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World Music 
 

Muzica Arabo-Andaluză (I) 
 

Cezar Bogdan Alexandru GRIGORAŞ 
 
În sec. XX, arta muzicală de factură orientală a cunoscut o 

dezvoltare fără precedent, constituind mai mult ca oricând un subiect 
predilect de analiză muzicologică, istorică sau socio-culturală. 
Această preocupare pentru muzica orientală nu este prezentă numai 
în spaţiul istorico-geografic locuit de către popoare de sorginte 
orientală – Orientul Mijlociu şi Apropiat sau Africa de Nord. Tot mai 
mulţi cercetători europeni şi americani se specializează pe studiul şi 
pe analiza fenomenului muzical din zona orientală. Se caută şi se 
studiază originile acestor muzici, evoluţia lor de-a lungul timpului, 
precum şi interferenţele cu muzica altor popoare sau populaţii. 

În cadrul diferitelor categorii muzicale definite prin sintagma 
orientale, muzica arabo-andaluză ocupă un loc aparte, având o istorie 
şi o evoluţie influenţată direct de către o serie de evenimente istorice 
quasi-singulare în istoria umanităţii. Este evident faptul că nu ne 
putem ocupa de fenomenul muzical arabo-andaluz fără a evidenţia 
conjunctura şi contextul istoric şi social care au favorizat şi facilitat 
apariţia şi dezvoltarea acestui gen muzical aparte. Pentru a înţelege 
transformările şi mutaţiile petrecute în cadrul muzical arabo-andaluz, 
este fundamentală cunoaşterea şi înţelegerea cauzelor care au stat la 
baza acestor mutaţii.  

Problemele se multiplică pe măsură ce se avansează în 
substanţa analizei socio-culturale, ajungându-se la problema 
relaţionării reciproce a diferitele comunităţi ce au coabitat paşnic în 
acea perioadă pe teritoriul Peninsulei Iberice. Cum au reuşit să 
convieţuiască creştinii împreună cu musulmanii şi evreii ? Cum şi de 
ce au ajuns evreii într-un teritoriu ocupat de către arabi ? Care a fost 
gradul de intereacţionare dintre cele trei comunităţi? Cum se traduce 
această interacţiune în plan muzical ? Cum se face că trei comunităţi 
atât de diferite şi de antagonice au reuşit să creeze o muzică unitară, 
comună, în care fiecare să îşi regăsească propria identitate ? Erau 
într-adevăr aceste identităţi atât de diferite ori erau mult mai 
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asemănătoare decât s-a crezut ? De unde s-a plecat ? Care erau 
bazele muzicii arabo-andaluze înainte de cucerirea Spaniei de către 
arabi ? Ce contribuţie muzicală a adus fiecare comunitate la edificarea 
noului gen născut pe teritoriul iberic ? Cum se explică faptul că, la mai 
bine de 500 de ani de la dispariţia ultimului bastion musulman din 
Peninsula Iberică – Califatul Granadei – muzica creată de această 
civilizaţie supravieţuieşte încă pe malul sudic al Mării Mediterane ? 
Care este secretul acestei continuităţi culturale nemaiîntâlnite în 
condiţiile unei strămutări brutale şi masive de populaţii ?  

Analizând influenţele creştino-gregoriene şi evreieşti existente 
până în ziua de azi în muzica arabo-andaluză, o întrebare se impune 
în mod firesc : cât de extra-europeană este această muzică ? Mai 
mult decât atât, influenţele se propagă bilateral şi atunci putem vorbi 
cu certitudine despre existenţa influenţelelor arabo-andaluze în 
muzica europeană – fie ea de factură clasică sau populară. Se poate 
vorbi despre chestiuni fundamentale legate de dezvoltarea muzicii în 
Spania şi Portugalia, despre un instrumentar muzical extrem de bogat 
rămas în Europa după plecarea arabilor, ce a favorizat înflorirea 
ulterioară a muzicii instrumentale pe tot continentul european. 
Amintim aici luth-ul, devenit extrem de popular în Renaştere şi 
atingând apogeul în Baroc, dar mai ales introducerea instrumentelor 
cu coarde şi arcuş – şi anume rebab-ul – ce nu existau la acea dată în 
Europa de Vest, fiind prezente numai în anumite zone ale Imperiului 
Bizantin. 

Perioada dominaţiei arabe în Spania a reprezentat o punte 
culturală între civilizaţia antică – greco-romană – şi noua cultură 
europeană renascentistă, însemnând practic redescoperirea marilor 
valori ale antichităţii de către intelectualitatea europeană. În ceea ce 
priveşte dezvoltarea ulterioară a literaturii europene, demn de 
remarcat este faptul că literaţii arabi au introdus noţiunea de rimă în 
cadrul poeziei, tradiţia poetică europeană antică fiind lipsită de acest 
element.  

O idee fundamentală se desprinde în urma analizei întregului 
fenomen socio-cultural al prezenţei arabe pe teritoriul spaniol : o 
societate multietnică şi multiculturală bazată pe toleranţă şi pe respect 
reciproc este capabilă în orice epocă să construiască o civilizaţie 
extraordinară, cu realizări deosebite în toate domeniile, ale cărei valori 
sunt transmise şi valorizate de către multe alte societăţi, de-a lungul 
mai multor secole. 

Revenind la studiul fenomenului muzical arabo-andaluz, 
acesta oferă cercetătorului de formaţie muzicală clasică occidentală 
posibilitatea şi privilegiul de a se confrunta şi a analiza o muzică în 
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care tradiţia existenţei şi a contopirii creaţiei şi interpretării în cadrul 
actului artistic este o practică curentă. În vreme ce în muzica de 
factură clasică europeană tradiţia improvizatorică nescrisă cunoaşte 
un declin începând cu sec. XVIII, urmând a fi reluată sub o formă sau 
alta în cea de-a doua jumătate a sec. XX – în muzica arabo-andaluză 
această practică improvizatorică continuă să fie conceptul generator 
al tuturor creaţiilor specifice acestui fenomen muzical.  

