Arabská hudba

- Arabský kulturní okruh: naprosto překračuje hranice států, i

kontinentů: Hlavně Severní Afrika: hlavně oblast Maghreb, tedy
Maroko, Alžír, Tunis, Egypt, Lybie, Západní Sahara aj.
Dále hodně Asie (Persie, Iran, Irak, Severní Indie aj.), vlivy i na části
Evropy (hl. Španělsko, Bulharsko aj.), prostřednictvím otroků ale vlivy i
v Americe. Nelze jej tedy úplně ztotožňovat s islámem!
- Jakkoliv jsou různé oblasti odlišné (ba dokonce spolu mnohdy
bojovaly), hudba má mnoho společných prvků. Systém maqamů a
waznů: shodný pro celou arabskou hudbu.
- Klasická arabská hudba: úplný vývoj neznáme, spisy máme zhruba
tisíc let dozadu. Zdá se, že přímo navazuje na antickou kulturu. Ale
zejména v Egyptské lidové hudbě i vliv Subsaharské afriky (diatonika a
pentatonika, např. prastará píseň Marbu). Lidová hudba všude
jednodušší, hlavně rytmicky.
- církevní hudba: důležitý je zpěv!! Korán se zpívá! (viz odkazy)
- Nejvýznamnější nástroj klas. Ar. Hudby: ´ud, (al´ud, arabsky "klacík,
proutek"), loutna s krátkým krkem. Oud je přímým předchůdcem
evropské loutny. Číselné poměry konstrukce oudu (např. délka : šířce =
1 : 1,5) jsou vysvětlovány kosmologicky, stejně jako ostrunění (pův.4
sbory, dnes 5-6).

Arabové – hlavní oblasti osídlení (dnes asi 420mil. lidí)

Muslimové (Islám – učení proroka Mohameda – od 7.
století - dnes žije asi 1,6 miliardy muslimů)

Tonalita arabské hudby
• Spisy z 9. století: Všímají si celočíselných vztahů, z toho jim vyšly základy:
Tónové řady, netemperované ladění, vždy jen čistá kvinta. Rytmické základy
až asi o 200 let později.
• Dělení oktávy bylo v historii různorodé, postupně se ustálily „běžné“ skupiny
3-5 tónů, zvané Jins (mn. č. Ajnas, „rod“, „pohlaví“). Některé zní „evropsky“,
např jako začátek dur. Ale všude jsou přirozené intervaly, a často i něco níže
(velké tercie bývají menší).
• V arabské hudbě existuje gravitace, to znamená, že výška konkrétního tónu
je dána tím, co bylo před ním a co bude potom. Tzn. větší díry udělají menší
atd. Např 1a1/2 tónu v hijaz není tak velký jako třeba na klavíru.
• Ajnas jsou stavebním základem pro celé tónové řady: Maqam („místo“¨, mn.
č, maqamat) ale není jen řada, jsou to hlavně vztahy mezi tóny, maqam
často udává i charakter hudby, podobně jako indické ragy.
• S určitým maqamem se může pojit i forma, prožitek, pocit… Toto vnímání ale
není ve všech oblastech stejné.
• Mezi jednotlivými maqamy lze modulovat (obv. přes společný jins).
• Běžně se vyskytuje několik desítek maqamů. Obvykle se netransponují, neb
zdaleka ne všechny mikrotonální odchylky lze na nástrojích zahrát!! Spíše se
celý nástroj přeladí jinam. Obvyklé jsou E, A, B.
• Bohužel během 20. století se nejjemnější intonační odchylky v jednotlivých
jins začaly trochu mazat, ale existují nahrávky z 20tých a 30tých let, kde je
lze slyšet v relativně původní podobě
• Mezinárodní konf. v Káhiře 1932: registrováno 119 maqamů.

