
 

 

 

 

 

Vineri, 8 mai 2015, în deschiderea Sesiunii de Comunicări Științifice 

Studențești STUDII LINGVISTICE ȘI LITERARE ÎN CONTEXT 

GLOBAL, a avut loc un eveniment dedicat culturii și civilizației arabe. 

Studenți ai secției de arabă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, sub 

coordonarea lect. dr. Roxana Mareș, au prezentat diferite aspecte ce țin 

de specificul țărilor arabe – de la date istorice și geografice până la 

detalii legate de gastronomie, vestimentație și reguli de politețe.  
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I. Introducere în Islam 

După cum bine ştim, majoritatea arabilor din zilele noastre sunt musulmani, aparținând 

religiei numite Islam. Islamul are ca scop venerarea lui Allah și aplicarea învățăturilor acestuia 

transmise omenirii prin intermediul profetului Muhammad sub denumirea cărții sfinte numite 

Coran, prin însăşi comportamentul și spusele  profetului Muhammad în timpul vieţii sale pe 

pământ numite hadith-uri, acestea fiind considerate un exemplu de conduită morală şi puritate în 

raport cu divinitatea, de către musulmani, fiind amintite şi în binecunoscuta sintagma:  ال الھ اال هللا و

 care în traducere liberă din limba arabă înseamna: “Nu există nici un zeu în afară de دمحم رسول هللا

Allah și Muhammad este trimisul său”. 



Cea mai mare parte din istoria civilizatiei și culturii arabe aşa cum ne-a parvenit din 

izvoarele istorice şi cum este cunoscută astăzi este în stransă legătură cu apariţia islamului, 

aşadar istoria identitaţii arabe actuale, îsi are bazele în primirea revelației de către Profet. 

Profetul Muhammad s-a născut în jurul anului 600 în orașul Mecca, considerat de către 

musulmani leagănul islamului și cel mai important oraș din punct de vedere religios, aflat astăzi 

pe teritoriul Regatului Arabiei Saudite. 

Punctul de plecare în această etapă istorică rezidă în primirea revelației de către Profet 

transmisă de Allah prin îngerul Gabriel, astfel punându-se piatra de temelie a învăţăturilor 

islamice, ceea ce cunoaştem astăzi drept Coran. 

Noile idei și norme de conduită morală cât și venerarea noii divinități propagate de 

Muhammad nu au fost privite cu ochi buni de către conducatorii oraşului, acestea contravenind 

multor obiceiuri și tradiții religioase politeiste existente deja,  ajungând să fie chiar tratate cu 

ostilitate prin asuprirea susţinătorilor lor, astfel Muhammad fiind silit să părăsească Mecca 

împreună cu  adepții săi şi să găsească adăpost și dorința de a adera la noua religie din partea  

locuitorilor în orașul vecin, numit astăzi Medina, considerat al doilea oraș ca importanță din 

punct de vedere religios în lumea islamică, la vremea aceea fiind numit Yathrib. Această 

emigrare este cunoscută ca Hegira și marcheaza anul întai, respectiv, începutul calendarului 

Islamic. 

     

După o serie de divergenţe și lupte între Mecca și Medina care devenise deja primul oraș 

musulman, prin urmare susținător al noii religii, ultimele forţe ale conducătorilor orașului Mecca 

sunt înfrânte și eforturile lor de a-și  păstra influența prin vechea orânduială, se năruie.  

Acțiunea va culmina cu revenirea lui Muhammad în Mecca împreună cu adepții noilor 

învățături și cu distrugerea idolilor  până atunci ținuti la loc de cinste în Ka’ba, altarul negru în 

forma de cub aflat astăzi în curtea Marii Moschei din Mecca și adoptarea noii religii de către 

locuitorii săi. 

 



 

 

 

 

 

 

II. Codul bunelor maniere în lumea arabă 

Orice persoană este expusă influenţelor mediului social. Fiinţele umane sunt creaturi 

sociale, ale căror nevoi de bază sunt întâlnite în intergrarea lor societate. Ei aşteaptă să 

interpreteze dinamica societăţii în care se află şi să dea naştere unor răspunsuri adaptate. Trecând 

prin secole de evoluție, fiecare societate şi-a dezvoltat propriile ei norme de conducere şi coduri, 

valori şi instituții, toate puse la un loc ducând la fomarea agregatului unei culturi.  Definiţia,  

într-un mod clar,  este aceasta: cultura este « acel complex întreg, care include cunoştinţa, 

credinţa, arta, moralitatea, legea,  datina şi alte obiceiuri. » 



Favoruri reciproce 

Pentru un arab, bunele maniere cer ca nimeni să nu refuze în mod categoric o cerere de la 

un prieten. Aceasta nu înseamna de fapt că favoarea trebuie şi facută, ci mai degraba că 

raspunsul nu trebuie formulat ca un refuz direct. 

