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1. Úvodem

1.1.Kulturní difúze 

    S kulturní difúzí, jakožto procesem, ve kterém se kulturní elementy jednoho 

společenství přenášejí do druhého, se setkáváme v průběhu celé lidské historie. Je 

úzce spjata s migrací obyvatel, kdy během delšího mezikulturního kontaktu 

dochází k procesu akulturace, při kterém si kultury selektivním výběrem osvojují 

určité prvky z kultur ostatních. Zajímavým příkladem kulturní difúze v historii i 

současnosti je pak přítomnost muslimského elementu v Evropě, jehož historickým 

přínosem se zabývám v této práci. 

     Nabízí se otázka, do jaké míry může být takové přenášení kulturních prvků do 

dalších kultur prospěšné, či naopak. Oponenti kulturní difúze mohou namítat, že 

ovlivněné národy díky ní ztrácí mnohé ze svých specifik. Otázkou zůstává, do 

jaké míry jsou si vědomi skutečnosti, že i jejich kultura je patrně na podobných 

difúzích z velké části vystavěna. Ano, částečně jsou jejich obavy na místě, 

nicméně je třeba brát v potaz, že jak národy a kultury, tak celý svět jsou 

v neustálém vývoji, v němž jim kulturní difúze svým inovativním charakterem 

navzdory eventuálnímu zániku některých kulturních prvků spíše prospívá, neboť 

vznikají prvky nové, neméně hodnotné. 

     

1.2. Prolínání hudebních kultur

     Velký přínos prolínání kulturních prvků vidím na poli hudebním, obzvláště 

v poslední době, kdy mnozí z nás začínají být přesyceni moderní západní hudbou, 

často zpopularizovanou velice umělým způsobem. Hudební společnosti se skrze 

média snaží ovlivnit náš hudební vkus, nehledě na skutečnost, že umělecká 

hodnota některých „hitů“ je prakticky nulová. S rozvojem internetu, sociálních sítí 

a hudebních kanálů se však setkáváme s mnoha alternativními žánry, o nichž jsme 

dříve neměli ani tušení a které jsou vesměs postaveny na kombinování různých 

stylů.



5

     Jedním z takových alternativních žánrů je world music, založená na 

kombinacích tradiční hudby z mnoha kultur a prvky, jež se objevují v hudbě 

západní (například elektronika). Důvodem, který hudebníky k podobnému 

kombinování vede, je fakt, že vnímání hudby západním posluchačem, který je 

hlavním konzumentem tohoto žánru, je relativně omezené, zvyklé na melodické

linie nebo celé tóny, a hudební projevy z jiných kultur by jeho uchu nemusely 

lahodit. Na rozdíl od některých pesimistů, apelujících na zánik tradiční hudby, 

vidím v takovém prolínání spíše obohacení hudby. Mladí lidé totiž mají 

prostřednictvím world music možnost uchopit své kořeny zcela novým, moderním 

způsobem a jednotlivé národy skrze ni lépe prezentovat.

     K podobnému prolínání docházelo i v historii, ačkoliv pronikání hudebních 

prvků bylo podstatně pomalejší než dnes, kdy je vše zjednodušeno satelitním 

spojením a obvykle k němu docházelo současně s migrací obyvatel. Jako 

ukázkový příklad se mi jeví přítomnost arabské hudby na Pyrenejském 

poloostrově, o kterou se zasloužili zde panující muslimští emírové (chalífové). 

Andaluská hudba a tanec se díky arabskému elementu od ostatních evropských 

hudebních kultur, vesměs založených na keltském a antickém odkazu, značně liší 

a dostává zcela nový charakter. 

1.3. Historické souvislosti 

     Muslimská armáda doplula pod vedením Tárika ibn Zijáda k Gibraltaru roku 

711 a následně v bitvě u Guadalete porazila vizigótského krále Rodericha. Ve své 

invazi pokračovala dále na sever poloostrova, kde překročila Pyreneje, za nimiž 

však byla roku 732 zastavena franskými vojsky Karla Martela ve slavné bitvě u 

Poitiers. Území, na kterém se muslimové následně usídlili, dostalo název Al-

Andalus, z čehož je odvozen i dnešní název jihošpanělské autonomní oblasti 

Andalusie. 

     Již roku 756 vyhlásil Abdurrahmán I., jediný přeživší Umajjovec z občanské 

války s Abbásovci, vlastní nezávislý Córdobský emirát s hlavním městem 

Córdobou, jehož panovníci začali na Pyrenejském poloostrově prosazovat 

islámskou kulturu a zvyky. Z nich byl největším mecenášem umění Abdurrahmán 
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II., který se ve velké míře zasadil o import orientálních zvyků do Al-Andalusu, 

zvláště díky působení Ziryaba.

     V 10. století, za panování Abdurrahmána III., došlo k definitivnímu odtržení 

od muslimských vládců na východě a vytvoření Córdobského chálífátu. Navzdory 

zpřetrhání svazků s hlavními centry se říše rozmohla ve všech oblastech vědy a 

kultury, zvláště pak za panování Almanzora Vítězného. S jeho smrtí přišel úpadek 

říše a její rozpad na tzv. taifská království. Zemi již nedokázaly udržet ani 

radikální islámské sekty Almorávidů a Almohadů a křesťanští králové se jí od 

severu postupně zmocňovali, dokud roku 1492 nedobili poslední nezávislou 

muslimskou baštu, Granadské království. 

2. Prameny ke studiu 

     Důležitým zdrojem poznání ibero-arabského myšlení byly v minulosti 

překladatelské práce arabských i místních učenců, často spojovaných s toledskou 

překladatelskou školou. Původní antické texty se překládaly do arabštiny a 

obohacené o aktuálnější poznatky pak do latiny, či dokonce hebrejštiny. Díky 

tomu se pak vědomosti mohly šířit i do křesťanského a židovského světa, kde jich 

bylo využíváno až do konce středověku. Navzdory obecně tradovanému tvrzení, 

dle kterého muslimové s křesťany na Pyrenejském poloostrově příliš nevycházeli, 

panovaly mezi nimi živé styky a přenášení vědomostí se tak v mnohém 

usnadňovalo.  O životě muslimů na Pyrenejském poloostrově se mnohé dozvíme 

také z per muslimských a křesťanských kronikářů, kteří ve středověké Evropě 

působili. 

     Při studiu hudební historie v Evropě se využívalo zpěvníků, ze kterých však

nebylo možné určit přesné znění skladeb, protože užívaná dobové notace, tzv. 

neumy, vyjadřovaly výšku tónů jen orientačně a metrum nezaznamenávaly vůbec. 

Historie vývoje hudebních nástrojů se určuje mnohem lépe, jakožto se objevují na 

dobových vyobrazeních, ať už z paláců či běžného života, méně už se pak 

můžeme setkat s dochovanými nástroji.
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2.1.Prameny zabývající se působením Maurů na Pyrenejském poloostrově 

     Literatura k dějinám Španělska vychází v češtině v relativně hojném počtu. 

Dějiny Španělska od kolektivu autorů, zejména část Středověk, napsaná 

španělským historikem Antoniem Artetou, jsou pro práci knihou stěžejní, protože 

předkládají velmi ucelený pohled na muslimské působení na Pyrenejském 

poloostrově. Navzdory snaze autora obsáhnout většinu aspektů bez jejich hlubšího

rozebrání, umožňuje čtenáři nahlédnout do problematiky v jednotlivých 

souvislostech a vytvořit si o ní komplexnější představu. Neméně cenné se mi pro 

účely této práce jeví knihy Juana Verneta a Hanse Kaufmanna. I přes skutečnost, 

že Kaufmann není historikem, nýbrž fyzikem a matematikem a v díle odkazuje na 

materiální a technické aspekty hispano-muslimské společnosti, umí docenit i 

hodnoty kulturní. S přihlédnutím k jeho profesi není vyloučeno, že ho k obdivu 

arabské kultury vedly racionální důvody, nikoliv zaslepenost způsobená jeho 

původem či oborem. Vernetův přístup je vzhledem k jeho španělské národnosti, 

jak v předmluvě své knihy sám upozorňuje, zcela opačný. I on se z větší části 

zaměřuje na vědu, obzvláště astronomii, matematiku či medicínu, umění jsou pak 

zasvěceny pouze dvě závěrečné kapitoly. 

    Ačkoliv všechny výše zmiňované knihy pronikají do problematiky 

muslimského přínosu v Evropě velmi hluboko, hudební a taneční sféru zcela 

opomíjejí. Co autory k podobnému počínání vede, zůstává otázkou. Důvodem 

může být například jistá komplikovanost hudebního působení, kdy není zcela 

jasné, které prvky jsou středověkým muslimským importem a které až pozdějším 

cikánským. Podrobnější rozebírání problematiky by pak vyžadovalo mnoho místa, 

které autoři k dispozici nemají. Vzhledem k této skutečnosti bylo tedy třeba čerpat 

spíše z prací muzikologických.

2.2.Prameny ke studiu arabské a španělské hudby

     Stěžejním dílem, ze kterého bylo čerpáno v kapitole věnované hudbě, je kniha 

La Música Arabe y su Influencia en la Espaňola („Arabská hudba a její vliv na 

hudbu španělskou“) od španělského muzikologa Juliana Ribery y Tarragó, která, 
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jak již název napovídá, postihuje šíření arabské hudby do Španělska v plné míře. 

Autor je významným odborníkem v oblasti arabského jazyka, kultury a taktéž 

muzikologie. Historický vývoj španělské hudby od jejích počátků až po 16. století 

v prvním díle knihy La música de Espaňa („Hudba ze Španělska“) zachytil 

Adolfo Salazar, hudbou arabskou se pak zabýval palestinský etnomuzikolog 

Habib Hassan Touma. Vzhledem ke skutečnosti že ani jeden z výše jmenovaných 

zdrojů není vydán v českém jazyce, využila jsem původních španělských verzí, 

v případě H. H. Toumy francouzského překladu. 

     Významnou měrou k mému bádání přispěly články, vydané Oxfordskou 

Universitou, jejichž témata byla sice zaměřena spíše na evropskou středověkou 

nebo ryze španělskou hudbu, avšak zmínky o arabském vlivu se v nich objevovaly 

v hojné míře. Většina dalších pramenů, zejména z českého prostředí, se pak 

arabskou hudbou ve Španělsku zabývá pouze okrajově, pokud vůbec. Na jedné 

straně se jedná o práce shrnující historický vývoj evropské středověké hudby, kde 

pro hlubší souvislosti obvykle nezbývá prostor, na straně druhé pak o práce 

etnomuzikologického rázu, zabývající se vesměs mimoevropskou hudbou, kde se 

arabský element ve Španělsku následně jeví příliš evropsky. Domnívám se, že 

k podobnému opomíjení arabské hudby v Evropě vede komplikovanost této 

problematiky a rovněž nejasnosti v určování konkrétních vlivů. Autoři pak celé 

téma bez hlubšího rozboru shrnují do tvrzení, že arabské hudební dědictví 

v Evropě je značné. Ačkoliv je pro mnohé české autory arabská hudba ve 

Španělsku stále dosti neprobádaným tématem, z mnoha prací, zejména mladší 

generace, nabývám pocitu, že s rostoucí oblibou flamenca v České republice roste 

i touha pátrat po jeho historických kořenech a tím i kořenech arabské hudby 

v Evropě celkově.

     Jistou výjimku tvoří prameny zabývající se hudebními nástroji, které 

reprezentuje například kniha Alexandra Buchnera Hudební nástroje národů. Vliv 

arabských hudebních nástrojů na evropské je vzhledem ke hmotné povaze 

nástrojů mnohem patrnější, než u jiných hudebních projevů a autoři se tak o něm 

zmiňují častěji. 
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2.3. Prameny zabývající se flamencem a moderní hudbou

      Při studiu flamenca jsem kromě písemných zdrojů, zvláště diplomových prací 

Barbary Němcové a Kláry Kocinové, využila také možnosti aktivní účasti a 

přihlásila se do tanečního kurzu. Ten mi umožnil vymanit se z teorie a na vlastní 

kůži poznat, co tancování flamenca obnáší. K pochopení historických a 

společenských kontextů tance přispěla také vysvětlení, kterými lektorka prof. 

Krištůfková výuku často prokládala.

      V poslední části, zabývající se moderní hudbou v arabském světě a jejím

promítáním do hudby západní, jsem pracovala především s rozhovory dostupnými 

na hudebních serverech, v nichž se arabští i evropští hudebníci vyjadřovali nejen 

k jejich vlastní tvorbě a hudebním prvkům, které ve svých písních kombinují, ale 

rovněž k aktuální politické a společenské situaci, jež se do jejich textů promítá. 

Studium moderní hudby je oproti historickému pohledu zkoumanému v předešlé 

kapitole usnadněno možností poslechu písní, dostupných v hudebních odděleních 

knihoven či na počítačových serverech, věnovaných hudbě. 

