקו בהז יטוחב ומקרנ םירקי םירצומ .םיינועבצ הנתוכו

 ,תואקביא ןת ,יולימ ןת :ויה םיחיכשה םיכתה .ןח-ינבאבו םיזורחב

 . רובמט תדובע ןכו ,בלצ יכתו

 םינוש םיצפח ןוסחיאל םיקית ,תושובלת :ויה המקירה יטירפ

 ,רי,ק יחיטש ,הטימ ייוסיכ ,םיחרואלו םיגחל תובגמ .תורגסמו

 .תדחוימ בל-תמושתל וכז- תויפמו תופמ ,תוירכ ,תונוליו

 רוביח הניה וז הכאלמ .זאקוואקב הצופנ התיה םיאלט תדובע סג

 איה .ישומישו סלש-ינשימ רבדל ןתכיפהו םינוש םיגירא תוסיפ

 שומישל םינשי םידגבו םידב תויראש לצנל ןרוצה ןותמ התשענ

 יקיזחמ ,ןיליפתל םיקיתרנו תותילטל םיקית ,תופמ ומכ ינשימ

 .םירחא םיישומיש םיצפחו םיריס

 יוסיכל תופמה תמגוד תויטושיק תורטמל ףא התשענ םיאלט תדובע

 תוסיפב ושמתשה הלא תופמל .רדסה לילב וא תבש לילב ןחלושה

 תורוצל ורזג ןתוא ,ינועבצ דאקורב ישמ ןוגכ םירקי םידב

 .תדחוימ בל-תמושתב די- תריפתב וז לא וז ורבוח ךהו תוירטמואיג

 ןופצב סיכשכ תואמ שומישב התיה םיאלטה תדובע תקינכט

 lnterior of a Jewish home, Baku. 1964 o 1964 ,וקנא ,<דוה< ת<ב ם<פנ

 תרחואמ הפוקתב קר .ןיסו ודוה ,הירוס ,סרפ ,ןאטסקרוט ,הקירפא

 .הפוריאל הרדח איה

 : ת ו ו וק מ

. K l imova, N.T 

. Folk Embroidery of the USSR : 

) 1 98 1  d Reinhold Co., New York (ca aת ostr aת V 

.) 05 - 1 1 1 ,"chapter 8: "Embroidery of the Caucasus . ו   pp ( 

B rittai n,  J "  

The Ba111am Step-by-Step Book of Needle Craft. 

Bantam Books lnc. ,  London - New York, 1 985  
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7 4  

 ןחלוש תפמ- יארפוס יור

 ,םיאלט תדובע ,הנתוכ

;י-תריפת  .תבש ברעל ד

 מ 11 ס 109 . ר 117 .א

20 ה האמה תליחת ,אבוק -

49 19 

7 5  

 ןחלוש תפמ- יארפוס יור

 ;דאקורב ישמו ישמ יגירא

;י-תריפת ,םיאלט תדובע  ד

 ברעב הלחה יוסיכל

 טושיקכ וא ,חספב תוצמה ,תבש

 . ריקל

 מ 11 ס 125 . ר 127 .א

-19 ה האמה ףוס ,אבוק

4993 

7 6  

 ןחלוש תפמ- יארפוס יור

 ;דאקורב ישמו הנתוכ

 .תבש ברעב חלמו הלח יוסיכל

 מ 11 ס 51.5 .ר 76 .א

-20 ה האמה תליחת ,אדובולס אינסארק

5153 

7 7  

 ןחלוש תפמ- יארפוס יור

יתריפת ,םיאלט תדובע ,הנתוכ -;  ד

 םייתרוסמה גחה ילכאמ יוסיכל

 .רדסה ליל תדועסב

 מ"ס וו .ר 99 .א

20 ה האמה תליחת ,טנברד -

 הרדח ,בייבר ןשלוג •בג תובידאב

206 . r >ל קית · <ס<ס<ק ףפא  lyfaf k .ץ sesy · wedding night bag o תולולכה ליל
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7 8  

 הלדבה רנ- קאחוומו םומ
 ליתפו םירובד תוועש ,עולק

 ישממ תיקשל רושק ;הנתוכ

 ;ןרופיצ ירמסמב תאלוממ

 שדוק ויב הלדבהה סכטל

 .תבש יאצומב לוחל

 מ"ס 54 רנ .א

 מ"ס 5.5 . ו 7 תיקש .א

-20 ה האמה ,אבוק

 ב-א 4774

7 9  

 קרסמל קיתרנ- ונד הנוש
 תויראשמ םיאלט תדובע

 .דאקווב ישמו הנתוכ ,הפיטק

 מ 1 ס1 12.5 . ו 28 .א

-20 ה האמה תליחת ,אבוק

 א 4725

8 0  

 םיירפסמל קיתרנ- ונד ווצוואור
 תויראשמ םיאלט תדובע

 .הנתוכו ישמ ,הפיטק

.10 . ו 30 .א 5  מ"ס 

-20 ה האמה תליחת ,אבוק

4n5 ב 

8 1  

 הנומתל תרגסמ- ונד טורוס
 טוחב הגוסמכ גווס ע.ובוך

 תוגסמ תובוחמ וילא ,הנתוכ

 .הנומת הסנכוה הכותלש הגווס

 מ"ס 12.5 . ו 13 .א

-20 ה האמה תליחת ,אבוק

4764 

8 2  

 םיטחמל ילת- ונד הזרד
 .םיאלט תדובעב הנתוכ תויראש

 מ••ס 20 .ג

-19 ה האמה ףוס ,אבוק

4773  

8 3 

 תוכיסל תירכ- הזרד שוו:אב
 .לנאלפו ןטאס ,ישמ

 מ 11 ס 7 .ו 7 .א
-20 ה האמה תיצחמ ,אבוק

4 760 

8 4  

 תוכיסל תירכ- הזרד שולאב
 .םיבלצ תמקור ;הנבל הנתוכ

 מ•סt 7 .ו 7 .א

20 ה האמה תיצחמ ,אבוק -

4761 

86-85 

 הרונמ ליהאל יוסיכ- ואפמאו: רס
 הנבל חמקיו ;ןבלומ ןתשפ

 .הנתוכ יטוחב תואקביא ןתב תרווחמ

 מ•סt 84 , 86.5 .ו 86 , 96 .א

-20 ה האמה תיצחמ ,אבוק

4871 ,4870 

8 7  

 יארל תרגסמ- ונזוג רס
 ןתב תורוחמ הנבל חמקיו

 .תוא קביא

 מ"ס 40 .ג

-20 ה האמה ,יואסוק

4890 

1 44  

8 8  

 ןוליו- אדרפ
 םיילוש ;ןבלומ ןתשפ

 תויצאקילפאנ םירטועמ

 .ןתשפ של

 מ•ס' 68 .ו 80 .א

20 ה האמה תליחת,יואסוק -

4891 

8 9  

 ןוראל ןוליו- אדרפ
 ןתנ חמקיו ;ןבלומ ןתשפ

 .םיילושב ךסכוס ןת ;יולימ

10L5 .א  מ"ס 3L5 .ו 

20 ה האמה ,יראסוק -

4894 

9 0  

 ןוליו- אחפ
 תררוחמ הנבל המקיר ;ןבלומ ןתשפ

 .הנוכמ תדונעב

 מ 1 ס1 77.5 . ו 97 .א

-20 ה האמה תליחת ,יראסוק

4936 

9 1  

 ןוראל ןוליו- אחפ
 תררוחמ הנבל חמקיו ; ןבלומ ןיtשפ

 .הנוכמ תדובעב

 מ 1 ס1 87 .ו 97 .א

20 ה האמה תל חת ,יראסוק -

4952 

9 2  

 ןוראל ןוליו- אדרפ
 תרווחמ הנבל המקיר ;ןבלומ ןתשפ

 .תואקניא ןתנ

 מ"ס 30 .ו 106 .א

-19 ה האמה ףוס ,אבוק

5000 



9 3  

 ןולחל ןוליו- הר 1 גנפ <ושפ

 .תיתשורח הדובע ;הכנל הנתוכ תשר

 מ 11 ס 160.5 . ר 193 .א

20 ה האמה תליחת ,יראסוק -

4889 

9 4  

 ןחלוש תפמ- <ארפוס וור

 ;טאקיא תעיבצב ישמ

 .תרשרש ןתב המוקר תרגסמ

 מ 11 ס 87 .ר 96 .א

-20 ה האמה

4888 

9 5  

 שגמל תיפמ- גאבאט וור

 ;ןבלומ ןתשפ

 ;תואקביא ןתב המקיר

 ;ףופיל ןתב םיתשורמ םיעוביר

 הכנל המקירב םידבועמ םיילוש

 .תואקביא ןתב תררוחמ

 מ 11 ס 42 . ר 58.5 .א

-20 ה האמה תליחת ,יראסוק

4950  

9 6  

 רוטיעל העוצר- הקפושוו

 ;יולימ ןתב המקיר ;ןבלומ ןתשפ

 .תואקביא ןתב םידבועמ םיילושה

 מ 11 ס 25 .ר 114 .א

-20 ה האמה תיצחמ ,אבוק

50 06  

9 7  

 תיפמ- וקופסד

 ;ןבלומ ןתשפ

 ;םיבלצ ןתב המקיר

 .תואקביא ןתב םידבועמ םיילוש

 מ 11 ס 28.5 . ר 28.5 .א

-20 ה האמה תיצחמ ,יראסוק

4 9 4 3  

9 8  

 תירכ- שוואב

 .יולימ ןתב המקיר

 מ 1 ס' 28 .ר 33 .א

20 ה האמה ,יראסוק -

4939 

9 9  

 תירכל תיפיצ- <שוואב וור

 ;ןבלומ ןתשפ

 .יולימ ןתב המקיר

 מ 1 ס' 35 .ק

-20 ה האמה ,אבוק

5 0 0 4  

1 0 0  

 תירכל תיפיצ- ושוואב <ור

 ;ןבלומ ןתשפ

 .תררוחמ הכנל המקיר

 מ 11 ס 35 .ר ()4 .א

-20 ה האמה ,אבוק

5 0 0 7  

1 0 1  

 םינרזמל יוסיכ- <גשוד וור

 ;ןבלומ ןתשפ

 ;הנוכמ תדובעב תררוחמ הנבל המקיר

 תניפב רקובב םימרענה םינרזמה יוסיכל

 .רדחה

 מ 1 ס' U8.5 . ר 202.5 .א

-20 ה האמה ,יואסוק

4951 

 ן 45

1 0 2  

ואס<כ ו  תרטקמלו קבטל תיקש- 

 .די-תריפתב תינועבצ הנתוכ

 מ 11 ס 16 .ר 20 .א

-20 ה האמה תליחת ,טנברד

 הרדח ,בייבר ןשלוג 'בג תלאשה

1 0 3  

 םימ תירעקל יוסיכ- ומו'ג רס

 םיינועבצ הנתוכ ידב תוסיפ

 .םיככושמ םיילוש ;די- תריפתב

 מ'ס' 18 .ק

-20 ה האמה תליחת ,טנברד

 הרדח ,בייבר ןשלוג '[( תלאשה

1 0 4  

ווו�צ רס  הת תוסוכל יוסיכ- 

 םיאלט תדובע ;תינועבצ הנתוכ

 . די-תריפתב

 מ 1 ס' 32.5 . ו 34.5 .א

20 ה האמה תליחת ,טכברד -

 הרדח ,בייבו ןשלוג •בג תלאשה

5 1 0  

 החמוג ןוראל ןוליו- ותאחמו'ג וור

 המקיר ;יעבט עבצב ןתשפ

 .תואקביאו יולימ ןתב

 מ 1 ס' 74 .ו 94 .א

20 ה האמה תיצחמ ,אבוק -

4745  

1 0 6  

ופ  ןטק ןקנק- אטו

 ןיי תגיזמל ;תשוחנ

 .הקדוול וא שודיקל

 מ•ס' 5 .ק 13 .ג

-20 ה האמה תליחת ,אבוק

4862 



1 0  7 1 0 9  

 לוביק ילכ- םו 1 ג

1 1 1  

 אטאטמ- ורא'גאמראנ םיטומפ- ןוד םעש

 ;םיריעז םיטומפ גוז

 .קוצי זילפ

 מ"ס 9 .ג

-20 ה האמה תליחת ,אבוק

4863  

 ;לידב הפוצמ תשוחנ

 .ןיילו םימל

 מ 11 ס 13 .ק 10.5 .ג

-19 ה האמה ,אבוק

5 0 1 3  

 םירושקו םידגואמ ןגד ילועבג

 .הפצירה אוטאיטל ;לבחב

 מ"ס 50 .א

-20 ה האמה ,אבוק

4877 

1 0 8  1 1 0  

 הוונמ- ןוד םעש ןייל עיבג- שוד<ק בוק

 .תבשל הרונמ ;קוצי זילפ

 מ 11 ס 27 .ג

4982 

 ;לידב הפוצמ תשוחנ

 .שודיקל

 מ 11 ס 115 .ג

-19 ה האמה ףוס ,אבוק

5 0 5 1  

1 הדווזמ"- שאפראמ . 5 1  Mafrash - "chest" o 
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 ב ט מ ל כ

 תוכפוש ("חאו ם<חו(ד ח(מ-<מכ םתוא הנ(שכת ...- ם<גד .... תובעהו תובחרה ןה<תו<(או ןאצה רשכ (ונא( דאמ ובהא< ((ככיי

 . .. חאה כע םתוא הנ<(צתו תשקשקהו ר<פנסה תא תור<סמו קרמה תא

 ד <כ ם<(כואו ,המואמ ו(<דכ< א( םוגדו רשכ ןונ ... ה<נמראו זקוק א<ה םתד<(ו םתרוהש ,ם<דחו<מ ם<(כאמ <נ<מ ם(צא ש<

 ו (שה כע תחא-תככ ודומע< ,הדועסכ ם<נ<כמו ם<(וצו ם<(שכמש המ (כו .הזכ ם<ח<גשמ םנ<או ןשועמ-גד תכ<תחו רשכ חתנ
 ,•ונו ם<משכו תוקר< <נ<מ ,תווחממו תופרטמ ם<צ<כ ,תו(ג(וגמ ם<צ<כ ,<ו(צ-רשכ ,קרמ ,ם<גד :ם<אורקה ן<כוסמש םדוק דוע

 תו<נכדכדו ם<קסרפאו ם<סגא ,ם<חופת ,ם<נומר ,ם<נאת ,תו<(כד ,תונדגמו ם<קתממ ,'ונו ן<מח-(<(כו ם<כנע-תרשמ רכשו ן"

 וא ךמסה( םוקמ ןואש שממו ,ןחכשה כע ש<א ףככ <ונפ םוקמ ראש< םא ,הדועסה-(עככ אוה <אנכו ,םוקמ <(כ דע 'ונו 'ונו

 "··· ג(זמהו ףכה ח<נהכ

 טררא תוכלממ : יא דשכ יבצ לש ורפס ךותמ

 )היפרגוילביב •ו( ייםהילישבתו םהילכאמ תנכה" , SZ-54 •מע

 K1tchenware o בחטמ <לכ
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115-112  

 לושיב ריס- ורוגאוך
 .לידב הפוצמ תשוחנ

4671 , 4691 , 4736 , 5009 

119-116 

 תוידי םע לושיב ריס- וטופ
 .לידב הפוצמ תשוחנ

4694 , 4799 , 4839 , 4933 

1 2 0  

 הרעק- ובוט
 .לידב הפוצמ תשוחנ

4695  

122-121  

 תבחמ- רס ובוט
 .לידב הפוצמ תשוחנ

4841 ,4769 

126-123 

 תירעק- םווג
 .לידב הפוצמ תשוחנ

 קרמל- 4894 , 4874

 בלחל- 4859

 ןיילו םימל- 4838

1 2 7  

 תננסמ- ולאפשוא
 .לידב הפוצמ תשוחנ

4772 

129-128 

 הקומע תחלצ/שגמ- יניס
 .לידב הפוצמ תשוחנ

4770 , 4853 

132 -130 

 הרעק- ווגול
 .לידב הפוצמ תשוחנ

 החוראה ינפל םיידי תציחרל- 4801

 לכוא תשגהל- 4802

 .םילישבת תנכהו קצב תשילל- 5154

1 3 3  

 הרפ תבילחל דכ- שודבוג
 .לידב הפוצמ תשוחנ

4989 

1 3 4  

 תוסוכ תציחרל הרעק- וש הליאפ
 .לידב הפוצמ תשוחנ

4737  

1 3 5  

 םימ תרימשו תאישנל דכ- יאלול
 .לידב הפוצמ תשוחנ

8434 

136 

 הסכמ- שופראס
 .לידב הפוצמ תשוחנ

4855  

138-137 

 ררוחמ דוורת- ריגפאק
 ;לידב הפוצמ תשוחנ

 . זרוא לושיבל

4927 , 4965 

1 48 

139  

 קרמל תקצמ- הוצמק
 .לידב הפוצמ תשוחנ

4928 

1 4 0  

 םוקמוק- קיניו'צ.
 .תשוחנ

4851  

1 4 1  

 לושיבל היליתפ- אקנישאמ

 .קוצי לזרב

4 729 

143-142 

 םילישבת תשיחבל ףכ- אוראל
 . ןע

4747 , 5104 

1 4 4  

 הדרימ- וראוצ. שוואל
 .רונתהמ םח םחל תאצוהל ;ןע

4947 

1 4 5  

 ךורעמ- ווצ.ארוט
 .קצב דודירל ;ןע

4948 

146 

 וךמנ ןחלוש- וו'גריפ
 .קצב דודירל ;ןע

4964 



1 4  7 

 שתכמ- גנאוואה

.רכו םוש תשיתכל ;ץע  י

5 1 0 5  

149 - 148 

 םיינזאמ- <סאד וזור<ט
 תולוקשמו

 .קוצי לזרבו ץע

5588 , 5589 

1 5 0  

 טפנ תרוכמ- אפמאכ'

 .לידב הפוצמ תשוחנ

.44 ףוג .ק 41 סיסב .ר 14 .ג  מ 11 ס 5

 zo-ה האמה תליחת ,אבוק
4860 

152-151  

 םיריס יקיזחמ- ר<ג<פ ורוגאור
 םייושע םייתבכש-וד םילוגיע גוז

 .דיב םילודג םיכתב םירופת ,רמצ תויראש

4734 , 5111 

1 - Kemche ם רקמל תקצמ- ה•צמק . 39 soup ladle 
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- Roi sufrai \לחוש פתמ- <אפרוס <ור ד� tablecloth o 

 l נט



- Sufre ןחלוש תפמ- הפרוס . 204 tablecloth o 

\ 5 1 



 א ל ק

 ןואיזומה ידבוע תווצב הרבחו הכורעתה לש הנשימ תרצוא איה ךוהט תילד

 .הפיח ,היגולונתאלו הקיסומל

 תיצחמב זאקוואקנ וקינ ושא ,ינואשט יולה בקעי ןב הדוהי עסונה

 תופטעתמ ונ ישמה ףיעצ תא תידוחייה ותפשב ריכזמ ,-19 ה האמה

 םישנה ישובלמכ תוירבעה םישנה ישובלמ" :רוזאנ םישנה

 וא םינבל םינידסב הניסכת תוינמלשומה םישנהו ... תוינמלשומה

 םג םא יכ, דבלב ןהינפו ןהישאר תא קר אל ,םינוש םיעבצב ישמ לש

 ."ןפוג לכ תא

 םשנ םוקמה תפשנ ונומה ףיעצל איה ינואשט לש ותנווכ יכ הארנ

 תא שמשמה םגודמו ינועבצ ,לודג ,עבורמ ףיעצ והז ."יא•ולאק"

 תיבהמ האיצי תארקל תוימלסומהו תוידוהיה זאקוואקה תושנ

 וילושו שארה תא ףטוע יא•רלאקה .המינפ תינב ףא םימעפלו

 ינג לע ותוא תושבול תוידוהיה םישנה .בגהו םייפתכה לע םישלוג

 .האושנ השיא לש השאו רעיש תא הסכמה תחפטמ- "ליזנמ"

 ןטק יעוביר ףיעצ- "אמלאיצ" ידי לע חצמל קדוהמ אוה םיתיעל

 .יא•רלאקה ינג לע רשקנה טרס תריציל ללוגמה םגודמ ישממ

 םיחוקל םקלחבש יתרוסמ םימגד ןווגימנ םירטועמ ולא םיפיעצ

 .םיירטמואיג םימגד םקלחבו ,רוזאה לש חמוצהו יחה םלועמ

 הדש םגודמ םיתיעל ןא תרגסמ רוטיעכ ףיעצה ילושב עיפומ םוגידה

 .זכרמה ביבס חתפתמה רוטיעב ,ימינפה וחטש ונייה ,ולוכ גיראה

 םישנש דועב תוריעצה ברקנ םיפדעומ םיריהנה םיעבצנ םיפיעצה

 םירכומ םימוד םיפיעצ .םיהכה םיפיעצב תושמתשמ תורגובמ

 םה םש- הראכונמו ,הינאמילוס רוזאמ- תיקאריעה ןאטסידרוכמ

 ."ייולק לאמור" םינוכמ

 םוגיד תכאלמ תומדק תסחוימ םיירוטסיה תורוקמ רפסמ יפ לע

 האמה ןב ינוויה ןוירוטסיהה ,סוטודורה .זאקוואקה רוזאל םיגירא

5 ה  םיגיראה תא ראתמ זאקוואקה תא ותריקסב ,נ"הספל-

 :רוזאה ינכוש לש םשונל תא םינייפאמה םימגודמה

 םש םיאצמנ ,םירמוא ,םג ... סוסקבאקב םייח םינושו םיבר םימע"

 םומב םתוא םיברעמו םיקחושש הזכ עבטמ םילע םילדגמ רשא םוצע

 ןנוא הלאה תויחה .םהידגב לע תויח םהב םיריצמ ןכ-ירחאו

 וגראנ וילאכ רמצה םע ךחונ תונשותמ םא ונ ,הסיבכב תוקחמנ

 . "וכותב הולחתמ

 םיעבצ ליטסקטה תיישעתב ושמיש-19 ה האמה לש-70 ה תונש דע

 ,) Rubia TinctoriaJ םיעבצה תאופ- הנראמה חמצ .םייעבט
 םירשעה תונשמ לחה היה ,וינווגל םודאה ענצה קפוה וישרושמש

 א ו

 ןוהט תילד

 lO וך המאה תליתח ,כאו p- <אףלאנpו < m וסם שבלבו ם<שנ
. l ח Women in traditional costume and Kalghai - Kuba, early 20/h ce 

 תובחרתהל ליבקמב חתפתהש יחוויר יאלקח ףנע-19 ה האמה לש

 תילכלכ תובישח ול העדונ ןכ לשנו ,היסורב ל טסקטה תיישעת

 יפנעמ דחאכ ותוא הנומ ינראשט .םייררהה םידוהיה תודלותב

 לש םיעבשה תונשנ ,םלוא .רהה ידוהי לש םיירקיעה הקוסעתה

 עדי ,םיעבצה תיישעתל םייטתניס םיפילחת תרידח םע ,האמ התוא

 .יאדכ יתלבל ןפה חמצה לודיגו השק רנשמ ףנעה

 םיעבצ לש הימיכב תונמוימ תשרדנ םמוגידו םיגירא תעיבצ ךילהתל

 ירמוח םע ם רצוי םהש הבוגתהו םינוש םינצ ימנ שומיש םשל

 רודל רודמ ורבע םוגיד תרוסמ םימעפלו העיבצ תודוס .העינצה

 ,םילבגומ םיאנתב ולעפ הלא הכאלמ יתב .םייתחפשמ הכאלמ יתבב

 .םינכרומ רוצי יכילהתב שומיש רותסל ידכ ןכנ ויא ןא

 ויב בולישכ תיעוצקמה תורפסנ תרכזנ יא•רלאקה םוגיד תקינכט

 וז הטישב .םיבציימב שומישו ) resist printJ "הרימש"נ הספדה

 תחשמנ ןהילע ,ץע תופולג תועצמאב ישמה לע םימתחומ םימגדה

 גיראה ."הרימש" רמוחכ תשמשמה ףרשו ןמוש ,הוועש לש תבורעת

 ענצ-תסימתב ןכמ וחאלו בציימ רמוח םע טבמאב הליחת לבטנ

 רמוחב םתחוה םהנ םירוזא םתוא טעמל ולוכ עבצנ גיראה .המח

 םיעיגמ ןכו םימעפ רפסמ ךילהתה לע םירזוח םיתיעל .הרימשה

 ןתינ םימיוסמ םירקמב .םיינועבצ םימגד לש רתוי לודג רפסמל

 לש הרישי המתחה תועצמאב וגישה םינטקה םיטרפה תאש רעשל

 ךילהתה םותב .לוחכמ תועצמאב וא ,הפולגה ינג לע חשמנש ענצ

 .ןובס ימ םע םח טבמאב הרימשה רמוח ףטשנ

 רוטיעב םהילושב םימגודמ ןבל ישמ יפיעצ לש תודדונ תואמגוד

 העיבצ לש ףסונ ךילהתב שומיש לש תורשפא תולעמ תינועבצ תרגסמ
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יץחל סופדיי הנוכמו היסאב רבעב חוורש םוגידו press p1·i כ- י n 1  (. 