Când occidentalii lucreaza zilnic cu aceiași oameni într-un birou, acestia devin uneori 

prea relaxați in ceea ce privește formulele de salut. Arabii sunt conștiincioşi când este vorba de 

saluturi şi spun tuturor „Bună dimineaţa” sau „Bună ziua” dacă este prima întalnire a zilei, iar 

apoi îţi vor ura „Bine ai revenit” când te întorci dupa o perioada de absenţă. Unii occidentali omit 

saluturile cu totul, în special dacă sunt distraşi sau grabiţi, însă colegii lor arabi observă lucrul 

acesta. În mod normal, ei înteleg ş nu se simt personal jigniţi dar interpretează atitudinea drept 

lipsă de bune maniere. 

La o întâlnire de afaceri 

Lucrul cel mai important este ca partenerul să câștige încrederea negociatorului arab. 

Arabii îi apreciază în mod deosebit pe cei care le cunosc cultura și le înțeleg modul de viață, 

acordându-le mai mare importanță. Negocierile decurg destul de haotic. Există posibilitatea ca în 

mijlocul unei discuții, să apară în încapere o a treia persoană care va beneficia de toată atenția 

partenerului arab, în cu totul altă conversație decât cea purtată inițial.  

Negociatorul arab nu admite nici un fel de compromis oficializat, iar un răspuns de “da” 

sau “nu” echivalează deseori cu opusul sau chiar cu “poate”. Negocierile și propunerile pot dura 

foarte mult, ușa negocierilor fiind mereu deschisă. Partenerul se va arăta mereu puternic implicat 

personal în afacere, într-o discuție cu un arab. Vocea puternică și chiar ridicarea tonului denotă 

sinceritate în discursul arabilor, iar ei, la rândul lor, apreciază aceste lucruri. Contactul vizual 

este foarte important. O privire directă înseamnă că interlocutorul se bucură de toată atenția 

celuilalt. 

În vizită la o familie de arabi 

Ospitalitatea este caracteristica ce îi definește cel mai bine pe arabi. Pentru ei este foarte 

important ca oaspetele să se bucure de toată atenția. În acest sens, există și o vorbă la arabi: să fii 



mai generos decât Hatim Tayy, cel care și-ar fi sacrificat singura lui camilă, un mare sacrificiu 

pentru beduini, pentru a-și servi cum se cuvine un musafir neașteptat. 

 La masă 

Ca şi în alte culturi, invitatul este primul servit şi i se oferă partea cea mai bună a 

mâncării. Mâncarea sau băutura oferită se refuză o dată sau chiar de două ori politicos pentru a fi 

în cele din urmă acceptată. Acest ritual face parte dintr-un set de maniere denumit ta’a’rof şi 

implică demnitate şi respect atât pentru sine cât şi pentru musafir. 

Arabii au reguli de comportament destul de diferite față de restul popoarelor. Majoritatea 

sunt musulmani, iar rolul special pe care religia îl are în viața fiecărui musulman, îi dictează 

acestuia un comportament în concordanță cu textul Coranului. De regulă, discuțile cu un arab vor 

începe liber, cu întrebări privitoare la familie, sănătate, ocupație, făcându-se de mai multe ori 

referire la Allah. Atâta timp cât  lipsesc bunele maniere la cineva, credinţa lui, de asemenea, 

lipseşte. 

Problema bunelor maniere este atât de importantă încat o doctrină eronată poate fi pusă 

pe seama proastelor maniere, în timp ce în Islam, din punct de vedere al religiei,  oamenii pot fi 

considerați de rea-credință doar din cauza unui comportament netemperat. 

 

 

III. Vestimentația în lumea arabă 

Îmbrăcămintea arabă, atât cea bărbătească cât și cea femeiască, diferă de la stat la stat. 

Unele state arabe sunt mai moderne și mai permisive, permițând femeilor veșminte mai colorate 



și confecționate din diferite materiale, față de alte state unde femeile trebuie să își ascundă orice 

trăsătură fizică cu ajutorul vălurilor și chiar cu ajutorul acoperămintelor metalice, iar materialele 

folosite fiind doar bumbacul și inul. Vestimentațiile masculine diferă prin diverse broderii. 

Elemente Specifice 

BĂRBAȚI 

   THAWB/KANDOORA – roba lungă până în pământ purtată de barbați. De obicei are culoarea 

albă, dar aceasta diferă în funcție de anotimp, iarna având culoarea maro, albastru închis sau 

chiar neagră și fiind confecționată dintr-un material mai gros. 

   TAKIYAH/KUFEYA – de culoare albă din bumbac, purtată pe cap. Are rol în fixarea ghutrei. 

   GHUTRA/SHMAGH – material de bumbac în formă pătrată purtată de către bărbați pe cap. 

Modul de purtare diferă de la stat la stat, la fel și culoarea. De obicei este de culoare albă sau în 

carouri roșii și albe sau albe și negre.  

   IGAL – se pune deasupra ghutrei pentru a o fixa. Este de regulă fabricată din țesatură fină din 

păr de capră sau blană de oaie. 

   BISHT/ MISHLAH – manta traditională purtată de bărbați deasupra kandoorei. Este fabricată 

de obicei din lână de oaie sau cămilă. Bărbații o poartă mai ales la nuntă, fiind dichisite cu 

broderii aurii. 