3. Muslimský přínos Evropě 

     S příchodem muslimů na poloostrov se zcela mění původní obraz místa. Ať už 

se jedná o přeorientování venkovského hospodářství na obchod, konverzi 

křesťanských obyvatel na islám nebo markantní rozvoj věd, které byly ve 

vizigótském království poněkud opomíjeny. Toto ovlivňování probíhalo vesměs 

klidnou cestou, bez použití tlaku a křesťané s muslimy v Al-Andalusu tak žili 

v míru. Jak podotýká Arteta: „Je absurdní líčit vztahy mezi muslimy a křesťany ve 

středověkém Španělsku jako antagonistické. Tyto představy se zrodily až v 16. 

století ruku v ruce se ztotožňováním tureckého nebezpečí s islámským živlem“. 

(Arteta 2007, 46) Poloostrov se také příliš nearabizoval, neboť arabských 

přistěhovalců bylo poskrovnu a došlo pouze k rozšíření arabštiny, jakožto 

univerzálního dorozumívacího jazyka celého islámského světa. Vlivy islámské 

kultury se objevují i za hranicemi poloostrova ve zbytku Evropy, kde středověcí 

učenci prostřednictvím latinských překladů čerpali z muslimských děl ve všech 

vědeckých oborech. 
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        3.1. Náboženské otázky včera a dnes

     Na úvod je třeba vysvětlit povahu islámu v Al-Andalusu, který se v mnohém 

zásadně lišil od pojetí islámu v jiných zemích a také charakterizovat jeho dopad 

na křesťanské obyvatele země, kteří k němu konvertovali po celou dobu jeho 

působení na Pyrenejském poloostrově.  Šíření islámu neprobíhalo za použití násilí 

a bylo spíše spojeno s působením sociálních a hospodářských faktorů; islám zde 

také vynikal velkou snášenlivostí k ostatním náboženstvím. O oblibě islámu na 

poloostrově svědčí skutečnost, že ho ve středověku vyznávala více než polovina 

jeho obyvatel a jak nám sděluje Arteta: „Prapředek každého Španěla před třiceti 

generacemi byl spíše muslimem, než křesťanem.“ (Arteta 2007, 46) Španělská 

inkvizice, která vznikla na konci 15. století, se po zkušenostech s mírumilovným 

šířením islámu svým násilným a netolerantním charakterem muslimům i Židům 

jevila jako nepochopitelné příkoří.

    Důvodem ke konverzi nebyla pouhá přitažlivost vyšší islámské civilizace a 

kultury, která se s křesťanskou nemohla příliš rovnat. Důležitou roli hrála také 

skutečnost, že konvertité, tzv. muwalladové, nemuseli platit daně, které platili 

všichni ostatní, kteří islám nevyznávali. Přestoupivší křesťanští otroci a nevolníci 

získali svobodu, šlechtické rody si podržely své výsady. Možnost svobodné volby 

náboženství se na rozhodnutí křesťanů ke konverzi jistě také podepsala. Vzhledem 

k relativní mladosti islámu v době jeho šíření na poloostrov nebyly některé 

filosofické problémy, související s náboženstvím, rozebrány do hloubky, což se 

projevilo ve chvíli, kdy islám dorazil do Evropy. Křesťané měli za sebou již 

staletou teologickou tradici a jejich komplexnější způsob myšlení v této oblasti je 

nutil klást řadu otázek. Následkem toho se pak začaly vytvářet první muslimské 

hereze a i islám tak mohl mít svou zpětnou vazbu, neboť do té doby spíše on 

ovlivňoval okolí, než by jím byl sám ovlivňován. 

     V čem se změnilo chápání islámu a co má dnešní svatá válka společného 

s koránem je zejména v posledních letech velice diskutovaným tématem. K šíření 

islámu docházelo prakticky již od jeho počátků, a jak jsem již zmiňovala, vesměs 

mírovou cestou, což se o jeho dnešní, často velmi násilné formě, tvrdit rozhodně 
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nedá. Samotný korán ovšem ideu násilného šíření náboženství zavrhuje a 

v muslimech vidí pouze mírumilovné posly náboženství, kteří ho propagují, 

s respektem k víře odlišné. Pro většinu obyčejných muslimů džihád není tím 

terorismem, kterým je pro muslimské extremistické skupiny nebo snad západní 

média. Je pouze jedním z mnoha možných pojetí pojmu. Bohužel zřejmě tím 

nejvíce viditelným. Rozličné vnímání džihádu lze spatřit ve velice výmluvném 

filmovém klipu „Země zvaná Ráj“ („A Land Called Paradise“), který režírovala 

americká muslimka Lena Khan a v němž vidíme například malého chlapce, jehož 

osobním džihádem je boj s odporem k brokolici.

3.2. Hospodářství a obchod

      Ve chvíli, kdy muslimové dorazili na Pyrenejský poloostrov, nalezli místní 

hospodářství jako nepříliš rozvinuté, založené na dobytkářství a polním 

hospodářství. Muslimové, kteří pak byli orientováni spíše na obchod a město, 

dodali místní ekonomice zcela nový charakter. Těžko říci, jakými směry by se 

místní hospodářství bez rozvoje obchodu odebíralo, je však velice 

nepravděpodobné, že by dosáhlo obdobné prosperity jen ze své vlastní iniciativy. 

     Obchod pod vedením španělských muslimů se brzy stal jedním 

z nedůležitějších v Evropě. Základem hospodářství byl obchod se zlatem, které se 

skrze arabské země dováželo až ze Súdánu a jeho vliv byl znát ještě v 15. století. 

Ruku v ruce se súdánským zlatem šly také mincovní reformy, které se zásadně 

promítly do hospodářství celé Evropy. Nejvýznamnější reforma proběhla během 

panování Abdurrahmána I., který změnil váhu i obsah zlata v mincích, přizpůsobil 

je římskému systému měr a vah, z něhož vycházejí všechny evropské měnové 

soustavy (Arteta 2007, 67) a nepřímo tak donutil k mincovní reformě i franského 

krále Karla Velikého. 

     Kromě zlata a stříbra muslimové obchodovali také s kořením nebo drahými 

látkami, které vyměňovali za otroky, vesměs pocházejícími z oblasti Střední 

Evropy a je nutné podotknout, že otroci tvořili hned po zlatě jednu 

z nejvýznamnějších složek místního hospodářství. Jejich postavení se velmi lišilo 

od typického pojetí nebohého otroka, jenž dře, aniž by jeho život dostával hlubší 
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smysl, a mnoho z nich významně figurovalo i na dvoře panovníka. Důležitou 

složku paláce tvořily krásné otrokyně panovníkova harému nebo otroci-hudebníci, 

kteří se svému umu mnohdy věnovali na profesionální úrovni.  S obyčejnými 

otroky, kteří neměli štěstí být součástí dvora, se však také zacházelo relativně 

dobře a násilí se objevovalo jen ojediněle. 

     Španělská města, nacházející se pod muslimskou nadvládou, v této době 

zaznamenala nebývalý rozkvět. Nejvýznamnějším z nich byla Córdoba, která se 

stala také hlavním městem celého Córdobského emirátu (chalífátu), 

hospodářským i kulturním centrem říše a v 10. století ve své velikosti mohla 

konkurovat i městu, jakým byl Cařihrad. Její význam pramenil z polohy na řece 

Guadalquivir, okolí pak bylo protkáno hustou sítí silnic, které usnadňovaly

obchod s městem. Architektonických památek, které nesou stopy islámského 

vlivu, je v Córdobě bezpočet. Pro ilustraci jmenuji například Mezquitu, jež byla 

v 16. století přestavěna na křesťanskou katedrálu zasvěcenou Panně Marii a je 

známá především unikátní modlitebnou, sestavenou z 856 zdobených sloupů. 

     Významným činitelem, který mezi oběma skupinami obyvatel nastolil v 11. 

století rovnováhu, bylo odvádění vazalských dávek muslimů křesťanským 

panovníkům. Dokud muslimští panovníci dávky pravidelně vypláceli, drželi se 

křesťané zpátky; ovšem ve chvíli, kdy příliv zlata ustal, nebyl již důvod dále 

muslimský živel na Pyrenejském poloostrově trpět a poslední muslimská bašta, 

Granadské království, tak byla roku 1492 Španěly dobyta. 

3.3.Věda

     Díky snaze muslimských učenců se zachovalo mnoho za antického vědění a 

antických knih, které byly ve středověké Evropě s pádem Římské říše po dlouhou 

dobu zapomenuty. Zejména se jedná o poznatky z oblasti vědních disciplín, 

jakými jsou matematika, lékařství, astronomie, filosofie nebo alchymie, které již 

byly předchozími kulturami vytvořeny, avšak pod vlivem muslimů, jež je 

obohacovali novými poznatky, založenými na vyspělejší technice, dostaly zcela 

nový, vědečtější nádech. Od 10. století se prováděly výzkumy vlastní.
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     Zásadní přínos muslimů se objevuje na poli medicíny, zejména díky úpravám 

Dioskoridova spisu O léčivých látkách a studiu díla starověkého lékaře 

Hippokrata. Dvěma nejvýznamnějšími lékaři, kteří působili v Al-Andalusu, byli 

Averroes (Ibn Rušd) a Abulcasis (Abú-l-Kásim az-Zahráwí). Averroes se věnoval 

jak medicíně, tak také filosofii, ve které se snažil o sloučení islámu 

s Aristotelovými myšlenkami a jeho učení se i přes některé kontroverzní, křesťany 

pobuřující prvky, drželo v oblibě až do 16. století, zejména zásluhou stoupence 

averroismu Sigera z Brabantu. Chirurg Abulcasis, autor lékařské encyklopedie 

Metoda, bývá díky svému bohatému přínosu v oblasti léčby a použití lékařských

nástrojů nazýván „otcem moderní chirurgie“; jako první se také zmiňuje o dědičné 

poruše srážlivosti krve, hemofilii. Výuka v oblasti lékařství neprobíhala v Al-

Andalusu standardní cestou, protože na rozdíl od všech velkých měst Orientu zde 

ještě nebyly vybudovány nemocnice a žáci se tak učili během lékařských návštěv 

u pacientů. 

     V islámském světě byla velmi rozvinutá astronomie, vzhledem k muslimské 

potřebě na vše nahlížet s jistou symbolikou hojně spojována s astrologií a 

horoskopem. Arabští astronomové se také zabývali koncepcí celého vesmíru, 

pozastavovali se nad pohybem hvězd kolem Země, v 9. století téměř přesně 

stanovili délku slunečního roku. Mistrem arabské astronomie v Al-Andalusu byl 

Arzachel (az-Zarkalí) z Toleda, jenž sestavil tzv. Toledské tabulky, založené na 

starších měřeních Al-Battáního, které obsahují údaje o aktuálních sférických 

souřadnicích, tzv. efemeridech. Z těchto tabulek byly později odvozeny 

Alfonsínské tabulky, pocházející ze 13. století. 

     Natolik zažité, že již nevnímáme jejich původ, jsou pro nás arabské číslice, 

které ač pocházejí z Indie, do Evropy se dostaly skrze dílo muslimského učence 

Al-Chorezmího. Ten se zabývá jak počítáním s hindskými číslicemi, tak i 

algebrou, jakožto samostatným matematickým odvětvím a připisuje se mu 

zavedení symbolu X, který označuje neznámou veličinu. Absence nuly v hindské 

číselné soustavě patrně zamezovala římským číslicím vytvořit poziční číselnou 

soustavu o základu deset a tak došlo v 11. století k jejich nahrazení arabskými, 

které jsou na desítkové soustavě založeny. Dalším znakem arabské číselné 
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soustavy v Evropě je užívání čísel 0-9; v arabském světě jsou pak naše čísla 

nahrazeny znaky: ٠١٢٣۴۵۶٧٨٩. 

     

3.4. Kultura 

   První muslimové, kteří se na Pyrenejském poloostrově v 8. století objevili, 

věnovali veškeré své úsilí válčení a kultura se ve větší míře začala rozvíjet až 

s počátkem století devátého. Panovníci do země zvali muslimské učence a 

zaváděli na svém dvoře orientální zvyky, které pak začala napodobovat místní 

aristokracie a hodnostáři. Ve všelidské snaze přiblížit se vyšším vrstvám se pak 

mnoho těchto prvků importovalo i do života širší veřejnosti.

   Krátce po nástupu emíra Abdurrahmána II. na trůn přicestoval do Al-Andalusu 

nejvýznamnější nositel islámské kultury vůbec, bagdádský hudebník Ziryab. Za 

zmínku stojí skutečnost, že Ziryab byl do Córdoby pozván již Abdurrahmánovým 

otcem panovníkem Al-Hakamem I., avšak ten zemřel dříve, než Ziryab dorazil. Je 

ovšem pravděpodobné, že i sám Abdurrahmán by k tomuto rozhodnutí rovněž 

brzy dospěl, neboť přítomnost persony velikosti Ziryaba byla pro dvůr dozajista

reprezentativní. Ziryab se významně zasloužil o šíření arabské hudby do Evropy, 

o níž, stejně tak jako o jeho životě, bude pojednávat hlavní část mé práce a bude 

zde dán rovněž prostor přínosu Ziryaba i v dalších oblastech kultury. 