 

Context istoric 
 
Odată cu sec. V d.Hr., Imperiul Roman începe să sufere din ce 

în ce mai mult atacurile populaţiilor barbare migratoare. În ceea ce 
priveşte provincia romană spaniolă, aceasta a fost la rândul ei atacată 
şi invadată, vizigoţii ajungând în scurt timp să ocupe toată Peninsula 
Iberică, regatul lor întinzându-se în perioada de maximă expansiune 
de la strâmtoarea Gibraltar până în Valea Loirei, în nordul Franţei. 
Durata totală a dominaţiei vizigoţilor asupra Spaniei nu depăşeşte 200 
de ani, fiind învinşi la Cadiz în anul 711 de către oştile maurilor 
musulmani. 

Abu Baker, primul calif din istoria arabilor după apariţia 
islamului, începe rapid expansiunea. În anul 633, tot teritoriul Arabiei 
Centrale era deja înglobat, urmând ca progresia noii religii să se 
manifeste pe teritoriul Siriei şi Palestinei, Egiptul bizantin fiind cucerit 
în anul 639. Egiptenii se convertesc imediat la islam şi coabitarea cu 
arabii invadatori se transformă în simbioză. Către est, primul califat 
arab se dezvoltă rapid, extinzându-se peste teritoriul Irak-ului actual şi 
al Iran-ului. În anul 670, cucerirea Maghreb-ului de către arabi era 
încheiată. Deşi au fondat capitala Africii de Nord în oraşul Kairouan, 
pe teritoriul actual al Tunisiei, centrul puterii şi curtea lor nobiliară era 
la Damasc. Califatul dinastiei Omeyade a atins apogeul expansiunii, 
dominaţia arabă întinzându-se din Peninsula Iberică – cucerită în anul 
711 şi până în câmpia Indului, la frontierele Chinei.  

În sec. VII, când au invadat nordul Africii, arabii au început 
convertirea la islam a populaţiilor locale, formate în marea lor 
majoritate din triburi berbere, ce duceau o viaţă nomadă. Aceşti 
berberi nomazi, amestecaţi şi metisaţi cu arabii invadatori, dar şi cu 
negrii veniţi din sudul Saharei, au fost denumiţi mauri şi au format 
marea masă a armatei care, fiind condusă de către arabi, a trecut 
strâmtoarea Gibraltar, cucerind teritoriul spaniol în anul 711. Cu 
excepţia câtorva zone din nord, toată Peninsula Iberică va cădea 
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rapid sub dominaţie arabă. Prezenţa arabă în Spania va fi una de 
durată, ultimul oraş-stat recucerit de Spanioli fiind Granada, în anul 
1492. 

În timpul lui Christos, diaspora evreiască număra nu mai puţin 
de opt milioane de membri, dispersaţi în special pe malurile 
Mediteranei – nordul Egiptului, arhipelagul grecesc, coastele Italiei şi 
Spaniei, partea de est a Turciei de astăzi şi nordul Africii. Însă cea mai 
importantă comunitate evreiască se găsea în oraşul Babilon. Aceşti 
evrei erau descendenţii populaţiei iudaice deportate sau exilate în mai 
multe etape începând cu anul 590 î.Hr., în urma războaielor dintre 
Regatul Israel şi diferiţi monarhi babilonieni, soldate cu căderea 
Israelului sub dominaţie babiloniană.  

Treptat, în primele secole ale erei noastre, comunităţile de evrei 
din jurul Mediteranei încep să sufere persecuţii, membrii acestora fiind 
discriminaţi şi chiar ameninţaţi. Este momentul în care comunitatea 
evreiască din Babilon va reprezenta punctul de referinţă şi suportul 
moral şi religios al tuturor evreilor din diaspora. Rabinii acestei 
comunităţi vor pune bazele unui rit religios destinat în special 
diasporei şi care viza păstrarea identităţii culturale şi religioase a 
evreilor exilaţi, în condiţiile în care libertăţile comunităţilor ebraice 
începeau să fie din ce în ce mai limitate.  

Babilonul cade sub ocupaţie arabă în anul 637 d.Hr. şi astfel 
islamul devine religie oficială de stat. Pentru comunitatea evreiască, 
această schimbare nu va aduce modificări esenţiale, coabitarea cu 
populaţia şi cu autorităţile musulmane derulându-se extrem de paşnic 
şi de liniştit. Este o epocă de toleranţă şi de înţelegere între adepţii 
celor două religii, atmosferă ce va duce la o dezvoltare socială şi 
culturală fără precedent, ce îşi are rădăcinile în moştenirea culturală a 
Greciei şi a Romei antice, dar şi a lumilor iudaice şi arabe pre-
islamice.  

În timpul sec. X, comunitatea evreiască din Babilon lua din nou 
drumul migraţiei, deplasându-se de data aceasta spre vest, către 
Spania Califatului de Cordoba. Aici ei s-au alăturat unor comunităţi 
evreieşti deja existente pe teritoriul spaniol încă dinaintea dominaţiei 
romane. Coabitarea dintre arabi şi evrei pe teritoriul Spaniei 
musulmane va avea la bază aceleaşi principii de toleranţă şi bună 
înţelegere, cele două comunităţi fiind deschise şi interacţionând în 
cele mai diverse feluri. 

Din anul  711 d.Hr., regatul arab iberic va purta denumirea 
generică Al-Andalus – a nu se confunda cu provincia Andaluzia a 
Spaniei din zilele noastre, mult mai redusă ca dimensiuni – şi va 
deveni o provincie îndepărtată a califatului arab ce avea capitala la 
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Damasc. Islamizarea populaţiei locale s-a produs mai ales în mediul 
rural, în marile oraşe comunităţile creştine şi evreieşti beneficiind de 
clemenţa noilor guvernanţi, fiind autorizate să-şi practice în continuare 
religia tradiţională.  