 FEMEI 

Există șapte tipuri de voaluri dintre cele mai cunoscute, purtate de femeile musulmane și 

anume Hijabul, Burka, Abaya, Jilbab, Khimar, Chador, Niqab care fac parte din vestimentația 

femeilor musulmane. 

    HIJAB – materialul purtat de femei pe cap, prins sub bărbie ca o eșarfă. 

   CHADOR – material în formă de semicerc, deschis în față. Este purtat de femei pe cap, 

acoperind întregul corp, fară deschizături pentru mâini, aceasta fiind ținută închisă cu mâna. 

   KHIMAR – văl care acoperă capul și  fața femeii, lung până la talie sau până la genunchi. 



   ABAYA – roba lungă purtată de femei. În general are culoarea neagră, acoperind întregul corp 

cu excepția mâinilor și a picioarelor de la gleznă în jos.  

   JILBAB – asemănătoare abayei, are o croială mai potrivită fabricată din materiale colorate 

diverse.  

   NIQAB – vălul care se poartă pe cap, dar lasă doar ochii neacoperiți. 

   BURKA – vălul care acoperă atât capul cât și ochii. În dreptul ochilor, pentru a putea vedea,  

materialul este croit ca o plasă. 

Femeile care își lasă ochii şi mâinile la vedere simt nevoia de a scoate aceste parți ale 

corpului în evidență cât mai mult. Astfel, ochii sunt înfrumusețați prin machiaj strident cu kajal 

iar mâinile sunt decorate cu tatuaje henna. Tatuajul cu henna a devenit o modă în țările arabe, 

tatuajul simplu fiind înlocuit cu tatuaj plus diverse cristale aplicate sau tatuaj cu foiță din aur. De 

altfel, sunt diverse evenimente în care hennei i se acordă mare importanță precum “Noaptea 

Henna”, seara dinaintea căsătoriei când fetele împreună cu mireasa se tatuează, acest ritual 

presupunându-se a fi aducător de noroc.  

La ocazii speciale femeile renunță la veșmintele de zi cu zi și îmbracă jalabiya, o rochie 

croită din materiale alese, în diverse culori, cu aplicații din pietre și broderii. Bijuteriile ca și 

costumele sunt o artă veche. Bijuteriile nu au fost folosite de femeile din Golf doar ca scop de a 

se împodobi, dar au și ca scop asigurarea finaciară în absența mijloacelor de supraviețuire; foarte 

multe femei din triburi înca mai poartă economiile lor în jurul gâtului, la încheieturile mâinilor și 

picioarelor.  

Femeile din Emiratele Arabe Unite, Irak, Qatar, Kuwait sau Oman poartă vălul numit 

Shayla; acesta este o bucată de material în formă de dreptunghi, mai lungă, care acoperă capul și 

umerii, dar lasă libere fața și gâtul. Khimarul lasă descoperită fața, însă acoperă gâtul, părul și 

umerii. 

În special femeile din Iran poartă voalul numit Chador, care le acoperă corpul în 

întregime, fața fiind singura care rămâne descoperită. Ele își pun acest voal atunci când ies în 

public, făcând parte din tradiția lor. Se mai poate adăuga un voal care să acopere și ochii, iar de 



regulă femeile poartă și o maramă, care acoperă părul. Toate aceste voaluri fac parte din 

vestimentația femeilor musulmane, pentru a exprima credință și modestie. 

Una dintre țările în care este obligatorie purtarea voalului burka de către femei este 

Arabia Saudită. Aici femeile trebuie să își acopere întreg corpul și fața, lăsând liberi doar ochii . 

Într-o altă țară musulmană, Afganistan, voalul burka face parte din ținuta vestimentară a 

femeilor. Ele îl poartă atunci când merg la spital, existând imagini cu femei purtându-l atunci 

când nasc, cât și în pozele din buletin sau pașaport, lucru extrem de anormal, pentru că nu pot fi 

deosebite între ele. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Mesele în comun și feluri de mâncare 



Arabilor le place să invite oaspeţi acasa la ei pentru a lua masa; vei fi probabil oaspete la 

masă destul de des. Atunci când mănancă împreună cu oaspeții, o gazda arabă are ocazia perfectă 

de a-și etala generozitatea și a-și demonstra respectul fața de tine. Arabii nu obișnuiesc să trimita 

invitații scrise ori să ceară confirmări de prezență. Invitațiile sunt de regulă verbale și deseori 

spontane. 

Dacă ești invitat pentru prima dată, interesează-te la ce oră se servește masa și la ce oră 

trebuie să sosești. Occidentalii ajung prea devreme și presupun că masa va fi servită mai repede 

decât se obisnuieşte. În majoritatea ţărilor arabe (însa nu în toate), o masă copioasă de prânz va fi 

servită între orele 14:00 – 15:00, iar o cină (cu oaspeti) este sevită între 22:00 – 23:00. Oaspeții 

ar trebui să ajungă cam cu două ore înainte de masă, de vreme ce mare parte din conversaţie are 

loc înainte de masă, nu după aceasta. Dacă cina este formală şi oficială, va trebui să ajungi la o 

ora stabilită şi te poți aștepta ca masa să se termine într-o oră sau două. 

