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Alhambra - Teraz

 Alhambra to jeden z 

najwspanialszych 

zabytków Andaluzji i jeden 

z najważniejszych śladów 

panowania Arabów 

(Maurów) nad Półwyspem 

Iberyjskim. Każdego dnia 

kompleks ten odwiedzają 

całe tłumy turystów 

pragnących zobaczyć na 

własne oczy to unikalne 

mauretańskie dziedzictwo.



Alhambra - Kiedyś

 Nazwa Alhambra oznacza dosłownie Czerwony (arabski 

Al-Ḥamrā). Sam kompleks nazywany był Czerwoną 

Twierdzą/Zamkiem (Qalat Al-Hamra) . Historycy wątpią 

jednak, że powodem nadania tej nazwy był kolor murów 

czy budynków. Prawdopodobnie w momencie 

wybudowania budynki były białe, podobnie jak pałac w 

Generalife, a nazwa nawiązuje do koloru w jakim widzieli 

twierdzę okoliczni mieszkańcy gdy ta po zmroku 

oświetlona była pochodniami.





Najważniejsze miejsca

 Pałace Nasrydów

- Mexuar
(Jest to najstarsza część, która została jednak w istotny sposób zmieniona po rekonkwiście.)

- Pałac Comares 
- (Oficjalna rezydencja króla. To tam znajduje się największe i najwyższe z pomieszczeń - Sala 

Ambasadorów.)

- Pałac Lwów
(Prywatny pałac/harem władcy w którym przebywał jedynie emir i jego najbliżsi. Pałac ten powstał 

najpóźniej ze wszystkich trzech. Najbardziej charakterystyczną częścią pałacu jest Dziedziniec Lwów 

(Patio de los Leones) z charakterystyczną fontanną składająca się z rzeźb 12 lwów patrzących we 

wszystkie strony. Dziedziniec otoczony jest prywatnymi pomieszczeniami władcy i jego rodziny.)
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El Partal

 Obszar nazwany Partal znajduje się po północnej stronie Alhambry, tuż obok 
kompleksu pałacowego Nasrydów. Dziś trudno w to uwierzyć, ale w czasach 
arabskich znajdowały się tu rezydencje bogatych mieszkańców i arystokracji. 
Małą namiastką tamtych czasów jest fragment pałacu Torre de las 
Damas (Wieża Dam) z portykami oraz znajdujący się obok mały budynek 
modlitewny. Nazwa Partal pochodzi z arabskiego i oznacza właśnie portyki.



Generalife

 Ogrody Generalife nigdy nie 
wchodziły w skład Alhambry. 
Powstały na uboczu i miały być 
miejscem, w którym rodzina 
rządząca mogła w spokoju 
odpocząć i delektować się 
naturą oraz spokojem. 
Najważniejszym punktem 
ogrodów był Pałac Generalife. 
Dziś pałac nie jest w najlepszym 
stanie. Wszystko wskazuje 
jednak na to, że w czasach 
arabskich był niemal tak piękny 
jak kompleks pałacowy 
Nasrydów.



Pałac Karola V

 Największy obiekt w kompleksie Alhambry, uważany za najpiękniejsze 
dzieło renesansu poza Włochami. Zbudowany w XVI w. na podstawie 
projektu hiszpańskiego architekta Pedra Machuca, jako „znak zwycięstwa” 
chrześcijaństwa, finansowany ze specjalnie utworzonego podatku płaconego 
przez Arabów. Jest to monumentalna budowla z galeriami i 
dwukondygnacyjną kolumnadą wokół okrągłego dziedzińca wewnętrznego. 


