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TUAREGOVÉ NA SIBIŘI, V ARIZONSKÉ POUŠTI 
A V INTERAKCI S POPKULTUROU

Jiří Moravčík

Na počátku moderní tuarežské hudby byla kytara – hudební 
nástroj, který od 70. let 20. století revolučně a k nepoznání změnil 
její další vývoj. Kytara se také stala symbolem mnoha tuarežských 
povstání proti vládám Mali a Nigeru. A na samém začátku byla 
také skupina Tinariwen, která na scénu world music vystřelila 
v roce 2002 a okamžitě se proměnila ve světový fenomén. I díky 
úsilí britského producenta Justina Adamse, jejich objevitele 
a producenta debutového alba The Radio Tisdas Sessions1 
britským kytaristou Justinem Adamsem. Bylo součástí příběhu, 
po kterém posluchači okamžitě skočili už jen pro upozornění, že 
jde o hudbu exilu a boje. Zatímco západní rockové kapely si své 
příběhy musely vymýšlet a nedostatek dramatičnosti nahrazo-
valy devastováním hotelových pokojů, milostnými skandály 
a drogovými excesy, za málomluvnými Tuaregy v dlouhých 
tunikách a šátcích zakrývajících tvář šla historie hrdých vládců 
Sahary, nesmlouvaných válečníků, vůdců velbloudích karavan 
a jakéhosi tajemství, střežené nesrozumitelným jazykem tamašek2. 
Ale také romantický příběh o nešťastném národě, který přišel 
během kolonizátorské parcelace Sahary o domov, v němž po 
staletí žil a po kterém dodnes nepřestal toužit. Skupinu Tinariwen 
pak provázel obraz vojáků s kalašnikovi, kteří jim před vlastníma 
očima zavraždili rodiny, a oni pak proto skončili ve válečných 
zákopech. Legenda Tinariwen pronikla do světa, kam dopomohla 
i jejich nahrávkám, které, jak se ukázalo, navždy a revolučně 

1.  The Radio Tisdas Sessions. Wayward Records, 2001.
2.  Tamašek je jedním z berberských jazyků, které spadají do afroasijské jazykové rodiny. 

Hovoří jím přes 1,2 miliónu obyvatel Nigeru, Mali, Alžírska, Burkiny Faso a Lybie. 
Srov. „Tamašek.“ Wikipedie. Otevřená encyklopedie [online] [cit. 5. 10. 2016]. 
Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Tama%C5%A1ek>.
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předurčily od 80. let vývoj moderní tuarežské hudby – té, jakou 
dnes posloucháme a které Tuaregové říkají ishumar3 nebo assouf4, 
zatímco Západ pouštní blues. 

Počínaje prvním tuarežským povstáním v roce 1963 
a následnými strašlivými suchy, během nichž vysychaly studně, 
vymírala stáda dobytka a tisíce hladových Tuaregů uprchly 
z Mali a Nigeru do Libye a Alžírska, se život na Sahaře změnil 
k nepoznání. Vyprahlá krajina se zmítala v začarovaném kruhu 
obchodu s drogami, pašeráctví, islámského terorismu, chudoby, 
zaostalosti a beznaděje – v kruhu, který jakoby naplňoval dávné 
arabské přesvědčení o Tuarezích jako Bohem opuštěném národě. 

Smířlivý a do značné míry chápavý postoj k pronásledovaným 
Tuaregům vydržel do ledna roku 2012, kdy příslušníci tohoto 
národa na severu Mali rozpoutali další povstání za nezávislost, 
které si ovšem ve své politické naivitě nechali doslova ukrást od 
teroristických organizací Ansar Dine5 a Al-Kaida, čímž jejich 
pověst utrpěla značné šrámy. Na popularitě Tinariwen a dalších 
tuarežských hudebních skupin to však nic nezměnilo. Naopak 
– byly obecně a oprávněně považovány za nositele mírových 
poselství a jakkoliv se v textech takřka výhradně obracely na svůj 
národ, od 90. let 20. století už nikdy neburcovaly do ozbrojeného 
boje. Z afrického (konkrétně malijského) a světového hudebního 
dění nemohly být proto diskvalifikovány. Tinariwen do té doby 
v roli největších hvězd tuarežské hudby koncertovali s Rolling 
Stones, Carlosem Santanou nebo s Robertem Plantem. Rok před 

3.  Slovo ishumar (z francouzského slova chômeurs = nezaměstnaní, ale v přeneseném 
slova smyslu také nežádoucí) je název pro tuarežskou kytarovou hudbu z 80. let 20. 
století spojenou s alžírským exilem, nezaměstnaností a podřadným společenským 
statusem (Eyre 2016).