Arabii servesc o cantitate mare de mâncare atunci când petrec – sunt faimoși, într-adevăr 

pentru darnicia lor și sunt foarte mândri de aceasta. Aceștia nu încearcă să calculeze cantitatea 

necesară de mâncare, ci dimpotrivă, intenția este ca mâncarea să fie din abundență, lucru care 

denotă generozitate și respect pentru oaspeți. (Mâncarea rămasă nu se aruncă, ci este 

consumatată de către familie sau de către cei aflați în slujba familiei preţ de câteva zile după.) 

După masă se vor servi ceai şi cafea, îndulcite dinainte de obicei. Conversatia continuă 

pentru ceva timp, poate pentru o ora iar după aceea oaspetii se pregătesc să plece. În unele ţări, 

aducerea unei tavi cu apă rece înseamnă că cina s-a terminat şi că oaspeţii sunt liberi să plece. În 

tările Peninsulei Arabe, se poate împărți tămaie sau apă de colonie chiar înainte de plecarea 

oaspetilor. Când acestia își anunță intenția de a pleca, gazdele exclama de obicei: „Mai stai puțin 

– este încă devreme!” oferta este pur ritualică, mai poți zabovi preț de câteva minute, însă 

expresia nu trebuie luată ca atare și nu înseamnă ca-ți vei jigni gazda dacă pleci. În general, poți 

urma exemplul celorlalți oaspeți, cu excepția faptului că arabii preferă să stea până foarte târziu, 

aşadar poți fi primul care pleacă. În majoritatea țărilor arabe nu trebuie să stai peste miezul 

noptii. 

Când esti invitat la o masă, un gest potrivit, deși nu obligatoriu, este să aduci o mica 

atenție: florile sau dulciurile sunt cele mai obișnuite. 



Aperitive (Mezze) sunt comune în Orientul Mijlociu. Acestea constau într-un amestec de 

mai multe mâncăruri: brânza, nuci, diferite salate și sosuri, cum ar fi tabbouleh, hummus și 

mutabbal, murături, carne la grătar, kibbeh și cârnați. 

  Legumele umplute sunt un fel de mâncare asociat cu Orientul Mijlociu. Acestea sunt 

numite de obicei Dolma, cuvântul turcesc însemnând "umplute". Frunze de viţă sau varză sunt 

umplute cu orez, carne tocată, nuci de pin și condimente, apoi sunt fierte în ulei și roșii. 

  Al Fesikh este un peşte uscat  şi pus în sare grunjoasă, pentru o perioadă de cincisprezece 

zile sau mai mult, până când capătă miros distinctiv  și primul care l-a mâncat a fost un faraon 

egiptean. De asemenea, a fost adoptat în unele țări arabe, în special în Palestina în prima zi de  

Ramadan. 

Salata Tabbouleh este un preparat popular mediteranean, celebru în Siria și Liban şi s-a 

răspândit în restul țărilor din bazinul mediteranean. Salata Tabbouleh este formată din patrunjel, 

roșii decojite și bulgur, mentă verde, ulei de masline, lamâie, verde și sare.  

În tradiția populara arabă, se considera în trecut faptul ca o mireasa este pregatită de 

nuntă după modul în care toca patrunjelul din Tabbouleh. Daca îl toca marunt şi cu rabdare 

însemna că va fi o soţie potrivită  în viitor. 

  Despre baklava, produs dulce, se spune că s-a dezvoltat în timpul Imperiului Otoman. 

Dulciuri şi fructe proaspete sunt servite între mese cum ar fi knafeh şi basbousa, aish el-

saraya, luqmat el qadi , halawat el jibn,  iar unele sunt făcute special pentru Ramadan, cum ar fi 

qatayef. 

Curmalele au reprezentat dintotdeauna unul din cele mai importante ingrediente. 

Cultivate de mii de ani, în oaze, ele au servit ca masă principală sau condiment pentru mâncăruri 

sau cafea. 



 

 

V. Caligrafia arabă 

Dacă în Biblie la început a fost Pământul, în Coran la început a fost cuvântul. Primul 

cuvânt pe care îngerul Gavriil i l-a spus Profetului Muhammad la începutul revelației a fost 

„Citeşte!” Acesta este numai unul dintre argumentele pentru care scrierea şi cuvântul au fost şi 

sunt în continuare, foarte importante pentru musulmani. 

Caligrafia este prima formă de artă vizuală islamică şi totodată, una dintre cele mai 

respectate arte în zilele noastre. Caligrafia reprezintă un simbol al unității, frumuseții şi puterii în 

toată lumea islamică, fiind considerată chiar un amalgam între artă şi ştiință.  

Una dintre multiplele întrebuințări ale caligrafiei este cea de transmitere a mesajului 

coranic, în afară de rolul său religios, caligrafia îndeplineste şi un rol pur estetic, ca fiind 

întrebuințată ca ornament pentru obiecte de uz cotidian, pe pereți, mobila din moschee, interiorul 

si exteriorul acesteia, dar şi pe „ka’ba”. 