În anul 756, oraşul Cordoba se transformă într-o provincie 
independentă denumită Emiratul de Cordoba. Două sute de ani mai 
târziu, acest oraş-stat se va transforma în Califatul de Cordoba, ce îşi 
va întinde dominaţia peste tot teritoriul iberic musulman, până în anul 
1031. Această perioadă va reprezenta apogeul unei societăţi 
extraordinare, prospere şi extrem de avansată din toate punctele de 
vedere. Dezvoltarea economică, socială şi culturală cunoaşte punctul 
său maxim în timpul Califatului de Cordoba, apărând instituţii 
administrative mult mai avansate faţă de cele existente în Europa 
medievală contemporană. Oraşul-stat Cordoba se va dezvolta şi din 
punct de vedere artistic şi cultural. Sunt organizate numeroase şcoli, 
precum şi o bibliotecă de mari dimensiuni. Cordoba devine unul dintre 
cele mai importante centre universitare din lumea arabo-musulmană, 
cu facultăţi de medicină, matematică, filozofie şi literatură. Europa 
datorează erudiţilor arabi şi evrei redescoperirea lucrărilor antichităţii 
greceşti şi romane. Traduceri în arabă ale operelor clasicilor greci, 
precum Aristotel sau Sofocle, au fost aduse din Orient de către literaţii 
arabi, fiind ulterior traduse în spaniolă sau latină şi ajungând astfel la 
îndemâna europenilor. Sistemul numerologic indo-arab este introdus 
în Europa în anul 965. Filozofia era un domeniu predilect de studiu al 
elitelor Spaniei musulmane, indiferent de apartenenţa religioasă. Se 
remarcă filozoful arab Averroes 1) şi filozoful evreu Maimonide 2), 
ultimul fiind considerat cel mai important filozof de limbă ebraică din 
Evul Mediu. Artele se dezvoltă conform normelor unui nou curent 
estetic, ce se va numi hispano-maur. Acest curent artistic va cunoaşte 
perioada de maximă înflorire tot în vremea Califatului de Cordoba. 
Sunt construite adevărate capodopere arhitectonice, cum ar fi : Marea 
Moschee din Cordoba, Palatul Alhambra din Granada, Palatul 
Medinat Al-Zahra de lângă Cordoba, Marea Moschee din Sevilla.  

Declinul civilizaţiei arabo-hispanice începe în anul 1031, 
odată cu scindarea Califatului de Cordoba în mai multe regate maure 
independente. În mod progresiv, coaliţia creştină începe ofensiva 
pentru recâştigarea teritoriului ocupat timp de mai multe secole de 
musulmani. Reconquista a reprezentat de fapt singura cruciadă 
desfăşurată pe continentul European şi s-a realizat în mai multe 
etape, armatele creştine cucerind rând pe rând toate marile centre 
urbane dominate până atunci de arabi. Această ofensivă avea să se 
desfăşoare dinspre nord înspre sud, oraşe ca Toledo şi Valencia fiind 
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printre primele eliberate de sub dominaţia musulmană. Urmează 
căderea Cordobei, a Sevillei şi a regiunii portugheze Algarve. Ultimul 
bastion al islamului în Spania a fost regatul Granadei, cucerit în anul 
1492.  

Dominaţia arabo-musulmană asupra Peninsulei Iberice luase 
sfârşit, dar seria violenţelor şi a populaţiilor strămutate nu era nici pe 
departe încheiată. Transferul puterii din mâna conducătorilor arabi în 
mâna coaliţiei creştine a dus la o dramatică destabilizare a echilibrului 
ce domnea între cele trei comunităţi : musulmană, evreiască şi 
creştină. A început o epocă de persecuţii şi de marginalizare a 
arabilor şi evreilor, aceştia fiind obligaţi să aleagă între convertirea la 
creştinism sau părăsirea Spaniei. Astfel a început exodul arabilor şi 
evreilor spanioli către Africa de Nord, unde religia dominantă era 
islamul şi unde coabitarea cu populaţiile locale, de origine berberă, nu 
punea nici un fel de probleme. Această migraţie nu s-a realizat într-un 
singur val, comunităţile vizate părăsind oraşele Spaniei pe măsură ce 
ele erau cucerite. Căderea centrelor urbane în mâna armatelor 
creştine s-a efectuat într-o perioadă foarte lungă de timp, astfel încât 
şi exodul către nordul Africii s-a întins pe o perioadă de câteva sute de 
ani. În general, exilările au avut caracter de grup, comunităţile ce 
părăseau un anume oraş migrând în mod compact către o anumită 
regiune, unde se instalau, încercând în acest fel să îşi păstreze 
identitatea ca şi comunitate. Astfel, fiecărui mare centru urban din 
Spania musulmană îi va corespunde o nouă aşezare pe malul sudic al 
Mediteranei.  

Nu toţi musulmanii şi evreii spanioli au ales calea exilului. Mulţi 
au preferat convertirea la creştinism, pe care îl practicau de cele mai 
multe ori numai de faţadă, continuând în secret tradiţiile şi riturile 
religiei lor anterioare. După o perioadă mai lungă de timp, aceşti 
convertiţi au sfârşit prin a fi exilaţi de pe teritoriul spaniol de către 
Inchiziţie. Populaţiile de origine evreiască au preferat migraţia către 
America de Sud, instalându-se în special în Brazilia, în vreme ce 
membrii fostelor comunităţi arabo-musulmane s-au îndreptat spre 
nordul Africii, alăturându-se valurilor anterioare de exilaţi. 

 
Arta muzicală arabo-andaluză 

 
Deşi există încă din sec. X d.Hr., muzica arabo-andaluză nu a 

fost întotdeauna definită prin această sintagmă. Astăzi, muzica arabo-
andaluză desemnează un repertoriu de piese muzicale şi poeme, 
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originare din Al-Andalus. Înţelegem aici prin Al-Andalus atât graniţele 
geografice ale teritoriului iberic dominat de arabi, cât şi delimitarea 
temporală a acestei dominaţii, începând cu anul 711 şi până la 
căderea Granadei, în 1492.  

Deşi a fost şi este considerată o muzică a claselor sociale 
superioare – intelectuali, muzicieni educaţi, clase nobiliare – şi deci 
clasată ca şi o muzică de factură savantă, totuşi, nici o notaţie 
muzicală nu a fost întrebuinţată înainte de sec. XX. Era o muzică ce 
se transmitea în general conform principiilor oralităţii, de la maestru la 
elev. Odată cu sporirea interesului muzicologiei europene pentru 
acest gen muzical – la începutul sec. XX – a început transcrierea 
repertoriului existent cu ajutorul notaţiei tradiţionale clasice. S-au 
constituit astfel culegeri şi albume ce conţineau piese clasate conform 
regiunilor de unde au fost culese.  