 ינש ויב םינתונ וילוש תא .ןוידרוקא לופיק דבה לפוקמ הז ךילהתב

 םילבטנ גיראה ילוש .היוצרה אמגודב םיפלוגמו םיבקונמ ץע תוחול

 יאוותב םיילושה תא עבוצו םיבקנה ךרד עפעפמ עבצה- עבצ טבמאב

 גיראה ילוששכ םיבקנה ךרד עבצ לש הרישי הקיצי םג ןכתית .םגדה

 בתונמ עבצהו יאר תנומתב םיפלוגמ ץע תוחול ינש ויב םינותנ

 .םיעבצ רפסמב םוגיד רשפאתמ וז הטישב .םירדח ויעמל

 יפיעצ תיישעת יזכרמ א•גנאגו )וקש( אחונ םירעה ויה-19 ה האמב

 םינוגרא ידיב וז היישעת תזכורמ םויכ .ןא•גייברזאב ישמה

 .בושח רוציי זכרמכ תשמשמ )דאבבוריק( א•גנאג ריעהו ,םייעוצקמ

 םילילג תספדה וא תשר סופד תועצמאב תגשומ םוגידה תרוסמ

 ,ינדי ךילהתב םירציימה ,םייתחפשמ הכאלמ יתבו ,תיתשורח

 .םירידנ

 יאירלאקל םיפסונ םישומיש לע םידמל ונא ונידיבש םימוליצהמ

 אוה לבוקמ גהנמ :הרות רפסל תחפטמכ .שובל רזיבאכ אלש

 ןרדב ,ןימזו ישומיש רזיבא ,תחפטמ שידקהל תויחרזמ תוליהקב

 תוטומ לע תרשקנ תחפטמה .שידקמה ייחב ערוא ןויצל ללכ

 לשב .הרותה רפסב רישי די עגמ תענומו הרותה רפס לש םינומירה

 .עימק לש תולוגס הל תוסחוימ הרותה רפסל התבריק

 רשקנ וב הרובק תבצממ טולה תרסה סכטב השענ רחא שומיש

 .היוליג םרט הבצמה לע יא•רלאקה

 : תור וק מ

 :תוכרוע- .ב ביני ,.ז יבגנה

 . <דוהוה ת<בהו תסנכה תיב- ןאתס<ננפא

 תידוהי תונמאל זכרמה ,םתגהורצואו תסנכה יתב רקס

.נכ-•אכ •מע ,איינשת ,םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה  י

 :סוטודורה

 . סוטודורה ובתכ

 . 203 •מע ,ו רפס ',א ןרכ ,הייצרת ,םילשורי ,רוש .א רייד :תינווימ םוגרת

 :יולה ייירנ י"' ינראשט

 תונידמ תצקו זקוקכ רבעמ רשא תורחא תונידמבו זקוק y ראב תועסמה רפס

 .א<סור בגנב תורחא

 ,גרונרטפ .טס ,נרונרטפנ "איסור ידוהי לצא הלכשה תוברהל" הרכחה

 .)הנראמה חמצ( 97 , 92 , 82 , 68 •מע ;)םישנ ישונלמ( 59 · 58 •מע ,דיימרת

 :םילשורי ,לארשי ןואיזומ

 .הראכוב

 . 4.26 ,חייכשת , 39 .סמ גולטק ,טצנל-רלומ .א :תכרוע

 :.א ,יראנ-ץרווש

 . ייהיתונינסו הינאמילוס . םינושה םירוזאכ שובלה"
 .תונמאו תרוסמ ם«ח-חרוא- ןאתס<דרוכ •דו,ךו

 . 93 •מע ,ניימשת·איימשת , 216 .סמ גולטק ,םילשורי ,לארשי ןואיזומ
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 חאשה "הטונ" . 1

z . "טה"ונ 

 ףיזשה חרפ 3

 ןנושמ רוטיע . 4

 הינמח . 5

6 . n •דדונ •היטונ 

 )הניפ רוטיע( רז . 9-7

 ןומירה חרפ . 10

 בכרומ םנז . 11

 רופיצ . 12

 ן 53

. /  



163-159 

 ףיעצ- יא'רלאק

1 5 3  

 ףיעצ- יאורלאק
 .הספדהב םוגיד ,ישמ

11 ס 160 . ו 168 .א  מ 

20 ה האמה תיצחמ ,טנברד -

4768 

158-154 

 ףיעצ- ואורלאק
 .הספדהב םוגיד ,ישמ

 מ 11 ס 152 , 148 , 176 , 150 , 147 .א

 מ 11 ס 150 , 143 , 173 , 150 , 146 . ו

20 ה האמה ,אבוק -

4867 , 4878 , 4918 , 4926 , 5073 

 .הספדהב םוגיד ,ישמ

 מ:·ס 154 , 92.5 , 150 , 197 , 180 .א

11 ס 149 , 92 , 148 , 194 , 180 .ו  מ 

20 ה האמה תיצחמ ,אבוק -

4708 , 4721 , 4722 , 4723 , 4732 

- Kalghai ףיעצ- <אףלאק . 154 scarf o 

165 -164 

 שאר תחפטמ- אמלאוצ

 ;הספדהב םוגיד ,ישמ

 .יא•רלאקה לע תכרכנ

 מ 11 ס 72 , 90 .ו 72 , 91 .א

20 ה האמה תיצחמ ,יראסוק -

4756 , 4968 

- Kalghai םפייעצ- <א•רלאק scarves o 
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 ש ב ל

 o ושוכומו םודגכ תרופת תכאומכ o ג הנקסעת תוכה וכרצ דגומ""
 o ודוהוה וצא ואצמו או o ודחוומ o ורפות וכ ,ןהוועכו סגו ןמצעו
 דמוו תוכווחמ o הותונכ ןכו ,אפורואכ םהוחא וצא ומכ ,הואה

 , 58 •מע,ינראשט( " ... תונוש דו תוכאומו הרופתה תכאומ ןרועככ
 .)היפרגוילביב •ר

 אבו רשא דע o הושוכומ תא םואשונ וודחו םושנכו םושנאכו"" .

 .) 4 •מע ,םש J ".ןקוז בורמ םור r גו וערקוו םצוק

 טועימל הכוסה תאו םידגנה יפוא תא ראתל תוביטימ הלא תואנומ

 .ונתכורעתכ םרפסמ

 0 ש כ

 םיספדומ הנתוכ יגירא ,ישמ וא רמצ יגיראמ תויושע תושובלתה

 דגככ תשמשמה תנותכ ללוכ השיאה שוכל .םייטתניס םיגיראו

 ורא תולמשה לש ימדיקה ךקלח .ליעמו הלמיש הילעמו ,ךותחת

 וא קומעו עבורמ ףושחמה .םידדצכ םיעסש ךהלו ,ללכ ןרדנ רתוי

 ףושחמה תא וטעמ ףסכ יזורח רוזש ןורש . רתפוכמו לוגע

 ףושחמ ילעכ ,ישמ וא רמצ יגיראמ םירופת םיליעמה .םילוורשהו

 . םזאבכ וא רותפככ םיסכרנ סהו ,הזחה ווקל תחתמ דע דרויה קומע

 תכתמ יטוח תגיראב טרסכ סיתיעל םירטועמ םיילושה ךכו ףושחמה

 תא תומילשמ תוננגוסמ ףסכ תורוגח .ףסכ יזורח רוזש ןורשכ וא

 .רטועמ םזבאכ תוסכרנ ךהו ,שובלה

 .ט.ד

- Labbada ם השיאל ןויעל דבג- אדבאאל . 190 woman 's garment 
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166  

 הלמיש- ייאש
 ד,אקורב ישממ ימדיקה קלחה

 .הנתוכמ בגה

 מ"ס 50- לוורש .א ; 120 .א

-19 ה האמה ףוס ,אבוק

4994 

167  

 הלמיש- ייאש
 תגיראב הנתוכמ ימדיק קלח

 ,רתוי רצק ירוחא קלח ,קשאמאד

 .הנתוכמ ספסופמ

 מ 11 ס 113 .א

20 ה האמה תיצחמ ,וקאנ -

5 0 9 1  

1 6 8  

 הלמיש- ייאש
 ;יטתניס גיראמ ןוילע קלח

 הנתוכמ תיאצחו םילוורש

 .רתוי רצק ירוחא קלח ;תצבושמ

 מ'ס' 107 .א

20 ה האמה תיצחמ -

5ll8 א 

1 6 9  

ייאש  השיאל תנותכ- 
 תחתמ תשגלכ ;הנתוכ

 .ליעמל

 מ•ס' 67 . ר l18 .א

20 ה האמה תליחת -

 ג 5118

1 7 0  

 השיאל ליעמ- ונז ונווו
 ילאמשה לוורשה לע ;רמצ

 "הללא" הלימה וילע עימק

 ליעמה תנטיב ;תיברעב

 .םיאלט תדובעב

 מ 11 ס 114 .א

20 ה האמה תליחת -

5ll8 ב 

1 7 1  

 השיאל ליעמ- ונז ובווך
 .הכימש השעמ ,קשאמאד תגיראב ישמ

 מיס' l12 .א

20 ה האמה תליחת ,אבוק -

5177  

 ט 2

 השיאל ןרוטקמ- ונז ובווך
 .הנתוכו רמצמ הנטיב ,הפיטק

 מ'ס' 67 .א

-20 ה האמה תליחת

5 1 78 

1 7 3  

 השיאל ליעמ- ונז ובווך
 .הכימש השעמ ,רמצ

 מ•ס' 112 .א

20 ה האמה תליחת -

5176  
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1 7 4  

 ףיעצ- ל.וש
 .ישמ

.132 .ר 145.5 .א  מ"ס 5

20 ה האמה תיצחמ ,יואסוק -

4884 

175  

 ףיעצ- ל.וש
 .קשאמאד תגיראב ישמ

 מ·סי 153 . ר 153 .א

-20 ה האמה תליחת

5152  

176 

 שאר תחפטמ- ל.וונמ

 תועובצ תועירי שולש ;ישמ

 ,"לובטו רושק" תקינכטב

 .המק ר ךתב תורבוחמ

 מ•סי 145 . ר 175 .א

-20 ה האמה תל חת ,אבוק

4773  

1 7 7  

 השיאל תפנצימ- וקדו'צ

 חותפ קשכ הרופת ;דאקורב ישמ

 רצונ ךכו ןוילעה וקלחב

 ;רעישה ףסאנ וכותלש "לוורש"

 םיינזואה ירוחאמ תכרכנ

 .תועוצר-2 ב

 מ•ס' 28 .ר 103 .א

-20 ה האמה תליחת ,אדובולס אינסארק

5149  



178  183  186  

 דימצ- אבוו 1 ג השיאל הרוגח- ראמאק השיאל םייברג- <נז בורו'ג
 ;ולאינו הקיקח תדובע ;ףסכ ףסכ תועבטמ לש היצקילפא ,רוע ;תוגרסמ שמחב םיגורס ;רמצ

 .תעבטומ העוצרב רגסוממ הקיקח תדובעב ףסכ םזבא ;םייסור םע וא תיב ילענכ שומישל

ילענ  מ•סי 6 .ק 3 .ג ;םירוזש ףסכ יטוח ;ולאינו .םי

-19 ה האמה ףוס ,אבוק :השדקה תבותכו ריוצמ סווט מייס 36.5 .א

49Zl הידבוע ןב ומידקנ של רמכ הזיי ZO-ה האמה תליחת  

510Z תנש האל תב חרס ותשאל ןקיתש ב-א 

 תועבטמ 1Z ;) 19 ע( 111 ג 1 ע 1 ר 1 ת

1 .םזבאהמ םייולת ףסכ 8 7  

180  תעבט- וךאטשוגנא מ•סי 9 .ר 94 .א 179-
 ZO-ה האמה תליחת ,וקאנ רבגל עבוכ- ךאפאפ

 רטועמ ןוילדמ ;ףסכ
4586 

 .ולאינו הקיקח תדובעב ,הרוחש םישבכ תוורפ

 מייס 15 .ק .הנטוב םע

1 מייס Zl , 16.5 .ק 9.5 , 11 .ג 8 4  ZO-ה האמה תליחת ,יראסוק 

 ZO-ה האמה תליחת ,אבוק
 השיאל הרוגח- ראמאק

4977 

4865 , 4910 

 ;רוע תנטיב ,הפיטק

188 םיבכוכ של היצקילפאו ףסכ םזבא  

1 8 1  םיליגע גוז- ראוושוג ;ולאינו הקיקח תדובעב םישוטרכו 
 ." S'OVE " :הקוקח תבותכ הייחצמ עבוכ- חאווק

 .רהס ייומד ;ךארגיליפ תדובע ;בהז
 מ•סי 3 .ק .הנתוכ תנטיב ;רמצ גירא מ•סי 7.5 . ר 77 .א

-19 ה האמה ,אבוק מייס Z8.5 .ק
-19 ה האמה ,יראסוק

 zo 4794- האמה תיצחמ ,אבוק
 ב-א 6350

5173 

1 8 5  
1 8 9  

18Z  םיזורח- אמרס שאר רוטיע- )!( וושאפ 
 הקיקח תדובעב תרטועמ ,ףסכ תעוצר רבגל םייברג- ודרמ בורו'ג

 ,םיילילג ףסכ יזורח
 ;םירמסוממ םיזיז ;ולאינו ;תוגרסמ שמחב םיגורס ;רמצ

 ;הנתוכ יכורש לע םילחשומ
 םע וא תיב ילענכ שומישל

 םייסור תועבטמ של תוארשרש
 .השיא ליעמ ילוש רוטיעל

 ;)-1916 מ רחואמה--1847 מ םודקה( .םיילענ
 ZO-ה האמה תליחת ,אבוק

 )!(הלכל מייס 38 .א
4765 

 מיסי 17.5 . ר Z3.5 .א zo-ה האמה תליחת

-19 ה האמה ,אבוק ב-א 5103
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 א ב מ

 .התייסולכוא בור תא םיווהמה םימלסומה ןא'גייברזא ינב לש הרישעהו הקיתעה םתוברתל שדקומ ונתכורעת לש ינשה הקלח

 ובוציע לע ועיפשה ףאו םמתוח ועיבטהש םינוש םימע ידי-לע השבכנ איה .תובר תוכופהתו תואלת תופוצר ןא•גייברזא לש היתודלות

 וליאו ,תידינימאכאה הירפמיאהמ הקיתעה תיסרפה תוברתה תא השרי ןא•גייברזא .זאקוואק חרזמ-םורד לש הז קלח לש יתוברתה

 םקרימ תא תינוציק הרוצב םנמא הניש ינמקרוטה שוביכה .לודגה רדנסכלא לש ונוטלש תפוקתב הילא ואבוה תויסאלקה תורוסמה

 ילוגנומה שוביכה .תחתופמה תימאלסיאה תוברתהמ ובאשש גושגשו החירפל םרג ויתובקעב דימ אבש יברעה ןוטלשה ןא ,הייסולכואה

 החפסל החילצה ףוסבל .ןא•גייברזא תא שובכל תרחשמ ,חתפב תיראצה היסור הבצינ-18 ה האמה תליחתב דוע ןא ,הגיסנל םרג

 אבצה י"ע ושבכנ הרהמב ד>ז ,תיאמצע הקילבופר דסייל םירזאה וסינ 1918 תנשב .)יא•צנמקרוט םכסה( 1828 תנשב תיסורה הירפמיאל

 תירב לש תוקילבופרה תחאל ןא•גייברזא הכפה 1936 תנשב .תויטסילאיצוסה תוקילבופרה לש יזאקוואקסנארטה דוגיאל וחפוסו םודאה

 .תיטייבוסה הנירטקודה תא המצעל לגסל הצלאנו תוצעומה

 תרגסמב .תוצעומה תירבמ קלח רבעב ויהש תונידמה לש שדחה םימעה רבחל הפרטצהש תיאמצע הקילבופר איה ןא•גייברזא םויכ

 הכורעתה לש הז קלח גיצהל ונל הרשפיא איה ,םינוש םימע תעידיל האלפומהו הקיתעה התוברת תא איבהל וז הנידמ לש היצמאמ

 .ועפשוה התוברתמו רהה ידוהי ויח הבריקבש תימלסומה הייסולכואל שדקומה

 לכ השעו וקאנב רקבל ודרשמ תחרואכ יננימזהש לע ,ילגוא ליוב ליוב דאלופ רמ ,ןא•גייברזא לש תוברתה רש דובכל הדות תריסא ינא

 היוו 1 "ד ,וקאנב םיחיטשל ימואלה ןואיזומה תלהנמל םג תודוהל ינוצרב .לעופל אצי תימלסומה הכורעתה ןויערש ידכ ץמאמ

 יתכרעה .םכריקב יתוהש ימיב יתוא ווילש לעו ,הכורעתל םיגצומה תריחבב גייס אלל םתרזע לע ,םש ןואיזומה ידבוע רבחלו ,אבייגאט

 לע ,ןא•גייברזא של םיעדמל הימדקאבש הירוטסיהל ןוכמה- היפרגונתאל הקלחמה שאר ,ץיבונאיסא ןאסאה ביילוג •פורפל םג החולש

 .ןא•גייברזא של ראפהמ ,ירעזימ קלח קר ולו ,גיצהל ונל ורשפיא דחי םלוכ .םש ירוקיב תעב יתוא ךירדהלו ץעייל ידכ ונמזמ ןסח אלש

 רוצנב הנינ
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 ס מ ת נ מ א
 ת י מ מ ע

 היוטיב תא תאצומ ןאיגייברזא לש הרישעה תיתונמאה תרוסמה

 וכזש םינמוימ הכאלמ ילעב לש םהידי השעמ ,תונמא ירבדב

 .הבר הכרעהל

 ,ןאיגייברזאב םויה םג היוצמה ,תוקיתעה תויממעה תויונמאה תחא

 תורצוא הלצינ וז הכאלמ .תבשחמ תכאלמ םיחיטש תגירא איה

 .םיעבצ תקפהל םיחמצ ןכו רמצ תקפסאל םישבכ- םייעבט

 םביטב םיעודי ךאבאראקו א•גכאג ,ןאווריש ,אבוק לש םיחיטשה

 .םהיתואמגוד ןרוגימבו

 .אילפהל םירטועמ תכתמ ילכ תיישע לש וז איה תפסונ תונמא

 םיעבטומ תשוחכ ילכב ועדונ •ץינאל רקיעבו א•גכאג ,אחאמש

 תיתונמא הגרד םינמוימה הכאלמה ילעב וגישה ןאכ םג .םיקוקחו

 .החפשמה לש רתויב רקיה סככל םיתיעל ובשחכ תשוחנה ילכ .ההובג

 ףא תחתופמ התיה ,ןארגיליפה תדובע דוחיכו ,תונטישכתה תונמא

 ,וקאנב םינמא .םימגד עפשבו ההובג תוכיאב הנייפאתהו ,איה

 םימזבא םע ,םישנלו םירבגל תוננגוסמ תורוגח ורציי יקשו אשוש

 .ליאמאו ןארגיליפ תוקינכטב םירטועמ

 המכו ,הקיתעה ןא•גייברזא יקלחב הצופנ התיה םיליטסכט תגירא

 .ןהלש םימגודמה ישמה יגוסל תודוה םוסרפל וכז םירע

 ושמתשה םימקורהו ,דאמ תלבוקמ התיח המקירה תכאלמ םג

 האמב רתויב העודיה התיה יקש תמקיר .םיכת לש בחר ןרוגימב

 .בר היה םיזורחו םינורהז ,בהז יטוחב שומישה םג .-19 ה

 םישנה תא השמיש- םיספדומ םימגד םע ישמ תחפטמ- יאגלקה

 .יקש רוזאב איה ףא התשענו םייפתכהו שארה יוסיכל

 ןויסכמ תובאושה ,ץע ףוליגו הקימרק ןה תופסונ תונדועמ תויונמא

 .ונתכורעתב תוגצוימ ולא תויונמא ויא ,ונרעצל .םימדוקה תורודה

 : ת י ןן ק מ

:. Razina, T.- Cherkasova. .- Kantsedik  s. A 
. Folk A rt i11 the S111 ·iet U11io11 
-Harry . Abrams. l nc .  Publi shers. ew York 
. 1 990 . Aurora Art Publ i shers. Len i ngrad 
. 1 97-222 . Fol k  Art in Azerbaijan" ,  pp " 

:. Tch i rkov, D. :  Sh ironi na, E 
. u.r a11d So1·ie1 Ce111rc1/ A.1·i11 � e Cauca. ו e People <if tl ו A 1·1 1if tl 
. of cotland :ו ational Museun 

1 97 .. Min i stry of Cul ture ,  U .S .S .R  

 א 1 ג י ב ו ז א ב ת ת ו

 A זisan o r הכאלמ בעל

 .ב.כ
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 ררושמה יבא'גנאג ימאזינ

 1141 תנשב דלונ ימאזינ ףוסוי ןביא סאילא דמחומ ובא ןידומאזינ

 . 1202 תנשב ותומ דע וז הקיתע ריעב יחו ןא•גייברזאבש א•גנאגב

 םהילע ףיערהלמ ענמנ ,םיכיסנו םיטילש לש םתוסחל הכז יכ ףא

 בידנ שיאכ עדונו טושפ םייח חרוא להינ אוה .םימזגומ םיחבש

- םדאהו הרבחה לע ויתוסיפת יוטיב ידיל ואב וירישב .ינלבוסו

 ויתודובע .ורשוא לעו ותחוור לע- תומדא ילע רתויב רקיה רוציה

 תולבגיממ םיררחושמ םדא ינבו םייחה לע םירוהרהב תורישע

 ולש ףיקמה עדיה ;ןהשלכ תומודק תועדמ וא ,תויתדו תוינמואל

 ןכו ,)הקיסומו הימונורטסא ןוגכ( םיעדמבו תורפסב ,הירוטסיהב

 .וירישב ופקתשה ,עבטל הזעה ותבהא

 תורפסה תוחתפתהב שדח ןדיע ימאזינ חתפ ויתוריציב

 םייתורפסהו םייתוברתה םייחה תחירפל איבהו תינא•גייברזאה

 ובאש-17-15 ה תואמב .םינוש תונמא יחטש לע ועיפשה ויריש .חרזמב

 םיאשונ הראכובו ןאהאפסיא ,דהשמ ,תארה ,זאריש ,זירבאט ינמא

 ,יפוי לע ויתונויער .סהלש תונדועמה תורוטאינימה ירויצל וירישמ

 .םיחיטש ירצויל סג הארשה רוקמ וויה ישונאל הריתחו יתרבח קדצ

 ןאריאו ןא•גייברזא לש םיחיטשה תא םירטעמ ותריש יאשונמ סיכו

 .הלא ונימי דע

30,000 כ לש תיפא הריש , 11 אסמאח i1'1 איה רתויב הבושחה ותדובע -

 ןאזחאמ" תא בתכ סג אוה .)יואנ•תאמ( תוזרוחמ תורוש לש םידמצ

 תודובע .תיפוסוליפו תיטסימ הריצי ,)תודוסה רצוא( "רארסא וא

 עבש" ןה תורחא תוצופנ תוריצי .תילגנאל ףא ומגרות הלא תולודג

 הנורחאה ותדובע . 11 ןירישו בוסרוח 11 , 11 ןונ 1 גמו ה 7 י 711 ;•תויפהפיה

 .לודגה רדנסכלא לש וייח לע הבסנ "המאנ רדנכסא"

800 ה ותדלוה םוי ןויצל המדקש הפוקתב  ) 1947-1938 ( הירחאלו-

 תוריציו סיטלאב ,תורפוא ,תוזחמ ,תוירוטסיה תולבונ ורבוח

 םישרמ לספ בצוה וקאנב . ררושמה לש וייח תודוא תוילקיסומ

 תורפסה תודלותל שדקוהש ומש לע דחוימ ןואיזומ הנבינו ,ורכיזל

 ריע לש החטישב ול םקוה סואילוזואמ .סיינא•גייברזאה רולקלופהו

 .ונקויד םע הילדמ העבטוה ףא ,ותדלוה

 בואשל םיכישממ םינמאו ,םויה סג הבר הצרעהל הכוז ימאזינ

 ,םיספיספ ,תורוטאינימ ,ןמש ירויצל םיאשונ ולש אסמאחה ירישמ

 .םימ יעבצב םירויצו םימושיר

 ו א , ג בוזא לש ימואלה

 רוצנ ב הנינ

 Olrpec portray1ng Nizami o <מא r ינ ל.ש ותומד םע חטיש

 : ת ו ווק מ

. Encyclopaedw Britannica 

546 . Vol . 1 6, Nizami - p 
. mi "Khamsa " Motifs in Mikail Abdullajev 's Works zגו Ni 

1 990 , Ishig, Baku 

: Roya S .  Tagiyeva 

. mi 's Characters on the Carpets zגו Ni 

) gJ ish and French ם E ,aם i, Russi aם Azerbaij ם texts i ( 
1 99 1  , Ishig, Baku 
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 ת י מ א ל ש ו ב ת ל ת