4.  Slovo assouf lze volně přeložit jako stesk po domově, touhu, bolest nebo stesk po 
tradičním způsobu života na poušti. Od 90. let 20. století tímto termínem Tuaregové 
označují svou kytarovou hudbu. Vyjadřuje silný vztah Tuaregů k poezii a vystihuje 
vše, co v minulosti ztratili (Eyre 2016). 

5.  Ansar Dine (Obránci víry) je islamistická organizace s vazbami na Al-Kaidu prosazující 
v Mali právo šaría. Byla založená v roce 2012 kontroverzním tuarežským vůdcem 
Iyadem Ag Ghaly (Gaffey 2016). 
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válkou v Mali natočili album Tassili6 ve spolupráci s producentem 
Ianem Brennanem a za účasti členů americké rockové skupiny 
TV On The Radio. Získali za něj Grammy a opět stáli na počátku 
nových časů: západní producenti od té chvíle na tuarežské skupiny 
upřeli pozornost a jejich hudba se tím posunula do další vývojové 
fáze, charakterizované stoupajícím zájmem západních rockerů. 
Přehnaně řečeno, jako by se s touhou podílet se na setrvávající 
popularitě tuarežských skupin vlastně přihlásili o svůj díl na 
zrodu moderní podoby jejich hudby, protože marná sláva, bez 
vlivu Jimi Hendrixe, Rolling Stones, Carlose Santany nebo Led 
Zeppelin, by nikdy nezněla v podobě, v jaké ji dnes známe. To je 
neoddiskutovatelný fakt, mnohokrát za uplynulá léta zdůrazněný 
samotnými Tuaregy. Nicméně aby bylo jasno, z jejich strany 
nešlo o pouhé kopírování, tak jak to běžně známe z rockové 
scény. Nic takového v jejich hudbě neslyšíme. A pokud byly 
tuarežské skupiny často přirovnávané k západním, tak hlavně pro 
nedostatek vhodných argumentů ze strany hudebních publicistů, 
kteří s tuarežskou hudbou přicházeli do styku často zcela poprvé, 
a právě z toho důvodu, že je k ní přilákala účast slavných 
amerických nebo britských producentů a hudebníků. Tedy 
vedle silného příběhu o tajemném pouštním národě. I přes svůj 
charakteristický hypnotický rytmus, melodičnost zdůrazněnou 
zpěvem v nesrozumitelném jazyce (čímž se zvukově Tuaregové 
od světových rockerů spolehlivě lišili) a stále častější využívání 
západních vlivů i nástrojů přestaly být tuarežské skupiny 
výhradním atributem scény world music a staly se součástí 
globálního rockového prostředí. 

Vraťme se však zpět v čase a podívejme se, jak to všechno 
vlastně začalo. A tady musíme začít u politiky a tuarežských 
povstání, protože s těmi je moderní hudba tohoto národa natěsno 

6. Tassili je název pohoří v alžírské části Sahary, proslulého jeskynními malbami 
a zařazeného na Seznam kulturního dědictví lidstva UNESCO (srov. http://whc.
unesco.org/en/list/179). Tinariwen tady v improvizovaném mobilním studiu natočili 
převážnou část svého stejnojmenného alba. 
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svázána. Jinak řečeno, dlouhá léta vytvářela jejich soundtrack, 
byla nositelem důležitých zpráv, způsobem, jak vyburcovat národ. 
Tuaregové,7 odnož Berberů, neomezení vládci Sahelu, vlastně shluk 
kmenů spojených pouze jazykem tamašek a neschopných se mezi 
sebou dohodnout, který z nich je významnější, aristokratičtější, 
a tudíž předurčený vládnout všem (Morgan 2013).