Caligrafii se instruiau de la o vârstă fragedă, chiar din copilărie. Instruirea lor consta în 

studierea şi copierea diferitelor stiluri caligrafice numite „murfadat”. Maeştrii caligrafi puteau 

scrie la fel de bine si fără uneltele potrivite, iar dacă un maestru caligraf îşi pierdea mâna cu care 

scria , el învăța să scrie cu aceeaşi măiestrie cu cealaltă mână şi uneori îşi uimea admiratorii 

scriind chiar cu gura sau cu picioarele. 



Evoluția unui anumit stil caligrafic este unică, precum personalitatea artistului. Fiecare 

caligraf imprima scrisului său atât experinţe personale cât şi aspecte din realitatea înconjurătoare. 

Elementele componente ale scrierii lor sunt întotdeauna echilibrate şi transmit o anumită energie.  

Există mai multe stiluri de caligrafie consacrate printre care: Diwani, Kufi, Rig’a, Taliq şi 

Thuluth.  

1. Stilul Kufi, creat în secolul VIII, a fost principala scriere religioasă a acelor vremuri. Deoarece 

nu avea reguli stricte, caligrafii care îl foloseau aveau mai mare libertate în executarea 

ornamentelor. 

2. Stilul Maghribi este un stil mai rigid al stilului Kufi, cu mai multe linii curbe. 

3. Stilul Naskh este stilul cel mai des folosit pentru transcrierea Coranului, fiind uşor de scris şi 

citit.         4. Stilul Ulu este un stil monumental şi energic cu linii verticale prelungite, folosit de 

mameluci între secolele XIV şi XV. Mai este folosit şi astăzi in Turcia, dar într-o formă mai 

transformată şi rafinată.          5. Stilul Tawqi’a a apărut în timpul califatului abasid şi era folosit 

pentru semnarea actelor oficiale.              6. Stilul Madaqqaqi este o scriere amplă, alertă, cu 

terminațiile literelor prelungite, iar curbele subliniază textul.                                                                                      

7. Stilul Ki’ani este o versiune în miniatură a stilului Madaqqaqi.     

  8. Stilul Thuluth (treime) a luat naştere în secolul al VII-lea. Deşi a fost folosit rareori 

pentru scrierea Coranului, acest stil a fost foate popular pentru ornamente, fiind şi azi cel mai 

important scris ornamental.                                                                                                                                    

9. Stilul Taliq (atârnare) a fost dezvoltat de perşi plecând de la un stil arăbesc. Numit şi Farsi, 

acest stil este folosit de la începutul secolului al IX-lea. 

 10. Stilul Riq’a, numit şi Ruq’ah (foaie) este forma simplificată a stilului Thuluth. A fost stilul 

preferat al caligrafilor Imperiului Otoman şi a devenit cel mai răspândit şi cel mai folosit stil.                           

11. Stilul Diwani şi-a atins apogeul în secolul al XVII-lea, fiind folosit în administrația otomană. 

Şi astăzi este preferat în scopuri decorative. 

Instrumentul tradițional este „qalemul” făcut din bambus sau trestie uscată. Cerneala este 

colorată şi aleasă astfel încât intensitatea ei să poată varia diferit creând un efect dinamic. 

Suporturile cele mai utilizate erau papirusul, pergamentul, dar o dată cu apariția hârtiei s-a 

produs o adevărată revoluție a caligrafiei, iar mai târziu apare caligrafia pe materiale textile. 



 

 

 

 

VI. Vestigii istorice din lumea arabă 

Lumea arabă se referă la popoarele care au ca limbă maternă, limba arabă. Liga Arabă 

este organizaţia internaţională formată din statele care au ca limbă oficială, limba arabă.  În 

prezent, 22 de ţări sunt membre ale aceste organizaţii: Algeria, Bahrain, Egipt, Irak, Iordania, 

Kuwait, Liban, Libia, Maroc, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Sudan, Siria, Tunisia, Emiratele 

Arabe Unite, Yemen, Somalia, Djibouti, Mauritania, Insulele Comore şi Statul Palestina.  

Turismul reprezintă una dintre principalele ramuri care susţin economiile statelor arabe. 

Statele arabe deţin teritorii care au aparţinut de-a lungul istoriei unor mari regate şi imperii care 

au înflorit în timp şi au apus, însă au lăsat în urmă „semne” sau „amprente” magnifice. 

Siria este poziţionată în locul unde în antichitate se afla Regatul Asirian, în nord-vestul 

Mesopotamiei. Se găsesc vestigii construite în timpul marilor imperii de care a aparţinut de-a 

lungul istoriei: Imperiul Persan, Imperiul Roman sau Califatul Omeyad.  



Amfiteatrul roman de la Bosra a fost construit în secolul II e.n., este în top 3 cele mai 

mari amfiteatre romane din lume, are 15.000 de locuri şi acustica lui excelentă este renumită, 

încât găzduieşte concerte şi în prezent. 