 אביינגאט היוו 1 " ד

rט היוו ו •ן טשל ימואלה ןואיזומה תלהנמ איה אנ«גא  תריב ,וקאנב םיחי

ונרזא  .ךא•גו

 דעו םייתונמא םילכו דגבמ לחה- דאמ בחר תיממעה תונמאה םוחת

 םעה תודלותב ללכ ןרדב תורושק תוימואל תושובלת .םיטישכתל

 .םע ותוא לש רכיה ינמיסו ןויפיא תווהמ ךהו ,ותוחתפתהו

 ךה רבעב תוינאיגייברזא תושובלת לע דומלל םיבושחה תורוקמה

-17 ה האמהמ ריקה יחישמת ןכו םייניבה ימימ תורוטאינימה

 והשש םייסור םינמא לש םהירויצ .יקש ריעב ךאחה ןומראבש

 םהיתושובלתב םינוש םיסופיט ורייצו-19 ה האמב ךאיגייברזאב

 .ףסונ עידמ רוקמ םיווהמ ,תודחוימה

 אן ,םייפארגונתא םירוזא המכל תקלחנ םנמא ךאיגייברזא
 םיימוקמ םיטנמלא טעמל ,תומוד וללה םירוזאה לכב תושובלתה

 תויאצח ללכ רןדב ושבל םישנה ,לשמל .םתרוצב םינושה םיידוחיי

 ויה םש ,ןאוויציחאנ רוזאב דבלמ ,לוסרקל דע ועיגהש תוכורא

 וא םיצוויכ ויה תויאצחה לכל .רתוי תורצק תויאצח תושבול םישנה

 .תיאצחה ירפתב רזשנ םיינועבצ ישמ יטוחמ ןורא ןורשו םילפק

 ףסכ וא בהז ןורש תריזשב תיאצחה תא וטשיק הנותחתה תמויסב

 .םיזורח ורפת ףא םיתיעלו

 ךונגיס .רתוי תורטועמו תורישע ויה תונותחל תודעוימה תושובלתה

 תוריעצ םישנ .יתחפשמה דמעמלו ליגל םאתהב הנתשה ףא שובלה

 .תועינצב- םירבגו תורגובמ םישנ וליאו ,בר רוידהב תושובל ויה

 לכל .הלוזו הרישע- תרצותהו ,תוצופנ ויה רמצהו ישמה תוישעת

 ידגב .אוצייל ל"וחל וחלשנ םיבר םידבו ,דחוימ םש ךתינ דב לש גוס

 .רמצמ- םירבג ידגב וליאו ,הפיטקמו ישממ ללכ ןרדנ ושענ םישנ

 ג 9 וד האמה .ויגאו.אר .נ מאת םוישר פיע? ,אויניינר r מא הישא
. n, /9th cent זi Azerbaijan woman, after a drawing o( G. Gaga 
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1 9 0  

 השיאל ןוילע דגב- אדאבאכ

 תכתמ יטוח ;םיזורח תדונע ,הפיטק

 ;םינורהזו םיזחואמ

 .םיגחל סגו הלכל תשובלתמ קלח

.84 .א  מ"ס 5

-19 ה האמה ,ןאוו•ציחאנ

2325 

1 9 1  

 השיאל הצלוח- קיניוק

 .דאקוונ ישמ

 מ"ס 53 .א

-19 ה האמה ,יקש

7219 

192 

 השיאל הצלוח- קיניוק

 .ישמ

 מ"ס 72 .א

-19 ה האמה ,אחאמש

5232 

1 9 3  

 השיאל הצלוח- קיניוק

 .דאקוונ ישמ

 מ"ס 50 .א

-19 ה האמה ,יקש

7498 

19 4 

 השיאל הצלוח- קיניוק
 .הספדה ,קשאמאד תגיראב ישמ

 מ"ס 49 .א

-19 ה האמה ףוס ,אחאמש

5798 

1 9 5  

 תיאצח- ןאמוט

 .וובמט תדונע ,הפיטק

 מ"ס 96 .א

-19 ה האמה ,ןאנאואק

1752  

1 96  

 תיאצח- ןאמוט

 . דא קווכ ןתשפו ישמ

 מ"ס 102 .א

-19 ה האמה ,יקש

4659 

1 9 7  

 תיאצח- ןאמוט

 .דאקוונ ישמ

 מ"ס 103 .א

-19 ה האמה ,יקש

6 0 5 4  

1 9 8  

 השיאל ןוילע דגב- ןיקפ 1 צ.

 .דאקוונ ישמ

 מ"ס 57 .א

-19 ה האמה ,וקאנ

1 4 7 7  

1 99  

 השיאל ןוילע דגב- א'גי(וק

 .דאקווב ישמ

 מ•סי 66 .א

-19 ה האמה ,וקאנ

3 5 1  

l 65 

200 

 השיאל ןוילע דגב- קי(א�צ.ךא

 םיטוח לש היצקילפא ,הפיטק ,ומצ

 .םיבהזומ

 מ 11 ס 53 .א

-19 ה האמה ,יקש

2322 

201 

 הלכל םינפ יוסיכ- גאבוד

 .דאקוונ ישמ

 מ"ס 150 . ו 158 .א

-19 ה האמה • ןאנאואק

8 133  

202 

 הפיכ- ןי'צ.חארא

 םיזחואמ םיבהזומ םיטוח ,הפיטק

 .םינורהזו

 מ"ס 12 .ק

-19 ה האמה ,יקש

2 4 0 2  

203 

 הפיכ- ןי'צ.חארא

 ;םיבהזומ םיטוח תמקיו ,ומצ

 .םירבגלו םישנל

 מ 11 ס 11 .ק

-19 ה האמה ,וקאנ

3486 



204 

 ןחלוש תפמ- הרפוס
 .תרשרש ךתב המקיר ,רמצ

 מ 11 ס 140 . ר 146 .א

-19 ה האמה ,יקש

6497 

205 

 ןחלוש תפמ- הרפוס
 .ןאמרק תמקיר ,רמצ

 מ 11 ס 152 . ר 200 .א

-19 ה האמה ,ןא 1 גייברזא םורד

3227 

206 

 תולולכה לילל קית- <ס<ס<ק ףאפ<ז
 ;םיבהזומ םיטוח תמקיר ,הפיטק

 לעש ןוליוה לע ותולתל וגהנ

 .תיפמ וכותבו ,תולולכה תטימ

 מ 11 ס 14.5 .ר 23.5 .א

-19 ה האמה ך,אבאראק

7432  

207 

 קית- אב«ה
 ;ישמ יטוחו םיבהזומ םיטוח תמקיר ,הפיטק

 .הינודנמ קלח

 מ 11 ס 17 .ר 52 .א

-19 ה האמה ,וקאנ

4 1 4 8  

20 5 - Sufre כl)פר( חןלוש פתמ- הפרוס .  tablecloth (detail) o 
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2 0 8  

 הליפתל ןוחיטש- זאמאנא'כ

 םיטוחו ישמ יטוח תמקיר ,ישמ

 .תרשרש ןתבו יולימ ןתב םיבהזומ

1 ס 80 .ו 116 .א 1  מ 

-19 ה האמה ,ןא•גייברזא סורד

2 5 0 2  

2 0 9  

 ןארוקה רפסל קיתרנ- יבאכ ןארוכ

 .םיבהזומ םיטוח.תמקור ,הפיטק

 מ•סי 25 .ו 25 .א

-19 ה האמה ,וקאנ

2 5 0 3  

2 1 0  

 השודק ןבאל קיתרנ- יבאכ רוהומ
 )הליפתל(

 .םיבהזומ םיטוח תמקיר ,הפיטק

 מ•סי 25.5 .א

-19 ה האמה ,וקאנ

3 2 1  

2 1 1  

 ףדמל טושיק- <כאבאכ אוצחאת

 .םיאלט תדובעב הפיטקו דאקורב ישמ

 מ 11 ס 248 .א

-19 ה האמה ,ןאבאראק

3981 

2 1 2  

 ןוליול טושיק- ישאב קידרכ

 רובמט תדובע ;ישמ ןטאס ,הפיטק

 ;םיבהזומ םיטוח תמקירו

 .תולולכה ליל תטימל דעוימ

 מ 1 סי 266 .א

-19 ה האמה ן,אבאראק

1 7 5 1  

2 1 3  

 ףדמל טושיק- יכאבאכ א'צחאת

 .ףסכ תויחול לש היצקילפא ,הפיטק

 מ"ס 215 .ו 30 .א

-19 ה האמה ,ןאבאראק

7494 

2 1 4  

 "הדווזמ"- )א'צנוח( א'צקוב
 גיראמ

 םיזחואמ תכתמ יטוח תמקיר ,רמצ

 ;םינורהזו

 .לכוא וא םידנב תאישנל תשמשמ

 מ•סי 87 .ו 93 .א

-19 ה האמה ,ןא•גייברזא םורד

3 9 5  

2 1 5  

 גיראמ "הדווזמ"- א'צקוב

 .רובמט תדובע ,ישמ

 מ•סי 129 .ו 145 .א

-19 ה האמה ,וקאנ

6444 

216  

 גיראמ "הדווזמ"- א'צקוב

 ,תרשרש ןתב רמצ יטוח תמקיר ,הפיטק

 .םינורהז

 מ"ס 78 .ו 106 .א

-19 ה האמה ףוס ,ןאבאראק

932 

2 1 7  

 תוקרסמל קיתרנ- יבאכ כאראד

 .םיבהזומ םיטוח תמקור ,הפיטק

1 ס 8.5 .ו 14.5 .א 1  מ 

-19 ה האמה ,וקאנ

3069 

l 68 

2 1 8  

 קבטל קיתרנ- יבאכ ןוטוט

 .םיבהזומ םיטוח תמקיר ,הפיטק

 מ"ס 10 .ו 21 .א

-19 ה האמה ,וקאנ

4 0 1 2  

2 1 9  

 תולולכ תטימל ןוליו- <סדרפ קדרנ

 םיטוח חמקיו ,םיזורח ,הפיטק ,ישמ

 .םיבהזומ

 מ"ס 100 . ו 130 .א

-19 ה האמה ,ןאבאראק

4 1 4 0  



 ש כ ת

 הצופנ התיה תונטישכתה תכאלמש תודמלמ תויגולואיכוא תוריפח

 .ןא•גייכוזא יבשות בוקכ

 תונומאל ושק לע םיזמרמ םיטישכתה לש רוטיעהו ןונגסה ,הרוצה

 םיטישכת תדינע י"ע םתוצרל שיש םייעבט-לע תוחוככ תויממע

 .תועימקכ םישמשמה

 םויה דע הכישממו-13 ה האמכ םוסרפל התכז תופרוצה תווסמ

 ונייטצה םיטישכתה .תויממעה תויונמאה ויכ בושח םוקמ סופתל

 ושמתשה םיפרוצה .וחנומ יתונמא םעטכו הלועמ תיעוצקמ המונ

 ,ץוביש ,ךאוגיליפ ,הקיקח ,העבטה :תועודיה תוקינכטה לולכמכ

 .ליאמאו ולאינ

 0 ט

 סהל היהו ,הזחלו לגרל ,דיל ,שארל טושיקכ ושמיש םיטישכתה

 דמעמלו תדל ,ליגל םאתהכ ונתשה סה .םישנ ידגכל ץימא ושק

 .םתוא דנועה לש יתרכחה

 םהירוטיעכ םימסרופמ ושענו תדחוימ כל-תמושתל וכז קשנ ילכ סג

 תוידי רוטיעכ הנגפוה תנדועמ תונמא .ךא•גייכוזאל ץוחמ ףא

- זאקוואקכ רתויכ םיצופנה קשנה ילכ- תונויגפ לש םינדנו

 .םייניבה ימימ דוע םירבג ידגכל טושיק ושמישו

 לש םיזכרמ השישל ךא•גייכרזא תא קלחל ךתינ תיתונמא הניחכמ

 .אשושו יקש ,ןאכאראק ,וקאנ- םהיניכ םיטלובהו םיטישכת רוציי

 םע ישומישה ףוריצ לש ןורקיעה לע םיפרוצה ורמש םלוככ

,ביטרוקדה  .תיממעה תרוסמה תרגסמכ לכהו י

 .ט.ר

- Togo • 226 הרוגחל םזבא . גא 1 ט . 225 bclt buckle o . רהוגחל םזבא- גאטו Togo - bclt buckle o 
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2 2 0  

 הרוגח- ראמאיק

 ;ץובישו היצלונרג ,ןארגיליפ ;הבהזה ,ףסכ

 .ןאוו•ציחאנ רוזאב תוריעצ םישנל

 מ 11 ס 76 .א

-18 ה האמה ףוס ,ןאוו 1 ציחאנ

3 159  

2 2 1  

 הרוגח- ראמאיק ו(אנוא

 ;ץובישו היצלונרג ,ןארגיליפ ;הבהזה ,ףסכ

 .ןאוורישו וקאנ ירוזאמ תוריעצ םישנל

 מ 11 ס 76 .א

-18 ה האמה ףוס ,וקאנ

4 0 8 1  

2 2 2  

 הרוגח- ראמאיק ו('אנוא

 היצלונרג ,ןארגיליפ ;הבהזה ,ףסכ

 .תוריעצ םישנל ;ץובישו

 מ 11 ס 78 .א

-19 ה האמה ףוס ,ךאבאראק

3459  

2 2 3  

 הרוגח- ראמאוק ו('אנוא

 ;היצקילפא ,ולאינ תדובע ;הקיקח ;ףסכ

 ,וקאנ ירוזאב םיריעצ םירבגל

 .אחאמשו ןאווריש ,ךאבאראק

 מ 11 ס 82 .א

-18 ה האמה ףוס ,ךאבאראק

1959 

2 2 4  

 הרוגחל םזבא- אגוט

 ,ולאינ תדובע ,הקיקח ;ףסכ

 הרוגח לש ימדוק קלח ;היצקילפא

 .אחאמשו ךאבאראק ירוזאמ םישנל

 מ 11 ס 21 .א

-18 ה האמה ףוס ,ךאבאראק

6278 

2 2 5  

 הרוגחל םזבא- אגוט

 ולאינ תדובע ,הקיקח :היצקילפא ;ףסכ

 ;ץובישו

 .ןאווריש רוזאמ תורגובמ םישנל

 מ 1 ס' 23 .א

-20 ה האמה תליחת ,אחאמש

1 4 0 6  

- Ainaly kyamar הרוחג- ראמא<ק <(נא<א . 228 belt o 
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226  

 הרוגחל םזבא- אגוט

2 2 8  

 הליפת יזורח- ח<בסאת

231 -230 

 תעבט- קוזו<

 ;ץוביש ,היצקילפא ;ףסכ

 םיריעצ םירבג לש הרוגחמ קלח

 .ילאטוקאזו יקש ירוזאמ

 מ"ס 9 .א

-19 ה האמה ,יקש

1 4 1 1  

 .ןארגיליפ ;ףסכ

 .תרכזמכ ושמיש

 מ 11 ס 27 .א

-19 ה האמה ,וקאנ

2979 

 ;ץוביש ;תשוחנ ;ףסכ

 .םירגובמ םירבגו םישנ שומישל

 מ"ס 2 .ק

-20 הו-19 ה האמה ,וקאנ

3081 ,1327 

2 2 7  

 כא<נ<ג (אוגנאח
 ןדנו ןויגיפ-

2 2 9  

 תיאצחל טושיק- ק<(קטא

233-232 

 רותפכ- המ<וד

 ;ולאינ תדובע ,הקוקח ;ףסכ

 םירבג ידגבל טושיק ושמיש

 .םייניבה ימי זאמ

 מ 11 ס 45 .א

-18 ה האמה ףוס ,ךאבאראק

2074  

 ;תכתמו הנתוכ יטוח ;ןארגיליפ ;ףסכ

 םישנ ישובלמ טושיקל

 . ךאבאראקו ןאוו•ציחאנב

 מ 11 ס 25 .א

-19 ה האמה ,יקש

5 3 0  

 ;ץוביש ,טאגא ןבא ,ףסכ

 .)"אכו•צ"( םירבג לש ימואל דגב טושיקל

 מ 1 ס' 15 .ג 3 , 2.5 .א

20 ה האמה ףוס ,אךבאראק -

3162 , 3165 

1 - Gushwar � ם םיליעג- ראוושוג . 88 earrin 
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 ת כ ת מ י ל כ

יברזא  בשחכ תשוחכ ילכ רוציי ןכ לע ;תשוחכ תורפועב הרישע ןא•גי

 תואמה ןיב ותחירפ אישל עיגהו ,םש תוקיתעה תוכאלמה תחאל

 ,אחאמש ,ןאוו•ציחאכ ויה םיבושחה רוצייה יזכרמ .-15 הו-13 ה

 הקיקחו העבטה תקינכטב השענ םילכה רוטיע ;זירבאטו •ץיגאל

 לע וקקח םינמוימ הכאלמ ילעב .-19 ה דעו-16 ה תואמב תוצופכ ויהש

 םיביטומה .םירחא תשוחכ יצפחו םידכ ,םילפס ,תוחלצ ,םישגמ

 הקיקח בוליש- חרזמה תונמא לש הלאל םימוד וחוורש םייטושיקה

 .תויתואו תורוצ תקיקח םע םייחמצ םימגד לש

 .ט.ר

- Dolcha • 234 ם<מל ילכ- א•צלוד . 242 water vessel o . םימל <לכ- ליטאס Satyl - water vessel o 
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2 3 4  

 ל.וטאס
 םימל ילכ-

 ;הקיקח ,תשוחנ

 .םימ תריגאלו תלבוהל

 מ"ס 27.5 .ג 23 .א

-19 ה האמה ףוס ,'ץיגאל

5 4 0  

2 3 5  

 ריס- אמאל.באג

 ;הקיקח ,תשוחנ

 .לושיבל

 מ"ס 16 .ג 23 .א

-19 ה האמה ,ןא•גייברזא סורד

5 5 4  

236 

 ןקנק- אפאטפא

 ;הקיקח ,תשוחנ

 תליטנל ,הרעק םע שומישב

 .הירחאו החוראה ינפל םיידי

 מ"ס 34 .ג

-19 ה האמה ',ץיגאל

3200 

237  

 הצחר ירזיבאל ילכ- יסאט םאמח

 ;הקיקח ,תשוחנ

 םיטישכת ,םידגב תאישנל

 .םישנ לש הצחר ירזיבאו

 מ"ס 24 .ג 31 .א

,ץיגאל -19 ה האמה '

2463 

2 3 8  

 םידרו ימל ילכ- ןאדבאל.וג

 ;הקיקח ,תשוחנ

 םיללוכה ,סיסכטב םימשב תזתהל

 .תויוול ףא

 מ"ס 28 .ג

-19 ה האמה ,ןא•גייבר t א סורד

1 0 0 9  

2 3 9  

 ןמש תרונמ- גאךווצ

 ;הקיקח ,תשוחנ

 :"יגארי•צ אנרוד" תארקנ

 .רוגע תרונמ

-19 ה האמה ףוס ,אחאמש

2096  

2 4 0  

 שופראס
 הסכמ-

 ;הקיקח ,תשוחנ

 ותרימשל ןוזמ יוסיכל

 .תוביסמב סח

 מ"ס 32 .ג

-19 ה האמה ,ןאבאראק

2 127  

2 4 1  

 תחלצ/שגמ- יניס

 ;הקיקח ,תשוחנ

 תחתמ סח לכוא תשגהל

 ."שופראס"ל

 מ"ס 36 .ק

-19 ה האמה ,אחאמש

4 5 4 0  

 ן 73

2 4 2  

 םימל ילכ- אוצל.וד

 .הקיקח ,תשוחנ

 מ"ס 34 .ג

-19 ה האמה ,ןאוו•ציחאנ

4 5 0 6  

2 4 3  

 הרעק- ןאול.

 ;הקיקח ,תשוחנ

 םע דחי שומישב ;תשר םע

 .םיידי תציחרל )ןקנק( אפאטפא

 מ"ס 14.5 .ג 36 .ג

,ץיגאל -19 ה האמה '

2950  



 א ה א ו ק ז ו ק מ ג ו ם י א מ

 ריינ לוראק

 םיליטסכטלו םיחיטשל ימואלניב תע-בתכ ;•ילאה"ב םסרופש רמאמ ךותמ

 ) 1989 רבמצד(

 ריצקת הז גולטקב סיפדהל הרשפיאש לע "ילאה" תכרעמל םידומ ונא

 .תעה-בתכבש רמאמה

 ןואיזומב יחרזמה רודכה יצח לש םיפסואה תרצוא איה ריינ לוראק

 .ותושרכש בושחה חרזמה יחיטש ףסואב עודיה ןוטגנישאוובש ליטסכטל

 םהימגדבו םיקהובה םהיעבצב םיעדונ םייזאקוואקה םיחיטשה

 לחה .הקירמאבו הפוריאב הכרעהל דימתמו זאמ וכז םהו ,םיזעונה

.ליאו-19 ה האמהמ  תוירחסמ תורטמל הלא םיחיטש וגראנ ן

 רחא םוקמ לכב רשאמ רתוי ,וללה םיחיטשבש המרד .אוציילו

 .תוירוזא בוציע תררוסמ לש הגיזמ יוטיב ידיל האב ,םלועב

 ;החרטש הגיראב םייושעה םיגראמו המקיר ישעמ תוחפ םיעודי

 .ריעז רחסמלו יתיב שומישל ודעונ םה ,תימרקמ תונמא םתויהב

 ןרוגימה תא םה ףא םיפקשמ םימישרמה םהימגדו םיזעה םהיעבצ

 םיליטסכטב בוציעהו הנבמה ויב קודהה רשקה .ירוזאהו ינתאה

 םימגדה תא םהמ וקיתעה םיחיטשה יגרוא יכ ךכ לע זמרמ הלא

 .-19 ה האמב ירחסמ ןפואב ורצויש ,תינדי הרישק יחיטשל ושמישש

 הלא םה זאקוואקהמ םירכומה רתויב םיקיתעה םיחיטשה

 םה רתויב םילבוקמה םיבוציעה וליאו ,"םינוקרד יחיטש" םיארקנה

 ,יעיבר םגד .העיצפמ שמשו םיחרפ ,םיננגוסמ תופועו תויח :השולש

 אוה- היקרוטבו ןאריאב רקיעב ,םירחא תומוקמב רתוי לבוקמה

 .םינוילדמה םגד

 םינוקרד

 הירפמיאה טילש( סאבע יסרפה חאשה ךמת-17 ה האמה יהלשב

 םחותיפב ,זאקוואק םורד לע םג ראשה ויב שלחש ,)תיוואפצה

 םירעב הגירא ילונ ובצוה ותרזעב .ותכלממ יחטש לש ילכלכה

 די סאבעל התיהש ןכתיי .זיובאטר ךאשאק ,ןאהאפסיא ,ןאמרק

 .רחסמ תורטמל תאזו ,זאקוראקב םיחיטשה תגירא תכאלמ סוסיבב

 שרדש רבד ,םידממ-בחר לונב שומיש בייח ןוקרדה יחיטש בחור

 םידיעמ ,םיבכרומה ךא ,םייתרגישה םימגהד .תרכינ תיפסכ העקשה

 .רחסמ תורטמל רוציי לע

 ,)ןוקרדה( ישארה ביטומה םש לע םנמא אתרקנ וז ם ח טש תרדס

 תויח ןכו תולגוח ,םיזוורב ,תוירא ,לוח-תופוע םג םהב ועיפוה ןא

 םיטנמלאב תובורק םיתיעל םיוולמ ,ותריב םיננגוסמ תופועו

1 ,(א'גי'בר r א ,<תושממ <פעמב םיחטיש תוגרוא תו< n ה< םישנ 959 

1959 , Jewish women weaving carpets in a govemment factory, Azerbaizan 

 .ךייוהיז לע השקמ תורוצה לש ברה ןונגיסה .םיינוחרפ

 למסל בשחנ אוה םש ,ורוקמב קהבומ יניס אוה ןוקרדה אשונ

 תועצמאב איה םייזאקוואקה םיחיטשב ותעפוהש ןכתיי ךא ,ביטימ

 םויכ .הרישי תיוואפצ העפשהב ילואו ,תימאלסיאה תונמאה

 ינמרא רוצייל ןוקרדה יחיטש תא םירקוחו םינפסא םיסחיימ

 ינמראה "אפאשיר"ה לא ,םידסח למסמה ,הזה ביטרמה תא םירשוקו

 .םיעובמו תונייעמ ,םיחלוק םימל ורשקה

 םיחרפ

 םיחיטש בוציעב רתויב רישע הארשה רוקמ םיווהמ םיחרפ

 תורוצ לש ךווגמ רחבמב תופוכת ושמתשה םיגרואה .םייחרזמ
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 יווקב ,םיעבצב םישמתשמה םייפארג םיבוציע תריציל עבטהמ

 תיתיזח תוגצומה תוינוחרפ תורוצ .הירטמיס יללכבו ראתימ

 םשב תועודי תידודצב תוגצומה ולאו ,)תונשוש( "תוטזור" תוארקנ

 תועיפומ ,רופסמ תובר ןהש ,וללה תורוצה .)תורומית( 11 תוטמלאפ 11

 .תיזאקוואקה ליטסכטה תונמא לש םיגוסה לכב

 ןכו םינוקרד יחיטשב םיינשימ םיביטומכ םיעיפומ ףא םיחרפ

 חטשימב םידרפנ םימגדכ םישמשמ םהו ,העיצפמ שמש יחיטשב

 םיעיגמש דע םינשיבו םירזוח םיחרפה רשאכ חיטשה לש יזכרמה

 .וילושל

 העיצפמ שמש

- העיצפמ שמש" ארקנ תיזאקוואקה הגיראב לבוקמ םגד

11SUN BURST . וד הירטמיס לעב ,הלעמלמ טבמב חרפ ןיעמ והז-

 ןונגיסה .זכרמב הדוקנמ םיחתפנ תרתוכה ילע הבש ,תיריצ

 ריצ ןכו הרשי תיוז לעב ישאר ריצ לע ססובמ חרפה לש ירטמואיגה

 .העבראל קלחנ רצונה הטזורה םגד .תולעמ 45 בסה ינשימ

 ןוקרד יחיטשל םארמב םימוד הז בוציע ילעב םיחיטשהמ המכ

 םיקהוב םיעבצב שומישב םג אלא ,םבוציעב קר אל םיחרפ יחיטשלו

 .רמצה תוכיאבו

 םינ וי לד מ

 דוסיכ םישמשמ םיבכוכו םינמותמ ,םישושמ ,םינייועמ ,םיעוביר

 ,תיזאקוואקה הגיראבש םיחרפל המודב .םייחרזמ םיחיטש בוציעב

 המ ,תחא אל .הלא םיטנמלא לש םמוקימו םרודיסב תולילק תרכינ

 רחאל הלגתמ ,תוטושפ תוירטמואיג תורוצכ ןושאר טבמב הארנש

 .םיחרפו םינצינ לש םכחותמ ירטמואיג ןונגיסכ תקדקודמ הקידב

 לדוגב ינוש ןכו תורוצ עפש ,ריהב דצל ההכ לש םוקימ י"ע עבצב ןוויג

 קחשמה ךרוצל גרואה שמתשמ ןהב םיכרדה הלא- םינוילדמה

 ןורמית י"ע בצעמ גרואה ,לוחכימב רזענה רייצכ אלש .ירטמואיגה

 הנבממ דרפנ יתלב קלחל םימגדה םיכפוה ךכו ,םיביסב ןמוימ

 םינוש םיכתב ןכו החוטש הגירא ישעמב רקיעב טלוב רבדה .גיראה

 .המ קירב

 תוריהבה-יאמ עבונה םיחנומ לש םיהדמה ןווגימה ףא לע

 ןתינ ,םהב הרושקה תורפסהו םיחיטשה תודלות לש תובכרומהו

 םינויפיא לע תכמתסמ וז הקולח .תוינויגה תוצובקל םגווסל

 הנבמ ,םבכרהו הווטימה יטוח תודימ ,רמצה תוכיא ןוגכ םיפתושמ

 םיילושה רומיג ,המולפה הבוג ,םתופיפצו םירשקה גוס ,הגיראה

 .חיטשה לש יללכ בצמ ןכו םיעבצה ,תורמיאהו

 םיטלוש םיתיעלשכ ,םיזע םייזאקוואקה םיחיטשה לש םהיעבצ

 .םמגדבו םיעבצב שומישב בר ינוש םהב רכנ ךא ,דוסיה יעבצ

 ר ו םייב רפ םימגד לש ם ירטמואיג םינונגיס בורל אוה בוציעה

 .תולתופמ תורוצ לש רשאמ

 ם יטשה לש וזל העיגמ הניא הלא םיחיטש לש םוגידה תוכיא

 םיצ ענה ם שרושב םהב ןיחבהל ןתינ .היקרוט וא סרפ תורצחבש

 ר וי ת ר סמל הגרדהב הכפהש תירוקמה תיתיבה היישעתב

20 ה האמה תארקל -. 