AJAM TRICHORD

SIKAH TRICHORD

BAYATI TETRACHORD

HIJAZ TETRACHORD

RAST TETRACHORD

NAWA ATHAR
PENTACHORD

KURD TETRACHORD

NAHAWAND TETRACHORD

SABA TETRACHORD

ATHAR KURD
PENTACHORD

BUSALIK TETRACHORD
3. tón je níže turecké koma

Některé neobvyklé jins:

MUSTAAR TRICHORD

ZAMZAMA TETRACHORD

Toto vše je jen výcuc!!
Některé jins jsou uváděny v
Různých tvarech, třeba Ajam
je trichord i pentachord aj...
Zpracovaný podle stránek:
http://www.maqamworld.com

Maqamy lze dělit do různých skupin, zde dělení podle prvního jins:
Ajam - Ajam, Jiharkah, Shawq Afza
Sikah - Bastanikar, Huzam, Iraq, Mustaar, Rahat El Arwah, Sikah, Sikah Baladi
Bayati - Bayati, Bayati Shuri, Husseini
Nahawand - Farahfaza, Nahawand, Nahawand Murassah, Ushaq Masri
Rast - Mahur, Nairuz, Rast, Suznak, Yakah
Hijaz - Hijaz, Hijaz Kar, Shadd Araban, Shahnaz, Suzidil, Zanjaran
Saba - Saba, Saba Zamzam
Kurd - Kurd, Hijaz Kar Kurd
Nawa - Athar Athar Kurd, Nawa Athar, Nikriz

Některé maqamy (zvýrazněné tóny jsou dominantní).
Někde se uplatňují jiné tóny v sestupné řadě. Více na stránkách maqanworld.
Ajam

Bayati

Hussaini (hl k modulacím z Bayati)

Shawq Afza

Bayati Shuri

Jikarkah

Nahawand
(všimněme si nenápadné podobnosti
s „naší“ moll melod. a harm...
Yakah

Rast

Sikah

Nawa Athar

Saba

Nahawand Murassa

Hijazkar, příklad různého cítění:
Jmenuje se i Shadd ‘Araban (od G),
Suzidil (od A), Shahnaz (od D)

Rytmus arabské hudby, ukázky…
• Rytmus: Wazn („míra“) – rytmický základ, má běžně 2-48 dob. Je podložen slabikami, je
to vlastně verš. (obdobně jako tála v indické hudbě). Jiný název pro téměř to samé je
iqa´, to je jakoby obecnější termín, něco jako náš takt.
• Existují tři „sonority“: Dum (tmavá), Tak (světlá) a ticho. Děti se to od začátku učí
vnímat, vyslovovat atd. Hlavní nástroj: Darboka, dále rámové bubny aj.
• Muwashah – hudba využívající komplexně jeden rytmický základ, jeden wazn po celou
dobu, nebo velkou část skladby. Slova písně musí přesně „sedět“ na wazn.
• Taqsim: Instrumentální improvizace, obvykle úvod: nejprve spodní jins, poté celý m.

Maqam Husseini, dole Kurd

Dawr Hindi

Samai Thaqil

Nejběžnější nástroje
arabské hudby
Oud („klacík“), loutna bez
pražců, ideální pro
mikrotonalitu!!
Obvykle pět dvojmo tažených
strun a jedenáctá basová.
Arabské ladění: C – c1,
turecké obvykle o kvartu výše.
Oud (l´ud) je přímý předchůdce
evropské loutny a tím i kytary...
Buzuq dlouhý krk proti
menšímu tělu, podobný je
turecký Saz a řecký
bouzouki.
Zvuk ostřejší než oud,
také díky kovovým
strunám. Pražce na
nejběžnější mikrotóny,
posouvají se podle
maqamu.

Quanun – arabsky „právo“, pravděpodobně název takto,
protože jakoby určuje prostor pro ostatní hudebníky a
zpěváky. Vznikl z Egyptské harfy, nejdéle od desátého
století v arabské hudbě. 8 tónů do oktávy, ale jemná
mechanika umožňuje velmi rychlé a přesné přelaďování
každého tónu, čili všechny maqamy jsou možné.
Dnešní nástroje: většina rozsahu má trojstrunné sbory,
obvykle 81 strun. Hraje se kovovými plektry,
nasazenými na ukazováčcích. Nástroj umožňuje rychlou
hru a neskutečné zdobení, viz videa...