    Stolování v Al-Andalusu bylo na počátku 9. století patrně ještě pod značným 

vlivem Římanů, kteří zde dříve působili. Ziryab sestavil pořadí servírovaných 

chodů na hostinách, které sestávalo z polévky, hlavního chodu a dezertu a na 

dosud holých stolech zavedl užívání prostírání. Oba zvyky jsou dodnes patrné i 

v našich jídelnách. Do andaluské kuchyně přinesl komplikované orientální 

recepty, nové druhy koření, exotického ovoce nebo zeleniny. K pití nápojů se 

začaly používat skleněné číše namísto dřívějších zlatých a stříbrných, což byla 

tehdejší španělská specialita, která mohla být spojena s přítomností kvalitní 

sklářské sody na Pyrenejském poloostrově a v Orientě. 

     Ziryab se věnoval také módě, zavedl střídání oděvů dle ročního období a nové 

krátké účesy. V létě se nosívaly světlé lehké materiály, například z hedvábí, na 

jaře pestrobarevné tuniky, dovážené až z barvíren v marockém Fesu, zima se pak 
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nesla ve znamení tmavších barev a teplých, kožešinových materiálů. Oblečení se 

střídalo rovněž v závislosti na denní době. V kadeřnictví nahradil dosud dlouhé 

vlasy krátkými sestřihy. Pro bohaté dámy v Córdobě založil i kosmetický salón, 

zaměřený na užívání líčidel, voňavek či šampónů, mužům radil v oblasti holení. 

Velmi kladl důraz na dodržování osobní hygieny, doporučoval koupele ráno i 

večer a propagoval užívání zubní pasty, která se s pádem Římské říše přestala 

v Evropě užívat. Ve veřejných lázních se ve velkém množství užívalo rozličných 

druhů mýdel, které se údajně v 16. století staly vodítkem inkvizice k odhalování 

muslimských konvertitů. 

    Ziryabův nevídaný úspěch v šíření islámské kultury a také jeho všestrannost 

nabádají k otázce, zda je jeden člověk skutečně schopen věnovat se zodpovědně 

všem výše jmenovaným oborům, zejména dorazil-li na Córdobský dvůr roku 822 

a zemřel roku 857. Měl tedy pouhých třicet pět let na to, aby všechny jeho 

výdobytky stihly v andaluské společnosti zakořenit, což se mi při jejich množství 

a velké rozličnosti jeví poněkud nepravděpodobné. 

     O další šíření arabské vzdělanosti a kultury se ve 13. století významně 

zasloužil kastilský král Alfonso X. Moudrý. Ačkoliv s muslimy často bojoval, 

považoval jejich kulturu za velice vyspělou a neváhal ji tedy šířit, případně dále 

upravovat. Úpravami starších Toledských tabulek tak například vznikly již 

zmiňované tabulky Alfonsínské, zasloužil se o přeložení mnoha arabských děl 

z oblasti geometrie, astrologie, dějin nebo dokonce společenských her. Jeho 

vlastním dílem, ačkoliv patrně vytvořeným za pomoci dvorních pěvců, je soubor 

mariánských zpěvů Cantigas de Santa Maria. 

3.5. Přínos dnešních muslimů evropské civilizaci? 

     V posledních letech se Evropa potýká s otázkami spojenými s opětovným 

přílivem islámského živlu na kontinent, jehož příčiny jsou zejména ekonomického 

rázu. Role se prohodily a Evropa je dnes na mnohem vyšší ekonomické i kulturní 

úrovni než většina islámských států, nebereme-li ovšem v potaz země těžící 

z ropného průmyslu, které jsou jedněmi z nejbohatších na světě. Lidé se 

obávají terorismu, slýchají o ukamenovaných muslimských ženách, avšak už 
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nevidí hlubší souvislosti například se zvykovým právem daných oblastí, děsí je 

představa početní převahy muslimů v Evropě a jejich následný vliv na celou 

evropskou kulturu. Jsou jejich obavy oprávněné?

     Statistiky mluví o zhruba 5% celkové evropské populace, tvořenými muslimy, 

v samotné Francii je díky bývalému koloniálnímu panství v Severní Africe až 

10%. Důvody, které ke zvýšenému přistěhovalectví vedou, jsou zejména 

ekonomického rázu a mají pramálo společného s ideou šíření islámu. Situaci 

neusnadňují ani vlády jednotlivých zemí, které sice brojí proti kulturám 

přistěhovalců a snaží se je donutit pokud možno k úplné asimilaci, na druhou 

stranu ovšem potřebují nové pracovní síly, neboť samotných Evropanů 

v produktivním věku relativně rychle ubývá, což by v budoucnu mohlo znamenat 

úbytek práceschopných zaměstnanců. Odpůrci imigrace vyzdvihají zejména 

konflikty pramenící ze vzájemné kulturní odlišnosti a nepochopení v zásadních 

věcech; podle mého názoru je však například kauza, týkající se zákazu nošení 

burek v Belgii a Francii, již jen nesmyslným vyvrcholením celé situace. 

      Dalším aspektem, který patrně vede k podobným obavám, je skutečnost, 

kterou si odpůrci islamizace nepřipouští a to, že jejich vlastní kultura upadá, 

neboť ji oni sami nedokáží udržovat a raději se přiklání k tolik populárnímu 

západu. Dobrým příkladem je Česká republika, kde se setkáváme s mnoha 

extremistickými nacionalisty, kteří i přes své hlasité výkřiky o hrozbě ovládnutí 

vlastní kultury muslimským či jiným elementem nedodržují jedinou českou 

tradici! 

     V historii muslimové významně přispěli ke vzniku evropské kultury a

vzájemně se pak obě navzájem obohacovaly. Mohou mít dnešní muslimové pro 

Evropu podobný přínos, jako měla jejich přítomnost zde v minulosti? Je pravda, 

že mnoho dnešních přistěhovalců nedosahuje takového vzdělání jako jejich 

evropští kolegové, nicméně s dalšími generacemi, které již budou mít možnost 

v Evropě studovat, by se situace mohla zlepšit a muslimové by již nemuseli být 

jen jakousi okrajovou pracovní silou. V kulturní sféře by byl ideální variantou tzv. 

evropský islám, kdy by se imigranti částečně přizpůsobili evropskému myšlení, 

avšak zachovali si některé své tradice a Evropané by si pak stále drželi kulturu 

vlastní. O vzájemné pochopení se však musí snažit obě strany. 
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4. Muslimský přínos v hudbě a tanci

      Muslimové tedy nepřispěli pouze k rozvoji věd, obchodu, kultury stolování 

nebo architektury. Jejich zásluhou se na Pyrenejský poloostrov a částečně i do 

zbytku Evropy dostala také velice inspirativní a bohatá východní hudba, 

obzvlášť pak arabská. S ní se písně stávají lyričtějšími i emotivnějšími, objevují 

se, v Evropě téměř nepoužívané, mikrointervaly a polyfonie, dominantní je 

pohyb rukou při tanci. Z arabského světa pochází také několik hudebních 

nástrojů, které měly zásadní vliv na vznik těch dnešních, například kytary a 

loutny. Cílem této kapitoly je shrnout informace, dostupné k danému tématu.

Ačkoliv se v této práci soustředím zejména na muslimský přínos evropské 

hudbě, rozhodně se v ní nesnažím prosazovat jej bezvýhradně, neboť jsem si 

vědoma sporných bodů, které se při určování konkrétních importovaných prvků 

často objevují.

     Zprvu se arabská hudební tradice ve Španělsku rozvíjela především 

v panovnických sídlech, zejména na dvoře Al-Hakama I. nebo Abdurrahmána II., 

kteří poskytli útočiště snad největšímu nositeli arabské kultury, již zmíněnému 

Ziryabovi. Později se hudba přesouvá do menších domů šlechty, která se snaží 

panovníky v mnohém napodobovat a nakonec i mezi prostý lid, do ulic, kde se 

střetává a následně kombinuje s původními hudebními tradicemi Španělska.  

Tato nově vzniklá andaluská lidová hudba se poté v osmnáctém století spojuje 

s hudbou cikánskou a dává vzniknout typickému tanci flamenco. 

     Dále za hranice muslimského Španělska putují některé hudební nástroje; 

například loutna, která se brzy stává jedním z nejpoužívanějších hudebních 

nástrojů středověku. Problém nastává, chceme – li zachytit další případné vlivy, 

které se nedají doložit stejně dobře jako hmotné instrumenty. Ani v samotném 

Španělsku, jak jsem již zmínila výše, není jednoduché určit konkrétní hudební 

prvky, které sem doputovaly během muslimské nadvlády. Již v samotné arabské 

hudbě se totiž objevují vlivy perské, které se mohly promítnout a pravděpodobně 

také promítly do hudby antického Řecka; dále cikánské kmeny se do Španělska 
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dostaly jižní cestou, čili přes arabské země, kde byly ve velké míře vystaveny

poslechu místní hudby, kterou patrně vstřebaly do své vlastní. Tuto myšlenku 

rovněž podporuje skutečnost, že hudba cikánských kmenů ve Španělsku se 

značně liší od zbytku Evropy, kde tyto kmeny putovaly pouze severní cestou. Je 

tedy velice obtížné určit, kdo přesně je původcem konkrétního hudebního prvku, 

natož kdo nese odpovědnost za jeho rozšíření právě v oblasti Pyrenejského

poloostrova, kde se všechny tyto kultury v průběhu věků střetávaly. 

4.1. Hudba Pyrenejského poloostrova před muslimským vpádem

4.1.1. Paleolitické hudební projevy

     S prvními hudebními projevy na Pyrenejském poloostrově se setkáváme již 

v době paleolitu. Jak tato hudba zněla nebo o čem pravěcí lovci zpívali, je dnes 

nedohledatelné. Vodítkem nám mohou být dochované fragmenty hudebních 

nástrojů, zlomky kostěných píšťal či bubínků, škrabky, zvířecí rohy; v oblasti 

Almeríe v Andalusii se navíc setkáváme s nálezem mušlí, coby dechových 

hudebních nástrojů. Organologové jsou dnes schopni z těchto nálezů pomocí 

rekonstrukcí a chemických rozborů zjistit, jaké zvuky nástroje patrně vydávaly, o 

melodii či rytmu však nevíme nic. 

4.1.2. Antická hudba

     První opravdové záznamy o hudbě na území Španělska se objevují až 

s antickým Řeckem. V životě Řeků hrála hudba důležitou roli, společně s tancem 

a poezií byla základní složkou výchovy a inspirovala mnohé filosofy. Velmi 

propracovaná byla v antickém Řecku zejména hudební teorie, která se později 

stala východiskem středověké hudební teorie v Evropě a filosofům, kteří se jejím 

studiem zabývali, se dostávalo značné úcty. Obyčejní hudebníci byli naproti 

tomu považováni za pouhé řemeslníky. Velký význam měla hudba jako složka 

antické divadla.

     Starořecká hudba byla jednohlasá, pěstoval se sólový i sborový zpěv a velká 

pozornost byla věnována hudbě instrumentální. Mezi nejfrekventovanější strunné 
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nástroje patřily lyra, kithara, několik druhů harf, či forminx. Zástupci dechových 

nástrojů byly aulos, různé flétny, trubka salpinx nebo roh keras. Z bicích 

nástrojů je kromě klasických bubínků důležitá krotala, jenž se velmi podobá 

španělským kastanětám.  Řekové jsou také považováni za vynálezce 

hydraulických varhan. Rytmus skladby byl určován metrikou básně, melodie 

měla tetrachordický základ, tj. sestupnou řadu čtyř tónů v rozsahu čisté kvarty, 

který se dělil na tři druhy: dórský, frygický a lydický. Spojením dvou stejných 

tetrachordů vznikla oktávová řada (stupnice), zvaná harmonie (dórská e' – e, 

frygická ď – d, lydická c' c). Z řeckých harmonií byly ve středověku odvozeny 

církevní stupnice.

      Na území Pyrenejského poloostrova byl z antického Řecka přenesen modus 

frygický, který je spojen s flamencem a kromě toho se setkáváme i s dobovými 

řeckými malbami, na kterých se objevují tanečníci s pozicemi těla a paží 

podobnými, jaké dnes používají flamencoví tanečníci. (Němcová, 2008: 5)

       Římané, kteří stvořili další velkou antickou civilizaci, od Řeků hudební 

nástroje, teorii i praxi do velké míry převzali a sami příliš nového nepřinesli. 

Díky nim se ovšem do Španělska dostal hudební nástroj zvaný kithara, jenž se 

během vývoje vzhledově velmi přiblížil kytaře, měl však na rozdíl od kytary 

čtyři dvojice strun. 

4.1.3. Keltiberská kultura a Vizigótská říše

     Mezitím, co se ve východnější části Středomoří vytvářejí velké antické 

mocnosti, na Pyrenejském poloostrově dochází ke splývání nově příchozích 

Keltů s původními obyvateli Ibery a následnému formování nové Keltiberské 

kultury. Doklady o původní keltské hudbě jsou navzdory dnešní tendenci 

hudebních nakladatelství označovat jako keltskou hudbu veškerou lidovou hudbu 

od Bretaně až po severní Skotsko sporé, opřené převážně o hmotné nálezy 

hudebních nástrojů. Mezi ty patří například crwht, harfa, lyra, množství fléten 

nebo dudy. Na Pyrenejském poloostrově dochází k míšení této keltské hudby, 

hudby původních Iberů a v neposlední řadě také hudby dalších národů, se 

kterými byli Keltiberové v častém styku, ať už obchodním nebo válečném. 
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     O původní hudbě Vizigótů, kteří na Pyrenejském poloostrově v 5. století 

založili svou říši, nemáme informace prakticky žádné. Brzy po jejím založení 

ovšem vizigótský král Rekkared přijímá křesťanství jako státní náboženství, díky 

čemuž dochází k přílivu křesťanů z dalších zemí. To má za následek také 

rozšíření křesťanské hudby, kterou se zabývám v jiné kapitole. 