 ילכלכ תוליעפל זאקוואקב םיחיטשה תגירא בוש הכפה םויכ

 שעבש זאקוואק לש םיירוטסיהה םייתרוסמה םיחיטשב .הבושח

 רבד ,הדונעבו רמוחב תונכסח םכמא תרכינ האמה תליחתב

 תמועל המולפה הבוגבו םירשקה לש הכומנה תופיפצב אטבתמה

 םינו פיא ויא ,םיקוושה תושירד בקע ,םלוא .בוציעה תוכיאו הנבמה

 .םויכ םש םירצוימה םיחיטשב םיעיפומ הלא
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2 4 4  

 חיטש- א'צלאח

2 4 8  

 חיטש- א'צלאח

2 5 0  

 רומחל םייקש- ןו�גרוח

 ;"ילייבילאמ"

 .םירשק תגירא ,רמצ

247 139 x מ"ס 

20 ה האמה תליחת ,ןאבאראק -

6 0 0 5  

 ;"םיליק"

 .החוטש הגירא ,קד רמצ

194 140 x מ"ס 

-19 ה האמה ףוס ,ךאווריש

5848  

 ;"קאמוס"

 .החוטש הגירא ,רמצ

 מ"ס 62 .ר 160 .א

-19 ה האמה ףוס ,אבוק

6886 

2 4 5  

 חיטש- א 1 צ J' אח

2 4 9  

 חיטש- א'צלאח

2 5 1  

 רומחל םייקש- ןו'גרוח

 ;"ליפארסיא"

 ;םירשק תגירא ,רמצ

 תרזוחה "זאמאנ" תליפתל שמשמ

 .םויב םימעפ 5

117 x  מ"ס 148

-19 ה האמה , ןא ווריש

1595  

 ;"קאמוס"

 .החוטש הגירא ,רמצ

278 200 x מ 11 ס 

-19 ה האמה ,אבוק

6787 

 ;"קאמוס"

 .החוטש הגירא ,רמצ

 מ 11 ס 59 .ר 118 .א

-19 ה האמה ףוס ,ןאבאראק

4782  

 ;"יבלי'צ"

2 4 6  

 חיטש- א'צלאח

 .םירשק תגירא ,רמצ

270 145 x מ 11 ס 

-20 ה האמה תליחת ,ןאבאראק

3342  

2 4 7  

 חיטש- א'צלאח

 ;"זיריג"

 .םירשק תגירא ,רמצ

93 x  מ"ס 148

-19 ה האמה תיצחמ ,אבוק

4699 

1 - (?) Pashlo שאר רוטיע- )?( ו<שפא . 85 headpiece o 
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-The Baku Citadel-16 ה האמה ,«אר<סנאוואראק- וקנא תדוצמ Caravanserai, /6th cent. o 

 ןדד



 י ו ל מ

 octave ם הבאטקוא
 .ןותחתהו ןוילעה ללוכ םילילצ הנומש לש חוורימ

 interval ם ואוורטניא
 .םהיניב םיהבג ילדבה םע םינוט ינש ןיב חוורימ

 applique o היצקיופא
 תורופת )תכתמ ,דב ,דבל ,רוע( םינוש םירמוחמ תומגודמ תוסיפ

 .תכתמ יבג לע תומחלומ וא ,גירא יבג לע

 brocade D דאקורב
 ךותל גראנ ,תכתמ יושע םיתיעל ,ףסונ ברע טוח הב הגירא תקינכט

 .תוטלוב תורוצ רצויו ברעהו יתשה

 bridge D תירשיג
 םירתימל תחתמ תבצומ ,ץע כ"דנ היושע העובק וא תדיינ תנעשימ

 ףוגל םירתימה טטר תא ריבעהל הדוקפת ר;תימה ילכ הסכמ לע

 .הדוהתה

 damask ם קשאמאד
 ברע יטוח לש םיטלוב םימגד תרצויה הנידע הגירא תקינכט

 .יתש יטוח לש םיעוקש םימגדו םיקירבמ

 engraving ם הקיקח
 .שיטפו למזיא תועצמאב םיצירחו םיווקנ תכתמ רוטיעל הקינכט

 cartouche ם שוטרכ
 תונמאנ חוורה לסלוסמ ראתימ לענ ןוילדמ יומד ורוטיע םגד

 .תיסרפ

 boteh D )הטוב( זוו
 .םינוש םיגיראו םיחיטש לע תובורק םיתיעל עיפומה דקש יומד םגד

 pegs ם תויבודו
 םהילע )ראווצה( ףיחשה של ןוילעה והצקב )תוחתפמ( םיזיז

 .רתימה חתמ תא ןכווכל ךתינ םתרזענו םירתימה םיפפולמ

 compass, diapason ם ינעדמ
 ילכ וא םדא לוקש רתוונ הובגה דעו רתווב ןומכה ןוטה ןמ תעושימ

 .קיפהל לגוסמ הניגכ

 0 י ח כ ו מ

 microtone ם ווטורקימ
 .ןוט יצחמ ןטק חוורומ

 membrane (head ( ם הנארבממ
 תבית לש חותפה ןוילעה הקלח תא הסכמה חותמ רוע :רתימ ילכב

 :השקה ילכב ;הילא רודחל םירתימה של לילצל רשפאמו הדוהתה

 .םיפפותמ וילעו ףותה חתפ תא הסכמה חותמ רוע

 quilting ם הכימש השעמ
 ףסונ םיתיעל ;ףנות ןתנ ךקוזיחו וז לא וז דנ תועירי יתש רוביח

 .תואמגוד רוציל םיננכותמ ל" J ה םיקוזיחהו שי ;תונכשה ןינ יולימ

 plectrum ם טרפמ
 תשמשמה- רחא רמוח וא ליפ ןש ,תכתמ ,ףדצ ,ןרק ,ץע תסיפ

 .םירתימה לע הטירפל

 niello ם וא7ינ
 תוקנא לש תממוחמ תבורעת תועצמאב רוטיעל תופרוצב הקינכט

 .רוחש יולימ תרצויו תכתמה ינג לע תחשמנה תירפוגו תרפוע ,ףסכ

 chromatic scale ם יטאמורכ םווס
 .סינוט יאצח לש םיווש םיחוורימל הנאטקואה תקלוחמ ונ םלוס

 Sl זiו iakf ו D קאמוס
 4 דע( יתש יטוח ביבס םיפפולמ ברע יטוח הב הגיראב הקינכט

 ריעכ תלבקתמ האצותכ .יתש יטוח יכש ירוחאמ םירזחומו )םוטרח

 .עגמל ספסוחמ לבקתמה גיראהו יתשה יטוח ביבס תרשרש

 frets ם םיגירס
 ,רחא רמוח וא בהנש ,תכתמ םייושע ,םיז יכ וא םיעובק םיודדנ

 תציחל םוקמ תא םיכמסמ םה .רתימה ילכ ףוחש בחורל םיאצמנה

 .ויתודונת תא רצקל ידכ רתימה לע ןנגה

 patchwork ם םיאט7 תדובע
 .תחא העירי תריציל וזל וז תורבוחמ תומגודמ גירא תוסיפ

 tanibour work ם רובמט תודעב
 .גירא ינג לע הגרסמב יושע תרשרש ןת

 filigree ם אןגריויפ
 ,בהז וא ףסכ- תכתממ םירוזש םיטוחב רוטיעל תופרוצב הקינכט

s ן ד 



 םירצויו תיאמצע הדיחיכ וא תיתשת ינג לע המחלהכ םירכוחמ

 .הרחת ןיעכ

 pi/e D המולפ
 םיטוחה תוצק סהכ םירשק יחיטש תרדגהכ שמשמה חונימ

 ריעשה o קרימה רמולכ ,חיטשה תמולפ תא םירצוי םירושקה

 .חיטשה לש ןוילעה

 j ס lll1h D הטראווק
 .םלוסכ תוגרד 4 לש ילקיסומ חוורימ

 fljt /ך D הטנוווק
 .םלוסכ תוגרד 5 לש ילקיסומ חוורימ

 kili ו n ם o ולוק
 יטוח םתוא ןיכ םיגראנ םיינוגבר ברע יטוח הכ הגיראכ הקינכט

 םיצירח וא םיקדס .דכלכ o וגידה תריציל םישורדה >םיינוגדחו יתש

 ללכ ןרדנ םימגדה .םיינועבצה םיטוחה תפלחה ירוזאכ םירצונ

 .דכלכ ברעה יטוחכ גיראה ידיצ ינשמ םיארנ ,סיירטמואיג

 tie-and-dye ם ל.ובטו רושק
 קזח טוחכ גיראהמ קלח לש ףופצ ףופיל י"ע םיגירא לש העיבצ תטיש

 טבמאכ גיראה תליבטו שארמ םיעובק תומוקמכ םירשק תריצי וא/ו

 ,ענצ אלל םיראשנ םירושקה וא/ו םיפוטעה םירוזאה לכ ;ענצ

 .םירצונה םימגדה יגוס תא תועבוק הרישקה תורוצשכ

 תררוחמ הנבל. המקור
iwork embroidery ו white ope 

 םירוזגה םיקלחה לש ראתימה יווק תמקירו גיראכ םימגד תריזג

 .תואקכיא ןתכ ןכל טוחכ

 ו ieck ם )ראווצ( ףיחש
 והצקכ ;הניגנה תעשכ םיזחוא ונש רתימה ילכ לש רצה קלחה

 .םירתימה םיפפולמ ןהילעש תוינלולה תובצומ ןוילעה

 soundbox, resonator ם הדוהת תבית
 .לילצה לש הדוהתה ילג תא ריבגמה ,הניגנ ילכ לש לולחה וקלח

 bunonhole stitch ם תואקביא ךת
 ןתחה תפש תא דבעמה ףופצ קרסמ וא םייניש יומד המקיר ןת

 .)רותפכל דעוימה קדס(

 satin stitch ם וול.ימ ךת
 .םגדה תא הסכמו הז דצל הז תופיפצכ םקרנה המקיר ןת

 drawn stitch ם תפל.שומ ךת
 יטוח ופלשנ ונממש גירא לש )ברע וא( יתש יטוח לע המקיר ןת

 .)יתש וא( ברע

 herri11gbo11e stitch ם ךסכוס ךת
 .הז לע הז םיככוסמה םיבלטצמ םיינוסכלא םיווק רצויה המקיר ןת

 cross stitch ם םיבלצ ךת
 .תשר לע המקירל שמשמ םיתיעל ,בלוצמ המקיר ןת
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244 

Khalcha - carpet 

"Malybeyle·· 
Wool. knoned pi le .  

247 x 139 cm. 

Karabakh, early 20th cent. 

6005 

245 

Khalcha - carpet 

"I rafi l" 

Wool. knotted pile; u ed for 

" arnaz" prayer repeated 5 time 

dai ly .  

14 x 117 cm. 

Shirvan, 19th cent. 

1595 

246 

Khalcha - carpet 

"Chelebi" 

Wool, knotted pi le .  

270 x 145 cm. 

Karabakh, early 20th cent. 

3342 

247 

Khalcha - carpet 

"Gyryz" 

Wool, knotted pile.  

14 x 93 cm. 

Kuba, 19th cent. 

4699 

248 

Khalcha - carpet 

"Ki l im" 

Fine wool ,  Oat weave. 

194x 1 40 cm.  

Shirvan, end  of  1 9th cent. 

5848 

249 

Khalcha - carpet 

"Sumakh .. 

Wool, Oat weave . 

278 x 200 cm.  

Kuba, 19th cent. 

6787 

250 

Khurdjun - donkey-pack 

Wool,  Oat weave (sumakh). 

L. 1 60 W. 62 cm. 

Kuba, end of 1 9th cent. 

6886 

25 1 

Khurdjun - donkey-pack 

Wool, Oat weave (sumakh). 

L. 1 1 8 W. 59 cm.  

Karabakh, end of 1 9th cent. 

4782 

I 1-12. Lola and Banko · be . - unne tu and disposal jar o )11� 7u>p 'JJl lnl� - npm il)J) 

I 85 



through the medium of Islamic art, possibly from direct 

Safavid innuence. 

Today, many collectors and scholars attribute dragon carpets 

to Armenian production, linking the benevolent symbol to the 

Armenian "vishapa" and its relation to running water, springs 

and fountains. 

Blos s o m s 

Flowers are the greatest single source of design inspiration in 

oriental carpets. Rich varieties of natural forms are endlessly 

manipulated in the creation of graphic designs which employ 

colour, outline and principles of ymmetry. Floral form 

presented in full view, as seen from above, form what are 

generically called "rosette "; when presented in profile, they 

are known a "palmelte ". These forms, too numerous to list, 

proliferate in all Caucasian textile arts. 

Blos oms occur a secondary motif in carpets with sunburst 

designs, and serve as individual paltern units in the central 

fields of carpet with infinite repeal design arbitrarily 

terminated by surrounding borders. 

S u nbu r t 

A favourite noral design in Caucasian weavings i referred to 

as a unbur t. Repre enting a blo om viewed from above, it 

shows biaxial symmetry in which compo ite petal radiate 

from a central point. The geometric styli ation of a tlower i 

based on a primary orthogonal axi , with a secondary axi 

rotated 45 degrees. The resulting tloral rosette ha a 

quadripartite division. 

Some carpet with sunburst design how a visual 

relation hip to dragon and blo som carpet , not only in the 

form of their design , but also in the use of vibrant colours 

and wool quality. 

M e d a l l i o n s  

Squares, diamonds, hexagons, octagon and tars are basic to 

oriental carpel design. Like the blossoms in Caucasian 

weavings, there is a playfulness evident in the arrangement 

and dispo ition of these elements. Often what at first glance 

appear to be simple geometric forms are seen to be effective 

geometric stylisations of buds and blossoms when viewed 

more carefully. 

Alternation of colour - including the juxtaposition of dark 

and light in reciprocal arrangements - and interspersal of 

forms, as well as variation in the size of medallions, are ways 

in which the weaver designs by manipulation of yarns, so that 

patterns are often integral to the tructure of the fabric. This 

is particularly true of tlatweaves and of different stitches in 

embroidery. 

Although there is a bewildering array of terms which derive 

from the natural confusions and complexities of history, 

carpets and carpet literature, Caucasian rugs can be divided 

into logical groupings. These groupings rely on shared 

characteristics of wool quality, yam dimensions and 

construction, weave structure, knot type, pile length and knot 

density, edge and finishes, colours and condition. 

Caucasian rugs are brightly coloured, often with dominant 

primary colours, but they show many variations in the use of 

colour and pattern. Designs are more often geometric 

stylisations of tloral patterns than curvilinear. None of these 

rugs how the quality of craftsmanship evident in carpets of 

the Persian or Turki h courts. The designs of Caucasian rugs 

rather tend to retlect their origins in a home-based industry 

which grew more commercialised toward the tum of the 20th 

century. 

Today, rug weaving in the Caucasus is once again an 

important economic activity. The traditional historical rugs of 

the Cauca u , which were produced at the tum of this 

century, are significant for their economy of materials and 

labour, as evinced by their relatively low knot density and 

pile length in relation to their construction and design quality. 

These characteristics, market-driven, are not evident in the 

carpets being produced there today. 
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W e a v 1 n g s f r o m t h e C a u c a s u s 

Ca r o l  Bi e r  

Excerpts from an article by Carol Bier published in Hali - International 

Magazine of Fine Carpets and Textiles (Issue -18, December 1989). 
We wish lO express our !hanks 10 Hali publishers for allowing us 10 print an 

abridged version of !he article in this catalogue. 

Carol Bier is the Curator of Eastern Hemisphere Collection at the Textile 

Museum in Washington D.C., renowned for its important collection of 

onental carpets. 

Caucasian rugs are widely known for their bright colours and 

bold designs and have long been appreciated in Europe and 

America. From the 19th century on, they were woven 

primarily for commercial purposes and for export. These rugs 

probably represent the amalgamation of more distinct 

regional de ign traditions than those from any of the world's 

other rug-producing areas. 

Caucasian embroideries and flatweaves are less well known 

than Caucasian rugs. As domestic arts, they were destined for 

home use and local commerce . 

Their strong colours and striking patterns also reflect ethnic 

and regional diversity. The close relationship between 

structure and design in these textiles suggests that rug 

weavers may have copied their designs for use in 

commercially produced hand-knotted rugs of the 19th 

century. 

The oldest known rugs from the Caucasus are the so-called 

"dragon" carpets, while three of the most popular Caucasian 

designs are stylised animals and birds, blossoms and 

sunbursts. A fourth related design theme, with even wider 

popularity elsewhere - particularly Iran and Turkey -

comprises medallions. 

Dr a g o n s  

At the tum of the 17th century, Shah Abbas (ruler of the 

Safavid Empire) actively supported economic development 

throughout his realm and commercial looms were established 
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Jewish women in government factory for weaving carpets, Azerbaijan, J959 

and supported in Kerman, Isfahan, Kashan and Tabriz. Abbas 

may have been instrumental in establishing rug weaving in 

the Caucasus as a commercial activity. Certainly the width of 

dragon carpets required broad-beamed looms, suggesting the 

need for strong capitalisation. Their stock designs, though 

complex, also hint at commercial production. 

The most distinctive of several motifs lent its name to the 

series of "dragon" carpets, but there are also phoenixes, lions, 

ducks, pheasants and other highly stylised animals and birds, 

often with floriated elements in their composition. The 

extreme stylisation of forms sometimes makes identification 

of the representational image difficult. Ultimately derivative 

of the arts of China, where the dragon is a beneficent symbol, 

these motifs probably appear in carpets of the Caucasus 



234 

Satyl - water vessel 

Tin-plated c opper, engraved; 

for carrying and preserving water. 

D. 23 H. 27.5 cm. 

Lagich, end of 19th cent . 

540 

235 

Gablama - cooking pot 

Tin-plated copper, engraved. 

D. 23 H. 16 cm. 

outh Azerbaijan, 19th cent. 

554 

236 

Aftafa - jug 

Tin-plated copper, engraved ; 
u ed with basin for wa hing 

hands before and after meals. 

H. 34 cm. 

Lagich, 19th cent. 

3200 

237 

Hamam tassy - ca e for public bath 

Tin-plated copper, engraved; 

for keeping women' clothes, 

jewelry and bath acces ories. 

D. I cm. H. 24 cm. 
Lagich , 19th cent . 

2463 

238 
Guylabdan - rose-water pot 

Tin-plated copper, engraved; 

for spraying rose water in ceremonies and 

ritual including funerals. 

H. 28 cm. 

South Azerbaijan, 19th cent. 

1009 

239 

Chirag - oil l amp 

Tin-plated copper, engraved; also called 

"duma chiragy": crane lamp. 

H. 25 cm. 

Shemakha, end of 19th cent. 

2096 

240 

Sarpush - cover 

Tin-plated copper, engraved; 

for keep ing food ' arm at parties. 

H. 32cm. 

Karabakh, 19th cent. 

2124 

241 

Sini - tray/di h 

Tin-plated copper, engraved; 

u ed under sarpu h for keeping 

food warm at partie . 

D. 36cm. 
Shemakha, 19th cent. 

4540 
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242 

Do/cha - water vessel 

Tin-plated copper, engraved. 

H. 34 cm. 

Nakhichevan, 19th cent. 

4506 

243 

Leyan - basin 

Tin-plated copper, engraved; 

with net; used with aftafa Uug) 

for washing hands. 

H. 14.5 D. 36 cm. 

Lagich, 19th cent. 

2920 



M e t a 

Azerbaijan i rich in copper mine ; that is why the production 

of copper vessel s  i one of the ancient craft in  this country, 

which reached i ts  peak between the 1 3th and the 15th 

centuries .  The important centers of production were 

Nakhichevan, Shemakha, Lagich and Tabriz, and the vessel s  

were decorated i n  stamping technique. Casting and  engraving 

Metal vessels o mm ,;, 

v 
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e s e 

became wide pread between the 16th and 19th centuries. 

Ski l led craftsmen engraved tray , plate . cup , jar and other 

copper i tems.  The decorat ive mot if 1110 t frequently used 

were s im i lar to tho e of Ea tern art - a combination of 

engraved noral patterns,  form and letter . 

R.T. 
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220 

Kyamar - belt 

Gilded silver; granu lated 
fi l igree, set t ing; 
for young women in akhichevan area. 

L. 76 cm. 
Nakhichevan, end of 1 8 th cent. 
3 1 59 

221 

Ainaly kyamar - belt 

Gilded i l ver; granu la ted 

fil igree , setting ; 
for young women in Baku and Shirvan areas. 

L. 76 cm. 
Baku, end of 1 8th cent .  
4081 

222 

Ainaly kyamar - belt 

Gilded silver; granula ted 

filigree, set t ing; 
for young women .  
L .  78 cm. 

Karabakh, end of 19th cent . 
3459 

223 

Ainaly kyamar - belt 

Silver; engraved and nielloed, 

applique; for young men in Karabakh, Baku, 

Shirvan and Shemakha. 

L. 82 cm. 

Karabakh , end of 18th cent. 

1 959 

224 

Togga - bel t buckle 

Silver; engraved and nielloed, 

app lique; served as fore-part 

of women's belt in Karabakh 

and Shemakha areas. 

L. 2 1  cm. 

Karabakh, end of 18th cent. 

6278 

225 

Togga - belt buckle 

Silver; app lique, engraved 

and nie l loed, setting; 

for e lder ly women of Shirvan 

area. 

L. 23 cm. 

Shemakha, ear ly 20th cent. 

1406 

226 

Togga - belt buckle 

Silver; applique setting; 

part of young men' be lt in 

Sheki and Zakotaly areas. 

L. 9 cm. 

Sheki, 19th cent. 

14 1 1  

227 

Khandjal gynyile - dagger and sheath 

Silver; engraved and nie l loed; 

u ed a decoration for men's 

costumes since Middle Ages. 

L. 45 cm. 

Karabakh, end of 18th cent. 

2074 
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228 

Tasbekh - prayer beads 

Silver; fil igree; 
used as souvenir. 

L. 27 cm. 
Baku, 19th cent. 

2979 

229 

Eteklik - skirt ornament 

Silver; filigree; cotton 

and metal threads; 

used for decorating women's 

costumes in Nakhichevan 

and Karabakh areas. 