Dacă din punct de vedere istoric perioada Evului Mediu 
Timpuriu este relativ bine documentată, sursele fiind suficiente, nu 
acelaşi lucru se poate afirma despre istoria muzicii acelor timpuri, în 
special în ceea ce priveşte muzica populaţiilor arabe. Există foarte 
puţine surse documentare, de cele mai multe ori problemele legate de 
arta muzicală lipsind din documentele istoriografice. Această lipsă 
acută de documentaţie afectează atât perioada arabă pre-islamică cât 
şi pe cea post-islamică. Nu ştim cu exactitate care era factura muzicii 
elitelor din Orient înainte de venirea profetului Mahomed. Puţinele 
surse – în marea lor majoritate surse de mâna a doua – ne relevă 
însă o imagine destul de vagă a ceea ce însemna muzica în Al-
Andalus.  

Începând cu sec. VIII, arta muzicală originară din Orientul 
Mijlociu şi Apropiat se deplasează odată cu populaţia în Peninsula 
Iberică, aflată deja sub dominaţia arabo-musulmană. Având în vedere 
că marea masă a populaţiei locale de origine hispano-romană sau 
vizigotă nu a părăsit teritoriul ocupat, muzica acestor comunităţi a 
intrat în contact nemijlocit cu muzica venită din Orient. Să nu uităm că 
arabii au adus cu ei în Al-Andalus o întreagă armată de mauri, în 
egală măsură deţinători ai unui patrimoniu muzical propriu, diferit de 
cel oriental, dar şi de cel al populaţiilor de pe teritoriul spaniol. Muzica 
acestor reprezentanţi ai triburilor maure a avut de asemenea o 
influenţă asupra contextului muzical din Al-Andalus. Influenţele cele 
mai puternice pe care le-a suportat muzica venită din Orient au fost 
cele provenite din muzica de factură vizigotă, creştino-gregoriană, 
precum şi din muzica evreilor spanioli. 

O altă sursă majoră de influenţe muzicale a constituit-o în sec. 
X migrarea comunităţii evreieşti din Babilon către Al-Andalus. Această 
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comunitate era una de elită, formată din oameni de ştiinţă, doctori, 
erudiţi, filozofi, care în scurt timp au ajuns să facă parte din structurile 
de conducere şi organizare statală ale diferitelor oraşe din Al-Andalus. 
Influenţa exercitată de către această nouă comunitate asupra 
structurii fenomenului muzical din Spania musulmană a fost extrem de 
mare.  

Odată cu trecerea timpului, în muzica arabă din Al-Andalus se 
produce o îndepărtare, o diluţie a legăturilor muzicale cu Orientul 
originar. Se modifică – deşi destul de greu – parametrii fundamentali 
ai structurii muzicii venite din Orient. Influenţele artei muzicale 
gregoriene duc la dispariţia micro-intervalelor, ajungându-se astfel la 
scări muzicale complet diatonice, similare modurilor gregoriene. Se 
schimbă de asemenea şi structura poemelor, precum şi felul în care 
sunt repartizate silabele pe sunete. Deşi muzica originară din Orient 
era una preponderent giusto-silabică, în Al-Andalus ea devine extrem 
de melismatică, sub influenţa muzicii vizigote, fiind cunoscut gustul 
vizigoţilor pentru ornamentarea bogată a fiecărei silabe. Pentru a se 
evita pierderea totală a patrimoniului muzical oriental, au fost aduşi 
muzicieni din Orient, în majoritatea lor sclavi, care au circulat în tot 
bazinul Mediteranei, încercând să păstreze sau să transmită arta 
muzicală aşa cum era ea practicată în marile oraşe ale Orientului – 
Medina, Bagdad sau Damasc.  

În Al-Andalus, aceşti muzicieni aduşi în vederea reintroducerii 
stilului muzical oriental pur, nu au reuşit să schimbe cursul evoluţiei 
noului stil. Acesta se definea tot mai clar ca o creaţie originală, în care 
se regăseau influenţe ale diferitelor culturi ce intrau în contact pe 
teritoriul dominat de arabo-musulmani. Noua muzică oglindea 
întocmai imaginea noii societăţi, multietnică şi multiculturală. Muzica, 
întocmai ca şi societatea, era multilingvă – cântecele fiind intonate în 
toate limbile care circulau în acea perioadă : arabă dialectală, romană 
sau latina vulgară şi ebraică. Comunităţile deschise interacţionează 
liber, iar muzica ce deţinea înainte caracteristici specifice numai unei 
singure comunităţi, devine muzica specifică unei regiuni întregi sau a 
unui oraş. Există totuşi enclave în care s-au conservat cât de cât 
caracteristicile muzicii originare din Orient.  

Odată cu sec. XII, oraşele din Al-Andalus încep să cedeze în 
faţa Reconquistei spaniole şi populaţia musulmană se exilează în 
diferite regiuni din sudul Mediteranei. Aşa după cum am arătat mai 
sus, acest exil s-a produs în valuri, pe măsură ce oraşele au fost 
recucerite de coaliţia creştină. Intervalele de timp între diferitele valuri 
de exilaţi au fost foarte mari – de ordinul câtorva decenii sau chiar 
secole. Spre exemplu, căderea Saragozei a avut loc în anul 1118, cea 
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a oraşului Cordoba în 1236, ultimul oraş recuperat fiind Granada, 
în 1492. Exista o oarecare varietate şi diversitate între diferitele oraşe 
din Al-Andalus, în ceea ce priveşte arta muzicală. Aceste diferenţe s-
au păstrat şi după migraţia de pe teritoriul spaniol, având în vedere 
faptul că fiecărui oraş din Al-Andalus îi va corespunde un nou oraş 
sau aşezare din nordul Africii. Mai mult, aceste diferenţe se vor 
accentua cu timpul, ca o consecinţă firească a intervalelor temporale 
foarte lungi ce au separat diferitele valuri de emigranţi.  