 Damasc este capitala Siriei, oraş istoric care a fost capitala Califatului Omeyyad, 

perioadă în care a înflorit şi a ajuns centru economic şi cultural (661-750 e.n.).  Marea Moschee 

din Damasc este printre cele mai mari şi mai vechi moschei din lume şi considerată de unii 

musulmani al patrulea cel mai sfânt loc a Religiei Musulmane. Acolo se află îngropat trupul lui 

Salahuddin, lider kurd renumit al popoarelor musulmane din perioada primelor cruciade. De 

asemenea, se spune că acolo este îngropat şi Sfântul Ioan Botezătorul, personalitatea foarte 

importantă în religia creştină, fiind cel care l-a botezat pe Iisus Hristos în apa Iordanului. 

 Palmyra este un oraş roman construit într-o oază datorită caravanelor care treceau foarte 

des prin acele locuri.  Este renumit datorită mărimii şi clădirilor care s-au păstrat într-o stare 

foarte bună. Crac de Chevaliers este un castel medieval de tip european construit în timpul 

primei cruciade de către emirul din Homs. 

Liban se află pe tărâmul unde sălăşuia Regatul Fenician din perioada 8800 î.e.n, cei care 

au fost renumiţi pentru scrierea primului alfabet. Oraşul Byblos este printre primele oraşe ale 

lumii, datând din 8800 î.e.n., iar centrul internaţional de statistică îl plasează ca fiind cel mai 

vechi oraş locuit constant, acesta fiind locuit şi în prezent. Este un oraş foarte apreciat de 

vizitatori deoarece istoria şi cultura culinară prezintă o atracţie „seducătoare”. 

Irak este un stat situat în Mesopotamia antică, poartă numele de “tărâmul dintre 2 râuri” 

(Tigru şi Eufrat). Oraşul antic Babylon a fost înfiinţat în anul 2300 î.e.n, şi a ajuns capitala 

Imperiului Persan sub Hammurabi în secolul 18 î.e.n. Era considerat „Djuvaierul Estului”, dată 

fiind bogăţia şi măreţia oraşului. Cea mai renumită atracţie ale acelor vremuri erau grădinile 

suspendate, care reprezintă una dintre cele 7 minuni ale lumii antice.  

 Oraşul antic Ur al Mesopotamiei este printre primele oraşe de tip „cetate”din istorie, 

fiind construit în 3800 î.e.n. 

Iordania este un stat aflat în centrul lumii antice, având o poziţie strategică, acesta a fost 

valorificat în istorie de Imperiul Persan, Imperiul Macedonean, apoi de Regatul Nabateean. 



Valoarea inestimabilă era dată de drumul comercial care lega Marea Mediterană de Extremul 

Orient.   

Oraşul renumit Petra, construit de poporul nabateean în 312 î.e.n., a fost capitala acestui 

regat. Oraşul a fost construit şi cioplit în stâncă. Oraşul era un mare centru comercial ale acelor 

vreumuri fiind situat pe „drumul mătăsii”. Al-Khazneh (Trezoreria) este punctul de maxim 

interes turistic deoarece reprezintă o capodoperă a antichităţii, întreaga construcţie fiind cioplită 

în stâncă. 

Arabia Saudită este al doilea cel mai mare stat arab şi este situat în Peninsula Arabiei. 

Este zona unde a luat naştere Religia Islamică. Moscheea Profetului din Medina este cea mai 

importantă moschee din Medina, Arabia Saudită. Ea este a doua cea mai mare moschee din lume, 

după Moscheea Sfântă din Mecca, și al doilea cel mai sfânt loc al Islamului, tot după moscheea 

din Mecca. De asemenea, ea este a doua cea mai veche moschee din lume, după Moscheea Qaba, 

tot din Medina.  

Masjid Al-Nabawi este un loc important de pelerinaj deoarece acolo este îngropat 

Profetul Muhammad și primii trei califi care  i-au succedat. 

Kaaba, este un sanctuar care se află la Mecca sub forma unui cub. Religia Islamică îl 

consideră ca primul și cel mai sfânt lăcaş de cult. 

Qibla este direcția în care toți musulanii se îndreaptă când își fac rugăciunile (salat) 

zilnice și are denumirea de qibla. După școala Hanefită, qibla este Kaaba și spatiul de deasupra 

care se ridică spre cer, iar după școala șiită qibla este doar partea de construcție a Kaabei.  

 

Egiptul este un stat care desparte Continentul Africa de Continentul Asia, stat cu o istorie 

ce datează din mileniul 5 î.e.n., unde pe Nil s-a instalat poporul badarian, cu capitala la El-

Badari.  Printre cele mai renumite perioade ale istoriei Egiptului o reprezintă perioada faraonilor.   

Muzeul de antichități egiptene, cunoscut frecvent ca Muzeul Egiptean din Cairo, capitala 

actuală a Egiptului, găzduieşte o vastă colecție de antichități din Egiptul Antic. Muzeul are peste 

120.000 de piese, o cantitate semnificativă fiind expuse în vitrinele muzeului, restul fiind în 



depozite. Muzeul Egiptean de Antichități conţine multe piese importante ale istoriei antice 

egiptene. El adăposteşte cea mai mare colecţie din lume de antichităţi faraonice  și multe comori 

ale regelui Tutankhamon.  

Valea Regilor este o vale din Egipt unde de-a lungul unei perioade de aproape 500 de ani 

(sec. 16 î.e.n. - sec. 11 î.e.n.) au fost construite morminte pentru faraonii și nobili din Noul Regat 

Egiptean. Valea se află situată pe malul de vest al Nilului, în dreptul orașului Theba (azi Luxor). 