L. 25 cm. 

Sheki, 19th cent. 

530 

230-231 

Uyzuk- ring 

Silver; copper; setting; 

for e lderly men and women. 

D. 2cm. 

Baku, 19th and 20th cent. 

1327,3081 

232-233 

Duyme - button 

Silver; agathe setting; 

for decorating men's national 

costume ("Chuha"). 

L. 2.5, 3 H. 1.5, cm. 

Karabakh, end of 20th cent. 

3162, 3165 



J e w 

Archaeological excavations how that the craft of jewelry 

making was widely practised among the people of 

Azerbaijan. The form. style and decoration of the jewelry 

indicate that they were closely l i nked to folk beliefs in super

natural powers to be placated by wearing jewels that served 

as amulets. 

The ancient tradition of jewelry making became famous in 

the 13th century and continues to occupy an important role 

among the folk arts of thi s  country. The jewelry exce lled in 

its outstanding profes ional level and i n  i ts sophisticated 

artistic taste. The miths used a wide range of known 

techniques: casting, punching, engraving, fil igree. i nlaying, 

niello and enamel .  The jewels were divided in to several 

kind : those for the head. for the arm, the leg and the chest, 

and they were closely related to women· s costumes. They 

183 Kamar - belt for woman o iW'IO mun - "JXDXp 
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di ffered according to age, re l igion and social status of the 

per on wearing them. 

Weaponry also attained special attention and became wel l 

known for i ts  decorations even outs ide Azerbaijan. F ine 

artistry was demon trated i n  trimming the handles and 

scabbards of daggers, the most popular weapon in the 

Caucasus. 

y 

Arti tical ly speaking, Azerbaijan may be divided i nto s ix  

centers of jewelry making, the outstanding ones  being Baku, 

Karabakh, Sheki and Shusha. Jn all of these, the jewelers 

adhered to the principle of combin ing the practical and the 

decorative qual ities, all whithin folk tradition. 

R.T. 
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21 7 

Darag gabi - case for combs 

Velvet, g i lded-thread embroidery. 
L. 1 4.5 W. 8 .5 cm. 
Baku, 19th cent . 
3069 

218 

Tutun gabi - tobacco bag 

Velvet, g i lded-thread embroidery. 
L .  21 W. JO cm. 
Baku, 1 9th cent. 
4012 

219 

Gerdek perdesi - curtain for wedding bed 

Velvet, s i lk ,  beads, gilded- thread 
embroidery .  
L.  130 W. JOO cm. 
Karabakh, 1 9th cent. 
4140 

52. Jorn - bowl o n>1yp - OPJ 
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205 

Sufre - tablecloth 

Wool. Kennan embroidery. 
L. 200 W. 1 52 cm. 
outh Azerbaijan, 1 9th cent . 

3227 

206 

Zyfaf /...y:sesy - wedding night bag 

Velvet. g i lded-thread embroidery ;  
h u ng  o n  curtain o f  wedding-bed, 
wi th a napk in  i nside. 
L. 23 .5 W. 14.5 cm. 
Karabakh. 19th cent. 
7432 

207 

Heibe - bag 

Velvet, s i lk and gilded-thread 
embroidery: 
pan of dowry . 
L. 52 W. 1 7  cm. 
Baku. 1 9th cent. 
4 1 48 

208 

Djanamaz. - carpet for prayers 

Silk: silk and g i lded threads i n  chain 
and sati n sti tch embroidery. 
L. 1 1 6 W. 80 cm. 
South Azerbaijan, 1 9th cent. 
25G2 

209 

Gouran gabi - bag for Qouran 

Velvet, gilded-thread embroidery .  
L .  25 W. 25 cm. 
Baku, 1 9th cent .  
2503 

2 1 0  

Mohur gabi - c a  e for 
prayer tone 

Velvet, gi lded-thread embroidery. 
D. 15 cm. 
Baku, 1 9th cent. 
732 1 

2 1 1 

Takhcha gabagi - decoration 
for shelf 

Silk. brocade and velvet in patchwork. 
L .  248 cm. 
Karabakh, 1 9th cent. 
398 1 

2 1 2 

Gerdek bashy - curtain 

Velvet, and s i lk sati n, chai n-stitch 
embroidery; 
for decorating wedd ing bed . 
L. 266 cm. 
Karabakh, 1 9th cent. 
1 75 1  
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2 1 3  

Takhcha gabagi - decoration 
for shelf 

Velvet, appl ied si lver plates .  
L .  30 W. 2 1 .5 cm. 
Karabakh, 1 9th cent. 
7494 

2 1 4 

Bukcha ( "Khouncha") - cloth 
"suitcase" 

Wool, couched metal threads and 
sequ ins; for carry ing c lothes or food . 
L. 93 W. 87 cm. 
South Azerbaijan, 1 9th cent .  
395 

2 1 5  

Bukcha - cloth "suitcase" 

S i lk, tambour work . 
L . 1 45 W. 1 29 cm. 
Baku, 1 9th cent. 
6444 

2 1 6  

Bukcha - cloth "suitcase" 

Velvet, woolen threads in chain st i tch, 
sequ i ns. 
L. 106 W. 78 cm. 
Karabakh, end of 19th cent .  
932 



190 

Labbada - woman's garment 

Velvet, beadwork, couched metal 
thread and sequins; 

part of br ide ' s costume and 
for festive occasions. 

L. 84.5 cm. 

Nakhichevan, 19th cent. 

2325 

191 

Koynek - woman' blouse 

Silk, brocade. 

L. 53 cm. 

Sheki, 19th cent. 

7219 

192 

Koynek - woman's blouse 

Silk . 
L. 72 cm. 

Shemakha, 19th cent. 

5232 

193 

Koynek - woman's blou e 

S i lk, brocade. 

L. 50 cm. 

Sheki, 19th cent. 

7498 

194 

Koynek - woman's blouse 

Printed silk in damask weave. 

L. 49 cm. 
Shemakha, end of 19th cent. 

5798 

195 

Tuman - skirt 

Velvet, tambour work. 

L. 96 cm. 

Karabakh, 19th cent. 

1752 

196 

Tuman - skirt 

Si I k and Ii nen, brocade. 

L. 102 cm. 

Sheki, 19th cent. 

4659 

197 

Tuman - kirt 

Silk, brocade. 

L. 103 crn. 

Sheki, 19th cent. 

6054 

198 

Chepken - woman's garment 

Silk, brocade. 

L. 57 cm. 

Baku, 19th cent . 

1477 

199 

Kuledja - woman's garment 

Silk. 

L. 66 cm. 

Baku, 19th cent. 

351 
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200 

Archalyk - woman's garment 

Wool, velvet, gilded-thread 
applique. 
L. 53 cm. 

Sheki ,  19th cent. 

2322 

2 01 

Duvag - veil for face 

S i l k, brocade. 
L. 158 W. 1 50cm. 

Karabakh, 19th cent. 

8133 

202 

Arakhchin - cap 

Velvet, couched gilded -

threads and sequins. 

D.12cm. 

Sheki. 19th cent. 

2 402 

2 03 

Arakhchin - cap 

Wool, gilded-thread embroid ery; 

for men and women. 

D. � I  cm. 

Baku, 19th cent. 

3486 

204 

Sufre - tablecloth 

Wool, chain-stitch embroidery. 

L. 146 W. 140 cm. 

Sheki, 19th cen t. 

6497 



N a t 0 n a c 0 s t u m 

Dr . Ro y a  S .  T a g i y eva 

Dr. Tagi}eva i the Director of the State Museum of Azerbaijan 

Carpets - Baku. 

The scope of folk art is very wide, ranging from artistic 

co tumes and vessels up to jewels. ational costumes usually 

relate clo ely to the hi tory of a nation and its development, 

and they serve as its characteri tic landmarks. 

Some important sources for learning about past Azeri 

costumes are the miniatures dating to the Middle Age , as 

well as 17th centllI)' frescoes found in the Khan's palace in 

the city of Sheki. Paintings drawn by Russian artists who 

were in Azerbaijan in the 19th century and painted variou 

types of people in their typical co tumes, also erve as a 

source of infonnation. 

Although Azerbaijan is divided into several ethnographic 

regions, the costumes were very similar, except for some 

local elements that were typical for a cenain region. For 

instance, women usually wore long skins down to the ankles, 

but in the district of Nakhichevan they wore shorter ones. 

Wedding costumes were richly decorated. The style of the 

costume also depended on age and family status. Young 

women were very elegantly dressed while old women or men 

- more modestly. 

Silk and wool industries were widespread, and their products 

abundant and inexpensive. Each kind of material has a 

special name, and a great deal was exponed. Women's 

costumes were made of silk and velvet, men's - of wool. 

1971 il/'lllil ,J'11'1.IXJ .J 11/'ID D11l1'1 '9?;/ ,1p/'O!J 11'1Ni 
Woman from Baku, after a drawing of G. Gagarin, 19th cent. 
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Ni z a mi G a nj a vi A z e rb a i j a n' s  N a t i o n a l P o e t  

Nina Benzoor 

Nizamuddin Abu Mohammed Elyas lbn YusufNizami was born in 1141 in 

Ganja and lived in 1ha1 ancien1 cily of Azerbaijan un1il his death in 1202. 

Though he enjoyed the patronage of rulers and princes, he 

refrained from indulging in extravagant panegyrics. He was 

kind and tolerant and led a imple life style. 

His poetry deals with themes uch as a just society, where 

man is the most valuable thing on earth, and his welfare and 

happiness is foremost. His work is replete with meditations 

on life and people, free of national, religious or any other 

prejudices. His wide scope of learning is reflected in his 

poems: he refers to historical, literary or scientific topics -

such a astronomy and music - as well as profound love for 

ature. 

In his creations, izami opened up a new epoch in the 

development of Azerbaijani literature and promoted further 

flourishing of the cultural and literary life in the East. His 

motifs influenced many fields of art. The artist of Tabriz, 

Shiraz, Herat, Meshhed, Isfahan and Bukhara, in the I 5-17th 

centuries sought themes from his poetry for their intricate 

paintings. Nizami's ideas about beauty,ju tice and struggle 

for the humane, inspired carpet makers a well. Many of his 

motifs adorn carpets of Azerbaijan and Iran up to the present 

time. 

His greatest work is the quintet - "Khamsa", a long epic of 

about 30,000 rhyming couplets ("mathnavi"). He also wrote 

"Makhzan al-Asrar" (The Treasury of Mysteries) which is 

mystical and philosophical. These major works were 

translated into English. Other popular works were "The 

Seven Beauties", "Leite and Majnoon", "Khorsov and 

Shirin". His last work, "Eskender Nameh", evolved on the 

life of Alexander the Great. 

During the period preceding the 800th anniversary of his 

birth and the following years ( 1938-1947), a number of 

historical novels, plays, operas, ballets and symphonic poems 

about the poet's life were produced. A special museum 

named after Nizami was established in Baku dedicated to the 

hi tory of Azerbaijani literature and folklore. A magnificent 

monument was also erected in Baku, and a mausoleum on the 

territory of his birthplace. A medal with his portrait was 

minted. 

Nizami is greatly admired to this day, and artists inspired by 

his "Kham a" still draw themes for a large number of 

canvasses, miniatures, mosaics, drawings and water colors, 

from that epic. 

Refer ences: 

Encyclopaedia Britannica 

Vol. 16, Nizami - p. 546 

Ni-::.ami "Klramsa" Motifs in Mikai/ /\bdu/lajev's Works 

lshig. Bairn, 1990 

Tagiyeva; Roya S.: 

Ni�ami's Characters 011 tire Carpets. 

(texts in Azerbaijani, Ru sian, English and French) 

I hig, Baku, 199 1 
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Tr a d1t o n a 1 F o 1 k A r t i n A z e rb a J a n 

Arti tic objects, crafted by skilled and highly e teemed 

craftsmen. demonstrate the remarkable cultural tradition of 

Azerbaijan. 

One of its ancient folk arts, which survives Lo the pre ent 

time, is carpet weaving, distinguished by its magnificent 

craftsmanship. It exploited the natural re ource of the 

country - heep for fine wool, vegetation for dyes. The 

carpets of Kuba, Shirvan, Ganja and Karahakh are famous for 

their quality and variety of design . 

Another craft is the production of metal vessels, exqui itely 

decorated in various ymbols. The towns of Shemakha, Ganja 

and mostly Lagich were known for their chased and engraved 

copperware. Their talented craftsmen attained high artistic 

standards. The copper utensils were often regarded as the 

family's most valued wealth. 

The art of jewelry making, especially filigree ornaments, was 

also well developed, with rich and intricate designs. 

Craftsmen ofBaku, Shusha and Sheki produced men's and 

women's belts with buckles decorated in filigree and enamel. 

Textile weaving was extensively practised throughout ancient 

Azerbaijan, and many towns became famous for their silks, 

often beautifully designed. Embroidery was very popular, 

covering a wide range of stitching. The best known 

needlework in the 19th century was that of the town of Sheki. 

The use of gold thread, sequins and beads was frequent. 

The "Kalghai", printed silk scarves for covering women's 

heads and shoulders, were also produced in the Sheki region. 

Other ancient refined arts were ceramics and wood carvings, 

based on the tradition of past generations. Unfortunately, they 

are not represented in our exhibition. 

N. B. 
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Combing and spinning wool o 1/JY n>rn:n pn>u 

R e fe r e n c e s :  

Razina, T. - Cherkasova, N.- Kantsedikas, A.: 

Folk Arr in the Soviet Union ... 

Harry N. Abrams, Inc. Publ i shers, New York -

Aurora Art Publ ishers. Leni ngrad, 1 990, 
"Folk Art in Azerbaijan", pp. 1 97-222. 

Tchirkov, D. - Shironina, E.: 

Arr of the People of the Caucasus and Soviet Central Asia. 

ational Museums of Scotland, 

Ministry of Cu l ture, U.S.S.R. ,  1 978. 



I n t r 0 d u c t 1 0 n 

The second part of our exhibition is dedicated to the ancient and rich culture of Azerbaijan's Muslim majority. 

Azerbaijan has undergone numerous changes and tennoils. It was dominated by several invadors who left their imprints and 

greatly influenced the cultural fonnation of this part of Southeastern Caucasus. It assimilated the ancient Persian culture from the 

Achaemenid Empire. Classical traditions were introduced during the reign of Alexander the Great. The Turkmenian invasion 

radically changi;d the texture of its population, but the Arab rule that soon followed, made it thrive on the highly developed 

culture of Islam. The Mongol domination caused a setback, but already in early 1 8th century Tzarist Russia was making its first 

attempts to seize Azerbaijan, finally annexing it to the Russian Empire in 1 828 (Treaty ofTurkmenchai). 

The Azeris tried to fonn an independent republic in 1 9 1 8, but the country was soon invaded by the Red Army and incorporated in 

the Trans-Caucasian Federal Socialist Republic. In 1 936 it became a Soviet Union Republic, forced to adapt to Soviet 

indoctrination. 

Today Azerbaijan is an independent republic that joined the Commonwealth of Independent States which were fonnerly part of 

the U.S.S.R. Within the framework of Azerbaijan's effort to disseminate its magnificent ancient culture, we are able to display 

this part of the exhibition; it is dedicated to the Muslim population among whom the Mountain Jews lived and by whom they 

were influenced. 

I wish to express my gratitude to the Minister of Culture of Azerbaijan, his Excellency Mr. Polad Bui! Bui! Ogly, for inviting me 

to visit Baku as his guest, and for his relentless efforts to realize this part of the exhibition. My profuse thanks are extended to the 

Director of the State Museum of AzerbaijaQ carpets, Dr. Roya Tagiyeva, and her staff, for the constant help they offered me in 

choosing the items for the exhibit. I also wish to thank Prof. Guliev Hasan Asianovich, Head of the Department ofEthnography at 

the Institute of History - Academy of Sciences, for his guidance and advice. Thanks to them all, we are able to display here a 

minute part of the splendors of Azerbaijan. 

1102 

Nina Benzoor 

Curator 
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179-180 

Papakh - man's hat 

Black sheep-skin,  

with li ning. 

H. 11, 9.5 D. 16.5, 21 cm. 

Kuba, early 20th cent. 

4865,4910 

181 

Kulakh - man's cap 

Wool, cotton l ining.  

D. 28.5 cm. 

Kuba, mid 20th cent.  

5173 

182 

Jurub merdi - men's socks 

Wool, knit with five needl es ;  

for use  as  sl ippers or  with 

shoes. 

L. 38 cm. 

Early 20th cent. 

5103 a-b 

18J 

Kamar - woman's belt 

Leather, applicated Russian coins; 

si lver buckle, engraved and niel loed; 

decorated with braided s i lver threads, 

peacock and inscribed dedication: "This 

kamar of Nakdimo on of Ovadia that 

made to his wife S erakh daughter of 

Leah, year 1913"; 

I 2 coins suspended from buckle. 

L. 94 W. 9 cm. 

Baku, early 20th cent. 

4 586 

1 84 

Kamar- woman's belt 

Velvet, l eather l ining; si lver 

buckle and applicated stars and 

cartouches, engraved and nielloed; 

engraved inscription: "S'OVE". 

L. 77 W. 7.5 cm. 

Kuba, 1 9th cent. 

4794 

1 85 

Pashlo (?) - headpiece 

Si lver band, engraved and 

nielloed; rivetted bosses ;  chains 

of Russian coins (earl i est 1 847 

-lat est 1 9 1 6 ) suspended from headpiece; 

for bride (?). 
L. 23 .5 W. 1 7.5 cm. 

Kuba, 1 9th cent.  

4920 

1 86 

Jilba - bracelet 

Silver, engraved and niel loed; 

enfrarned by pressed strip. 

H. 3 D. 6 cm. 
Kuba, end of 1 9th cent. 

492 1 

1 87 

Angushtari - ring 

Silver, soldered to engraved 

and niel loed medallion. 

D. 1 .5 cm. 

Kusary, early 20th cent. 

4977 

I 106 

188 

Gushwar - pair of earrings 

Gold, fil igree; 

crescent-shaped. 

D. 3 cm. 

Kusary, 1 9th cent. 

6350 a-b 

1 89 

Serma - beads 

Si lver cylindrical beads, threaded 

on cotton laces; for decorating 

fringes of women's coats . 

Kuba, early 20th cent. 

476 5 



1 66 

Shaei - woman's dress 

Front part of brocaded silk, 
the back of cotton . 
L. 1 20 ,sleeve L. 50 cm. 
Kuba, end of 1 9th cent. 
4994 

1 67 

Shaei - woman's dress 

Front part of cotton in 
damask weave; shorter back 
of striped cotton. 
L. 1 1 3 cm. 
Balm, mid 20th cent. 
509 1 

1 68 

Shaei - woman's dress 

Blouse of synthetic fabric, 
sleeves and skirt of checkered 
cotton; back shorter than front. 
L. 1 07 cm. 
Mid 20th cent. 
5 1 1 8  a 

1 69 

Shaei - woman's undergown 

Cotton; worn under coat. 
L. 1 1 8 W. 67 cm. 
Early 20th cent. 
5 1 1 8 c  

1 70 

Ghobo zeni - woman 's coat 

Wool; amulet on left sleeve 
with the word "Allah" i n  
Arabic ;  coat- l ining in  patchwork. 
L. 1 1 4 cm. 

Early 20th cent. 
5 1 1 8  b 

1 7 1  

Ghobo zeni - woman's coat 

Quilted si lk in damask weave. 
L. 1 1 2 cm. 
Kuba, early 20th cent. 
5 1 77 

1 72 

Ghobo zeni - woman 's jacket 

Velvet; wool and cotton lining. 
L. 67 cm. 
Early 20th cent. 
5 1 78 

1 73 

Ghobo zeni - woman's coat 

Qui lted wool. 
L. 1 1 2 cm. 
Early 20th cent. 
5 1 76 

1 74 

Shot - scarf 

Silk. 
L. 1 45.5 W. 1 32.5 cm. 
Kusary, mid 20th cent. 
4884 

I 1 07 

1 75 

Shot - scarf 

Si lk in  damask weave. 
L. 1 53 W. 1 53 cm. 
Early 20th cent. 
5 1 52 

1 76 

Mendil - head kerchief 

Silk, three pieces i n  "lie-and-dye" 
technique, sewn together in 
embroidery stitch. 
L. 1 75 W. 1 45 cm. 
Kuba, early 20th cent. 

4773 

1 77 

Chodko - woman 's hood 

Brocaded silk; sewn l ike 
a sack, open at top and 
creating a "sleeve" into which 
hair is gathered; lied by 
2 strips behind the ears. 
L. 1 03 W. 28 cm. 

Krasnaja Sloboda, early 20th 
cent. 
5 1 49 

1 78 

Jurub zeni - woman's  socks 

Wool, knit  with five needles; 
for use as slippers or with 
shoes. 
L. 36.5 cm. 
Early 20th cent. 
5 1 02 a-b 



w 0 m e n s 

"Besides the household chores, women also occupy themselves with 

sewing c/01hesfor themselves and for 1heir husbands. for 1hey did 

not have dress-makers or 1ailors like in 1he West; therefore, 1heir 

daughters had 10 /eam sewing and other skills al an early age ". 

(Chomy, Sefer ha' Mas a' ot, p. 5 , see Hebrew bibl iography ). 

"Men and women wore 1heir garments 1ill 1hey were good no more 

and 10m from excess of use. " (ibid, p. 4). 

The above quotations denote clearly the nature of the clothe 

and explain their carcity in our exhibit ion. Women' clothes 

are made of wool or ilk ,  tamped cotton and synthetic 

materials. 

Women' s  attire commonly con i t of a gown erving as 

undergarment, a dre and an overcoat. The front part of the 

skin i usually longer than the back, with l i t  ide . The 

neckline is square and deep, or round and buuoned. A lace 

intenwined with s ilver beads decorate the neckline and 

sleeves. 

The coats are made of wool or ilk, with a deep neckline 

reachi ng be l ow the che t-line; they are fastened by buttons or 

buckles. Both neckline and edge are ometime decorated 

with stri ps of metal-thread weaving or with lace intenwined 

with silver beads. 

Stylized ilver belt w ith decorated buckle complete the 

costume. 

D.T. 

G a r m e n t s 

17 1 .  Ghobo zeni - woman's coat o n1i1>N'.1 '.l>�o - >Jr rw1 
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1 53 

Kalghai - scarf 

Silk,  prin ted pattern.  
L .  1 68 W.  1 60 cm. 

Derbent, mid 20th cent. 
4768

' 

1 54- 1 58 

Kalghai - scarf 

Silk, pri nted patterns. 
L. 1 47, 1 50, 1 76, 1 48, 1 52 cm. 

W. 1 46, 1 50, 1 73,  1 43,  1 50 cm. 

Kuba, 20th cent. 
4867, 4878, 49 1 8, 4926, 5073 

1 59- 1 63 

Kalghai - scarf 

Si lk,  printed patterns. 
L.' 1 80, 1 97 ,  1 50, 92.5,  1 54 cm. 

W. 1 80, 1 94, 1 48, 92, 1 49 cm. 

Kuba, mid 20th cent. 
4708, 472 1 , 4722, 4723, 4732 

1 64- 1 65 

Cha/ma -head kerchief 

Si lk, printed patterns; 
t ied on kalghai . 
L. 9 1 ,  72 W. 90, 72 cm. 

Kusary, mid 20th cent. 
4756, 4968 

C a r v e d  d e s i g n s  o n  w o o d b l o c k s  
I .  Shah - "boteh" 

2. "boteh" 

3.  plum blossom 

4. dented ornament 

5.  sunflower 

6. sipgle "boteh" 

7-9. garland (frame ornament) 

I 0. pomegranate blossom 

1 1 . combined ornament 

1 2. bird 

1 1 10  



chamber-like spaces. This method allow multi-colored 

patterning. 

During the nineteenth century the citie ukha and Ganja in 

Azerbaijan were the centers of the silk scarf industry. Today 

it is controlled by the trade-unions, with the city of Ganja as 

its important center. The traditional patterns are achieved 

today by mechanized means, while home industry has alma t 

vanished. 

Additional uses of the kalghai, apart from its function as an 

article of attire can be derived from photographs. Kalghai 

was, and sti l l  is, used as a kerchief for the Torah scroll :  i t  is  a 

common practice among Eastern Jewish communities to 

dedicate a kerchief, a rather available and popular object, to 

commemorate various occasions in the l ife cycle of the 

donor. Arnuletic powers are attributed to the kerchief which 

is tied to Torah finials, in order to preserve the holiness of the 

Torah scroll .  Kalghai is  also used to cover the gravestone at 

the unveiling ceremony. 

1 1 1 1  

R e f e r e n c e s :  

Buh ler. A. :  

lkar Batik P/a11gi. 
Pharos Verlag Hansrudolf  Schwabe AG, 

Basel ,  Switzerland, 1 972. Band I, 

pp. 1 39- 1 47,  262-264 .  

Chomy, J . J . :  

Sefer ha-Massa 'or be ' Ere: Km•ka:. 
(The Book of Travels in  the Caucasus), 

St .  Petersburg, 1 884, pp. 57-58 ( Hebrew ). 

G luck, J . ,  G luck, S .H. :  

Survey of Persian Handicraft. 

The Bank Mel l i ,  Teheran, 

1 977, pp. 1 86, 1 98-200. 

Gul iev, G.A. :  

"Ob Azerbaidjhanskoy Naboyka", 

Soverckaya Etnographiya, 2, 1 964, 

Moskva, Academiya Nauk, SSSR. ,  pp. 1 32- 1 38.  