Este ştiut faptul că fenomenul muzical este supus unei 
multitudini de factori de ordin geografic, social, cultural sau religios, ce 
îi modifică permanent caracteristicile, ajungându-se ca într-o perioadă 
de timp relativ scurtă, muzica unei anumite regiuni sau populaţii să se 
dezvolte şi să se transforme radical, sub influenţa acestor factori 
externi. Influenţele şi interferenţele cu alte culturi muzicale – aşa 
numita aculturaţie – sunt fenomene care au dus întotdeauna la 
evoluţia rapidă a muzicii. În noile lor aşezări din Africa, comunităţile 
exilate din Al-Andalus au intrat în contact cu populaţiile locale – 
formate din triburi de berberi şi beduini, la care se adaugă 
comunităţile de evrei emigraţi cu mult înainte din Palestina prin sudul 
Mediteranei – precum şi cu populaţia de origine arabă. Muzica adusă 
din Al-Andalus începe să sufere influenţele diverselor culturi, 
adaptându-se treptat noilor cerinţe impuse de condiţiile acestei 
societăţi diferite.  

Astfel, când un nou val de exilaţi spanioli debarcă pe teritoriul 
african, aceştia nu mai aduc cu ei muzica andaluză pe care exilaţii 
anteriori o cunoşteau – dat fiind faptul că dezvoltarea şi transformarea 
genului muzical arabo-andaluz a continuat pe teritoriul spaniol. În 
plus, muzica comunităţilor deja instalate în Africa are de asemenea un 
alt aspect, diferit de cel din momentul exilului. S-a ajuns aşadar la 
situaţia ca aceeaşi muzică, cu aceleaşi origini, să se dezvolte extrem 
de diferit, datorită condiţiilor diverse în care ea a fost practicată. Aşa 
se explică marea varietate, precum şi diferenţele – uneori majore – 
între diversele genuri şi repertorii muzicale întâlnite de-a lungul 
coastelor nordice ale Africii.  

Coabitarea diferitelor comunităţi pe teritoriul Africii de Nord s-a 
derulat în general în condiţii favorabile, de toleranţă şi de interacţiune. 
Această realitate este dovedită de faptul că nu au mai existat migraţii 
masive de populaţii sau exiluri timp de mai multe sute de ani. În sec. 
XVI, Imperiul Otoman îşi întinde dominaţia peste teritoriul Africii de 
Nord, înglobând aşa numitele State Barbare – Algeria, Tunisia şi 
Tripolitania (partea de nord-vest a Libiei). Muzica de factură turcă – în 
special cea militară – îşi va lăsa amprenta asupra peisajului muzical 
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nord-african, influenţele turceşti făcându-se simţite chiar şi în muzica 
practicată în sec. XX.  

În special în sec. XX, se remarcă o tendinţă de apropiere către 
muzica Orientului Mijlociu, prin introducerea micro-intervalelor, a unor 
noi moduri şi scări melodice. Este o reîntoarcere la origini, la sursele 
primare ale acestei muzici, dar şi o tendinţă dictată de raţiuni socio-
politice.  

În special în a doua jumătate a sec. XX, se face simţită 
influenţa muzicii clasice occidentale, prin introducerea armoniei, a 
tehnicilor de compoziţie şi orchestraţie specifice şcolii europene de 
compoziţie. În paralel, jazz-ul este tot mai mult adoptat şi practicat de 
către muzicienii nord-africani, datorită libertăţilor pe care le oferă în 
domeniul improvizaţiei. Apare chiar un nou gen, jazz-ul oriental, 
născut din metisajul celor două lumi muzicale. 

 

Evoluţia şi dezvoltarea muzicii în Al-Andalus 
 

Istoria muzicii din Al-Andalus este foarte complexă şi din păcate 
dispunem de foarte puţine surse documentare. Ca şi societatea acelor 
vremuri, muzica era multiculturală şi multilingvă. Comunităţile fiind 
deschise şi permeabile, muzicienii se aflau într-o permanentă mişcare 
şi interacţiune, adaptându-se şi adaptându-şi repertoriul în funcţie de 
necesităţile momentului sau ale evenimentului la care luau parte.  

În sec. VIII, după cucerirea Peninsulei Iberice de către 
musulmani, co-existau mai multe stiluri de practică muzicală : cântecul 
creştin, bazat în general pe modurile gregoriene, cântecul 
caravanierului – sau huda, adus din Orient odată cu venirea armatelor 
arabe şi muzica de tip maur, în care discursul muzical se îmbina cu 
dansul, cu mişcările ritmate ale corpului.  

Venirea primilor sclavi muzicieni din Orient a însemnat 
introducerea în Al-Andalus a unei noi forme muzicale, denumită sawt. 
Aceasta era o formă muzicală primară, monopartită, cântată pe 
versurile unui poem monorimă. La început, poemele erau cântate pe 
o singură melodie, ajungându-se ulterior la două, maxim trei melodii 
diferite. Poemul de tip sawt era cântat de către un solist vocal, 
acompaniat de un luth şi câteodată de un instrument de suflat. 
Publicul era participant activ la actul muzical, transformându-se în cor 
sau marcând momentele mai importante din punct de vedere ritmic 
prin bătăi din palme. Treptat, două poeme diferite au fost cântate 
înlănţuit, formându-se astfel un început de suită. Primul poem avea rol 
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de preludiu sau introducere, urmând apoi ce-a de-a doua parte, ce se 
derula într-o mişcare moderată.  

Un personaj care va marca evoluţia muzicii pe teritoriul Spaniei 
musulmane a fost muzicianul Ziryab. Sclav originar din Bagdad, 
acesta îşi caută libertatea fugind în îndepărtata provincie Al-Andalus. 
Aici devine o figură extrem de controversată. Erou civilizator pentru 
majoritatea istoricilor medievali, Ziryab se dovedeşte a fi susţinătorul 
unui curent modernist în muzica arabă, intrând în conflict cu alţi 
muzicieni, susţinători fervenţi ai păstrării nealterate a tradiţiei 
muzicale. Ziryab reuneşte mai multe poeme de tip sawt într-o mini 
suită cu trei şi chiar patru mişcări. Astfel, el fundamentează 
rudimentele unei forme de suită, ce va constitui nucleul repertoriului 
de tip arabo-andaluz.  