Zona a fost cercetată arheologic începând cu sfârșitul secolului 18, mormintele sale fiind 

studiate și în prezent. Valea a devenit faimoasă după 1922, ca urmare a descoperirii mormântului 

lui Tutankhamon (cu al său “blestem”). 

 Tunisia este un stat situat în nordul Africii, unde în antichitate se afla capitala Imperiului 

Cartaginez, imperiu, care a cunoscut apogeul în timpul renumitului Hannibal. De asemnea, 

Tunisia este o fostă colonie franceză, aceasta obţinând independenţa în 1956.  

Cartagina a fost un oraş-cetate prosper în antichitate (800-200 î.e.n.), care în urma 

războiului purtat de Hannibal împotriva Imperiului Roman a fost distrus aproape complet, iar a 

lui populaţie masacrată de romani, care i-au „pedepsit” pentru că au îndrăznit să încerce a-i 

cuceri (Hannibal a fost învins la Zama în 202 î.e.n.). 

 

 

 

 

El Djem este un amfiteatru roman construit în sec. 3 e.n. de romani cu scopul reconstruirii 

locurilor vechi şi civilizării popoarelor „barbare”. Este un amfiteatru-stadion asemănător 

Colosseumului din Roma, însă se consideră că a fost păstrat până în zilele noastre într-o stare 

mult mai bună decât acela. 

 

   



 

 

 

 

  

 

 
 

VII. Flamenco, muzica spaniolă de sorginte arabă 

 

Flamenco este un gen muzical şi de dans popular, complex şi spectaculos, care a apărut în 

urmă cu aproximativ trei sute de ani și s-a dezvoltat în principal în regiunea Andaluzia, din sudul 

Spaniei, având la bază influenţe din patru mari culturi: arabă, sefardă, ţigănească şi cea locală, 

andaluză. De altfel, chiar denumirea genului, după cum demonstrează istoricul andaluz Blas 

Infante, în cartea sa din 1933, Orígenes de lo flamenco y secreto del cante jondo, provine din 

termenii arabi fellah mengu,  fellah min ghair ard  care înseamnă  „țărani expulzați”, „cântecele  

ţăranilor  fără  pământ”. Așadar,  aceasta era  muzica  celor  săraci,  muzica  celor  oropsiţi  şi 

nedreptăţiţi de cei bogaţi. Aceşti ţărani săraci, în suferinţă, erau arabii din regiunea Andaluzia, 

denumiţi moriscos, care, pentru a evita exilul forțat și persecuțiile religioase din partea regilor 

catolici, au renunţat la Islam şi s-au convertit la creştinism, alăturându-se gitanos, cum erau 

denumiţi ţiganii, noii veniți în Peninsula Iberică. 



 

Prima mențiune a acestui gen muzical în literatura spaniolă de specialitate se păstrează 

din anul 1774, flamenco fiind adesea asociat cu gitanos, care au meritul incontestabil de a 

dezvolta flamenco şi de a-l transmite peste timp, din generaţie în generaţie, până în zilele noastre. 

De altfel, un număr mare de artişti ai genului, cantaores (cântăreţi), bailaores (dansatori) şi 

chitarişti celebri au fost şi sunt şi în prezent de această etnie.  Deşi muzica flamenco este 

menţionată pentru prima dată în secolul al              XVIII-lea, în regiunea Andaluzia, genul 

cunoaşte o mare dezvoltare de-abia la sfârșitul secolului al XIX-lea, când se răspândeşte în toate 

regiunile din Spania, unde capătă noi forme muzicale. Nu este de neglijat contribuţia regiunilor 

Extremadura și Murcia au contribuit la dezvoltarea muzicii flamenco.  

 

În ultimii ani, toate marile regiuni culturale ale Spaniei şi-au adus contribuţia la 

diversificarea aceastui gen muzical, înregistrându-se peste cincizeci de palos-uri (stiluri) de 

flamenco. De exemplu,  Soleá, Fandango,  Farruca,  Seguiríyas,  Bulerías,  Alegrías,  Taranta şi  

altele.  Mai  este  un  stil  care  se  numeşte Carcelera, care vine de la carcel şi înseamnă 

„închisoare”. Aproape fiecare oraş are stilul  său propriu  de flamenco: Sevilla: Sevillana,  

Granada: Granaina,  Málaga: Malagueña,  Huelva:  Fandango de Huelva. În mod tradițional, 

palos-urile flamenco se încadrează în trei categorii: cele de tristeţe, profunde, sunt cunoscute sub 

numele de cante jondo (sau cante grande), care păstrează urme clare de expresivitate arabă, 

mixate pe melodii populare spaniole, precum și pe vestigii ale muzicii religioase bizantine și 

evreieşti.  