Na severu Mali Tuaregové vždy dominovali, hlavně v oblasti 
Kidalu, kam nikdy malijská vládní moc vlastně nedosáhla. Shoda 
mezi všemi Tuaregy panovala v jednom: Sahel je náš a my jsme 
jeho vládci. Tak byli vnímání i světem, Afričany a Araby. Když 
bývalí západní kolonizátoři Sahel rozparcelovali, Tuaregové 
nejenže nezískali stát, ale ani autonomii. Skončili jako národ bez 
vlastního území pod vládami několika afrických států – konkrétně 
Mali, Nigeru, Alžírska, Libye a tehdejší Horní Volty (dnes Burkina 
Faso) – a navíc v pozici opovrhované národnostní menšiny, žijící 
v nejodlehlejších a nejpustších oblastech daleko od bohatých 
center. Tím ovšem nastal problém, a to velký. Dosavadním 
privilegovaným ,kozákům‘ Sahelu měli najednou vládnout jejich 
bývalí otroci – černí Afričané, v očích Tuaregům ne zrovna ti 
nevhodnější. Ti se samozřejmě s Tuaregy nemazlili, do jejich 
území se neinvestovalo, nevznikala tu žádná infrastruktura, nebyla 
práce, školy, jazyk tamašek byl považován za podřadný, o kultuře 
nemluvě. A pak přišlo v 60. a 70. letech období strašlivého sucha, 
končící hladomorem, po tisících umírajícím dobytkem a lidskou 
apokalypsou. Žádná z vlád se o Tuaregy nedokázala postarat, 
poskytnout jim výraznější ekonomickou a humanitární pomoc, 
a když přece ze zahraničí dorazila, po cestě se ztratila, nebo ji 

7. Tuaregové jsou součástí etnické skupiny Berberů. Obývají severní a střední část 
Sahary. Romana Kratochvílová na svém webu věnovaném Tuaregům píše: „Původ 
názvu Tuareg byl dlouho předmětem diskusí etymologů. Zřejmě je odvozen od plurálu 
slova Targi, což v arabštině znamená obyvatel oblasti Targa (tuarežský název pro kraj 
Fezzan v Libyi). Výklad o tom, že slovo pochází z arabštiny z výrazu znamenajícího 
,opuštěný Bohem‘ je považován za mylný. Výraz Tuareg přejali a rozšířili Francouzi. 
V každém případě Tuaregové označení Tuareg nepoužívají a nemají ho příliš v lásce.“ 
(Kratochvílová 2007b). Srov. též Kratochvílová 2007a, 2014.
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rozkradli malijští politici a pašeráci. Songhajské milice Ganda 
Koy, vzniklé původně jako domobrana před Tuaregy, posléze 
terorizovaly tuarežské vesnice. Vraždily s tichým souhlasem 
malijské vlády, vlastně i alžírské, trpící v Sahelu raději pašeráky 
drog než nacionalistické snahy Tuaregů, toužících po svém 
bájném státě Azawad.8 Před zoufalstvím, beznadějí a vražednými 
masakry utíkaly celé rodiny do Alžírska a Libye, nejvíc však 
mladíci, řadící se tam okamžitě mezi přivadrovaleckou chudinu 
bez práce a rovných příležitostí. A tak vznikl fenomén ishumar. 
Slovo, kterým Tuaregové nazývají hudbu Tinariwen, pochází 
z francouzštiny a znamená nezaměstnaný, nebezpečně nežádoucí. 
Mladíci se pohybovali v ghettech na krajích měst, těžko sháněli 
práci, a když už ji našli, tak podřadnou. Samozřejmě byli trnem 
v očích místních obyvatel a policie. Jsme nezaměstnaní, chudí, 
ale hrdí na svůj původ. My jsme ishumar, tvrdili o sobě mladí 
Tuaregové. Část z nich pak neodolala lákání libyjského vůdce 
Muamara Kaddáfího a v jeho uprchlických táborech se jim dostalo 
zbraní a taktiky povstalecké rebelie9 (Morgan 2014). 