Hanegbi, Z., Yaniv,  B. :  

Afghanistan, The Synagogue and the Jewish home, 

Survey of Synagogues and their Treasures at the Jerusalem 

Index of Jewish Art, Center for Jewish Art, The Hebrew 

University of Jerusalem, 1 99 1 ,  pp. 22-23. 

Herodotus: 

Book I, 203; vol I p. 257. ( trans. Godley A.O.), 

Wi l l iam Heinemann Ltd, London. 

Harvard University Press, Cambridge, Massachusens, 1 966 

(first pub! .  1 920). 

Schwartz-Be'eri, 0.: 
"Regional Anire, S ulaymaniya and Surrounding", 

Jews of Kurdistan, Ways of Life, Tradition and A rr, 

The Israel Museum, Jerusalem, cat. no. 2 1 6, 1 98 1 -2, p. 93 

( Hebrew). 

The Israel Museum, Jerusalem: 

Bokhara. 

Ed. A. Mul ler-Lancet, cat. nO'. 39, 1 967-8, 4.26 

Wulff, H.E. :  

The Traditional Crafts of Persia, 

The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts, and London, England, 1 966, pp. 98-99, 

1 88- 1 94, 224-227. 



K a g 

D a  I i  t 

Dal it Thon i1 the A11ociate Curator of the Exhibit ion. and member of the 

Haifa Mu1ic and Ethnology M useu m  1taff . 

The Jewish Lrave l ler - Yehudah Ben Yaakov Halevi Chorny -

who travel led through the Caucasu in the middle of the 

ni neteenth century ,  referred to the dist inctive silk carf worn 

by women of the reg ion:  " The attire of the Hebrew women 

resembles the a/lire of the Muslim women . . .  and the Muslim 

women cover with white sheets or silk of different colors 1101 

only their heads and faces bw also their ellfire bodies " .  What 

Chorny probably had in mind was the type of scarf called in 

the local dialect "kalghai" .  This  is  a large quare ilk scarf, 

colored and patterned, worn mainly outdoor by Mu lim and 

Jewish women for reason of mode ty. Jewi h women wear it 

over the "mend ii" - a kerchief concealing the hair of a 

married woman, following a Jewish ancient ordinance 

mentioned in the Mis/mah (Kerhuborh V i l ,  6). At t imes it i 

fastened at the forehead by the "chalmah"', a small square 

kerchief rol led to form a band. 

These scarves are adorned by a variety of traditional 

geometric patterns and elements from local fauna and flora. 

The patterns appear as a border ornamentation, but more 

often the en t i re field is  patterned, general ly c lustered around 

the center; imi lar carve are known to u from the 

Su laymaniya region. in Iraqi Kurdi tan, and from Bokhara, 

where they are known as "romoli galghai' " .  Young women 

wear l ight colored carves while older women prefer by 

convention the dark colored one . 

Hi torical sources trace the origin of fabric patterning to the 

Caucasus. Herodotus, the Greek historian of the fifth century 

B.C. ,  descri bed the ski l l  of dyeing and patterning cloth as 

unique to the i nhabitant of the Caucasus: "Here, it is said, 

are trees growing leaves that men crush and mix with water 

and use for the painting of figures 011 their clothing; these 

figures cannot be washed out. but last as long as the wool, as 

if they had bee11 woven into it from the first. " 

Unti l  the late 1 870s, natural dyestuffs were widely used in 

h a 1 

T h o n  

the textile industry .  The Madder plant, "Rubia Tinctorum", 

whose roots yield red dye, became a profitable crop that 

gained importance with the development of the Russian 

textile industry since 1 820. Hence, as mentioned by Chorny, 

Madder growing became a main occupation of the Mountain 

Jews of Eastern Caucasus. The introduction of synthetic 

dyestuffs caused a crisis, since growing of the plant was no 

longer profitable. 

The dyeing and patterning of texti les is  a highly ski l led craft 

requiring knowledge of the dye ' s  characteristics and use of 

mordants for obtaining fu l l  development of colors . Formulas, 

as well as traditional patterns, have passed from father to son 

in family workshops. These workshops operated under 

simple conditions but nevertheless used compl icated 

proce ses. 

The technique referred to i n  the l iterature concerning the 

patterning of the kalghai is composed of "resist print" and 

the use of mordants. In order to pattern the silk, it is stamped 

with carved wood-blocks upon which resist paste has been 

applied. The paste consists of wax, animal fat and resin .  The 

fabric is dipped in a vat containing mordant and then in a vat 

containing hot color solution. The dye adheres to the_ fabric 

while the tamped portions repel  the dye. The process is often 

repeated a number of times, producing a multi-colored 

pattern. It is likely that i n  some cases additional details were 

painted by brush or stamped by means of blocks applicated 

with dyestuffs. The dyeing process is completed with a 

thorough rinsing of the fabric in hot soapy solution until all 

the re i t is removed. 

A few examples of white silk scarves with colored patterned 

borders suggest that another technique, formerly widely used 

in A ia and known as "press print", was also used. In this 

technique the fabric is folded and pleated, much l ike a 

harmonica, the edges fixed between two wooden p lates 

pierced and carved with the desired pattern. The fabric is then 

dipped into a vat of dye tuff and the border is colored 

following the carved pattern. Alternately the dye is poured 

into the holes in the block and spread within the resultant 

1 1 1 2 



1 28- 129 

Sini - tray/deep plate 

Tin-plated copper. 

4770, 4853 

130- 132 

Logon - ba in  

Tin-plated copper. 

480 1 - for washing hands before meal 

4802 - for serving food 
5 1 54 - for kneading dough and 

preparing food. 

1 33 

Govdoush - jug for milking cow 

Tin-plated copper. 

4989 

1 34 

137- 138 

Kafgir - perforated ladle 

Tin-plated copper; 

for cooking rice. 

4927, 4965 

139 

Kemche - soup ladle 

Tin-plated copper. 

4928 

140 

Choinik - kettle 

Copper. 

485 1 

1 4 1  

Moshinka - kerosene cooker 

Cast iron. 

Paila shou - bowl for washing glasses 4729 

Tin-plated copper. 

4737 1 42- 143 

1 35 

Loulai - jug 

Tin-plated copper; 

for carrying and preserving water. 

4843 

1 36 

Sarpush - cover 

Tin-plated copper. 
4855 

Lo.gha - spoon for mixing food 

Wood. 
4747, 5 104 

144 

Lo.vosh charu - baker's shovel 

Wood; for taking out hot bread from 

oven. 

4947 

J 1 1 3 

1 45 

Tirachu - rol ling pin 

Wood ; for roll ing out dough. 

4948 

1 46 

Filjune - low table 

Wood; for rolling out dough. 

4964 

1 47 

Havang - mortar 

Wood; for crushing garlic, etc. 

5 105 

148- 149 

Tirozou dasi - scales and weights 

Wood and cast iron. 

5588, 5589 

1 50 

Lo.mpa - kerosene lamp 

Tin-plated copper. 

H. 4 1  W. base 14 D.  body 44.5 cm. 

Kuba, early 20th cent. 

4860 

1 5 1 - 1 52 

Ghajrufigir - pot holders 

Pair of double-layered round pieces 

of wool remnants, hand-tacked in 

large stitches. 
4734, 5 1 2 1  



245. Kha/cha - carpet o n>IJl!I - N':i)Nn 
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1 1 2- 1 1 5 

Ghajru - cooking pot 

Tin-plated copper. 
46 l .  469 l. 4 736 . 5009 

1 1 6- 1 1 9 

Pit1 - cooking pot with handles 

Tin-plated copper. 
4694. 4799. 4839. 493 3  

1 20 

Tova - bow l  

Tin-plated copper. 
4695 

12 1 - 1 22 

Tova ser - frying pan 

Tin-plated copper. 
4769. 484 1 

J 1 1 5 

1 23- 1 26 

Jom - b0wl  

Tin-p lated copper. 
4874. 4894 - for soup 
4859 - for m i l k  
4838 - for water and w ine 

127 

Oslzpalu - strai ner 

Tin-plated copper. 
4772 



K t c h e n w a r 

" Usually they prefer to eat mutton and sheep '.s fat. . . ,  fish is cooked by women in salt water; they pour 

the water out, clean and then grill them. 

They have all kinds of special dishes originating in the Caucasus and A rmenia. They do not separate 

fish from meat, but eat all together. 

They put all the dishes they cook or grill and whatever they serve for the meal on the table before the 

guests sit down to eat: fish, soup, grilled meat, eggs prepared in various ways, vegetables, spices, etc. 

Wine and liquor, sweets, cookies, dried figs, pomegranates, apples, pears, peaches and cherries are 

added until no empty space is left on the table, lest the host is disgraced ". 

From the book: Kingdoms of A rarat by Z. Kasdai 

Odessa, 1 9 1 2  

1 22. Tovo ser - frying pan o mno - w UJIJ 
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1 08 

Sha 'am don - lamp 

Cast brass; for the Sabbath. 
H. 27 cm. 
4982 

1 09 

Jom - pi tch�r 

Tin-plated copper; 
for water and wine. 
H. 1 0.5  D. 1 3  cm. 
Kuba, 1 9th cent .  
50 1 3  

1 1 0 

Kob Kiddush - wi ne cup 

Tin-plated copper; 
for Kiddush ceremony. 
H. 1 1 .5 c-m. 
Kuba, end of 1 9th cent . 
505 1 

1 1 1  

Narmajaru - broom 

Made of com stalks bound together; 
for sweeping noor. 
L. 50 cm.  
Kuba, 20th cent. 
4877 

209. Gouran gabi - bag for Qouran o )N11pn � p>n1l - >JN.l )N11J 

I 1 1 8 



1 04  

Ser choi - cover for tea glas e 

Hand-tacked patchwork of colorful 
cotton. 
L. 34.5 W. 32.5 cm. 
Derbent, early 20th cent. 
By courte y of Mrs. Gulshan Rabayev, 
Hadera 

1 05 

Roi jumkhato - curtain for niche 

Unbleached linen ; 
embroidery in satin and 
buttonhole stitch. 
L. 94 W. 74 cm. 
Kuba, mid 20th cent. 
4754 

1 06  

Paita - mall jug 

Copper; for pouring wine at Sabbath 
blessing (Kiddush) or for vodka. 
H . 1 3 0 . 5 cm. 

Kuba, early 20th cent. 
4862 

1 07 

Sha ' am don - candlesticks 

Cast brass; small pair. 

H. 9 cm. 
Kuba, early 20th cent. 
4863 

2 1 8. Tutun gabi · tobacco bag o p:ilti p>mi - >J/'Q )1V1V 

I 1 1 9 



92 

Perda - curtain for cupboard 

Bleached l inen ;  white openwork 

embroidery in buttonhol e stitch. 

L. 1 06  W. 30 cm. 

Kuba, end of 1 9th cent. 

5000 

93 

Pshoi pengerai - window curtain 

White cotton net, machine-made. 

L. 1 93 W. 1 60 cm. 

Kusary, early 20th cent. 

4889 

94 

Roi sufrai - tablecloth 

Silk in ikat-dye; 

frame embroidered in chain stitch. 

L. 96 W.  87 cm.  
20th cent. 

4888 

9 5  

Roi tabag - tray napkin 

Bleached l inen;  

embroidered in buttonhole stitch;  

netted squares in wrapped stitch; 

edges in white openwork embroidery 

in buttonhole stitch. 
L. 58 . 5 W.  42 cm. 

Kusary, early 20th cent. 
4950 

96 

Vishifkeh - decorative strip 

Bleached l inen:  embroidery 

in satin stitch; edges 

in buttonhole stitch. 

L. 1 1 4 W. 25 cm. 

Kuba, mid 20th cent. 

5006 

97 

Despoko - doily 

Bleached l inen ;  embroidery 

in cross stitch; scalloped 

edges in buttonhole stitch. 

L. 28. 5 W. 28. 5 cm. 

Kusary, mid 20th cent. 

4943 

98 

Balush - cushion 

Embroidery in satin stitch. 

L. 33 W.  28 cm. 

Kusary, 20th cent. 

4939 

99 

Roi balushi - pillow case 

B l eached l inen ;  

embroidery in satin stitch. 

D.  35  cm. 

Kuba, 20th cent. 

5004 

I 1 20 

1 00  

Roi balushi - pi llow case 

Bleached l inen;  white 

openwork embroidery. 

L. 40 W. 3 5  cm. 

Kuba, 20th cent. 

5007 

I O I  

Roi dushegi - mattresses cover 

Bleached l inen ;  decorated in 

machine-made white openwork 

embroidery; for covering mattresses 

pil ed in a corner in the morning. 

L. 202.5  W. 1 28 .5  cm. 

Kusary, 20th cent. 

49 5 1  

1 02 

Kisay - pipe and tobacco case 

Hand-tacked colorful cotton. 

L. 20 W. 16 cm. 

Derbent, early 20th cent. 

By courtesy of Mrs. Gulshan 

Rabayev, Hadera 

1 03 

Ser jumi - cover for water bowl 

Hand-tacked remnants of colorful 

cotton;  dented borders. 

D. 1 8 cm. 

Derbent, early 20th cent. 

By courtesy of Mrs. Gulshan 

Rabayev, Hadera 



Mum and Maikhak - Havdala candle 

Braided beeswax and cotton wick; 

attached to si lk sachet fi lled with 

cloves ; used for Havdala ceremony on 

Saturday night ( separating the Sabbath 

from weekdays). 

L.candle 54 cm. 

L. sachet 7 W. 5 .5 cm. 

Kuba, 20th cent. 

4774 a-b 

9 

Shuneh deni - comb case 

Patchwork of velvet, cotton 

and brocaded silk remnants. 

L. 28 W. 1 2.5 cm. 

Kuba, early 20th cent. 
4725 a 

80 

Ghaichi deni - scissors case 

Patchwork of velvet, silk 

and cotton remnants. 

L. 30 W. 1 0.5 cm. 

Kuba, early 20th cent. 

4725 b 

8 1  

Sirot deni - picture frame 

Square crocheted in cotton thread; 

narrow crocheted strip attached, 

forming a frame for picture. 

L. 1 3 W. 1 2.5 cm. 

Kuba, early 20th cent. 
4764 

82 

Der-:.eh deni - needle holder 

Cotton remnants in patchwork. 

H.  20 cm. 

Kuba, end of 1 9th cent. 
4773 

83 

Balush derzeh - pin cushion 

Satin, s i lk and flannel .  

L. 7 W. 7 cm. 

Kuba, mid 20th cent. 

4760 

84 

Balush derzeh - pin cushion 

White cotton; 

cross stitch embroidery. 

L. 7 W. 7 cm. 

Kuba, mid 20th cent. 

476 1 

85-86 

Ser lampai - cover for lamp-shade 

Bleached linen; white openwork 

embroidery in buttonhole stitch. 

L. 96, 86 W. 86.5, 84 cm. 

Kuba, mid 20th cent. 
4870, 487 1 

87 

Ser guzgi - mirror frame 

Bleached linen; white openwork 

embroidery in buttonhole stitch. 

H.  40 cm. 
Kusary, 20th cent. 

4890 

I 1 2 1  

88 

Perda - curtain 

Bleached l inen; borders 
decorated with l i nen appl ique. 
L. 80 W. 68 cm. 

Kusary, early 20th cent. 
489 1 

89 

Perda - curtain for cupboard 

Bleached l inen; 
embroidery in sat in sti tch; 
herringbone stitch at borders. 
L. 1 0 1 .5 W. 3 1 .5 cm. 

Kusary, 20th cent. 

4894 

90 

Perda - curtain 

B leached l inen; machine-made 
white openwork embroidery . 

L. 97 W. 77.5 cm. 

Kusary, early 20th cent. 
4936 

9 1  

Perda - curtain for cupboard 

Bleached linen; machine-made 

white openwork embroidery.  

L. 97 W. 87 cm. 

Kusary, early 20th cent. 
4952 



74 

Roi sufrai - tablec loth 

Cotton i n  patchwork, hand-sewn; 
for Sabbath Eve. 
L. 1 1 7 W. 1 09 cm. 

Kuba, earl y 20th cent .  
49 1 9  

75 

Roi sufrai - tablecloth 

S i l k  and brocaded s i lk ;  patchwork, 
hand-sewn;  for coveri ng Ha l l a  on Sabbath 
Eve, Matzot on Passover, or as wa l l 
hanging . 
L. 1 27 W .  1 25 cm. 
Kuba, end of 1 9th cent. 
4993 

76 

Roi sufrai - tablecloth 

Cotton and brocaded s i lk ;  for 
covering Hal la and a l t  on abbath Eve. 
L .  76 W. 5 1 .5 cm.  
Krasnaja  S laboda, early 20th cent. 
5 1 53 

77 

Roi sufrai - tablecloth 

Patchwork, hand- ewn piece of 
cot ton ; for covering ri tual dishes 
on the Seder table. 
L .  99 W . 77 cm. 
Derbent , early 20th cent. 
By courte y of Mr  . Gu lshan Rabayev, 
Hadera. 

207. Heibe - bag o pin - m»n 
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E m b r o d e r y a n d  P a t c h w o r k  1 n  t h e  C a u c a s u s  

B a t - S h e v a  D r i m e r  

Bat -Shcva Drimer is member of the research staff of the Music & Ethnology 
Museum, Haifa. 

Embroidery was commonly practiced by all ranks of society 

in the Caucasus, and the craft reached a high level of artistry 

among the peoples of the region. 

Needlework was the pri ncipal occupation of women, and 

embroidered articles were routinely part of the dowry of the 

daughters of Caucasian households.For this reason all girls 

learnt how to embroider at home, or were taught the skill 

ei ther in convents or in secu lar schools for needlework 

established in the major towns of the area. 

The great variety of embroidery techniques practiced in the 

Caucasus remained unchanged for centuries, characterized by 

the extensive use of a broad range of traditional motifs.  The 

embroiderers demonstrated their creativity by introducing 

new elements into traditional compositions, thus creating 

variations on particular motifs .  Common motif were 

nowers, trees and geometric forms, as well as i mages of birds 

and other animals.Stags, for instance, symbolized love and 

fidel ity, and were regarded as having magical properties 

which granted protection against the powers of evi l ;  they 

were therefore a frequent feature in the item included in a 

bridal dowry. 

The embroidery work was done in silk and cotton threads on 

colored fabrics of si lk, velvet, l inen and cotton . Articles of 

value were embroidered in gold thread and adorned with 

beads and gemstones .  The variety of stitche frequently 

employed were:  satin, buttonhole, tambour and cross stitches. 

Articles of embroidery consisted of items of attire, bags for 

holding personal effects, and frames.  Special attention was 

lavished on towel which were used on holidays and those 

reserved for guests, and on bed coverings, wall tapestries, 

curtains, cushions, tablecloths and napkins. 

Patchwork, too, was widespread in the Caucasus. This craft 

employs bits and pieces of different cloth joined together in 

order to make a complete and useful i tem. The craft of 

patchwork arose from the need to put the remnants of fabric 

and old clothing to new use by making them into articles 

such as tablecloths, prayer-shawl bags and phylacteries cases, 

pot holders and various other practical items. 

Patchwork was used for ornamental purposes as well, as in 

the case of tablecloths used especially for covering the Halla 

at the Sabbath meal and for covering the Matzot on the night 

of the Passover feast. These table coverings were made of 

pieces of expensive fabric, such as colored silk brocade, 

which were then cut into geometric forms and hand-sewn 

together with particular care. 

The technique of patchwork was used for many centuries in 

orth Africa, Turkestan, Persia, Syria, India and China.Only 

at a later time did the craft reach Europe. 

R e f e r e n c e s ;  

Klimova, N.T. : 

Folk Embroidery of the USSR. 

Van Nostrand Reinhold Co., New York (ca 1 98 1 ) 
(chapter 8: "Embroidery of the Caucasus", pp. I 05- 1 1 1  ). 

Brittain, J . :  

The Bantam Step-by-Step Book of Needle Craft. 

Bantam Books Inc., London - New York, 1 985 

I 1 24 



0 

Taile kamar vani - cupping gla e 

Glass: used in folk medicine.  

H . .+ . - cm. 

Gift of Bat-Sheva Ori mer i n  memory 

of her late parents, Esther and 

Avshalom Meiri .  

6386 a-f 

111. Oshpalu - strainer o 1l))Q!l - � 

7 1  

Loulai - water jug 

Tin-plated copper; for  washing 

hands after funera l .  

H .  1 8 .5 D. base 7 .5 cm.  

Kuba, early 20th  cent .  

486 1 

I 1 2 5 

72-73 

Kalghai - carf 

S i l k, printed; for ty ing 

around gravestone. 

L. 1 60, 1 62 W. 1 60, 1 62 cm.  

Kuba, m id  20t h cent .  

4707, 473 1 



M 0 u r n 
• 

I n 

" When someone dies, all the neighbours in that street spill the water reserved at homes . . .  lest the 

angel of death drops his biller drops into the water vessels . . .  

g 

Almost all women in town take part in washing, purifying etc. the dead woman, while the men take care 

of dead males . . .  they are not allowed to speak as long as the corpse is there . . .  and 011 the roofs 

overlooking the court, a few people sit there sewing the shroud. 

A ll along the funeral procession, those carrying the coffin recite prayers till they reach the cemetery. 

No one dares go back home till the ceremony i ove1; e1•en then people don 't go 'straight home but go 

first to console the family of the deceased and to pray . . .  Throughout the seven days of mourning, 

people sit on the floor with a bu ming candle by them, as well as a small wooden bowl full of flour, a 

small stone
. 
and an egg . . .  the stone symbolhng the " inanimate " into which man turns after death; the 

egg - symbol of mourning; the candle - " er eshama " (memorial candle) . . .  " 

From the boo�:  Kingdoms of A rarat by Z. Ka. dai 

Odessa. 1 9 1 2  

I 126 
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65 

Saz 

A long-necked fretted lu te wi th gut frets arranged to produce 
an incomplete chromatic scale .  Played w i th a plectrum. 
This i s  the instrument of the ashug (folk poet-musician ) .  I ts 
tradit ional repertoi re contains heroic historical songs, epics, 
romantic stories and humorous, satirical and love songs. The 
az is also used in various ensembles of folk instruments. 

L .  1 1 2 cm. 
286 

The New Grove Dictionary of Musical lnstrumems, 

pp. 3 1 9-320 

( see bibl iography) 

66 

Balaban (balaman) 

Cylindrical oboe, made of wood, that can produce a diatonic 
scale, while chromatic notes are produced by part ly covering 
the finger-holes. I t has a soft, velvety sound, rich in dynamic 
nuance . I t  is primarily an ensemble instrument, often played 
in duet: the first musician ("usta": master) plays the melody, 
the second ("damkesh": assistant) accompanie him by 
playing a drone. 
The balaban i s  also played with "nagara" (double drum) or 
"daft" ( frame drum) for accompanying songs, dances, 
instrumental pieces or an "ashug'' (poet-singer). owadays 
the balaban is u sed in folk orchestras and played in larger 
professional or amateur ensembles belonging to urban and 
rural c lubs. 
The New Grove Dictionary of Musical /11strume11ts, p .  1 1 3 
(see bibl iography) 

67 

Zuma 

Folk wind instrument made of reed, metal staple, pirouette 
( ly ing against player' s l ips to faci l i tate breath control) and 
flared body of a single piece of wood. It has a com pas of 
about one and a half octaves; it is an outdoor instrument, due 
to i ts powerful tone. 
Used in mil i tary bands, weddings, funerals and other 
ceremonies. 
The New Grove Dictionary of Musical Instruments, 

pp. 905-7 

( see bibl iography ) 

68 

Nagara 

Double-headed drum with wooden frames. The heads are 
tightened with crossed lac ings and played with bare hands or 
wooden mallets. 
I t  is an ensemble instrument used in the performance of folk 
music, open-air music, open-air dances and marches. 
The New Grove Dictionary of Musical !11Struments, p. 739 

( see bibl iography) 

69 

Daff 

Single-headed wooden frame drum, with jingling rings 
attached inside the frame. 
It is played with light finger taps or by shaking, often by the 
singer (khanande) in an instrument ensemble. Sometimes 
daff solos are part of the muqam. In folk ensembles it 
accompanies duets. 
The New Grove Dictionary of Musical Instruments, p. 564 
(see bibliography) 

I 1 28 



63 

Tar 

A p lucked string i nstrument, carved from a block of mu lberry 

wood. 

Long neck with 22 gut frets thac can be adjusced co produce 

microtonal intervals for traditional muqam performance ; 

5"6 melody tring in double cour e plucked with a 

plectrum.  The performer shakes the instrument s l ight ly or 

moves the l inle finger of the right hand rapidly to produce a 

>ibrating sound. 

Used in  popular urban entertainments (motrebi) but 

as ociated more with art music. 

L. 88 cm. 

1 300 
The New Grove Dictionary of Musical lnstrumenrs, p. 526 

( see bibl iography) 

64 

Kamancha 

Spike fiddle with tapering back, decorated with mother-of

pearl and bone. 

The rounded neck i fixed to a spike which passes t hrough 

body and acts as support for the i nstrument. I t  has 4 metal 

strings tuned into 4ths and 5ths. During performance, the 

player rests the i nstrument vertical ly  on the knee and turns 

the kamancha to meet the bow. 