4.1.4. Specifická židovská hudba

     Židovská hudba je známá především svými žalmy, které se objevují již ve 

Starém Zákoně. Španělští Židé, tzv. Sefardi, výrazně ovlivnili pěveckou složku 

flamenca, naopak jejich přínos v oblasti hudebních nástrojů je minimální, jelikož 

jich sami příliš nevyužívali. Stejně tak jako maurská hudba, obsahuje hudební 

tradice Sefardů emocionalitu, je hluboce osobní a i melodika je totožná 

s arabskou. Sefardské písně jsou typické svojí dvojí polohou – jejich vznešená,

vyklenutá melodie prudce přepadá až do polohy nářků a lamentací. Byla 

doložena příbuznost modů židovské hudby s orientálními mody turecké hudby a 

podobnost židovské hudby s andaluským „cante jondo“. Doložen byl také 

zásadní vliv židovské hudby (např. synagogálního zpěvu) na vývoj křesťanské 

hudby (např. gregoriánský chorál). (Němcová, 2008: 7)

4.2. Arabská hudba

4.2.1. Obecné charakteristiky hudby 

     Komplikovaný rytmus a zdobné melodie patří mezi základní prvky, které jsou 

pro arabskou hudbu typické, poněkud vágnější je ovšem její uchopení harmonie. 

V každé skladbě má zásadní význam melodický motiv, který se v jejím průběhu 

rozvíjí, případně graduje. Stěžejním pojmem arabské hudební teorie je maqam. 

Jedná se o heptatonickou stupnici, maqamovou řadu, jejímž smyslem je 

hudebníkům pomoci zorganizovat často improvizované formy na základě 

melodických vzorců.  (Pěchočová, 2008: 21) Známá je mystická spjatost arabské

hudby s matematikou. 
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     Od evropského chápání hudby je zcela odlišný zejména tonální systém se svou 

intervalovou strukturou, protože využívá převážně mikrointervaly. Pod těmi si 

můžeme představit intervaly, které jsou menší, nežli náš obvyklý celý tón. 

Vzdálenost mezi dvěma tóny se tak dělí na třetiny (třetinotóny) a čtvrtiny 

(čtvrttóny), případně i menší díly. Výjimečně se toto dělení vyskytuje i v evropské 

lidové hudbě (např. Moravské Slovácko). (Vrkočová, 1996: 78)

4.2.2. Hudební nástroje

Strunné nástroje

     Jedním z nejznámějších arabských hudebních nástrojů je loutna úd nebo 

citerový nástroj kánún, jež se promítly i do evropského hudebního inventáře a 

budou více zmiňovány v pozdějších kapitolách. Mezi další známé strunné nástroje 

patří například čtyřstrunné bodcové housle kemandže, které mají dřevěný korpus a 

koženou rezonanční desku a jsou rozšířeny prakticky po celém arabském světě. 

Dechové nástroje

     Opravdu typickým dechovým hudebním nástrojem je rákosová či bambusová 

flétna náj. Vzhledem k tomu, že nemá zobec ani výřez v náústku, je hra na ni 

poměrně obtížná; hráč totiž musí otvorem dýchat ve správném úhlu na stěnu 

trubky tak, aby se od ní zvuk odrazil. Flétna je na obou stranách otevřená, má pět 

až šest tónových otvorů, obvykle se také vyrábí v různých velikostech, jež mají 

zásadní vliv na výsledný tón. 

Perkuse

      V arabském světě jsou velmi rozšířené také perkusní nástroje. Ve všech 

arabských zemích nalezneme tamburínu nesoucí název Riqq. Rozměry, způsobem 

výroby, užitím i technikou hry se od něj liší Douff, jenž je užíván zejména 

k doprovodu tančících žen nebo v kabaretech ve větších městech nebo Mizhar,

který je naopak využíván spíše při náboženských obřadech (např. Svátek narození 

Proroka). V našich končinách, a to zejména v rukou mladých lidí, je oblíbená 

Darbuka, dřevěný nebo keramický bubínek pohárovitého tvaru. V arabských 
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zemích je využíván během všech důležitých svátků, hraje se na něj stejně tak ve 

městech jako na vesnicích. 

4.2.3. Historický nástin 

4.2.3.1.Předislámská hudba 

     Hudba se v arabském světě samozřejmě vyskytovala i před příchodem proroka 

Mohameda. V tomto období tzv. „Džahilie“, stavu barbarské nevědomosti (v 

opozici vůči islámu), se hudba soustředila kolem krásných a hudebně vzdělaných 

zpěvaček, kterým se říkalo „qaïna“. Tyto zpěvačky, v některých případech patrně 

také služebné či společnice, se především musely umět chovat ve společnosti, být 

kultivované a elegantní; umění zpěvu, tance a hry na hudební nástroje bylo 

samozřejmostí. 

    Každý interpret musel být také dobře seznámen s arabskou poezií, protože její 

přednes často přecházel ve zpěv doprovázený instrumentální kulisou a jak tvrdí 

někteří autoři (Touma, 1977:34), arabská poezie se těšila takové úctě, že žádná 

qaïna, z jejíchž úst básně vycházely, nesměla být cizinkou. Právě poezie je jedním 

z mála dochovaných zdrojů o tehdejší hudbě, jelikož zcela chybí zápisy zabývající 

se hudební teorií nebo tonálním systémem. 

     Často diskutovaným tématem jsou cizí vlivy, které se do arabské kultury a 

hudby dostaly z okolních zemí, zejména pak společně s příchozími otroky 

z Persie, Byzance nebo Etiopie. Ti sloužili v domech svých arabských pánů, kteří 

jim v udržování jejich tradic příliš nebránili, a protože je v této době ještě 

neexistující islám v oné věci nijak neomezoval, není vyloučeno, že některé z nich 

přejímali. Určité propojení a blízkost semitských skupin odhaluje například 

etymologie v lexikologii hudebních nástrojů (například babylonsko-asyrskému 

„tabbal“ – buben, odpovídá arabské „tabl“).
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4.2.3.2. Islám a hudba

     S nástupem Mohameda do světových dějin náboženství se mění také pohled na 

hudbu v arabském světě. Ačkoliv je Mohamedův negativní postoj k hudbě 

všeobecně známý, vzhledem k její hluboce zakořeněné tradici ani on nemohl zcela 

její provozování zrušit a pouze je omezil. Zachovány tak zůstaly poutě 

s původními rituály a tradičními zpěvy poutníků, slavnostní a sváteční hudba 

v rámci soukromých rodinných oslav, zvláštní postavení si vydobyla hudba 

válečná, která měla podporovat odhodlání bojovníků.

     Opravdový úpadek hudby přichází se vznikem islámských právních škol, které 

formují nařízení, týkající se poslechu hudby a přestože se v jednotlivostech jejich 

pohledy liší, vždy se k ní staví opovržlivě. Ani ony ovšem nemohly její produkci 

zamezit úplně a ani v žádném zákoně nebylo její provozování výslovně zakázáno. 

Hlavním argumentem proti hudbě byla myšlenka, že člověka odvádí z cesty 

k Bohu, jelikož v něm vzbuzuje nevhodné touhy; zákazy se proto ponejvíce 

vztahovaly na písně milostné a kratochvilné. Viděny v ní byly také pozůstatky 

pohanských dob. S podobnými konzervativními názory se můžeme setkat i dnes, a 

to přes celosvětovou oblíbenost arabské hudby. Duchovní vůdce Íránu Alí 

Chameneí tak například před dvěma lety prohlásil, že „hudba je obecně v rozporu 

s hodnotami islámské revoluce“ a mladí by se měli věnovat raději studiu nebo 

sportu. 

     Hlavními centry, kde se hudba rozvíjela, byla důležitá města, zejména Bagdád, 

Damašek a Medina. Jedněmi z nejváženějších hudebníků v Bagdádě byli Ibrahim 

al-Mahdi a jeho syn Ishaq  al-Mausili, který působil na dvoře Harúna al-Rachida a 

byl učitelem Ziryaba. Profesní život Al-Mausiliho byl protkán mnohými spory se 

zastánci modernizace a inovace hudby, jelikož on sám se držel staré hidžázské 

hudební tradice a poezie. Byl velice schopným instrumentalistou, skladatelem a 

také zpěvákem a díky svému umu velice zbohatl. Přes všechny superlativy ho 

konkurence v podobě Ziryaba  vyděsila natolik, že se musel snížit až k jeho 

vyhoštění ze země.
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         4.3.Arabská hudba ve Španělsku

         4.3.1. Hudba na dvoře španělských Umajjovců

     Ačkoliv muslimové na Pyrenejský poloostrov pronikali již od roku 711, kdy 

Tárik ibn Zijád zvítězil v bitvě u řeky Guadelete, první zmínky o arabské hudbě 

zde se objevují až za vlády emíra Abdurrahmána I. (734-788) „Spravedlivého“. 

Kromě toho, že dal tento panovník roku 756 vzniknout Córdobskému emirátu, 

zajímal se také o umění a hudbu. Do svého nového španělského sídla, Córdoby, 

si proto povolal arabskou učitelku zpěvu, svou otrokyni Achfu, která s sebou 

přinesla mnohé arabské písně i umění hry na loutnu. 

     Dalším mecenášem umění se stal emír Al-Hakam I. (796-822), jenž měl 

v paláci hned dvě východní zpěvačky, Alón a Zarcón, kterým se díky jejich 

pěveckým schopnostem dostalo z emírových rukou velkého bohatství. V té době 

se již obliba východních zpěváků začíná pomalu dostávat i za hranice dvora. 

     Hlavní impuls vedoucí k ukotvení arabské hudby ve Španělsku však dal až 

emír Abdurrahmán II. (822-852). Ve svém paláci měl zvláštní oddělení věnované 

pouze zpěvákům, mezi kterými vyzdvihoval zejména ty, kteří přišli ze školy 

v Medině. Jednou z takových umělkyní byla zpěvačka Fádal, která se kromě 

zpěvu proslavila také nahromaděním v té době nevídaného množství krásného 

oblečení. Další slavná zpěvačka ze dvora Abdurrahmána II., Cálam, původně 

pocházela z oblasti Baskicka. Vydala se však do Mediny, kde se věnovala studiu 

hudby a kde se z ní stala velká recitátorka arabských veršů. (Ribera, 2000: 101)

     Abdurrahmán II. byl oním panovníkem, který měl možnost na svém dvoře 

roku 822 přivítat jednoho z nejslavnějších hudebníků a bezpochyby největšího 

nositele arabské kultury na území Evropy, Ziryaba.

4.3.2. Ziryab

     Abu Al-Hassan Ali ben Nafi, jak se Ziryab ve skutečnosti jmenoval, se 

narodil v roce 789 v dnešním íráckém městě Mossoul, avšak ještě v dětství i se 

svou rodinou přesídlil do Bagdádu. Zde se začal věnovat studiu vědy, literatury, 
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geografie či astronomie a pod vedením v té době proslulého hudebníka Ishaq Al-

Mawsiliho zejména hudbě. 

     Jeho bystrost, dovednosti a také krásný hlas ho ovšem brzy proslavily 

mnohem více než jeho učitele Al-Mawsiliho, což vedlo k jejich konfrontaci, 

osudné pro Ziryaba a celé dějiny evropské hudby. Aby totiž Al-Mawsili nepřišel 

o svou výsadní pozici na hudebním poli, rozhodl se pod pohrůžkou vězení či 

smrti Ziryaba vyhnat do těch nejvzdálenějších koutů impéria, mezi které patřil 

Córdobský emirát a do něhož se Ziryab vydal. Do Córdoby dorazil roku 822, 

kde ho emír Abdurrahmán II přijal s poctami, které tak velkému umělci dozajista 

náležely. Od panovníka obdržel darem domy i zahrady, postaráno bylo o 

pravidelný příděl potravin a samozřejmě peněz.

     Brzy po příchodu do Córdoby Ziryab založil hudební školu, první konzervatoř 

v Evropě otevřenou všem, jež byla financována panovníkem. Dalším zásadním 

přínosem v oblasti hudby bylo jeho vylepšení loutny, kterou obohatil o pátou 

strunu, nový tvar a změnil ladění loutny na d, e, a, d1, a1“. (Buchner, 1969: 184)

Původní loutna měla struny pouze čtyři, jež měly svými barvami symbolizovat 

čtyři lidské temperamenty: první byla žlutá a symbolizovala žluč (cholerik), 

druhá byla červená a symbolizovala krev (sangvinik), třetí, bílá, symbolizovala 

hlen (flegmatik) a poslední černá černou žluč (melancholie). Pátou, nejnižší 

strunou chtěl Ziryab vyjádřit duši. Mnohem podstatnější ovšem byla skutečnost, 

že se tak zlepšily zvukové vlastnosti loutny. Kromě již jmenovaných inovací, 

Ziryab vyměnil dřevěné trsátko za trsátko z orlího pera, které nejenže hrálo 

čistěji, ale díky své lehkosti se i lépe drželo a struny se při jeho používání tolik 

neničily, jako v případě trsátka dřevěného, čímž se o mnoho prodloužila jejich 

životnost. 