Prima creaţie muzicală originală de pe teritoriul provinciei Al-
Andalus aparţine poetului Ibn Abd Rabbih de Cordoba (860-940), şi a 
fost compusă în jurul anului 900. Această lucrare reprezintă de fapt o 
compilaţie de poeme ce tratează diferite teme literare, dar şi aspecte 
ale vieţii şi activităţii muzicale în lumea arabă. Autorul a dorit o 
reafirmare a legăturilor organice cu Orientul originar, ce nu trebuiau 
rupte sau şterse, păstrându-se astfel identitatea culturală şi socială a 
populaţiei arabe de pe teritoriul iberic. Conform spuselor poetului Al-
Safadi, Ibn Abd Rabbih de Cordoba este creatorul unui nou tip de 
poem, denumit muwashshah.  

Spre deosebire de sawt, care a fost importat din Orient, acest 
poem este o creaţie originală specifică regiunii Al-Andalus şi are o 
formă relativ liberă, putând fi cântat sau doar recitat. Poemul a apărut 
şi s-a dezvoltat pe baza noii forme muzicale în mai multe părţi, creată 
de Ziryab. Odată cu apariţia poemului muwashshah, putem vorbi deja 
despre o muzică arabo-andaluză propriu-zisă, un nou gen muzical ce 
îşi are bineînţeles originile în muzica orientală, dar care evoluează şi 
se dezvoltă urmând legi proprii şi suferind nenumărate influenţe, 
cristalizându-se în final sub forma unui repertoriu muzical aparte. În 
paralel, a apărut şi s-a dezvoltat o formă alternativă a poemului 
muwashshah, denumită zajal. Diferenţa între cele două poeme era 
numai de ordin literar : poemul muwashshah era cântat în araba 
clasică, în vreme ce poemul zajal era cântat în araba vulgară, de zi cu 
zi. În rest, formele celor două tipuri de poeme au caracteristici foarte 
asemănătoare şi au avut o existenţă paralelă, regăsindu-se şi astăzi 
în diferite zone din Orientul Apropiat şi Africa de Nord.  

Ibn Bajja de Saragoza (1095-1139), supranumit Avempace, va 
fi considerat muzicianul de referinţă al teritoriului Al-Andalus. 
Apartenenţa sa la valorile şi preceptele noii societăţi şi civilizaţii, 
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precum şi inovaţiile fundamentale pe care le va aduce în ceea ce 
priveşte structura fenomenului muzical arabo-andaluz îi vor conferi 
statutul de personaj cheie în istoriografia muzicală orientală şi 
europeană. Om de o vastă cultură, estet şi filozof, Ibn Bajja de 
Saragoza realizează beneficiile extrem de importante pe care le poate 
avea arta muzicală arabă prin grefarea unor elemente provenite din 
alte culturi muzicale, în special din muzica de tip gregorian. Această 
metisare conştientă a mai multor culturi muzicale a dus la apariţia unei 
noi forme muzicale, derivată din cele existente, dar având o structură 
mult mai complexă. Noua creaţie se numeşte nouba şi este de fapt o 
suită formată din mai multe piese, a căror număr a continuat să 
crească. Suita de tip Nouba reprezintă cea mai importantă creaţie 
muzicală originală, născută pe tărâmul Al-Andalus.  

Aculturaţia şi metisajul s-a efectuat la nivel muzical, după cum 
ne explică istoricul tunisian Al-Tifashi 3), Ibn Bajja de Saragoza 
transpunând repertoriul muzical cântat provenit din Orient pe o 
arhitectură muzicală de tip vizigot. Structurile muzicale vizigote s-au 
dovedit a fi împrumutate din muzica gregoriană. Această teorie poate 
fi confirmată prin examinarea scărilor muzicale diatonice lipsite de 
micro-intervale, existente încă în muzica arabo-andaluză de pe 
teritoriul Algeriei. De asemenea, structurile muzicale modale ce se 
regăsesc în unele regiuni algeriene nu sunt organizate conform 
principiilor muzicii provenite din Orient, audiţia acestor repertorii 
inducând o puternică senzaţie de diatonism. Conform muzicologului 
Salvador-Daniel 4) – care a trăit în Algeria în sec. XIX – există o 
asemănare izbitoare între cântul gregorian şi muzica de sorginte 
arabo-andaluză. El afirmă în studiul său La Musique arabe, ses 
rapport avec la musique grecque et le chant grégorian [Muzica arabă 
– legăturile cu muzica greacă şi cu cântul gregorian] 5) că nu a sesizat 
niciodată în muzica savantă algeriană existenţa micro-intervalelor. 
Salvador-Daniel remarcă totodată similitudinile extrem de evidente 
între scările modurilor arabo-andaluze şi cele regăsite în muzica 
gregoriană. Metisajul diferitelor culturi şi societăţi existente în Al-
Andalus se remarcă nu numai la nivel muzical, ci şi la nivel lingvistic. 
În cadrul aceleiaşi suite de tip nouba, se obişnuia ca fiecare piesă să 
fie cântată într-o altă limbă sau dialect. Mai mult, în cadrul aceleiaşi 
piese se putea cânta în araba vulgară, latină, dialect roman sau 
ebraică.  

Ultimul reprezentant de seamă al artei muzicale arabe de pe 
teritoriul spaniol a fost Abu Al-Hassan Ibn Al-Hasib de Murcia, ce a 
dezvoltat şi impus forma şi structura definitivă a suitelor de tip nouba. 
Toate suitele nouba provenite din Al-Andalus ce se regăsesc astăzi în 
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Africa de Nord sunt ordonate şi se supun principiilor stabilite şi 
enunţate de către acest teoretician al muzicii arabe.  

Dezvoltarea muzicii arabo-andaluze pe teritoriul spaniol s-a 
efectuat cu ajutorul şi prin intermediul mai multor personaje cheie, ce 
au marcat şi influenţat decisiv evoluţia acestui fenomen muzical. 
Aceste multiple influenţe succesive s-au derulat pe o perioadă relativ 
lungă de timp – aproximativ patru secole. Să mai notăm că evoluţia 
acestui gen de muzică s-a efectuat şi în funcţie de contextul geografic, 
existând centre urbane în care muzica avea o pondere specială în 
societate. Aceste oraşe-stat au polarizat în jurul lor o multitudine de 
muzicieni şi de poeţi, creându-se astfel concurenţa între diferitele 
comunităţile muzicale. Cele mai renumite centre muzicale au fost 
Granada, Sevilla şi Cordoba, la care se adaugă Saragoza şi Murcia. 