The kamancha is  widespread i n  the classical and folk  

traditions of the Caucasus.  Because of i ts  soft, beaut iful  

timbre and technical possibi l i ties, it  i s  used as a solo or as an 

ensemble instrument. 

L. 80 cm. 

J OO  

The New Gro1:e Dictionary of Musical Instruments, pp. 353-4 

(see bibl iography) 

J 1 29 
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M u s i c  a n d  M u s i c a l  I n s t r u m e n t s  o f  A z e r b a i j a n  

N i n a  B e n z o o r 

Recently a book has been published on the music of 

Azerbaijan, and two recordings of compact discs with 

commentaries have been released. They have contributed 

greatly to the knowledge and understanding of this music 

which have been quite l imited till now. 

Jean During, author of the book, subdivides the music of 

Azerbaijan into four types:  the classical vocal and 

instrumented "muqam " tradition of the urban musicians in 

the north ; the vocal "ashug " (poet-singer) tradi tion of the 

rural and provincial musicians in the south; the folkloric ; and 

the urban which borrows from the muqam, ashug, folkloric, 

Western, as well as Eastern traditions. 

The muqam is not exactly a scale but rather a model 

structure. It is  a un ique phenomenon in  the musical cultures 

of the countries of Western Asia. The muqam of Azerbaijan 

belongs more to the tradition of the Iranian dastgah than to 

the Turkish makham or Arabic maqam. The basic meters are 

l imited in number, they are simple and short but with many 

metric irregulari ties .  

The muqam can be  realized either instrumentally or  vocally, 

or in both simultaneously .  Improvisation i s  essential, and 

that demands considerable creative abi l ity of the performer. 

The muqam singer (khanande) and muqam instrumentalist 

(sazande), male or female, are called the creators of the 

muqam, as the same muqam is  often performed differently by 

each creator and it differs at each performance by the same 

musician.  

Musical training is  usually passed orally and by imitation 

from father to son or from tutor to apprentice. Such is the 

case with Alim Kassimov, a phenomenal khanande, and with 

the famous sazande, Bahran Mansurov, who learned how to 

play the tar from his father, Elkhan Mansurov, and later 

perfected it to a highly efficient degree . 

A muqam usually opens with an introductory piece played by 

three or more musicians performing on the saz, tar, 

kamancha, daira. or dajf. A free improvisation follows by 

one of the instruments, but as soon as the vocal part begins, 

Jewish musicians, Kuba, 1896 o 1896 ,NJJp ,o»TJiJ> o>Jll 

the in truments players al low the singer to take the lead, 

following his/her voice and imitating the melodic line of the 

singer. 

Concluding phrases are also improvised, exhibiting 

considerable virtuosity. 

R e f e r e n c e  

During, J . :  
La Musique Traditionnel/e de l 'Azerbayjan et la Science des 
Muqams. 
Editor Valentin Koerner, Baden Baden, 1 988. 

During, J.;  Mansurov, E. :  
Azerbaijan Traditional Music. 
Recordings. Commentary by Jean During. 
Col lection du Centre ational de la 
Recherche Scientifique et du Musee de 
I' Homme, Paris. Le Chant du Monde. 

Kassimov, A.:  
Muqam d'kerbaidjan. 
Recordings by Pierre Simonin. 
Commentary by Pierre Bois. 
Collection of the Maison des Cultures du Monde. Pari 1 989. 

Touma, H . :  
The World of Music. 
Vol . 32, 21 1 990, "Disc Review"', pp. 1 1 0- 1 1 3 . 
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5 1  

Lampa - kero ene lamp 

Two glas bowl covered with 

metal net: glass neck -

·· husba .. -to shield flame. 

H. 32 D. 1 2  cm. 

Kuba 20th cent. 

-1903 

52 

Jorn - bowl 

Tin-plated copper: 

for marmelade or sugar. 

H . 8 D . 1 2 cm.  

Kusary. early 20th cent. 

493 1 

53  

Sha 'am don - candlestick 

Copper; for kindling Sabbath 

candles; given by mother-in-law 

to bride as wedding present. 

H. 2 1 .5 D. 1 1  cm. 

Kuba 20th cent. 

5070 

54 

Samovar - tea um 

Copper and brass. 
H. 4 1 cm. 

Az.erbai]an. early 20th cent. 

By courte y of Bat-Sheva Drimer 

in  memory of her late parents, 
Esther and Avsbalom Meiri . 

55 

Kholincha - wal l  tapestry 

Wool, knotted pi le ; 

borders in umakh 

(flat weave).  

L. 1 45 W. 95 cm. 

Kuba, 1 920 

5089 

56 

Ser kholinchai - tapestry decoration 

Bleached l inen; white openwork 

embroidery, machine-made. 

L. 1 44 W. 1 1  cm. 

Kusary, early 20th cent . 

4937 

57 

Duk/a kholincha - small  carpet 

Wool weft and cotton warp in knot 

weave; used also as cushion 

in ynagogue. 

L. 48 W. 40 cm. 

Kuba, 1 9th cent. 

4866 

58-59 

Ma/rash - "chest" 

Wool, in ki l im technique 

(flat weave); 4 sides and base ; 

loops at upper edge to thread 

rope, when used as transport pack. 

L. 96, 97 W. 45, 46 H.  38,  52 cm. 

Kuba, early 20th cent. 

5092, 5093 

I 1 3 1 

60 

Shuneh - beater combs 

I ron; Jong, flat teeth, rounded 
at edges; for tightening 

weft while weaving. 
L. 23 W. 21 cm. 

Kuba, early 20th cent. 
4904 a-b 

6 1  

Ghaichi - scissors 

I ron; s l ightly rising edge 

points; for cutting pile in  

knotted carpets. 

L. 24.5 W. 4 cm. 

Kuba, early 20th cent. 

4905 

62 

Sondook - wooden trunk 

For storing valuables, dowry items, 

or for pil ing up beddings "i n the 

morning. 

L. 1 03 W. 56 H.  52 cm. 

Kuba, early 20th cent. 

5096 



37 

Ser sheker deki - cover for candy bowl 

Crochet of cotton and metal threads. 

D. 1 7 . S  cm. 

Kuba, mid 20th cent .  

4762 

38 

Ser samovari - samovar cover 

B leached l inen;  white openwork 

embroidery in buttonhole stitch. 

L. 6S W. 61 cm. 

Kusary, 20th cent .  

4887 

39 

Sharwal - woman's underwear 

Wide pants of bleached l inen ; 

worn by brides. 

L. S2  W. 49 cm. 

Kuba, mid 20th cent. 

4869 

40 

Shaie - woman's dress 

"Crepe de Chine" si lk; 

bride ' s  dre s(?) 

L. 100 cm. 

Kusary, early 20th cent .  

6360 

41 - 42 

Kalghai - scarf 

Silk, printed; for covering 

bride ' s  face. 

L. 1 60, 1 S6 W. 1 60, 1 S6 cm. 

Kuba, mid 20th cent. 

4697, 488S 

43 

Dueger - shawl 

Si lk; for covering bride ' s  head and

shoulders. 

L. 1 S7 W. 1 4 1  cm.

Kuba, 20th cent. 

47S7 

44 

Ghaish - man's belt 

Leather; elongated si lver segments 

and buckle, engraved and nielloed; 

on the reverse of buckle - Persia's 

national symbol depicted in niello: 

styl ized lion with sword in lap and 

pesronified sun; inscription in 

Persian : "Lion . . .  sun . . .  " ;  city of Baku 

s i lver marks. 

L.  106 W. 4.2 cm. 

Krasnaja S laboda, 1 9th cent. 

S l 24 

4S 

Tova - bowl 

Tin-plated copper; for kneading 

dough, preparing and 

serving food at weddings. 

H.  8 .S D. SI cm.

Kuba, early 20th cent. 

4728 

I 1 32 

46 

Tova - bowl 

Tin-plated copper; for serving food. 

H. 4 D. 1 7 cm 

Kuba, l 9th cent. 

4800 

47 

Divan sini - tray 

Tin-plated copper. 

D. 3 1 .S cm. 

Kuba, early 20th cent. 

4738 

48-49 

Sao - jug 

Tin-plated copper; for carrying 

and storing water; given as wedding 

present with special dance 

dedicated to it. 

H. 6S, 68 cm. 

Kuba, 1 9th cent. 

4832, 4840 

so 

Sheker deni - serving vessel 

Tin-plated copper; for sugar 

lumps or candy. 

H. 1 1  D. 8 cm. 

Kuba, early 20th cent. 

4864 



33 

Roi sufrai - tablecloth 

i lk and brocaded silk, in  patchwork; 

hand- ewn: for covering 

Halla on Sabbath Eve. Matzot 

on Passover, or as wall-hanging. 

L. 1 27 W. 1 25 cm. 

Kuba, early 20th cent. 

.ms 

34 

Roi sufrai - tablecloth 

Brocaded silk (part of tablecloth). 

L. 1 63 W. 86 cm. 

Kusary . end of 1 9th cent. 

4835 

3 5 

Roi sufrai - tablecloth 

Bleached linen; white openwork 

embroidery in buttonhole stitch; 

for covering gift-tray presented 

to bride by groom' s  fami ly.  

D. 90 cm.  

Kuba. mid 20th cent. 

4902 

36 

Roi su.frai - tablec loth 

Patchwork of silk and brocaded 

sill, hand-sewn ; for covering 

Halla on Sabbath Eve, Matzot on 

Passover, or as wall-hanging. 

L. 1 34 W. 1 30 cm. 
Kuba. early 20th cent. 

507 1 

50. Sheker deni - serving vessel o n'IJlil >)J - >JT 1pl!I 
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2 1  

Kataba - marriage contract 

Printed in black ink on paper by 

Rabbi Yonah Mordecai and Sons 

Press, I srae l ;  

hand-written l i s t  of bride ' s  dowry 

in local dialect. 

L. 54 W. 35 cm. 

Kuba, 1 928 

636 1 

22 

Kataba - marriage contract 

Hand-written in blue ink, decorated 

with crayons on paper; l i st of bride ' s  

dowry in local dialect. 

L. 27.5 W. 22.2 cm.  

Derbent, 1 958  

6362 

23 

Kisay kataba - Ketubbah case 

Brocaded silk, hand-made; 

Russian coin - symbolic of 

bride' s  "price". 

L. 1 2  W. 9 cm. 

Derbent, early 20th cent. 

By courtesy of Mrs. Gulshan 

Rabayev, Hadera 

24 

Kisay kataba - Ketubbah case 

Silk, cotton hem. 

L. 13 W. 1 2  cm. 

Derbent, early 20th cent. 

By courtesy of Mrs. Gulshan 

Rabayev, Hadera 

25 

Perda - curtain for cupboard 

Bleached linen; embroidery in 

satin stitch; herringbone 

stitch at borders. 

L. 87.S W. 36 cm. 

Kusary, 20th cent. 

4895 

26 

Perda - window curtains 

Two pieces of  bleached linen; 

white openwork embroidery, 

machine-made. 

L. 75, 74 W. 93 cm. 

Kusary, early 20th cent. 

4969 a-b 

27 

Roi lekhif - cover for blankets 

Mixed silk; for covering blankets 

piled in a comer in the morning. 

L. 1 94 W. 1 45 cm. 

Kusary, early 20th cent. 

4836 

28 

Roi dushegi - cover for mattresses 

Bleached linen; embroidered in 

satin stitch and buttonhole stitch; 

for covering mattresses piled 

in a comer In the morning. 

L. 1 8 1  W. 7 1  cm. 

Kusary, early 20th cent. 

4938 
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29 

Roi khalavoi - slip/mattress 

Feather-stuffed; upper part of 

velvet; cotton lining; presented 

to wedded couple by bride's parents. 

L. 1 85 W. 99 cm. 
Kusary, early 20th cent. 

4953 

30 

Ba/ush - cushion 

Embroidered in cross stitch; 

cotton lining printed in 

"boteh" design. 

L. 35 W. 35 cm. 

Kusary, 20th cent. 

4980 

3 1  

Vishifkeh - embroidered strip 

Bleached linen; white openwork 

embroidery, machine-made; brides 

used to prepare i t  for hanging 

around wall tapestry. 

L. 1 1 2 W. 20 cm. 

Kusary, 20th cent. 

4893 

32 

Vishifk.eh - embroidered strip 

Bleached linen; embroidery in 

satin stitch; brides used to prepare it 
for hanging around wall tapestry. 
L. 84.5 W. 30 cm. 

Kuba, end of 1 9th cent 

4999 
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to decorate their marriage contracts - a custom that must have 

influenced the Jewish population in the region. The 

ornamentation of Persian Ketubbot general ly included a wide 

range of delicate floral motifs executed in  bright colors, 

intertwined with attractive geometric shapes. In some of the 

regions we even find fauna! motifs such as pairs of lions, 

birds, bulls, and sometimes deer as wel l .  The text was often 

written in a cursive script i nside framed panels, while verses 

of blessings were written in large square letters in the outer 

frame. 

Isolated examples of Ketubbot which have survived from 

Jewish communities in Central Asia ( including those of 

Bukhara, Azerbaijan and Crimea) reveal a close connection 

with Persian Ketubbot . The similarity is  evident not only in 

the choice of ornamental elements,  but also in the layout of 

the page, in the manner in which the text is written, and in the 

selection of surrounding inscriptions. A paral lel influence is 

also discemable in the elaborate Ketubbot that have survived 

from Georgia. In this connection we can cite the 

extraordinary similari ty between Georgian examples and the 

Ketubbot of the Kurdish community in the Persian city of 

Sena. These comparisons indicate that we are dealing here 

with a single cultural-artistic province with a great many 

features in common . 

In this exhibition, two rather late examples from two 

communities of Mountain Jews ( i .e .  Tats) are displayed: one 

from Kuba in northeastern Azerbaijan ( 1 928, no. 3 1 )  and one 

from the coastal city of Derbent in the Republic of Daghestan 

( 1 958 ,  no. 32) .  Unfortunately, only the example from 

Derbent is entirely executed by hand; the other Ketubbah was 

printed, and only certain detai ls  pertaining to that specific 

marriage were added by hand. Because of their  late date, 

these Ketubbot do not represent the splendid Persian tradition 

which had flourished primari ly  during the nineteenth century. 

In the early twentieth century, printed Ketubbot were 

increasingly in use in most Eastern countries, which brought 

about a rapid decline in the art of calligraphy and painting 

used for Ketubbot. Modem Ketubbot were printed chiefly in 

Jerusalem, and sent out to Jewish communities from 

Morocco to Persia and Singapore. The sanctity of Jerusalem 

contributed considerably to the fast acceptance of Ketubbot 

from that city by communities in the Diaspora, including 

Kuba. 

The example from Derbent - notwith landing the great 

simplicity of its design - reveals the existence of a local 

tradition. The text was written by a local scribe who used a 

formula which had apparently been characteristic of the city 

for many centuries. This tradition is evident especially in the 

case of the distinctive dowry clause (at the foot of the page) ,  

and the selection o f  the verses in the blessing a t  the head of 

the page. The only decorative element in this Ketubbah is the 

Star of David, whose six triangles are painted in crayons. 

Thi s  motif may also allude to the establishment of the State 

of Israel, which had taken place only a few years earlier. 

Characteristic of the Ketubbot of Sephardi and Eastern 

communities is the indication given for the site of the city by 

reference to a source of water located within it or nearby. In 

the case of Kuba this was the river Kudial; and in the 

example from Derbent the text reads: "The city which is 

situated on the Caspian Sea and on water fountains". In  both 

cities, the document cites a full account of the items of the 

dowry and their value (in the local Jewish dialect). This  

practice is also found in the Ketubbot of a number of other 

communities, such as among Sephardi Jews in the Balkans, 

where the text is  in Ladino, or among the Jews of Kurdistan 

in Iraq (e.g., Zakho and Amadiya), where eo-Aramaic was 

used. 1n the Ketubbah from Kuba dating from 1 928, the 

scribe recorded half the total value of the dowry immediately 

after the entire sum. The purpose was apparently to indicate 

the real value of the dowry (i .e . ,  half) whereas the doubling 

of the amount was intended for the purpose of paying honor 

to the bride (a custom which is  also known from the 

Ketubbot of Harat, Afghanistan). 

The verses of blessing seen in the Derbent Ketubbah were 

widely used in  many Persian cities. The letters at the head of 

the page can be deciphered as the initial letters of verse 15 in  

Psalm 1 1 8, and verse 22 of Proverbs 1 8, which are combined 

with non-biblical blessings to the bride and bridegroom. 

We hope that with the great wave of immigration now 

arriving from the Soviet Union, additional examples of 

Ketubbot produced by Mountain Jews and other communities 

in Central Asia wil l  become available, thereby increasing our 

knowledge and understanding of the traditions of writing and 

decorating Ketubbot as practiced in this pan of the world. 

I 1 36 



T h  e K e t u b b a h a m o  n g M o u n  t a  n J e w s 

D r .  S h a l o m  S a b a r  

Shalom Sabar. Ph.D. in  An Hisiory, Universiry of California. Los Angeles. 

Al presenl - lecturer in Jewish and Renaissance An at !he Departmenl of Art 

H1s1ory. lhe Hebrew Universiiy, Jerusalem: involved in research on Jewish 

Ketubbol ( marriage coniracts). 

The most important document of the Jewish marriage 

ceremony is the Ketubbah, or marriage contract, containing a 

brief account of the husband' s  obligations toward his wife in  

their life together, and the sum of money to be paid to her in  

the event of divorce or widowhood. The text  of the Ketubbah, 

as well as the Aramaic language in which Ketubbot have 

been customarily written in most Jewish communities to this 

day, was formed during the period of the Talmud. 

Nevertheless, even in the early period other versions came 

into common use; and, over the course of time, changes in 

the established version of the Ketubbah were introduced, 

reflecting local customs and rulings in point of law in the 

various communities of the Jewish dispersion. Because of the 

joyous character of the nuptial celebration, i t  was the practice 

in  many communities to decorate the Ketubbah with various 

ornamental motifs and images enhancing the special 

atmosphere of the wedding ceremony. The range of 

decoration and pictorial motifs used in  the Ketubbot, as wel l  

as the variety of techniques employed, reflect local artistic 

traditions that exerted a significant influence on Jewish 

artistic works. Thus, for example, under the influence of 

Islamic art, Jews living in the Muslim lands avoided 

introducing human representations into their Ketubbot; 

hereas the Jews of Italy during the period of the Baroque 

·ent so far as to depict allegorical subjects of Christian 

origin and nude figures from classical mythology . 

The earliest examples of decorated Ketubbot known to us 

ere uncovered in the Cairo Genizah. These originated in 

Eret.z Yisrael and Egypt, and date from the late tenth century 

ward. There is a later Ashkenazi Ketubbah from Austria 

1 39 1 12" and a few more examples from Spain dating from the 

Middle Age . However, the period in which the decorated 

tubbah flouri hed in Europe i between the seventeenth 
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and the nineteenth centuries. In I taly this tradition reached a 

particularly high level of artistic exce llence, but attractive 

Ketubbot were also produced in the Sephardi communi ties 

that had settled in  Hol land, Turkey, Greece and Yugoslavia. 

Unl ike Italian Ketubbot and most of those of the Sephardi 

communities, Eastern examples were written on paper rather 

than on parchment; as a result they tended to wear out rather 

quickly. Even so, the richness of the decorations in Ketubbot 

from Persia, Iraq, Syria, Egypt and other countries of the 

Near East evinces a tradition which certain ly predates the 

earl iest surviving examples from these communities. 

Persia was undoubtedly the most important center in  the East 

in which the art of decorating Ketubbot was practiced. Since 

Persian Ketubbot exerted a decisive influence on Ketubbah 

decoration in the region of the Caucasus, i t  is worthwhile to 

give them some consideration. Local styles and traditions of 

decoration developed in the large cities throughout Persia 

with special characteristics of each region. Thus, for 

example, a distinctive style of ornamentation can be 

distinguished in the Ketubbot of Isfahan, Tehran, Meshed, 

Kashan, Hamdan, Yezd, and Sena. There were diverse visual 

sources to draw on in the execution of the Ketubbot of these 

cities, especial ly  Musl im re ligious manuscripts, Persian 

carpets, and ornaments found on articles intended for dai ly 

use. It should be noted as well that, in  contrast to the situation 

in  Europe, non-Jews in  Persia of the previous centuries used 



M r r a 
• 

I a g e 

"About two weeks before the wedding ceremony, various customs and rites are observed. For that purpose 

they start preparations eleven days before the wedding which is usually held on Wednesday. 

The bride and bridegroom fast on their wedding day. In the afternoon the groom s family along with the 

notables of the community, as well as the rabbi or Hakham (spiritual leader), go together to the bride s 

house. Their aim is to assess the clothes and jewelry, which were acquired with the bridegroom s money, 

and his presents, and to find out what had been added by the bride s father. 

A long argument ensues - the father trying to double the value of each item, while the bridegroom s relatives 

try to minimize it. 

The rabbi and notables always reach a compromise; rhey write down everything on a parchment and hand it 

over to the bride for keepsake ". 

From the book:  Kingdoms of Ararat by Z. Kasdai 

Odessa, 1 9 1 2  

Kitchenware o nJV!.l >)J Comer of a room o 171U i1I 
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1 15. Ghajru - cooking pot o �11!1'J i>o - 11'.lN'1 
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1 6  

Tfillin deni - phylacterie case 

Crochet of netted patterns. 

L. 1 7  W. 17 cm. 

Kuba, 20th cent. 

4872 

1 7  

Tfillin deni - phylacteries case 

Patchwork of brocaded silk and 

cotton. 

L. 27 W. 1 1 .S cm. 

Kusary, 20th cent. 

4882 

1 8  

Tsitsit deni - tallith bag 

Crochet of patterns in cotton 

thread. 

L. 30 W. 30 cm. 

Krasnaja Sloboda, early 20th cent. 

5 1 5 1  

1 9  - 20 

Kalghai - scarf 

Silk, printed; for tying 

on Torah scroll. 

L. 1 60.S, 1 50 W. 1 57.S, I SO cm. 

Kuba, Kusary - mid 20th cent. 

4777,4935 

237. Hamam tassy - case for public bath o n�m 'll'JNJ >JJ - >ONV ON/Jn 

78. Mum and Maikhak - Havdala candle o nmn ll - pNn»JJJ Ol/J 
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B a r • M 
• 

I t z v a h 

" In all their prayer-houses they station the arc facing westward, to the right side of the column by the 

wall; by it there is a table on which the Torah reading is done, and there are now many prayer-houses 

where a bima (platform) is stationed at the center. . .  

Their Torah scrolls are kept i n  wooden cases opened lengthwise . . .  

In the corridor people take off their shoes and step inside barejoot or in socks; at the entrance they 

bow to the arc and with awe and reverence they recite the short prayer. . .  

After the Sabbath prayer, each one of the congregation passes before the Hakham (spiritual leader) 

wishing him 'Shabat Shalom ' . . .  " 

From the book: Kingdoms of Ararat by Z. Kasdai 

Odessa, 1 9 1 2  

62. Sondook - wooden trunk o � mN - PITJlD 
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1 3  

Jam - bowl 

Tin-plated copper: 

for children.  

H. 5 .5  0. I 1 cm. 

Ku ary. mid 20th cent. 

4930 

14 

Valna - bath-tub 

Metal: 

for bathing baby. 

L. 56.5 H. 1 - cm. 

Kusary, early 20th cent. 

4946 

1 5  
Beads - amulets 

Kuba. Kusary - 20th cent. 

I .  Gufara - rocking cradle o ;nrn no>1� - IO�ll 

28. Rm dusheg1 - cover for matt resses o o>ntl.lJ >1o>J - >J'tll7 •n 

169 Shaei - woman's undergown o n'tl'NJ ru1m - "l'l'tl 
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Gufara - rocking cradle 

Rectangular wooden box; base 

made of two boards with space 

between them to allow urine 

tube through; painted turquoise, 

probably against the evil eye. 

L. 88 W. 35 H .  61 cm. 

Kuba, mid 20th cent. 

4845 a 

2 

Mus/a - bedding 

Cotton cloth stuffed with straw; 

hole at center for "Iola" 

(see no. 1 1 , 1 2) .  

L. 87 W.  33  H .  10 cm.  

Kuba, mid 20th cent. 

4845 b 

3 

Ser mus/a - bed sheet 

Bleached l inen; white openwork 

embroidery in buttonhole stitch;  

two holes for Iola. 

L. 90.5 W.  59 cm.  

Kuba, mid 20th cent. 

4845 d 

4 

Khalavo - mattress 

Cotton slip stuffed with feathers; 

hole at center for Iola. 

L. 87 W. 40 H. IO cm. 

Kuba, mid 20th cent. 

4845 

5 

Prostina - bed sheet 

Thick colorful cotton ; 

hole at center for Iola. 

L. 92 W. 38  cm. 

Kuba, mid 20th cent. 

4845 e 

6 

Ghoboi - smal l  diaper 

Two-layered cotton spread 

over sheet; hole at center 

for Iola. 

L. 38 W.  38  cm. 

Kuba, mid 20th cent. 

4845 f 

7 

Lambalush - small cushion 

Made of silk and cotton; 

placed on baby's  penis for 

protection, before tying him 

to cradle by "desbend" 

(see no. I O). 
L. 24 W. 19 cm. 

Kuba, mid 20th cent. 

4845 g 

8 

Mendil - kerchief 

Square piece of cotton; 

for covering baby' s  head. 