4.3.3. Ziryabovi žáci a další šíření hudby

     V Ziryabových šlépějích se vydali jak žáci córdobské školy, tak i jeho vlastní 

potomci. Všechny z jeho deseti dětí se věnovaly zpěvu; velké proslulosti na 

hudebním poli dosáhl například jeho syn Obaidal nebo obě dcery Hamduna a 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ishaq_al-Mawsili
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Alía. Mezi Ziryabovy přímé žákyně patřila například zpěvačka Metaa, která si 

získala srdce samotného Abdurrahmána II.. 

     Nově vznikající andalusko-arabská hudební tradice se rozvíjela především 

v prostředí panovnického dvora, který dále sloužil za vzor šlechtě, vyšším 

hodnostářům a dalším mocným osobnostem země. Již syn Abdurrahmána II. 

Abdala si pořídil svou vlastní zpěvačku a hlučnými nočními zábavami, které 

pořádal, pohoršoval upřímné muslimy. (Ribera, 2000: 111) Zbožná veřejnost se 

obecně na podobné „radovánky“ dívala s jistým opovržením, vidouce v nich jen 

morální excesy. Některé případy skutečně nejsou tomuto úhlu pohledu příliš 

vzdáleny, mnoho pánů holdovalo ve více než přípustné míře alkoholu a na svých 

zpěvačkách si mnohem více cenili zcela jiných předností, nežli zpěvu. Přesto se 

nalezli i upřímní milovníci umění a například syn emíra Mohameda I. Otmán 

využíval hudební produkce jako kulisy při setkáních córdobských intelektuálů. 

     Arabská hudba se z Córdoby brzy rozšířila i do dalších důležitých měst 

muslimského Španělska. V Seville se setkáváme s rytířem Saidem ben 

Soleimanem ben Chudím, pověstným milovníkem žen, který záměrně umístil 

pokoj své zpěvačky Chichán směrem k ulici, kde její zpěv mohli slyšet všichni 

procházející. (Ribera, 2000: 111) Opravdový hudební rozkvět sevillského dvora 

přichází s Almotámidem v 11. století, kdy hudebníci tvořili již pevnou složku 

dvorského života a kromě jednotlivých zpěváků se využívalo také celých 

orchestrů. Výborné podmínky pro rozvoj hudby skýtaly rovněž domy 

evropských vojáků, kteří do Španělska přišli bojovat v řadách muslimské 

armády, jež jim pravděpodobně zaručovala mnohem lepší životní podmínky, než 

by byli bývali měli v armádě své rodné země. Ti nebyli svázáni takovými 

morálními předsudky vůči hudbě, jaké si uchovaly některé arabské rodiny, a 

proto ji hojně podporovali. 

     Zajímavou skutečností je, že nositeli hudební tradice často nebyli přímo 

Arabové, nýbrž lidé rozličných národností (například již zmiňovaná Cálam 

z Baskicka), kteří se orientální hudební škole pouze naučili. Navíc mezi nimi 

nalezneme jak svobodné občany, tak i mnoho otroků. Jejich umělecké schopnosti 

(a u žen často i krása) jim však vynášely, a to bez ohledu na původ, až 

pohádkové bohatství. 
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     Historikové, zabývající se andaluskou hudbou 11. století, se zmiňují o 

postupném zpopularizování tohoto druhu hudby pro veřejnost a jejímu přesunu 

ze dvora do městských ulic, rozvoji potulných zpěváků a již částečném 

regionálním rozrůznění. V andaluských městech se v té době patrně těžce hledala 

tichá ulice, ze které by se neozývaly zvuky hudebních nástrojů a písní. (Ribera, 

2000: 119)

     

4.3.4. Hudební nástroje

        4.3.4.1. Loutna úd a vznik klasické kytary

     Klasická kytara, která bývá často také nepřesně označována jako kytara 

španělská („španělka“), je strunný drnkací nástroj, který se do dnešní podoby 

vyvinul v 17. století z barokní kytary. Na vývoj barokní kytary měla vliv 

renesanční pětistrunná kytara, vihuela a také loutna. 

     Právě loutna je jedním z oněch „přínosů evropské civilizaci“, jenž se na 

Pyrenejském poloostrově objevil s příchodem muslimů. Její původ sahá již do 

doby před 4000 lety, kdy se o ní jako o jednom z prvních hudebních nástrojů 

dozvídáme z území Mezopotámie. Odtud se rozšířila na východ do Indie a Číny, 

na západ ke starým Řekům a Egypťanům. Největší vliv na vývoj loutny na 

evropském kontinentě má ovšem typ arabské loutny úd, jenž se na Pyrenejský 

poloostrov dostává v osmém století s muslimskou expanzí a brzy se její obliba 

rozšiřuje po celé Evropě. Zejména ve středověku se stává jedním 

z nejoblíbenějších hudebních nástrojů, ať už jako nástroj sólový nebo 

doprovodný. 

     Loutna úd je zkonstruována dle přesných matematických zásad a 

kosmologických výzkumů. O symbolice jednotlivých strun je pojednáváno v jiné 

kapitole. Její krk je krátký, rezonanční skříň má vyduté dno s rovným víkem, 

hmatník postrádá pražce a k hraní na loutnu se používá trsátka.  Evropané ovšem 

přestali trsátka brzy využívat a hráli pouze prsty, navíc loutně přidaly pražce a 

jednoduché ostrunění nahradili sborovým. Během evropské historie loutny se 

postupně objevilo až 40 druhů loutnových nástrojů, jako například theorba, 

arciloutna, mandora či cistra. 
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     „Ve stejné době, jako se do Evropy dostává loutna, objevuje se i kytara nebo 

spíše její předchůdci. Dlouhou dobu ovšem, na rozdíl od expandující loutny, 

zůstává pouze španělským, později italským lidovým nástrojem.“ (Čížek, 2002, 

34)

4.3.4.2. Flamencová kytara

     Důležitou, avšak málo známou a na první pohled nepatrnou skutečností je 

existence rozdílů mezi klasickou kytarou a kytarou flamencovou. „V souladu 

s rytmickými technikami flamenca, jako jsou rasqueo či alzapúa, je třeba, aby 

měla flamencová kytara po úhozu jasný a rychlý nástup tónu a stejně tak rychlé 

odeznění. Struně totiž nesmí trvat příliš dlouho, než se rozezvučí dřevěné tělo 

kytary. Flamencová kytara má také níže položené struny, což zkracuje 

vzdálenost strun od ozvučné desky a hráči je tak usnadněna technika golpe, kdy 

během hraní současně tluče prsty do ozvučné desky. Proti úderům je ozvučná 

deska opatřena tenkým chráničem golpeadorem, který je nalepený okolo 

ozvučného otvoru. Kromě toho je flamencová kytara nepatrně menší a je 

vybavena dřevěnými kolíky, na rozdíl od té klasické s kolíky kovovými. 

Dlouhou dobu se také vyráběla z cypřišového dřeva, které učinilo její konstrukci 

extrémně lehkou a pro chudé flamencové kytaristy bylo také mnohem 

dostupnější, než dovážené dřevo z Brazílie.

4.3.4.3. Kastaněty

     Kastanětami rozumíme perkusní nástroj, který se skládá ze dvojice miskovitě 

vyhloubených dřívek (v dnešní době se setkáme i s plastovou variantou) ve tvaru 

lastury. Jejich velikost by měla odpovídat velikosti dlani a délce prstů člověka, 

který na ně hraje, tzn. 4-7 cm v průměru. Je také vhodné, aby jedna z nich 

vydávala vyšší tón než druhá. Kastaněty slouží k udávání rytmu během tance či 

zpěvu; interpret je má provázkem navlečené na palci, či jiném prstu, pokud mu 

tento styl hraní vyhovuje lépe a mističku drží v dlani. Zvuk se vytváří klapáním

mističek o sebe. 
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     Jejich původ na španělském území je opředen mnohými spory. Například 

český organolog Antonín Modr se domnívá, že kastaněty do Evropy přinesli 

právě Maurové. Proti tomuto tvrzení ovšem stojí skutečnost, že se nástroje 

z mušlí podobné kastanětám našly již na starověké Krétě a zmínky o nich 

nalezneme také v antice. 

4.3.4.4. Kánún a santúr

     Dalšími hudebními nástroji, které se do Evropy dostaly z východu, jsou 

kánún a santúr. Kánún je citerový nástroj trapezoidového tvaru, který může mít 

až 21 strun a v Evropě je znám spíš pod názvem micanon. Původně perská, až 

2000 let stará paličková citera santúr se stala předchůdkyní evropského cimbálu. 

I přes tvrzení některých autorů (Buchner, 1969: 185), že oba tyto nástroje 

doputovaly do Evropy přes Španělsko, se domnívám, že tomu tak nebylo, jelikož 

jsem o nich v další literatuře zabývající se hudbou středověkého Španělska žádné 

zmínky nenašla. Naopak, cimbál se měl ve Španělsku objevit až v 17. století. 

4.3.5. Křesťané a arabská hudba

       Původní křesťanská hudba je spjata převážně s náboženstvím. Hudba byla 

mimořádně výhodným prostředkem ke komunikaci s bohem a objevovala se i 

během jiných mimořádných událostí v životě starých Hebrejů. Byla efektní, 

hlučná a majestátní. (Beličová, 2006: 64) Již v Novém zákoně se pohled na 

pozemské radosti a stejně tak i hudbu razantně mění a tolerovány nejsou ani 

hudební nástroje, jelikož poněkud připomínají náboženské praktiky pohanů. 

Z bohoslužebných zpěvů jsou vyloučeny ženy. 

     Společně s rozšiřováním křesťanství, se do Evropy dostává i křesťanská 

hudba a na Pyrenejském poloostrově se objevuje již v dobách existence římské 

provincie Hispania. K největšímu rozkvětu křesťanské hudby zde dochází 

zejména v době Vizigótského království. Ze 7. století patrně pocházejí i nejstarší 

latinské světské písně a také nejstarší známý latinský hymnus s refrénem 

“Alleluja, piis edite laudibus“. V této době se setkáváme také s jedním 



30

z největších učenců Vizigótského Španělska a rovněž celého středověku, 

sevillským biskupem Sv. Isidorem Sevillským, který se snažil o záchranu 

doznívající latinské kultury a vzdělanosti. Ve svém díle Etymologie se mimo jiné 

zabývá i hudbou, ovšem dle tvrzení některých autorů, (Beličová, 2006: 141) o 

hudební teorii neměl příliš povědomí, a tak mnohé důležité statě, které přebral 

z jiných spisů, modifikuje, místy také vynechává důležité údaje nebo dává 

přednost vlastní fantazii.

         S příchodem muslimů na poloostrov je křesťanská hudba poněkud 

vytlačována. Přesto lze předpokládat, že stále existují sbory a zpěváci, kteří 

udržují křesťanskou latinskou liturgii živou. Z dobových kodexů, obsahujících 

některé texty zpívaných modliteb nebo způsoby provozování liturgické hudby, se 

dokonce dozvídáme, že v Córdobě existovala škola liturgické hudby. Rozvíjí se 

také tzv. mozarábský chorál, udržovaný v křesťanské společnosti pod 

muslimskou nadvládou neboli Mozaráby. Ačkoliv je mozarábská liturgie 

křesťany, získávajícími od muslimů zpět ztracené území zakazována a 

nahrazována římskou liturgií již od 11. století, dodnes se s ní při výjimečných 

příležitostech setkáme v katedrálách v Toledu nebo Salamance. 

         Nyní se nabízí otázka, jak křesťané vlastně přistupovali k arabské hudbě, 

zda se jí nechali ovlivnit a také jestli se objevovala na dvorech španělských 

křesťanských králů ve stejné míře jako na dvorech muslimů. 

     Hudební tradici ve Španělsku stále udržovali Moriskové, muslimové, kteří po 

reconquistě přijali křest a na poloostrově zůstali. Velmi hlučné bývaly například 

svatby mezi Morisky, kdy se hojně tančilo, zpívalo a v ulicích se ozývaly zvuky 

fléten, bubínků či mnohých strunných nástrojů. Hra na loutnu se udržovala i 

v těch nejvzdálenějších vesnicích. Uvolněnost maurské hudby však budila 

nelibost v řadách církve, která se ji snažila co nejvíce omezovat. 

     Z dochovaných kronik se dozvídáme, že mnozí i křesťanští králové chovali 

maurské hudebníky ve velké úctě a stejně tak, jako muslimští panovníci, i oni je 

připojovali ke služebnictvu královského dvora. Účty paláce Sancha IV.