Darbuka (darbooka), perkuse
tohoto tvaru jsou po celém
světě. Blána kozí nebo rybí,
dnes i plast, vždy úplně oblé
hrany, různé velikosti...

Riqq, rybí
blána na
dřeveném
korpusu, dělá
hodně
ornamentiku

Nay – bambusové flétny, v oblasti
Blízkého východu určitě už v Antice.

Gnawa (Gnaoua) - termín označuje etnikum i
hudbu. Dnes hlavně v Marokou a Alžíru,
Západní Sahara. Pravděpodobně byli na Sever
Afriky zavlečeni jako otroci, jejich původní
kultura se mísila se zdejší, tedy islámskou.
Hudba: zvláštní forma afrického swingu,
častý lidový nástroj: kovové kastaněty
quarquarbou (krakebs aj. názvy), dále oud,
trojstrunná „basa“ Guembri (vpravo), nay aj.

Ukázka arabská/Gnawa music: Maroko: Majid Bekkas (odkazy na konci)

Ukázky z youtube. Mnoho dalších mám MP3!!!
Přednes Koránu: takto oni recitují! https://www.youtube.com/watch?v=DkBZ-GUgxco
Ex staré nahrávky, např https://www.youtube.com/watch?v=nZTRoZeMMtk
Z onoho slavného Kongresu „nepůltónové“ hudby Káhira 1932 (tehdá za evropskou hudbu Béla Bartók):
https://www.youtube.com/watch?v=mEggVIxuuVE
Častý nástroj – duduk, velmi měkký plátek, mnoho „odrůd“, např.
https://www.youtube.com/watch?v=Oaa1yM-pf3U
Současní hráči hrají klidně na klarinet, ale třeba takto: https://www.youtube.com/watch?v=I6oT2U8HV28
Kvalita záznamu děs, ale jinak typická iránská hudba: https://www.youtube.com/watch?v=gar3GHWFMXg
„Jamsession“ v Sudánu: https://www.youtube.com/watch?v=NToLpKRIthM
Quanun, hodně zásadní nástroj, umožňující neskutečné zdobení, jakož i přelaďování v mikrointervalech!!!
https://www.youtube.com/watch?v=G5gpnO9RNzQ
https://www.youtube.com/watch?v=xL1QRZ1nfro
Oud – hodně videí, třeba zde:https://www.youtube.com/watch?v=dUGuTGDfXjo
Tady krásně představují jeden velmi běžný maqam: https://www.youtube.com/watch?v=A3G7VW1RMks
Krásný starý video, po jedné minutě jak se krásně mazlí s intervaly:
https://www.youtube.com/watch?v=fQ6DxPEbScE
Hra na oud v pokročilém věku:-)) https://www.youtube.com/watch?v=Jf3WeItCpXA
různé nástroje, moc hezké: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LevaaKS8JNc
Wazny (jednotlivé rytmické báze): najdete mnoho videí, třeba s tímto si můžete i zahrát:
https://www.youtube.com/watch?v=YTAZJNNJAIo&t=79s
Jedněch krásně ujetejch sedm z Afghanistánu:
https://www.youtube.com/watch?v=_Td80koJoxY
Tady různě přepínají, je to v komentáři videa: https://www.youtube.com/watch?v=mcqzhKud5R4
Tady si zanalyzujte tonalitu, hlavně ta krásná sexta!!!
https://www.youtube.com/watch?v=95amB7kUu-k
Krásnejch deset: https://www.youtube.com/watch?v=i8Ipb7atniM
Masakr ladění: https://www.youtube.com/watch?v=iOLAkb6qTbc
Gnaowa music: třeba (máte v prezentaci notičky, zkuste si tento typ afrického swingu, kastaněty krakebs):
https://www.youtube.com/watch?v=lWK6Nt5tpOU https://www.youtube.com/watch?v=ot3HX4IYU44
Fusion – najdete hodně fusion s jazzem a samozřejmě i popíkem. Tohohle pána doporučuji mj.
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