Cele mai multe exemple de continuitate ale artei muzicale 
arabo-andaluze în Africa de Nord le găsim pe teritoriul Marocului şi 
Algeriei. Aici s-a refugiat marea masă a comunităţilor de exilaţi, 
formând o adevărată diasporă a culturii andaluze. Până în ziua de 
astăzi există enclave şi comunităţi relativ închise, ce şi-au păstrat 
tradiţiile şi muzica, putându-se chiar vorbi despre o oarecare nostalgie 
a trecutului. 

 

Problematica transmiterii şi a notaţiei muzicii arabe 
 

Încă din perioada pre-islamică, muzica practicată în regiunea 
Orientului Mijlociu şi Peninsula Arabiei nu avea un sistem de notaţie. 
Transmiterea se efectua conform principiilor tradiţiei orale, de la 
maestru către elev. Aceştia din urmă trebuiau să reţină melodiile 
cântate de către profesori, pe care ulterior le puteau interpreta 
conform muzicalităţii, tehnicii şi talentului propriu. Rezultau astfel 
multiple variante ale aceloraşi melodii, ajungându-se uneori la crearea 
unor noi piese. Trebuie subliniat faptul că muzica practicată în acele 
timpuri şi care era considerată cultă, savantă şi deci predată în şcoli 
speciale muzicale, era exclusiv vocală, instrumentele existente 
servind numai ca acompaniament.  

La câteva secole după expansiunea islamului, apar primele 
tentative de notare a repertoriului existent. Această modalitate nu 
constituia un sistem de notaţie propriu-zis, fiind mai mult un fel de aide 
mémoire sau memento, destinat fixării unor repere. Aşa-zisa partitură 
a unei piese muzicale se compunea din : textul poemului, numele 
modului în care respectiva piesă trebuia să fie interpretată şi ritmul 
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aferent. Se presupunea că un muzician – văzând textul poemului, 
ritmul ce trebuia urmărit, precum şi modul respectiv – şi-ar fi dat 
seama imediat de melodia asociată acestor trei elemente 
fundamentale. Bineînţeles, cu condiţia ca respectivul muzician să fi 
cunoscut vreodată piesa în cauză. Este evident că o astfel de notaţie 
nu putea fi de folos unui eventual elev auto-didact, transmiterea 
muzicii de la o generaţie la alta efectuându-se tot prin intermediul 
oralităţii, de la maestru la ucenic. Cu toate imperfecţiunile sistemului 
incipient de notaţie, acesta şi-a dovedit eficienţa şi a favorizat 
păstrarea şi transmiterea repertoriilor arabo-orientale de-a lungul 
secolelor.  

Am afirmat în paragraful precedent că în vederea notării unui 
cântec, erau utilizate trei elemente capitale : textul literar, ritmul şi 
modul respectivei piese. Este adevărat că nu exista un sistem de 
scriere a notelor, dar trebuia să existe o reprezentare a înălţimilor, o 
anumită ierarhizare a sunetelor, altfel nu ar fi putut exista noţiunea de 
mod. Încă înainte de apariţia islamului, în spaţiul geografic oriental – 
Peninsula Arabică, Persia, Turcia – au existat preocupări în vederea 
studierii şi sistematizării complexului modal oriental. Însă cele mai 
consistente tratate de muzicologie – bazate pe studierea influenţelor 
sistemului modal al Greciei antice, precum şi pe studii acustico-
matematice – au fost redactate şi au circulat în tot Orientul începând 
cu sec. IX.  

Punctul de plecare al teoriei modurilor orientale a fost 
reprezentarea sunetelor pe tastiera luth-ului – instrumentul oriental 
prin excelenţă, ce era cunoscut cu mult înainte de apariţia islamului. În 
acest fel, teoria a evoluat direct din practica muzicală, sunetele 
neavând o reprezentare abstractă, simbolică, desenată pe hârtie – de 
tip neumă, notă sau alt semn grafic – ci una extrem de pragmatică, 
palpabilă. Pentru un muzician oriental, un sunet este reprezentarea 
amplasării unui deget într-un anume loc de pe tastiera luth-ului. Cel 
mai grav sunet pe care luth-ul îl putea produce a devenit limita 
inferioară a sistemului modal oriental şi s-a numit Yakah. Denumirile 
sunetelor diferă, chiar şi atunci când este vorba de acelaşi sunet 
repetat la interval de octavă, respectându-se principiul corespondenţei 
dintre denumirile notelor şi digitaţia luth-ului : un sunet amplasat în 
altă parte pe tastieră, capătă o altă denumire. Spre exemplu, octava 
sunetului cel mai grav – Yakah, se numeşte Naoua.  

Muzicologii orientali au acordat o importanţă sporită studierii 
sistemului lor tonal din punct de vedere acustico-matematic. Astfel, 
încă din Evul Mediu au fost luate în consideraţie mai multe formule în 
vederea calculării şi determinării intervalelor existente în muzica 
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orientală. Unele studii s-au bazat pe sistemul lui Pitagora, altele au 
formulat principii proprii de diviziune a octavei, având ca principal 
reper lungimea coardei de luth. Scopul acestor adevărate tratate de 
acustică şi muzicologie a fost acela de a determina cu exactitate 
dimensiunile micro-intervalelor existente în muzica Orientului. Deşi au 
fost formulate nenumărate teorii şi au fost experimentate o multitudine 
de demonstraţii practice şi matematice, nici până în ziua de astăzi 
muzicologii care se ocupă cu studiul muzicii orientale nu au ajuns la 
un punct de vedere comun în ceea ce priveşte sistemul acustic cel 
mai bine adaptat. În consecinţă, noţiunea dimensiunii micro-
intervalelor rămâne o chestiune extrem de relativă şi deschisă 
permanent dezbaterilor.  