Kastilského se zmiňují o několika maurských hudebnících v královské kapli,

Pedro IV. například zaměstnával jistého Halezigua, velkého hráče na rebec, Juan 
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II. si oblíbil celou rodinu maurských hráčů, kterým za jejich vystoupení bohatě 

platil. Tato obliba gradovala během veřejných svátků a například i 

korunovačních slavností některých králů, kdy se Maurové společně s Židy a 

dalšími národy vydávali do ulic, kde tančili a zpívali.        

      Ačkoliv je evidentní, že se křesťané na Pyrenejském poloostrově s maurskou 

hudbou setkávali hojně, ať už na královských dvorech, o svátcích nebo při 

odříkávání modliteb moezíny z minaretů, nemáme žádné zprávy o tom, že by se 

křesťané tuto hudbu přímo učili. Kromě popularizace arabského lyrického 

systému zde došlo také k adaptaci některých hudebních nástrojů, mezi něž patřila

například již zmiňovaná loutna. I přes skutečnost, že kroniky v tomto bodě mlčí

a toto tvrzení tedy není ničím podloženo, domnívám se, že ať už ve větší či 

menší míře, musela se díky blízkým stykům maurská hudba do života 

obyčejného křesťana nějakým způsobem promítnout. I pouhé pobrukování písní, 

které často slýcháme kolem, je totiž jistým vlivem.

4.3.6. Trubadúrské zpěvy a evropská středověká hudba

     Přesné určení arabských vlivů ve středověké hudbě není jednoduché a často 

se jedná o pouhé spekulace, ačkoliv zastánců vlivů hispano-arabské kultury na 

středověkou dvorskou kulturu je vcelku mnoho. Největší působení probíhalo 

v jihofrancouzské Provence, která byla místem zrodu potulných pěvců trubadúrů 

a je považována také za kolébku středověké dvorské kultury. 

      Podobnosti lze nalézt v milostné lyrice, ať už ve zpěvu, obsahu písní, 

žánrech či strofických útvarech. Společné jsou motivy jara a přírody, oslovování 

dámy v mužském rodě, skrývání identity dámy, stejné dramatické postavy 

(hlídač dámy, prostředník milenců), projevují se některé patologické projevy 

lásky jako nespavost, bledost, vychrtlost či melancholie (Kubová, 2010).

Bedbrook poukazuje na podivnou podobnost mezi skladbami florentských 

skladatelů, jakým byl například Francesco Landini působící ve 14. století a 

východní tendencí k ornamentálnosti v písních. (Bedbrook, 1945: 79)
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     Trubadúři se obvykle doprovázeli na loutnu nebo rebec. Rebec či rebab je 

strunným smyčcovým nástrojem persko-arabského původu, jedním z nejstarších 

typů houslí, kterého se dodnes využívá v Turecku. Setkáváme se s ním nejen 

v rukou zmiňovaných trubadúrů, ale i ve střední Evropě. Vzhledem k tomu, že se 

o něm žádné mnou prostudované zdroje, zabývající se arabskou hudbou na 

Pyrenejském poloostrově nezmiňují, předpokládám, že se stejně tak jako kánún a 

santúr do zbytku Evropy dostal jinou cestou. Mezi další často užívané nástroje 

patřila viola a žaltář. 

     Původ okcitánského slovesa „trobar“, které znamená skládat poezii a jeho 

francouzské derivace „trouver“ (nalézt, vynalézt), bývá někdy odvozována

z arabského slova „tárab“, jenž se překládá jako píseň. Stejně tak je ale možný 

původ slova z latinského „tropare“, jak ho odvozoval významný katalánský 

filolog Martín de Riquer y Morera. 

   

4.3.7. Andaluská hudební tradice v Maghrebu

     Arabsko-andaluská hudební tradice, která se během muslimské nadvlády na 

Pyrenejském poloostrově vytvořila, se promítla nejen do evropské a zejména 

španělské hudby, nýbrž i zpětně do oblastí, ze kterých částečně vzešla - do 

arabských zemí v severní Africe neboli Maghrebu. Formuje se zejména díky 

křesťany pronásledovaným andaluským muslimům, kteří ze Španělska v období 

mezi 11. až 16. stoletím prchají na území Maroka, Tuniska a Alžírska.

     Základní formu andaluské hudby v Maghrebu tvoří tzv. „nouba“; sled 

skladeb, které otevírá recitativní úvod bez rytmu, pokračování je zprvu pomalé, 

postupně zrychluje a graduje k závěru. (Dorůžka, 2012) Paralelami k noubě

může být íránský „dastgah“ nebo evropská „suita“. Nejčastěji používanými 

hudebními nástroji v Maghrebu je loutna úd v podobě, do jaké ji přetvořil 

Ziryab, smyčcové nástroje rebec a kemandže, mezi perkusními nástroji 

nalezneme tamburínu, rámcový buben bendir nebo malý bubínek darbuku.

     Andaluským elementem byla zásadně ovlivněna klasická hudba alžírská, 

která se vyznačuje velkou technickou dovedností a dělí se na tři základní školy: 

Tlemcenskou, Alžírskou a Konstantinskou. Skladby se člení do dvanácti suit a 
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hrají se převážně na loutnu, citeru a rákosovou flétnu, zatímco rytmus obstarávají 

bubínky. 

   Přestože má andaluská hudba v Maghrebu roli spíše koncertní, umělecké 

hudby, její prvky se objevují například i v alžírské lidové hudbě šábi. Tento 

hudební žánr se zrodil ve starém městě Alžíru (Kasba) ve dvacátých letech 

minulého století. Vyznačuje se specifickými rytmy a poetickými texty 

v nářečové arabštině, hlavními tématy jsou odboj, legendy, exil nebo významné 

události v životě společnosti. Mistrem tohoto žánru je El Hadž M’Hamed El 

Anka. (www. algerie.cz, 2012)

5. Španělský tanec

5.1. Španělské lidové tance

     Vzhledem k velkým kulturním specifikům jednotlivých regionů Španělska se 

zde, oblast od oblasti, setkáváme také s mnoha specifickými hudebními a 

tanečními projevy.

        Dominantním prvkem všech španělských tanců je rytmus, který tanečníci 

zdůrazňují hrou na kastaněty, potlesky či podupy. Čím více se blížíme k jihu, tím 

jsou tyto projevy patrnější. Také ruce se zvedají společně se zeměpisnou šířkou,

takže v Baskicku se při tanci drží podél těla, v Aragonii či Kastilii se zvedají do 

výše ramen a v Andalusii se jimi pohybuje od pasu až vysoko nad hlavu. 

     Pro Katalánsko je typický kruhový tanec sardana, jenž obvykle tančí několik 

lidí, kteří se společně drží za nad hlavu pozvednuté ruce a lehce podupávají 

naučené kroky. Ačkoliv lze sardanu tančit i v malém počtu, často ji během fiest 

na náměstí tančí lidé z celého městečka, všichni spojeni do jediného velkého 

kruhu. Tanec doprovází jedenáctičlenná kapela nesoucí název cobla, obvykle 

složená z několika dechových nástrojů (např. trumpety, trombón) a jedné basy. 

Poslední hráč hraje jednou rukou na malý bubínek, který se v katalánštině nazývá 

tamborí a druhou rukou přidržuje dřevěnou flétnu flabiol.

       Další regionální zvláštnosti nalezneme například v Baskicku, kde se setkáme 

s „mečovými tanci“, kdy je typickým hudebním nástroje flétna txista a roh alboka,

nebo Extramaduře, kde jsou patrné portugalské vlivy, obzvláště v bubnu zvaném 
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„zambomba“, který se nápadně podobá portugalské „sarronce“. Ve střední části 

Španělska a v Galicii se naopak vyskytují spíše vlivy keltské, patrné v hojném 

využívání dud nazývaných „gaita“, které jsou téměř identické s klasickými dudy 

skotskými. 

    Po celém Španělsku se setkáme s typickou jotou, která původně pochází 

z oblasti Aragónu, avšak i ona se region od regionu odlišuje. Tanec má obvykle 

třídobý takt a rychlé tempo, ve kterém tanečníci vykopávají nohy vysoko před 

sebe. Nejčastěji používaným nástrojem, na který se tanečníci doprovázejí, jsou 

kastaněty, ostatní hudební nástroje se liší dle oblasti. Například pro Galicii jsou 

typické již zmiňované dudy, v Kastilii naopak vídáme spíše kytaru nebo loutnu. 

     Jakkoliv jsou všechny tyto tance zajímavé, neobjevují se v nich žádné 

orientální vlivy, které muslimové na Pyrenejský poloostrov mohli importovat, a 

proto se jimi dále nebudeme zabývat.  Opakem je ovšem oblast dnešní Andalusie 

a částečně také Murcie, kde se arabské vlivy do tanců promítly v míře více než 

hojné, zejména pak v typickém hudebním a tanečním projevu flamenco. 

5.2. Flamenco

5.2.1. Co je flamenco?

     Flamencem rozumíme hudební a taneční umění, jež se vyvinulo z lidových 

písní a tanců jihošpanělské Andalusie, hluboce ovlivněných arabskou, cikánskou a 

židovskou kulturou. 

     Tradičně se dělí na čtyři základní části, kterými jsou „cante“ (zpěv), „baile“

(tanec), „toque“ (hra na kytaru) a „jaleo“ (slovní povzbuzování). Ačkoliv se 

například v České republice nejvíce rozvíjí taneční složka flamenca, v samotném 

Španělsku je největší úcta věnována zpěvákům. Zpěv se, stejně tak jako další 

složky flamenca, rozděluje na jednotlivé styly, kterých je dnes již několik desítek 

a jejich počet stále roste. Cante flamenco může existovat také bez doprovodu 

kytary či tance, pouze samostatně. Takovým písním se říká „a palo seco“. 

Flamencová kytara sloužila zprvu spíše jako nástroj doprovodný a sólovým 

nástrojem se stala až v průběhu posledních desetiletí. Flamencové skladby 
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vycházejí z flamencových stylů (palos), které určují zejména rytmus skladby 

(compás) a také její harmonii.

     „Tajemství tance flamenco spočívá v umění tanečníků nejprve pomalými 

pohyby nahromadit a vystupňovat přesně vypočtené množství napětí a potom ve 

vhodný okamžik toto nahromaděné napětí prudce a živelně uvolnit. (Němcová, 

2008: 15) Ačkoliv se tančí v páru i sólově, vždy je důležité, aby vynikla osobitost 

každého tanečníka. Jedním z nejtypičtějších prvků flamenca je kromě 

charakteristických pohybů pažemi podupávání a klepání podpatky. Původně se 

ovšem rytmus vytleskával pouze rukama a „zapateado“, jak se ono podupávání 

nazývá, se objevilo až v 19. století. Také provedení tance má mnoho 

charakteristických stylů, které se od sebe navzájem velmi liší; mezi nejznámější 

regionální tance patří například „sevillanas“ či „fandangos“. 

     Další dělení souvisí s interpretační náročností. „Flamenco jondo“ neboli 

hluboké flamenco je nejstarší formou flamenca a všechny ostatní formy z něj 

vycházejí. Jeho interpretace je ze všech nejnáročnější a obvykle je určeno 

profesionálním hudebníkům. Mnohem živější, optimističtější a také méně 

umělecky náročné je „flamenco chico“ (lehké flamenco). Mezistupněm mezi 

oběma formami je střední flamenco, „flamenco intermedio“. 

     Nejčastěji používanými nástroji je flamencová kytara, jejíž specifika jsme 

probrali již v jedné z předcházejících kapitol, cajón (dřevěná krabice s ozvučným 

otvorem na jedné straně, na které hráč obkročmo sedí a dlaněmi tluče do jejích 

boků), kastaněty a malé perkusní nástroje jako rolničky, zvonečky, chřestítka nebo 

tamburína. 

5.2.2. Jak flamenco vzniklo

       Vlastní historie flamenca se datuje až od počátku 18. století. Původně se 

flamenco provozovalo pouze v úzkém rodinném kruhu v domácnostech, zejména 

cikánských, přelom nastává až v roce 1842. Tehdy se rozšiřuje do hospod, kde 

vystupují neprofesionální tanečníci, zpěváci a hudebníci a v cikánské hudbě se 

poprvé objevuje flamencová kytara, která se do té doby používala pouze 

v andaluské lidové hudbě nebo na aristokratických dvorech. 
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     Tzv. Zlatá éra flamenca nastává v roce 1864, kdy flamencový zpěvák Silverio 

Franconetti v Seville otvírá první Café cantante. Tento typ hudební kavárny, ve 

které se pořádají veřejné produkce, zaměřené především na flamenco, se dostává 

do obliby a brzy se rozšiřuje nejen v Andalusii, ale po celém Španělsku. Flamenco 

a zejména pak jeho cikánská složka se setkává s úspěchem i mezi literárními 

autory, kteří mu věnují mnohá díla (např. francouzský spisovatel Prosper Merimée 

a jeho román Carmen). Ona velká popularizace flamenca má však na něj spíše 

negativní dopad, jelikož se v zájmu komerčního úspěchu snaží příliš přizpůsobit 

vkusu širokého publika a ztrácí tak svou původnost. To vedlo na přelomu 19. a 

20. století k velkému úpadku flamenca, ze kterého se začalo postupně dostávat až 

v padesátých letech. Tento umělecký vzestup přetrvává až do dnešních dnů a 

vzhledem ke stále větší oblíbenosti tance (i mezi českými tanečníky a kytaristy) 

bude patrně pokračovat i nadále. 