Členové skupiny Tinariwen, kteří se aktivně zúčastnili několika 
tuarežských povstání, se poprvé zkontaktovali v alžírském městě 
Tamanrassetu. A pokud je nutné, s ohledem na historii a budoucí 
generace, ukázat přímo na tvůrce hudby ishmumar, nelze se 
splést: Ibrahim ag Alhabib (*1960), kytarista a vůdce Tinariwen. 
Odmalička toužil po kytaře. Do nejbližšího obchodu to měl ovšem 
tisíce kilometrů daleko, takže si své kytary vyráběl: z prázdného 
plastového kanystru, kusu dřeva a drátů z kol. (Na obalu čtvrtého 
alba skupiny Tinariwen Imidiwan (2009) takovou domácí kytaru 
drží malý klučina.) Ve čtyřech letech Ibrahimovi malijští vojáci 
před jeho očima zastřelili otce a s babičkou pak utekl do Alžírska. 
Toulal se po Libyi, léta pracoval jako tesař v alžírském přístavu 

8.  Azawad je bájné tuarežské označení pro vlastní nezávislý stát (Morgan 2014).
9.  Diktátor Kaddáfí na svém území přijímal tuarežské uprchlíky z Mali a Nigeru. 

Finančně je zabezpečil a mladé bojovníky přesunul do vojenských táborů, kde je 
vyzbrojil, vycvičil a poslal bojovat do Čadu a Súdánu.
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Oran a nevyhnul se ani vězení. Pro pouštního bluesmana životní 
praxe k nezaplacení. V 1979 se Ibrahim ag Alhabib vrátil do 
Tamanrassetu. To už na svou první akustickou kytaru vybrnkával 
jak tradiční tuarežské písně, tak blues od řeky Niger Aliho Farky 
Tourého a vstřebával do sebe západní rock.10 Kytary do kultury 
Tuaregů nikdy nepatřily, dnes ale nástroj představuje symbol jejich 
hudby. Dávno předtím – kdo by se s nimi také na velbloudech 
po poušti tahal – brali si sebou Tuaregové jen to nejnutnější 
k přežití; a navíc, hudbu měly v náplni práce u Tuaregů vždycky 
ženy s jednostrunnými houslemi imzad, bubínky tinted a loutnou 
teherdent. Chlapi byli za básníky a tanečníky (Morgan 2011). 
A existovalo jisté společenské kastování: hrát hudbu nenáleželo 
šlechticům, ale lidem, kteří se dají při troše zjednodušení 
považovat za grioty11. Tinariwen přišli s něčím naprosto novým: 
zrušili kastovnictví, hrát hudbu najednou mohl s kytarou každý. 
A potom – takový elektrický rock’n’roll, jaký Tinariwen hráli, 
Tuaregové předtím nikdy neslyšeli ani nehráli. Z většiny článků 
o Tinariwen do očí vystřelují hudební vzory, s nimiž se západní 
posluchač nejsnáze identifikuje: Bob Marley, Elvis Presley, 
Rolling Stones, Pink Floyd nebo Bob Dylan. Ibrahim ag Alhabib 
ale nikdy nezapomněl zdůraznit možná ten nejzásadnější vzor: 
marockou rockovou skupinu Nass el Ghiwane12 (Culshaw 2007). 
A také, což je příznačné pro naprostou většinu tuarežských 
kytaristů, Marka Knoflera z britské skupiny Dire Straits (Becker 
2015). Základem hudby Tinariwen byla tradiční tuarežská poezie, 
s níž je vedle žánru ishumar spojeno i další, nesmírně zásadní 
slovo assouf – pro Tuaregy v jejich kultuře asi nejdůležitější 
a vedle slova ishumar další pojmenování pro jejich kytarovou 