 

Formele mai ușoare, inspirate de evenimentele fericite din viaţa unui om, se 

numesc cante Chico, iar cele care nu se potrivesc niciuneia dintre categoriile de mai sus sunt 

clasificate drept cante Intermedio. Unele dintre acestea sunt cântate neînsoțite de vreun 

instrument, în timp ce altele au de obicei chitara sau alt acompaniament. Alte forme sunt însoţite 

de dans, dintre care unele sunt rezervate bărbaților și altele femeilor. În ultimii ani, regulile 

tradiţionale nu mai sunt considerate atât de restrictive, Farruca, de exemplu, altă dată dans 

exclusiv masculin, este acum interpretat şi de către femei.  

 



Şi în dans întâlnim elemente de expresivitate arabă, gesturile elegante ale mâinilor, 

contorsionarea trupului, mişcarea paşilor, seamănă cu cele ale dansatoarelor orientale. Folosirea 

castanietelor trimite, de asemenea, la cimbalele din muzica orientală. Partea superioară a 

corpului la dansatorii flamenco are întotdeauna o postură graţioasă, fără a fi influenţată în vreun 

fel de mişcările viguroase ale picioarelor. Prin dansul lor, dansatorii flamenco devin proiecţia 

stării sufleteşti transmise de cântec sau de corzile chitarei, între toţi participanţii la spectacol 

creându-se un fel de comunicare codată, numai de ei cunoscută. Pe lângă  cante (cântec), toque 

(chitara), şi baile (dans), formele de exprimare ale fenomenului flamenco mai includ jaleo, 

palmeros (vocalizele și sunetele ritmice ale palmelor) și pitos (pocnituri ale degetelor care susţin 

ritmul). Pentru sporirea expresivităţii, se mai foloseşte cajón-ul sau alt instrument de percuţie, 

flautul, vioara, chiar şi pianul. 

 

În secolul XX, flamenco a devenit popular peste tot în lume și este predat în multe 

țări. În Japonia, de exemplu, funcţionează mai multe academii de flamenco decât există în 

Spania, iar la 16 noiembrie 2010, ca un triumf universal, UNESCO a declarat acest gen muzical 

una dintre capodoperele patrimoniului oral și imaterial al umanității. Flamenco este un stil care îi 

solicită la maximum, trup şi suflet, atât pe muzician, cât şi pe spectator. Pe spectator, flamenco îl 

„aşează” în chiar sentimentul care-l macină în acel timp pe interpret (cântăreţ, dansator sau 

chitarist), fie el de bucurie sau de tristeţe, iar pe artist îl copleşeşte în vraja mesajului ce urmează 

a fi transmis. Flamenco este o magie, este un spectacol uluitor, absolut fabulos. Locurile de 

întalnire ale muzicienilor flamenco cu publicul lor se numesc Peñas Flamencas şi Tablaos, care 

au apărut în Spania şi s-au dezvoltat în perioada anilor 1960, înlocuind aşa-zisele cantante 

cafenea. Ele pot avea propria companie de interpreți pentru fiecare spectacol.  Un concert 

tradiţional are doar un cântăreț și o chitară, în timp ce un concert de flamenco care se desfăşoară 

în teatre sau chiar în filarmonici include, de obicei, două sau trei chitare, unul sau mai mulţi 

cântăreți care cântă solo, și unul sau mai mulți dansatori.  

Între muzica populară şi cea cultă spaniolă există o strânsă legătură, mulţi compozitori, 

cum ar fi: Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Joaquín Turina, Enrique Granados, Joaquín Rodrigo, 

Andres Segovia ş.a. inspirându-se în operele lor culte din teme de flamenco. „În cântecul 

popular, spunea Manuel de Falla, spiritul contează mai mult decât litera”,  avansând - ca şi 

George Enescu - ideea transfigurării simfonice a motivelor populare, şi nu citarea lor exactă, 



lipsită de context. De asemenea, teme importante din operele lui Pablo Sarasate provin din 

folclorul spaniol, distingându-se las jotas navarras şi zortzikos vascos ca un punct principal de 

element ritmic si melodic. Muzica flamenco a atras şi influenţaat şi celelalte arte, în 1922, 

scriitorul Federico García Lorca, împreună cu compozitorul Manuel de Falla, organizând primul 

festival concurs de cante jondo. (A se vedea în acest sens, lucrarea lui Alfredo Arrebola, El 

sentir flamenco en Falla y Picasso, Universidad de Málaga, 1986.) 

Flamenco a inspirat, de exemplu chitara clasică spaniolă. Din punct de vedere ritmic, 

flamenco este un stil mult mai complex decât cel de chitară clasică. Şi pe lângă partea tehnică, 

flamenco mai implică şi o anumită filosofie şi o educaţie a trupului, legată de dans, tocmai pentru 

că această muzică, pe lângă chitară, presupune combinaţia armonioasă cu dansatorii şi cu 

cantautorii. Compozitori celebri de muzică clasică, cum sunt Joaquín Rodrigo, Francisco 

Tárrega, Dionisio Aguado, Julián Arcas au pornit în creaţiile lor de la motive flamenco, stil 

inepuizabil, care inspiră şi astăzi producţii muzicale  de mare spectaculozitate. 
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Am interpretat:      

 Zambra de Juan Serrano 

Granaína de Gerardo Núñez 

Soleá por bulerías de Paco de Lucía 

 

 