     Prvky, se kterými se ve flamencu setkáme, ovšem pocházejí z mnohem starší 

doby, než o které byla řeč v předchozích odstavcích. „Původ tance je spojen 

zejména s byzantskou hudbou, jejíž prvky se dostaly do španělského kostelního 

zpěvu, s hudebním a tanečním umění Maurů, cikánských kmenů a konečně s prvky 

židovské kultury, zejména žalozpěvů“. (Urbanová, 1983: 8)

5.2.3. Arabské prvky ve flamencu

     Jak již bylo zmiňováno dříve, již v antickém Řecku se objevují malby, na 

kterých jsou znázorněny tanečníci s pozicemi těla podobnými těm flamencovým a 

také odsud pochází základní element flamenca, frygický styl stupnice. Římané sem 

poté importovali strunný nástroj kitheru. Další zásadní vlivy přinášejí z arabského 

světa právě muslimové.

     Arabská hudba přispěla především k lyričnosti a emocionalitě španělské lidové 

hudby. „Duende“, neboli zpěvem dosažený stav extáze, vytržení, ve kterém jsou 

zpěváci hudbou naprosto pohlceni, byl převzat z arabského „tarab“. K navození 

tohoto stavu slouží vzájemné povzbuzování interpretů, jež se nazývá „jaleo“, kdy 

se interpreti navzájem snaží „vyburcovat“ k vyššímu výkonu a hlubšímu požitku 
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z hudby. To je doprovázeno zejména typickými výkřiky jako vamos!, pasa! či 

olé!. 

     Zajímavý je původ posledního pokřiku „olé!“, jelikož bývá často ztotožňován 

s arabským slovem Alláh. Rozdíl mezi „olé!“, které se vykřikuje během býčích 

zápasů a flamencovým „olé!“ spočívá v tom, že u prvního se klade důraz na 

druhou slabiku a u druhého na první. Kromě něj se ve španělské hudbě objevuje 

mnoho dalších slov arabského původu, jako například „zambra“, „zorongo“, 

„sarabanda“ či „fandango“.

     Muslimové přinášejí také přednostně sólový charakter tance, oddělování tanců 

dle pohlaví nebo širší prostor k uplatnění improvizace tanečníků. Objevují se 

složité a křížené rytmy, klouzání mezi notami či používání sestupné kadence a 

samozřejmě také již zmiňované mikrointervaly. Častým je tvrzení, že dominantní, 

velmi propracovaný a nápadný pohyb rukou u žen a potlačování úlohy nohou 

vznikl kvůli muslimské tradici, dle které byly ženské údy zakrývány látkami a 

nesměly se ukazovat. Od dvacátého století se ovšem i nohy stávají velice 

důležitým tanečním prvkem a dnes bychom tuto tradici jen těžko odhalili.

5.2.4. Původ slova flamenco

    Variant o původu slova flamenco nalezneme hned několik. Někteří se 

domnívají, že se odvozeno ze španělského slova „flamingo“ neboli plameňák, a to 

kvůli jeho typickému postoji, ne nepodobnému postoji flamencového tanečníka. 

Jako další možnost se nabízí označení pro pyšné a domýšlivé Vlámy, kteří do 

Španělska přišli s prvními Habsburky a byli místními nazýváni „flamencos“, tj. 

náfukové. (Urbanová, 1983: 9) Pro nás nejzajímavější je ovšem tvrzení, že slovo 

flamenco vzniklo zkomolením arabského fel-lah meng nebo felahmen ikum, které 

označovalo venkovského zpěváka, ovšem podle jiných zdrojů také vyhnaného 

muslimského rolníka z dob reconquisty. 

     Dnes je všeobecně uznávána teorie folkloristy a muzikologa Manuela Garcíi 

Matose, který vidí původ flamenca ve slově „flamencia“, neboli nádherný, které 

se objevuje v 18. století ve spojení s talentovanými cikánskými hudebníky a 

tanečníky. 
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5.2.5. Cikánské kmeny 

     Do Španělska se cikánské kmeny vydaly z Indie, patrně už kolem roku 1000, 

kdy se o nich objevují první zmínky v Persii. Ačkoliv prošly prakticky celou 

Evropou a přes Byzantskou říši, střední Evropu a Francii se roku 1430 objevují až 

v Anglii, na Pyrenejský poloostrov se dostaly jižní cestou přes severní Afriku. V 

severním Španělsku se pak poprvé objevily v roce 1447. Cestou vstřebávaly 

kulturní vlivy zemí, kterými procházely, a proto se patrně hudba balkánských 

cikánů od těch španělských v mnohém liší.

     Ačkoliv Cikáni vstřebali a částečně přetvořili španělskou lidovou hudbu, nelze 

říci, že by flamenco do Španělska přinesli, protože s výjimkou jižní Francie, se 

nikde jinde na světě v cikánských komunitách obdobný typ hudby nevyskytuje. 

Navíc se domnívám, že ve chvíli, kdy cikánské kmeny dorazily na Pyrenejský 

poloostrov, mohly být již arabskou hudbou, s níž na své cestě přes severní Afriku 

jistě přišly do kontaktu, nějakým způsobem ovlivněny. Určité podobnosti se 

objevují také s indickým tancem kathak, patrné jsou i další indické vlivy, 

například v odívání.

     Jejich velkým přínosem bylo uchovávání předchozích hudebních tradic, které 

přišly již dříve společně s muslimským vpádem a bez jejichž přičinění by patrně 

zmizely. S Maury měli Cikáni mnoho společného, mimo jiné například zájem o 

romantismus a orientální mysticismus, téma smrti, emocionalitu, hrdost na své 

tradice, vyhraněný individualismus a hlubokou oddanost rodině. V hudbě 

zachovali mikrotonální a půltónové zdobení, klouzání mezi notami a používání 

sestupné kadence, složité rytmy nebo používání zastřeného a drsného hlasu. 

          Zatímco se původní andaluská tradice, ovlivněná arabskou hudbou nadále 

rozvíjela především veřejně, v ulicích, během lidových oslav a fiest, persekuovaní 

Cikáni se hudbě věnovali především v rodinném kruhu, kde jistým způsobem 

často zastupovala i roli náboženství. Oproti andaluským kastanětám, bubínkům a 

tamburínám, využívali k udávání rytmu zejména rukou; louskání prsty či rytmické 

ťukání do stolu. Texty jejich písní byly spíše melancholické a veselejší andaluské 
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hudbě se učili kvůli necikánskému publiku, pro které vystupovali a které si více 

cenilo právě ji. 

     Andaluská hudba byla značně poznamenána také objevením Ameriky, díky 

němuž se v Seville rozmohl obchod s africkými otroky, kteří sem některé své 

specifické hudební tradice importovali. Protože byly námořní lodě do Nového 

světa vypravovány především z oblasti Andalusie, docházelo zde ke kumulaci lidí 

z celého Španělska, kteří sem přinášeli svou kulturu a s ní i hudbu. Bez zmínky 

nemohou zůstat ani hudební prvky přivezené ze samotné Latinské Ameriky. 

     Od 15. století se flamenco vyvíjelo ve dvou formách; jako andaluské, které 

vzniklo z andaluské lidové hudby obohacené o arabské, židovské a berberské 

vlivy a jako flamenco cikánské, přetvořené do specifické pěvecké a taneční formy, 

označované jako „cante gitano“ (cikánský zpěv) a „baile gitano“ (cikánský 

tanec). Ke spojení těchto dvou forem došlo právě na počátku 18. století, čímž se 

vytvořil základ tance, podobného dnešnímu flamencu. 

6.Snoubení moderní arabské hudby s populární hudbou Západu

     Prolínání arabské hudby s evropskou samozřejmě neskončilo v 15. století s 

odchodem Muslimů z Pyrenejského poloostrova, nýbrž nadále pokračovalo a to 

zejména v oblasti Maghrebu, který se stal v první polovině 19. století součástí 

francouzské koloniální říše. Ačkoliv na jednu stranu zde po sobě kolonialismus 

zanechal mnoho špatných vzpomínek, na druhou obohatil místní hudbu, zasloužil 

se o otevřenější texty písní a v neposlední řadě i o její šíření do světa. Můžeme 

namítnout, že tímto mísením zmizí tradiční arabská hudba a do jisté míry je to i 

možné. Domnívám se ovšem, jak následně doložím na příkladu některých 

současných hudebníků, že arabská hudba je natolik zajímavá sama o sobě, že 

spíše ona bude ovlivňovat další hudební styly, než by jimi byla pohlcena. Velkou 

roli hraje rovněž silné nacionální cítění Arabů, kteří si své hluboko zakořeněné 

tradice udržují nejen ve svém rodném kraji, ale často se jich odmítají vzdát ještě 

dlouho po příchodu do západních zemí. Stále výraznější oblíbenost arabské hudby 

ve světě není pouze zásluhou francouzského kolonialismu. Hudebníky i 

posluchače arabská hudba okouzlila pro své složité a emotivní melodie. Přestože 
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se například alžírský zpěvák Rachid Taha idylicky domnívá, že rozmach arabské 

hudby v Evropě pramení z historické příbuznosti (Beránek, 2004), vidím její 

úspěch spíše v touze Evropanů po něčem novém, neotřelém, exotickém.

6.1. Vzestup alžírské hudby pod francouzským vlivem

      Jedním z nejtypičtějších hudebních žánrů, na kterém se podepsal francouzský 

vliv je rai, který se rozvíjel od třicátých let 20. století v tavernách alžírského 

přístavu Oranu (někdy nazývaném „Malá Paříž“) a díky obsahu svých textů patří 

k nejkontroverznějším z celé arabské oblasti. Ačkoliv pro Francouze je sex a 

alkohol v písňových textech na denním pořádku, islamistům se podobná témata 

zdají extrémně nevhodná a poměrně dost proti tomuto žánru brojí. Dalšími často 

propíranými tématy jsou sociální problémy, do 60. let hojně spojované s 

kolonialismem. Súdánský muzikolog Mahi Ismail však poukazuje na skutečnost, 

že texty rai původně vycházejí z tradice svatebních písní a jejich účelem tedy není 

nikoho popudit nebo snad nabádat k hříchu. (Dorůžka, 2012)

    Ona uvolněnost je patrně i důvodem, proč se rai stalo oblíbené také v samotné 

Francii a plně se začlenilo do místní populární hudby. Jednou z největších 

osobností je alžírský zpěvák Khaled, někdy řečený také Cheb, což ovšem 

znamená pouhé arabské označení mladého muže a vzhledem k jeho současnému 

věku (52) ztrácí na významu. Kromě tradičního rai ve svých písních zabrousil i do 

populární hudby, podílel se na několika hollywoodských soundtracích (Pátý 

element, 1997) a ve spolupráci se slavnými kytaristy si vyzkoušel rovněž 

flamencový zpěv. Ženskou představitelkou byla energická Cheikha Rimitti, jež 

svou kariéru začínala jako barová a kabaretní zpěvačka, což se do textů jejích 

písní nezřídka promítlo.

     Přestože se ve Francii a v dalších evropských zemích setkáváme s mnoha 

jedinečnými a uznávanými umělci a profesionály, kteří se hudbě věnují celý svůj 

život, ve své domovině jsou často považováni za méně kvalifikované. Důvod k 

takovému smýšlení se mi ovšem zdá pragmatický a rozhodně nesouvisí se 

žádnými vykonstruovanými nacionalistickými ideologiemi. Evropští hudebníci 

zabývající arabskou hudbou bývají totiž velmi často omezeni klasickými 
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evropskými školami, díky čemuž následně postrádají potřebné zanícení a vášeň, 

pro emotivní arabskou hudbu zásadní. 

6.2. Populární hudba Západu v arabských zemích

     Arabská hudba se začala významně proměňovat s příchodem 2. poloviny 19. 

století, zvláště na území Egypta, který byl během vlády Muhammada Alího po 

všech stránkách modernizován a industrializován, což napomohlo rozvoji 

gramofonového průmyslu. Hudba se najednou stala dostupná všem a šířila se i do 

dalších oblastí arabského světa. Odvrácenou stranou mince byla přílišná snaha 

některých interpretů o přiblížení se evropské hudbě na úkor své vlastní; díky 

omezenému časovému rozsahu desek musely být skladby kráceny a vytrácela se 

také původní, velmi ceněná improvizace. Poté, co opadla první vlna nadšení 

z přílivu evropské hudby, se však mnoho hudebníků začalo navracet ke svým 

vlastním kořenům a proslavili se interpretacemi lidových písní.