10. Na Ibrahimaměly silný vliv skupiny Rolling Stones, Led Zeppelin, Dire Straits, ale 
také Bob Dylan, Bob Marley 

11. Grioti – kasta západoafrických profesionálních hudebníků a vlivných společenských 
komentátorů (Moravčík 2009).

12. Nass el Ghiwane – stále činná marocká skupina založená v 70. letech 20. století, která 
směsí gnawa, rocku, tradiční hudby a ostrých politických komentářů předběhal dobu 
a ovlivnila celou řadu severoafrických a tuarežských hudebníků (Culshaw 2007).
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hudbu. Znamená nedefinovatelný souhrn pocitů – nostalgie, touhy, 
smutku, spirituálního duchovna, vyjadřujícího dění ve tmě, kam 
už nedosáhne zář táborového ohně. Zatímco ishumar vyjadřuje 
hudbu 80. let, spjatou s Tinariwen, tradičním životem na poušti, 
povstáními, hladomory a totální beznadějí nezaměstnaných 
Tuaregů v alžírských a libyjských uprchlických táborech, moderní 
assouf definuje mladou, vzdělanou facebookovou generaci z měst, 
schopnou formulovat diskriminační frustrace daleko účinněji 
a konkrétněji (Morgan 2011).

 V primitivních podmínkách natočené skladby Tinariwen 
distribuované na kazetách roznesly po celé Sahaře aktuální 
poselství o tom, co se s Tuaregy právě děje. Protestsongy této 
skupiny nahradily během povstání neexistující tuarežské rádio, 
televizi a noviny; v tom spočívala jejich neuvěřitelná, z našeho 
„západního“ pohledu nepochopitelná síla. Když v sousedním 
Nigeru začalo v roce 2007 tuarežské povstání a prezident 
Mamadou Tandja v kraji Agadez vyhlásil výjimečný stav, zároveň 
vydal nařízení o zákazu používání kytar, podle něho nebezpečných 
zbraní. A za překročení zákazu hrozily vysoké tresty. „Tehdy byl 
každý pohyb na poušti nebezpečný. Vojáci neradi viděli, když se 
Tuaregové shromažďovali. A protože je u nás zvykem, že hudba 

Členové skupiny Tinariwen. Foto Marie Planeille (http://tinariwen.com/photo/) 
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provází všechny slavnosti, na každou oslavu byli zváni hudebníci 
s kytarami. Vojáci o tom dostávali od svých informátorů zprávy 
a mysleli si, že se lidé scházejí kvůli povstaleckým písním. Proto 
hraní na kytaru zakázali, a když s ní někoho přistihli, zastřelili ho,“ 
vyprávěl tuarežský kytarista Bombino, dnes velká mezinárodní 
hvězda, hlásící se také k odkazu Tinariwen (Moravčík 2011).

 Tuarežskou hudební scénu, do níž se svět až romanticky 
zamiloval, snad z podlehnutí novému drsnému africkému příběhu, 
ale začala brzy provázet lidová moudrost: raději všeho pomalu. 
Mladí následovníci skupiny Tinariwen si dříve či později museli 
položit otázku, co dál… Nečekaně mohutné vlně tuarežských 
skupin, někdy od sebe jen stěží rozeznatelných, hrozilo nebezpečí, 
že smete sebe samu – nadbytek vyvolá inflaci „magických 
pouštních kapel v rytmu velbloudích karavan“ hrnoucích se 
do Evropy za výdělkem a slávou. Koho by také bavilo nechat 
si na sebe ušít mediální promo bič „další Tinariwen“. Mladí 
následovníci ale brzy našli recept. Nejlepší způsob, jak Tinariwen 
vzdát úctu, je vyhnout se způsobu znít jako oni a zkusit něco 
jiného: s bicími, klávesami a s pomocí západních rockových 
producentů. A tak např. za úspěchy a kvalitou skupiny Tamikrest 
stojí německý producent Chris Eckman, znalec malijské hudby. 
Skupina Kel Assouf, vedená kytaristou Ananaem Harounem, se 
spoléhá na jazzmana Sofyanna Ben Youssefa a belgickou rytmiku. 
Již zmiňovaný kytarista Bombino se na albu Azel z roku 2016 
znovu svěřil do rukou západního producenta: Dave Longstreth 
z americké rockové skupiny Dirty Projectors přitom vystřídal 
Dana Auerbacha od The Black Keys. 