L. 75 W. 70 cm. 

Kuba, mid 20th cent. 

4845 h 

I 144 

9 

Roi gufarai - canopy for cradle 
Piece of cotton; spread over 

carrying rod and lifted by 

additional rod to allow 

ventilation. 

L. 76 W. 50 cm. 

Kuba, mid 20th cent. 

4845 i 

1 0  

Desbend - two cloth bands 

Velvet, sewn to cotton lining; 

for tying baby to cradle 

around chest and thighs. 

L. 80, 81 W. 23, 21 cm. 

Kuba, 20th cent. 

4845 k-1 

I I  

Lola -1urine tube for baby boy 
Banka - disposal jar 

Rubber tube ending in cup form 

made of beeswax; attac
ne d to male 

organ, disposing urine to glass 

container placed under cradle. 

L. 26.5 cm. 

Kuba, 20th cent. 

4873 a-b 

1 2  

Lola - urine tube for baby girl 

Wooden tube ending in a slit, 

attached to the girl 's  organ; 

pierced end connected to tube for 

disposing urine. 

L. 1 8.5 cm. 

Kuba, 20th cent. 

4607 



B 
• 

I r t h 

"The woman giving birth kneels down and the midwife stands behind her, ready to receive the baby to 

a wooden basin; she immediately sprinkles salt on the baby and washes him, then puts him down naked 

in a cradle . . .  

The cradle has a hole a t  base through which a hollow wooden pipe passes io drain the baby 's 

excrement . . .  

The baby is covered with cushions and quilts till no  air can penetrate (they do all this i n  order to  guard 

him against the evil eye etc. ), from which many babies die before their time . . .  " 

From the book: Kingdoms of Ararat by Z. Kasdai 

Odessa. 1 9 1 2  

1 4  V a/na - bath t u  D il'lnlJl( - XJ'JHJ 
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Women in crad1cional costume. 1 9th cent. o 1971 ,1N1J,1 , >mJDl:l lillJJJ O'lilJ 

Mountain Jews, 19th cent. o 1971 il/Wi1 ,0»11i7 omm 
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By the 1 940s there was a further decline in Judeo-Tat literary 

output and some of the authors who had written in i t  

wi thdrew from literary activity. This culture suffered a 

serious blow in 1 946, when the Soviet regime closed the 

theater of Mountain Jews in Derbent, and the foundations of 

Judeo-Tat drama were destroyed. 

Closing the only newspaper in the Judeo-Tat language 

Zahmatkash deprived the Mountain Jewish writers of their 

last opportunity to publish their  works in their language. As 

schools turned to teaching in Russian, the youngsters had no 

education in Judeo-Tat. 

In 1 952 l iterary periodicals in most of the official local 

languages resumed publication, with the exception of those in 

Judeo-Tat. 

T h e l i t e r. a t u r e of M o u n t a i n J e w s  

i n  t h e  p o s t - S t a l i n i s t  e r a 

At the end of the Stalinist period, there appeared in 1 955 the 

first issue of the Judeo-Tat almanac, Vatan Sovetimu (Our 

Soviet Homeland), which continued to be published annually. 

One or two books per year appeared between 1 955 and the 

early 1 980s in Judeo-Tat. As the language ceased to be used 

in schools from the 1 950s, an increased number of Jews 

found it difficult to read their mother tongue, their major 

language having become Russian. 

P r o s e  

In contrast to both the 1 920s, when drama had the preeminent 

position in Judea-Tat literature, and the 1 930s, when poetry 

was the dominant form, prose took the lead from the 1 950s. 

There was a trend to document the experience of the 

Mountain Jews community coming to terms with, and 

confronting, the new patterns of existence. 

An instance of anti-Stalinist criticism i s  furnished by the 

writings of M. Bakhshiev. The same trend cou14 be 

di scerned in Soviet Russian literature of the late 1 950s and 

early 1 960s, but it was quickly suppressed at the time by 

Party censorship. 

The works of H. A vshalumov concentrated on everyday life 

and figures in the villages of Mountain Jews, described with 

nearly plastic accuracy, thus providing important 

documentary accounts of an extinct way of life. 

P o e  t r y  

Poetry in this period has by and large remained on the same 

artistic level already attained in the 1 930s; subjects from the 

twenties and thirties, such as liberation of women, were 

revived. Only few poems dealt with themes from the life of 

Mountain Jews; most of them showed great Russian 

influence, and their topics were mainly contemporary. Two 

women poets of the community began to publish in the 1 960s 

and 1 970s: Zoya Semenduyeva and Hava-Surut Giladova. 

With the emigration of Soviet Jews (among them Mountain 

Jews) in the 1 970s, "non-Jewish" poetry started to appear as 

well as anti-Zionist verse inveighing against the State of 

Israel and the desire of Jews to live there. 

D r a m  a 

As in the case of poetry, the drama of Mountain Jews 

declined in this period, compared to Judeo-Tat plays of the 

thirties. The decline was related to the much reduced role of 

Judeo-Tat theater at that time. 

One Judeo-Tat literary trend deserves particular attention -

namely that of representing the Mountain Jews not as part of 

the Jewish people, but rather as a separate ethnic group, 

whom the adherents of this view called the "Tats". The 

earliest advocate of this thesis was the poet Dani! (Daniel) 

Atnilov, who had proposed it in the late 1950s and early 

1 960s. 

At the end of the 1 970s and in the early 1980s this view was 

strongly supported by the Soviet authorities, in order to erase 

Jewish consciousness among this community and to 

discourage their emigration to Israel. 

Kitchenware o roDD •>:i 
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main!) in the fonn of play . The writing of the e plays was 

connected with the e tabl ishment of Jewi h amateur 

theatrical compartie that identified with the Soviet rule in the 

earl) Bo! he>ik period. Init ial ly the e play were written by 

the member of the companie in the fonn of scenarios for 

impro>isation . which left the actor with considerable 

freedom to extemporize on stage. At the core of the e plays 

were themes that reflected the profound cri i that beset the 

traditional inner structure of the community, re ulting from 

Smietization of the areas populated by Mountain Jews. 

Play written i n  the 1 920s were greatly influenced by the 

Azerbaijan drama of the t ime. Thei r  characteristic features 

were simplicity of plot, psychological uni-dimentional i ty of 

characters and numerous songs which were not always well 

integrated into the dramatic structure of the play. 

The plays of the 1 930s tel l  of the establ ishment of Mountain 

Jews kolkhozes (collective farms); they also deal with the 

problem of intermarriage, occurring frequently within the 

Jewish community at the time, and with the civil war in 

Daghestan . 

P o e t r y  

In the 1 920s poetry was principally preoccupied with current 

social and political affairs. Poems in Judeo-Tat began to 

appear regularly only with the publication of the Mountain 

Jews newspaper z.ahmatkash (the Toiler) in Derbent in 1 928. 

A literary circle was formed around this paper that included 

most of the Mountain Jewish writers of the period. 

Similarly to the poetry of the Muslim peoples in the region, 

the subject of women ' s  equality was brought to the fore, 

mainly by contrasting Soviet declarations about the 

"liberation of women from bondage" with the real lot of the 

Mountain Jewish woman. 

During the 1 930s poetry was the main l iterary form among 

the Mountain Jews. The younger generation of poets, 

brought up and educated during the Soviet period, took the 

lead in the field of poetry. The typical subjects of their verse 

were labor devoted to the Social ist cause and friendship 

among Soviet peoples. Of special thematic importance was 

the impact of the crisi that beset the traditional structure of 

the Mountain Jewish community; a rosy picture was 

pr� of the integration of Mountain Jews in the new 

Soviet society. 
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Prose composition began to be published on ly toward the end 

of the 1 920 . Its principal concern was the truggle against 

religion, which the Bolshevik party had then proclaimed to be 

one of the major objectives of Soviet l i terature. This was 

also the period which saw the beginnings of Mountain Jewish 

l i terary crit icism. In  keeping with the general trend of Soviet 

l i terary cri ticism as a whole, it tended to be crude and 

dogmatic. Many Mountain Jewish authors were attacked in 

the coarsest terms for deviating from the guidel ines laid 

down by the Communist Party. 

By the beginning of the 1 930s l i terary groups of Mountain 

Jews were established in both Moscow and Baku, alongside 

the l i terary circle in  Derbent, which continued to be the 

center of Judeo-Tat l i terature. 

Prose writ ing developed at slow pace in the 1 930s. The first 

novel la in Judeo-Tat, written by Mishi (Moshe) Bakhshiev 

appeared in 1 932. Its plot evolves around the events 

preceding the Bolshevik revolution and the early following 

years. Its structure does not follow the Russian l i terary 

models, but rather that of Azerbaijan as it emerged during the 

twenties. Its typical features were simplicity of plot and a 

mix of revolutionary pathos and melodramatic sentimental ity. 

ln the late 1 930s documentary feature stories - ocherki - and 

feui l letons by Hizghi l (Yehezkel)  Avshalumov began to 

appear. Unique was the work of Hizghiyo Dadashev, an 

i l l i terate ovosunachi, a professional story-tel ler. A great . 
number of his tales and legends were written down towards 

the end of the decade. They were both traditional tales as well 

as stories about contemporary Soviet l ife, paradoxically 

combining l i terary techniques and motifs characteristic of 

folk tales, with the slogans and cliches typical of the Soviet 

real i ty of the time. 

The "Great Terror" of 1 936- 1 938 dealt a hard blow to the 

culture of the Mountain Jews.  Many writers were arrested, 

most of whom died in Soviet prisons and forced labor camps. 

In 1 938  Judeo-Tat was proclaimed as one of the ten official 

national languages of the autonomous Soviet Socialist 

Republic of Daghestan. Henceforth Judeo-Tat was no longer 

regarded as the language of the Jewish national minority in 

Azerbaijan ;  and thus, the Mountain Jewish newspaper 

Komunist (Communist) publ ished in Baku, the capital of 

Azerbaijan, ceased to appear, and all cultural activity in the 

language came to an end. 
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Professor Michael Zand was born in the U.S.S.R. ( 1 927), immigrated to 

Israel in 1 97 1 .  Al present - Professor al the lnstilute of Asian and African 

Studies, the Hebrew University, Jerusalem. 

Mountain Jews speak a number of closely related dialects of 
the Tat language.The main one is the dialect of Derbent and, 
literary Judeo-Tat is based on it. Other dialects of Tat, which 
are quite different from the Jewish dialects of the language, 
are spoken by part of the Muslim population of Azerbaijan. 

F o l k  l i t e r a t u r e 

The written literature of Mountain Jews was preceded by a 
rich oral tradition among which are the ovo una (folk tale) 
and the ma' ni (poem, song). The ovosu11a consisted of 
stories derived from the Hebrew-Biblical rabbinic literature, 
magic tales, animal tales, and stories bearing on the customs 
and mores of everyday l ife . The communal memory of the 
community is preserved in a number of legends, mainly about 
the origins of one or another sett lement of Mountain Jews, 
and about the violence suffered by the community. Folk tales 
were told by professional storytel lers cal led ovosu11aclti, at 
special gatherings called ucltar. Some of the everyday tales 
were humoresques; their principal hero was Shimi from 
Derbent, a figure resembling the Juha of the Middle East 
and the Hershele Ostropoler of East European Jewry .  

Unlike the ovosuna, which was entirely a folk genre of 
anonymous authorship, the ma 'ni was a transitional stage 
from anonymous folklore to authored literature. Initially the 
ma'ni was sung by the author himself, a poet-singer called 
ma 'nikltu. Later the composition was passed orally, with the 
author's name being mentioned. The mo t celebrated 
ma'nikhu at the end of the nineteenth and early twentieth 
century were Mardakhay Ovsholum, Shoul Simandu, 
Hizkiyahu Amin, and Oybolo from Tarki. Other folk genres 
were the matala (proverb), domoyos (dirge), and nanam

nanuy (lullaby). 

1955 , tJD17 , )Jl'J uro i111TJJJ i119'H 
Woman with her granddaughter in their back yard, Derbent, 1955 

H e b r e w  l i t e r a t u r e 

Literature in Hebrew began to develop among Mountain Jews 
during the seventeenth and eighteenth centuries. Known to 
us are the names of the Hebrew liturgical poet Elisha Ben 
Shemuel, whose rel igious poems were sti l l being chanted as 
late as the end of the nineteenth century, and of the rabbinic 
cholar Gershon Lala Ben Moshe Naqdi. Th�urviving 

example of Hebrew religious creativity is apparently a 
Kabbalist work entitled Qol Mevasser, which was written in 
the years 1 806- 1 8 1 8  by Matityahu Ben Shemuel Hakohen 
Mizrahi of the town of Shemakha in Azerbaijan. During the 
nineteenth and early twentieth century, Rabbi Yosef Ben 
Hayyim Shur, a rabbi and maskil ( intellectual modernist) 
from the village of Kusary near Kuba, wrote Hebrew poems 
under the inspiration of Zionism, in the style of Rabbi 
Yehuda Ha-Levy. 

T h e b e g i n n i n g  of S o v i e t  

M o u n t a i n  J e w i s h  l i t e r a t u r e 

D r a m a  

Literature written in Judeo-Tat on a relatively large scale 
began to develop only in the second decade of our century, 
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changes occurred a well .  Most Jews left the vi l lages for 

urban areas. Thu Jew came to be increasingly employed in 

modern industry and commerce. A number of Jews became 

active in literature, in theater and the various arts, as well a 

in liberal profe ion . Their advancement in these spheres did 

not contribute to the preservation of traditional patterns of 

Jewish life, and their affiliation with Judaism weakened to 

ome extent, for numerous reasons. However, there wa 

alway a core of committed Jews in the Caucasus around 

whom the community could come together, and at times of 

need it was possible to find a response to the kind of Jewish 

entiment which unifies all Jews everywhere. 

Even before the Revolution the Mountain Jews of the 

Caucasus were distinguished by their adherence to Zionism 

and emigration to Israel . Many of tho e who came to the 

country at the beginning of the 20th century settled in  

Jerusalem, in neighborhoods such as  Ruhama, Ha-Bukharim, 

Beit Yisrael, the Old City and others. An enormous national 

revival took place among Soviet Jewry following the Six Day 

War, and the Mountain Jews joined their brethren in the 

national effort to emigrate to Israel and to rebuild their l ives 

there. The momentum to settle in Israel assumed such force 

that in 1 975 the number of Jew leaving the Caucasus for 
Israel reached a figure which represented fu lly a quarter of 

the total immigrants coming from all over the Soviet Union. 

These immigrants ettled in al l  parts of the country ,  and 

proudly take their place among the ranks of the country ' s  

ci tizens. 

Thi article ha not furnished even a partial answer to all 

que lions concerning thi community. Unfortunately, want of 

space prevents us from touching on a number of important 

issues. It is to be hoped, however, that the reader wi l l  seek 

out the necessary material in the existing l i terature on the 

Jews of the Caucasus. 

R e f e r e n c e s :  

David, I . :  
lstoria Jevreev Kavlwja, 2 volumes, 

Tel-Aviv,  1 990. 

Segal, I . :  
"Kavkazski Jevrei" - 1 879, Rasswet, N 1 4, pp. 535-542; 

N 1 5 , pp. 590-593. 

Slywizky, I . :  
"Kavkazski Jevrei".  Kavkaz, 1 868, edition 1 ,  pp. 2 1 -35 .  

2 3  &uylabdan - r ose  water pot  o 0'111 'IJJ >7.> - )1'17JH7>J • 239 Chirag - oil l amp o 1mi l l  - JN1'':1 

I 1 5 1  



Jews and Ashkenazim emigrated to the Land of Israel. 

The Jewish national movement in the early twentieth century 

unified all of Caucasian Jewry (i .e . ,  the Jews of Azerbaijan, 

Armenia, Georgia, as well as those living in mountains of 

Northern Caucasus) ,  and turned them into a single national 

entity - its chief aim being a national revival and settlement 

in the Land of Israe l .  

Fol lowing the Socialist Revolution of 1 9 1 7, the Red Army 

invaded the Caucasus and established control over the 

peoples living in the region. In Daghestan, the Zionist 

movement of "Poalei -Tsiyyon" became the Jewish 

Communist Party, and i t  was through this group that the 

Soviet authori ties worked within the Jewish community so as 

to impose on the region an order that suited their designs. The 

First World War, Revolution, and Civil War destroyed the 

economic infrastructure in the Russian Empire as a whole, 

including Northern Caucasus and the regions to the East. The 

entire area, and the peoples and tribes l iving in it, had to be 

rehabi l i tated on the basis of a new ideological foundation 

whose cornerstones were work, equality and progress. The 

Soviet government encouraged agricultural settlement among 

the Jewish population with two ends in mind: to restore 

economic l ife, and to penetrate the Jewish community and be 

able to control the intel lectual l ife of its members.  The 

authorities gradually accomplished their aims, particularly 

during the 1 930s, by expanding cultural activities in the 

language of the Jewish inhabitants. Language, culture, and 

progress served as the external instrument toward an end 

which was even more important - that of absolute political 

domination over the l i fe of the community. 

The establishment of collectivization among the Mountain 

Jews was no easy process, although the community was 

constrained to make its peace with i t .  Not all Jews could 

in tegrate into the social realities which were created, 

especially in view of the fact that the elimination of private 

commerce created new conditions of ellistence, namely the 

l imitations that resulted from their becoming salaried 

workers, of which they had had no experience. This 

particularly affected them as formerly they were artisans and 

craftsmen. 

Important changes took place in the cultural sphere. Although 

Judeo-Tat had indeed been declared an official language of 

Daghestan, its alphabet was changed from Hebrew to Latin -

a change which Jews did not find to their l iking. 

Whereas Soviet authorities had made i t  their business to 

eliminate i l l i teracy, they actually cut off all access to a 

Jewish national cul ture. 

In the name of the struggle against religion, synagogues were 

closed in the 1 930s and religious scholars were persecuted. 

This  policy gave rise to vigorous opposition in the Jewish 

communi ty, but the regime had the upper hand. By leveling 

the charge of "national deviationism" against every national 

and religious manifestation, the Soviet authorities were able 

to el iminate not only Jewish and Muslim nationalists, but also 

Jewish writers and intel lectuals who were loyal supporters of 

the regime and strong adherents of the official ideology . At 

the end of the 1 930s Judeo-Tat underwent "genetic 

treatment" when the Latin alphabet was replaced by the 

Russian. In this way local Jewish culture was "russified" not 

only in content but in form as well .  

At the beginning of the Second World War many Jewish 

refugees from the western Soviet Union came to Dagbestan 

and Azerbaijan. The local Jewish community received them 

with open arms and did everything in their power to provide 

for their essential needs. But as the war dragged on, what 

li ttle means were at the disposal of the community ran out, 

and its members now required assistance, especially after the 

occupation of part of the region by the Nazis. Local 

community leaders made efforts to save the Mountain Jew 

from mass extermination, and to a considerable degree were 

successful .  The Nazis were inclined to accept the argument 
. ,.---

that the e Jews differed from European Jews, and that they 

had derived originally from a tribe which was not Jewish. 

Had the Germans remained longer in the region, even this 

argument would have fallen on deaf ears, and the Jews of the 

Caucasus would have faced total annihilation. Many of the 

members of the community distinguished themselves in the 

War and received various decorations for their contributions 

in this brutal conflict. There is evidence that neighboring 

gentiles, particularly the Balkars, protected Mountain Jews 

from the Germans and unhesitatingly forfeited their lives in 

doing so; there were some, though, (albeit a small number), 

who betrayed Jews to the occupiers. 

It became evident after the war that the Jewish population of 

the Caucasus had diminished in size. This was not only due 

to the war. Many members of the community had left the 

region to live in large cities in the Soviet Union. Before the 

war mixed marriages were rare; after the war they becam 

more common, particularly in towns. Other demographic 
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of Philosophy at the Georgian Academy of Science, and on Georgian Jewry 
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The Mountain Jews l iving on the northwestern hore of the 

Caspian Sea are known by a number of names: "Mountain 

Jews", "Jews of Daghestan", and "Tat Jews '. Their l ife was 

influenced by their proximity to the many Caucasian tribes 

among whom they bad ettled, and some of whose customs 

and beliefs they had adopted, including polygamy and certain 

superstitions, notwithstanding the strong objection to the e in 

the Halakhab. 

Sources for the history of the Mountain Jews are extremely 

scarce, and cannot be fully reconstructed - particularly as 

regards the period from their  arrival in the region until the 

nineteenth century - unless we resort to legends and folk 

tales .  These, however, c;annot take the place of written 

documentation. Jewish records of special value are contained 

in the private archives of Rabbi Y aakov Ben Yitzbak 

Yitzhaki (see bibliography). The nineteenth century account 

of the travels of Y.  Y. Chorny i s  a very important source for 

the history of the community, especially in  regard to that 

century; he had also publ ished a large number of articles 

about his journey, and these appeared in the Jewish press of 

the period. Additional research was published in the 

nineteenth and twentieth centuries; but for the most part these 

articles reported on the conditions of Jews in these times, and 

did not address themselves to preceding centuries. 

There is a belief that the Jews of the Caucasus are 

descendants of the Ten Lost Tribes of Israel .  This, however, 

has its source in  oral tradition, and, in the absence of 

documentary proof, scholars are inclined to treat the matter 

with considerable caution. 

It would appear that in the fifth century large groups of Jews 

arrived in the area known today as Daghestan from Persia, 
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where they bad been persecuted by the Sassanid monarchy. 

Fol lowing the conquest of Daghestan by the Muslims, the 

Jews in the region were forcibly converted to Islam, and their 

numbers dwindled in consequence. During the Middle Ages, 

both they and their neighbors suffered from frequent 

occupation by foreign invaders : Persians: Turks, Mongols, 

Seljuks, and others. Part of the Jewish population was even 

forced to convert on pain of death. But most managed to 

cling to their faith, in spite of their complete isolation and 

their remoteness from the centers of Judaism in both the East 

and West. 

Caucasian Jews were concentrated primarily in two 

administrative districts in the Soviet Union: Daghestan and 

Azerbaijan. They were dispersed in various settlements there, 

and nearly all of these boasted having at least one synagogue 

and heder (small religious school). In Daghestan, Jews made 

up roughly 2% of the region ' s  inhabitants at the end of the 

nineteenth century, half of them living in vi l lages and half in 

towns; most were occupied in agriculture .  

As to  Azerbaijan, only a small part of the Jewish population 

in I 926 consisted of Mountain Jews (approximately 7500); 
the remainder ( 1 9,000) were Ashkenazy Jews, most of whom 

lived in the cities, and only a small number l ived in vil lages .  

At the beginning of the twentieth century, Baku, the capital, 

was one of the centers of Jewish cultural activity in the 

Caucasus.  Zionism flouri shed in the city, and many Mountain 
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The first part of the exhibition is dedicated to a segment of the Jewish people which has not yet received the attention and 

recognition it deserves - quite possibly due to the modest character of its members. 

n 

For the first time a comprehensive exhibition has been mounted in this country on the subject of the material culture and 

traditions of the Mountain Jews of Azerbaijan, who lived for centuries in the mountains of the eastern Caucasus until the national 

re-awakening and emigration of most of its members to Israel. 

Many generations ago Jews of unknown origin arrived at the shores of the Caspian Sea in north and northeast Caucasus. 

According to tradition, their ancient forefathers had wandered from the Assyrian, Babylonian and Persian exile, and had belonged 

to the Ten Lost Tribes of Israel - in other words, to the earliest Jewish exile. There is no known documentary evidence to support 

this claim. 

Among the areas occupied by the Khazars, who had conquered the region in the seventh century, were Daghestan and Azerbaijan, 

where the invading kings were believed to have converted to Judaism; this testifies to the considerable influence of the Jewish 

population in the region at the time. 

The domain of the Khazar kingdom took in large reaches of territory between the Caspian and the Black Sea, and the period of 

Khazar rule was the Golden Age of Caucasian Jewry. The kingdom was destroyed by Genghis Khan in the thirteenth century. 

This may account for the presence of ancient communities of "Mountain Jews" when the Caucasus was conquered by the 

Russians at the end of the eighteenth century. These communities were small and lived in villages and towns as a minority among 

the population of the region, separated from the main body of Jewry for a very long period. The many conquests they had endured 

left their marks as well; the Jews of the Caucasus absorbed the cultural and social influences of the various peoples that had 

dominated the region: the Persians, Arabs, Mongols, Turks, and finally the Russians. They nevertheless managed to preserve their  

own way of life and their distinctively Jewish practices and customs. 

One of the factors which helped to preserve the religio-national traditions and values was the extended family which was 

characteri tic of the group. The rituals of marriage and circumcision were perfonned within the framework of the extended 

family, which precluded mixed marriages.  The Jews of the Cauca u l ived according to a patently rural mode of existence 

working the land, riding horseback, and engaging in warfare - until the Soviet regime imposed its control on the region. Migration 

from the countryside to urban centers, such as Baku, Derbent and Makhachkala, began during the Revolution and Civil War 
( 1 9 1 7- 1 92 1 ) . Even in this urban ambience, the Jews tended on the whole to cling to their family structure and to the tradition 

they had practiced in the mountains - until they emigrated to Israel .  

For many Israelis the present exhibition will furnish the first opportunity to learn about this extraordinary Jewi h community. 

It is our hope that in attending the exhibition, the younger members of this same community, a substantial number of whom 

were either born in Israel or arrived here as young children - will be able to find their roots and a palpable source of pride in 

their origins. 
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