      Tento návrat k tradicím se projevuje i nyní a s nástupem nové generace

dochází ke kombinování arabské hudby s poměrně neslučitelnými západními 

žánry, mezi jaké patří například metal. Výborným příkladem takové kombinace je 

tuniská powermetalová skupina Myrath, která se inspiruje svými kořeny a v 

písních využívá jak typických orientálních hudebních prvků, tak i tradiční tuniské 

hudební nástroje. Setkáme se i s dalšími podobnými hudebními skupinami, které 

si ovšem z „nálepky“ orientální hudba dělají pouze reklamu. Celou situaci dobře 

charakterizuje frontman Myrath Zaher Zorgati: „Já osobně nemám moc rád 

metalové kapely, které o sobě tvrdí, že hrají orientální metal a přitom používají 

jen nějaké orientem ovlivněná intra, které zní jako z nějakého špatného 

hollywoodského filmu o starověkém Egyptě. Naší snahou je, aby orientální složka 

byla nedílnou součástí naší tvorby, aby výsledkem nebyl pouze slepenec 

metalových kytar a arabských samplů. Živé nástroje jsou pro nás velmi důležité.“ 

(dalas, 2001) Toto míšení starých a nových prvků v hudbě oceňují všechny 

generace. Starším lidem se líbí propojenost s tradiční hudbou a snaha hudebníků 

vyzdvihnout své kulturní kořeny, mladším naopak moderní propojení 

s celosvětovými hudebními trendy.
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     Kromě metalových kapel se můžeme v arabském světě setkat rovněž

s kapelami punkovými, avšak na rozdíl od elektronické hudby, která je nyní na 

opravdovém vzestupu zatím spíše v omezené míře. Toto omezení je zřejmě 

způsobeno především často kontroverzními a sarkastickými texty, které netěší 

vládu, jejíž autoritativní režim je v nich často kritizován, a mnohdy ani neosloví 

případné publikum, které dle slov zpěváka syrské punkové skupiny Mazhott 

Rašvána Zazy: „sarkasmu vůbec nerozumí“. Problém se objevuje i v samotném 

pojetí hudby, která je v arabském světě chápána jako opravdové umění, v němž se 

očekává ovládání hudebního nástroje na hranici virtuozity, což, přiznejme si, 

například pro punk není právě typické. 

6.3.Arabská hudba na Západě

     Arabské hudební prvky, stejně jako celý fenomén world music, se v Evropě a 

Americe objevuje s nástupem 60. let, kdy vzniká nová alternativně založená 

mládež, která odmítá konzumní pop a tvrdší hudba je pro ni přílišné sousto. 

Ideální cestu nalezli v do té doby nepříliš známé hudbě mimoevropské, zejména 

v její asijské formě, spojované s buddhismem a halucinogenními drogami. Cesta 

k hudbě arabské pak byla jen krátká. 

     Orientální hudbou se inspirovali i Led Zeppelin v jedné ze svých 

nejznámějších písní Kashmir a v podobném duchu po jejich rozpadu pokračoval, 

již jako sólový zpěvák, frontman Robert Plant, který s mimoevropskou hudbou 

experimentoval na několika svých albech a po boku arabských hudebníků 

koncertoval na hudebním festivalu v Timbuktu.  Významně ovlivněna byla také 

tvorba britského multiinstrumentalisty Mika Oldfielda nebo písně německé 

alternativní rockové kapely Popol Vuh. Důležitou osobností, která se zasloužila o

zpopularizování world music je anglický hudebník Peter Gabriel, který ve svých 

skladbách kombinuje etnickou a elektronickou hudbu. Ten na počátku 80. let také 

založil mezinárodní hudební festival WOMAD (World of Music, Art and Dance), 

který se od té doby koná v mnoha zemích až dodnes a na kterém se každoročně 

setkávají umělci z celého světa, mnohdy právě z arabských zemí. Aktuálně se 

s arabskými hudebními prvky setkáme například u jedné z nejslavnějších 
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francouzských reggae kapel Dub Incorporation nebo australských Dead Can 

Dance, kteří se ve svých skladbách kromě orientální a etnické hudby inspirují

rovněž zaniklými hudebními kulturami.  

     V České republice je arabská hudba vcelku opomíjena a interpreti, kteří ji ve 

svých skladbách využívají, jsou vesměs přistěhovalci blízkovýchodního původu. 

Mezi takové skupiny se řadí například pražská Al-Yaman, ve které se hlavní 

vokalistka Ashwaq Abdulla Kulaib narozená v Jemenu inspiruje lidovými 

jemenskými písněmi, které za pomoci ostatních členů kombinuje s elektronikou či 

trancem. Další podobné těleso složené ze dvou Syřanů a jednoho Libanonce, které 

působí v našich končinách, se na počest výše zmiňovaného hudebního inovátora 

jmenuje Ziriab. Jejich repertoár zahrnuje arabskou lidovou hudbu hranou na 

tradiční nástroje.

        

6.4.Orientální tanec

     V průběhu minulého století začal do Západní společnosti kromě hudby 

pronikat rovněž orientální tanec, který se sice neobjevuje pouze v muslimských 

zemích, ale právě jeho arabská varianta Raks Sharki je variantou nejznámější a 

nejrozšířenější. 

     Orientální tanec je jedním z nejstarších tanců, jelikož se o něm zmiňují již 

4000 let staré prameny z oblasti Sumerské říše. Protože stejně tak jako později u 

Egypťanů, Peršanů nebo také Řeků symbolizoval plodnost, byl v jeho případě 

kladen důraz především na pohyby prsou, břicha a pozadí a jednalo se tedy 

záležitost ženskou. Tančíval se pak zejména během jarních oslav plodnosti. Pro 

větší vizuální atraktivnost se využívalo závojů, penízků, někdy také sečných 

zbraní jako šavlí nebo například i živých hadů. V arabském světě se tento druh 

tance objevuje díky kočovným cikánským kmenům, které podobný typ přinesly 

v 11. století z Indie a často mu dodávaly velmi erotický podtext.  

     Muslimové však tanci dali mnohem komornější a intimnější ráz, ženy ho 

tančily takřka výhradně pro své muže a míra jejich tanečního umu hrála 

významnou roli dokonce i při výběru nevěsty. Výjimky se objevovaly během 

významných mužských návštěv, při kterých se pánové chtěli nejen pochlubit 
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umem své manželky, ale také své hosty pohledem na svou tančící choť potěšit. 

Specifický charakter pak měly tradiční harémy, tzn. oddělené dámské části paláce, 

kde byl tanec jedním z prostředků soupeření o moc a přízeň majitele harému. 

Sálová varianta tance Raks sharki, se kterou se dnes setkáváme nejčastěji, se 

vyvíjela v Egyptě, odkud se v minulém století dostala až do evropských zemí. 

V té době už byl ovšem tradiční tanec pod silným vlivem evropských kabaretů, 

díky čemuž začal ztrácet svůj původní význam a nová propracovanější 

choreografie ho připravila o veškerou improvizaci. V takové podobě začal tanec, 

zejména prostřednictvím kinematografie, pronikat do Evropy. 

      V souvislosti s výrazným užíváním rukou v orientálním tanci i flamencu se 

nabízí otázka, co mají oba tance společného a zda se nemohly navzájem 

ovlivňovat. Je pravda, že Cikáni, kteří dorazili v 15. století do Andalusie, 

orientální tanec znali, avšak při hlubším zkoumání jednotlivých tanečních prvků 

flamenca žádné podobnosti patrny nejsou. Zásadní rozdíl tkví v pohybech rukou, 

jež ve flamencu bývají plynule vedeny do vnitřního kruhu, na rozdíl od 

orientálních, tzv. hadích paží, které se pohybují relativně volně. Orientální tanec je 

celkově mnohem uvolněnější, založený na živých pohybech svalů v oblasti trupu;

flamencoví tanečníci mají naopak trup velmi zpevněný a kladou důraz na dupy 

nohou. 

     Objevují se i opačné teorie, které vidí v tureckém břišním tanci 16. století 

španělský odraz, zvláště pak v pozicích těla a užívání kastanět. Kastaněty však 

nejsou pouze španělským nebo arabským fenoménem a jejich formy se vyskytují 

po celém světě. Import tanečních prvků do podobně kulturně i geograficky 

vzdálené oblasti, jakou je například Turecko, by byl navíc značně komplikovaný.       

                                                                        

     Evropanky tanec objevily až v průběhu 20. století, ovlivněné oblastí koloniální 

severní Afriky, kde se jím inspirovaly pokrokové Francouzky. Původně se 

nazýval dance du ventre - tanec žaludku, z čehož se později vyvinul název pro 

tanec břišní. Orientální tanec Evropanky inspiruje k rozvoji jejich osobnosti, 

umocňuje jejich ženskost a sebevědomí. Pozitivní účinky se projevují nejen po 

psychické, nýbrž i fyzické stránce, neboť tancem se prokrvuje tělo, formuje 

postava, posilují se svaly a stejně jako při jiné fyzické činnosti se uvolňují 
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endorfiny, které mají vliv na odbourávání stresu. Moderní břišní tanečnice často 

využívají západních hudebních prvků, které jsou o poznání harmoničtější, než 

původní nepravidelný rytmus východní hudby. V novém kulturním prostředí se 

také pozměnila funkce tance. 

6.5.Budoucnost arabské hudby

     Budoucnost arabské hudby v arabských zemích, stejně jako v Evropě a celém 

západním světě vidím velice slibně. Silné nacionální cítění nositelů arabské 

kultury, ať už pocházejí z Arabského poloostrova nebo Severní Afriky, se 

promítá i do hudby; interpreti se často snaží čerpat ze svých tradic a západní 

hudba slouží spíše k obohacení vlastní hudby, nežli k jejímu potlačení. Imigranti, 

kteří přicházejí na západ a jejichž počet, jak jsem již zmiňovala výše, stále 

narůstá, si pak své tradice často přinášejí s sebou, což může vést k dalšímu 

rozvoji arabské hudby i mimo původní území. Také samotní Evropané se 

orientální hudbou inspirují a vzhledem k relativně nedávnému objevení world-

music by se jejich zájem mohl s postupem času ještě více rozvinout. 
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7.Závěr 

     V této práci jsem se pokusila postihnout pozitiva, která pro evropskou kulturu 

a vědu vyplynula ze středověkého muslimského působení na Pyrenejském 

poloostrově zejména v oblasti hudby a tance. Závěry, k nimž jsem došla, byly 

vesměs předvídatelné a nijak nevybočovaly z mé představy o hudebním přínosu 

v Evropě, s níž jsem práci psát začínala. Arabská hudba se na hudbě evropské a 

zejména pak flamencu podepsala značným způsobem. Ať už se jedná o příliv 

nových hudebních nástrojů, hlubší prožití hudby nebo rozvíjení její lyrické 

stránky. Překvapením byla velká propojenost španělské cikánské kultury s 

arabskou, způsobující komplikace v určování původu konkrétních hudebních a 

tanečních vlivů, respektive v určování toho, které prvky byly importovány již 

během muslimského záboru Pyrenejského poloostrova v 8. století a které 

přinesly kočovné cikánské kmeny ve 14. století. 

     Práce se nazývá Muslimský kulturní přínos, a přestože v ní často operuji 

termínem arabský či arabská hudba apod., nelze oba výrazy zaměňovat. Termín 

muslimský bývá spojován s islámem, a ačkoliv se hojně objevuje právě 

v arabských zemích, můžeme se s ním setkat například i v Indii nebo východní 

Africe. I přes skutečnost, že na Pyrenejském poloostrově, došlo k šíření 

arabského jazyka a kultury, lidé, kteří zde působili, Arabové většinou nebyli. 

Spojovala je však víra v islám. Z tohoto důvodu jsem práci pojmenovala 

muslimský kulturní přínos, neboť arabská hudba se do Evropy šířila právě 

prostřednictvím muslimů na Pyrenejském poloostrově. 

     Muslimský kulturní i vědecký přínos je nezpochybnitelný, přesto se v 

povědomí Evropanů neobjevuje v takové míře, v jaké by si zasloužil. Většina z 

nich žije v iluzivní představě, dle které se křesťanská Evropa jeví jako ničím 

neovlivnitelná a málokdo si pak uvědomuje, kolik jiných kultur se na jejím 

vzniku podílelo. K pochopení kultury je však třeba znát i její historické kořeny. 

Věřím, že tato práce umožní potenciálním čtenářům rozšířit obzory související s 

evropskou historií, stejně tak, jako je při jejím zpracovávání pomohla rozšířit 

mně.
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8. Vysvětlivky

Heptatonická stupnice; sedmitónová stupnice

Kvarta; čtvrtý tón v diatonické stupnici

Metrum; hodnotový systém, který skladbu člení na zk. relativně stejné celky, 

seskupených dle principu přízvučnosti a nepřízvučnosti

Interval; vzdálenost mezi výškami dvou tónů, zk. intervalem je celý tón 

Kadence; ustálený harmonický sled akordů

Mikrointerval; Vzdálenost mezi dvěma tóny je kratší než celý tón (př. třetinotón)

Perkusní nástroje; bicí nástroje

Polyfonie; skladebná technika, při níž skladbu vytváří více než jeden samostatný 

hlas.

Suita; skladba, ve které dochází ke střídání pomalých a rychlých částí a stejné 

tóniny

Tonální systém; vztahový řád mezi tóny v melodickém a harmonickém významu

„zambra“, „zorongo“, „sarabanda“ či „fandango“; druhy tanců.
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