Revenind la perioada medievală, trebuie subliniat încă un 
aspect fundamental al concepţiei tonale orientale. Pentru un muzician 
arab, înalţimea sunetelor era relativă, neexistând nici un reper absolut 
– de tipul diapazonului. Frecvenţa sunetelor putea varia pe un 
ambitus ce putea ajunge la o cvartă ascendentă sau descendentă. 
Această relativizare a înălţimilor se datora în principal facturii exclusiv 
vocale a muzicii. Instrumentele de acompaniament trebuiau să se 
adapteze ambitusului fiecărui cântăreţ. Practic, instrumentiştii erau 
obligaţi să îşi acordeze instrumentele în mod diferit de fiecare dată 
când registrul cântăreţilor se schimba. În acest fel înălţimile sunetelor 
se modificau, dar denumirile notelor rămâneau neschimbate, întocmai 
ca şi digitaţia utilizată de către luth-işti. Aşa se explică faptul că 
sunetele folosite – şi deci denumite – în muzica orientală nu 
depăşeau două octave. Acest ambitus – la care se adăuga variaţia 
înălţimii sunetelor – era suficient pentru a permite interpretarea 
majorităţii cântecelor.  

Deşi treptele scării modale orientale sunt prezentate sub forma 
unei succesiuni cromatice, în realitate, în muzica de factură orientală 
nu există aceste succesiuni de sunete de tip cromatic. Melodiile nu 
comportă înşiruiri de sferturi de ton, aşa cum sunt întâlnite succesiuni 
de semitonuri în muzica europeană. Intervalul care stă la baza 
construcţiilor melodice este secunda, în cele patru ipostaze utilizate : 
mică, mediană, mare şi mărită. Prin secundă mediană se înţelege 
intervalul ce se regăseşte între sunetele re şi mi b+, mi b+ şi fa, la şi si 
b+, si b+ şi do. Simbolul « + » ce se regăseşte după « b » semnifică 
augmentarea sunetului respectiv cu aproximativ un sfert de ton. Se 
obţine în acest fel un interval echivalent cu trei sferturi de ton, ce este 
extrem de caracteristic pentru muzica practicată în regiunea Orientului 
Apropiat şi Mijlociu. Prin înlănţuirea şi combinarea succesivă a 
acestor patru tipuri de secundă se obţin nu doar diferite melodii, dar şi 
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anumite structuri şi motive melodice sau chiar serii de sunete care 
definesc modurile respective. 

Adoptarea notaţiei muzicale europene a favorizat răspândirea 
şi cunoaşterea muzicii de factură orientală în cadrul altor culturi 
muzicale, nefamiliarizate cu particularităţile acestui gen muzical. 
Totuşi, în cercurile muzicologice din ţările arabe există o permanentă 
nemulţumire faţă de adaptabilitatea şi fiabilitatea sistemului de notaţie 
occidental, considerat a fi – pe bună dreptate – neadaptat la 
necesităţile muzicale şi artistice ale muzicilor de tip oriental. Se merge 
pe ideea partiturii ca suport schematic, servind mai mult la 
împrospătarea memoriei, decât la redarea fidelă a tuturor variaţiilor 
melodice şi ritmice, a ornamentelor bogate şi complexe, precum şi a 
fluctuaţiilor de înălţime ale sunetelor mobile. Se revine – sau se 
rămâne – într-o anume măsură la ideea notării muzicii sub forma unui 
aide mémoire, formulă întâlnită încă din Evul Mediu, când erau notate 
elementele principale ale unei piese, respectiv ritmul, modul şi textul 
poetic. În acest fel, oralitatea îşi păstrează rolul său bine definit în 
transmiterea repertoriului de tip oriental. 

 

(Va urma) 
 
 
NOTE 
1) Ibn Rushd, denumit în latină Averroes (1126-1198) – celebru erudit, 

filozof, jurist, medic şi teolog musulman. Născut la Cordoba, Averroes este 
unul dintre cei mai importanţi analişti ai operei lui Aristotel. Lucrările sale 
traduse imediat în latină şi ebraică au constituit o bază de studiu pentru 
filozofii medievali europeni şi evrei. A mai scris lucrări de gramatică, medicină, 
astronomie şi matematică. Deşi în timpul vieţii a deţinut funcţii importante pe 
lângă curţile diferiţilor monarhi, moare în exil, în Maroc, renegat de lumea 
musumlană, în special datorită convingerilor sale filozofice.  

2) Moshe ben Maymon sau Maimonide (1135-1204) – medic, literat şi 
filozof evreu spaniol, considerat cel mai mare gânditor de limbă ebraică din 
Evul Mediu. Născut la Cordoba, şi-a scris opera în limba ebraică, dar şi în 
arabă. Este nevoit să ia calea exilului, stabilindu-se în Maroc, apoi în 
Palestina, ajungând să se instaleze în final la Cairo, în Egipt, unde ajunge 
mare rabin şi medic la curtea sultanului. Pasionat de opera lui Aristotel, 
Maimonide scrie o seamă de lucrări în care încearcă să îmbine dogmele 
religioase evreieşti cu direcţiile filozofice aristoteliene. Opera sa filozofică 
devine obiect de studiu, stârnind numeroase controverse, marcând astfel 
gândirea filozofică evreiască, dar şi europeană.   

3) Al-Tifashi sau Ahmed Ibn Yussuf Al-Tifashi (1184-1253), erudit 
tunisian, lexicograf, istoric şi scriitor. Un manuscris recent descoperit – 1956 – 
într-o bibliotecă particulară din Tunis şi care descrie viaţa muzicală din Al-
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Andalus, aduce clarificări extrem de importante în ceea ce priveşte amploarea 
fenomenului muzical din acea perioadă.   

4) Francisco Alberto Clemente Salvador-Daniel (1831-1871), muzician 
şi compozitor orientalist francez, cu origini evreieşti spaniole. Între anii 1853-
1864 a trăit în ţările Africii de Nord (Tunisia, Algeria, Maroc), cercetând şi 
culegând muzică tradiţională din diferite regiuni. A armonizat, orchestrat şi 
introdus melodii şi procedee de influenţă orientală în compoziţiile sale de 
muzică clasică. Moare împuşcat pe baricade, în timpul Comunei din Paris. 

5) citat de Christian Poché în La Musique arabo-andalouse [Muzica 
arabo-andaluză], Paris / Arles, Cité de la Musique / Actes Sud, 1995, p. 46.  

6) Christian Poché, La Musique arabo-andalouse, p. 85. 
7) citaţi de Christian Poché, p. 79, 80.  
8) cf. Ivanka Stoïanova, citată de Christian Poché, p. 76.  
9) Christian Poché, La Musique arabo-andalouse, p. 127. 

  
  