Stále častěji je také znát, jakým způsobem mladé tuarežské 
skupiny ke svému zvuku přicházejí: pocházejí z jiného prostředí 
než Tinariwen. S nimi je navždy spojena stará doba, čas 
kočovníků a pouštních táborů, kdežto dnešní, na sociálních sítích 
se orientující generace mladých Tuaregů už nic takového nezná. 
Žijí ve městech a tradice kočování je jim cizí. Změnili i své 
priority – už neposlouchají Hendrixe a Rolling Stones, ale dnešní 
rockové kapely. A pokud spolupracují se západními producenty, 
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kladou jim na srdce, aby v jejich hudbě nezdůrazňovali pouze 
rockovou stránku, ale vzali v úvahu i jejich mentální rozpoložení 
(Morgan 2013).

 Do širší popkultury pronikli Tuaregové během originálních 
studiových projektů: na albu Aam Zameen s poditutlem Common 
Ground (2011) indické zpěvačky Kiran Ahluwalia se podílely 
skupiny Terakaft a Tinariwen, které najdeme o rok dříve také na 
albu Herbie Hancocka The Imagine Project (2010), kde si zahrála 
i americká tex-mex skupina Los Lobos. Proto když vydala 
tusconská kapela XIXA, hrající peruánskou psychedelickou 
curiu, v roce 2016 stejnojmenné debutové album a v jedné 
skladbě si zahrál také kytarista Iyad Ag Sadam z Tinariwen, 
nikoho to nepřekvapilo. A skupina XIXA se ani nemusela 
namáhat s prohlášením, že mezi Arizonskou pouští a Saharou není 
vlastně žádný rozdíl. To se dalo ještě pochopit, když ale členové 
Tinariwen na způsob experimentálního jamu natočili album Like 
a Bird or Spirit, Not a Face (2015) s hrdelní zpěvačkou Sainkho 

Členové skupiny Terakat (https://terakaft.bandpage.com/)  
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Namtchylak, spojitost mezi Sahelem a sibiřskou Tuvou se už 
hledala obtížněji. 

Tuarežskou hudbou se nechala učarovat celá řada západních 
rockerů nebo kytaristů, což jen dosvědčuje, že ishumar a assouf 
alias pouštní blues v dnešním globálně propojeném světě už 
znamená zavedenou a napodobovanou hudební značku, podobně 
jako klezmer nebo balkánské dechovky. Samozřejmě, na Tuaregy 
nikdo nemá a nikdy nebude mít, protože jejich hudba obsahuje 
takové množství utrpení, bolesti a křivd, které západní muzikanti 
neprožijí ani za deset životů. Proto spíš tuarežský assouf působí 
jako koření než jako hudba, kterou by dokázal zahrát každý. 
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The Tuaregs in Siberia, Arizona Desert, in Paris, and in an 
Interaction with Pop-Culture

In his paper, the author deals with the response to the music of the Tuaregs in today’s 
world, and asks whether this is a trendy interest in the use of the popularity of the desert 
blues, as the music of the Tuaregs is nicknamed, or, whether this is a natural development 
within the globally interlinked world, in which culture borders start to be a relative term.
In the 1970s, when the Tuaregs exchanged traditional lutes for guitars, they used cassette 
tapes with Jimi Hendrix, the Doors, Led Zeppelin, and the Dire Straits instead of handbooks. 
During the armed rebellions, the originally acoustic music became loud and gained the 
logo of outlaws. Twenty years later, enthusiastic publishers of world music introduced the 
Tuaregs to the musical scene of the world; today’s success and various music fusions are 
linked to rock music promotors. Despite the heavily damaged reputation of the Tuaregs 
during the 2012 war of independence in Mali, the Tuaregs and their songs are understood 
as the bearers of the peace message. The Tuaregs are featured at prestigious world music 
festivals, and they have become part of the global rock music environment. In his paper, 
the author observes the historical roots of such popularity and comments on its political 
and commercial impact, as well as on the lives of selected musicians.

Key words: World music; Mali; the Sahara Desert; the Tuaregs; Tinariwen; the desert 
blues; the dark side of popularity.


