
Indická klasická hudba - úvod
- Indickou hudbu lze sledovat nejméně 4000 let dozadu, četné písemné 
památky ukazují na vysoce vyspělou, společensky diferencovanou 
společnost. Hudby zde byla vždy důležitá, ex. mnoho vykopávek hud. n. 
starých minimálně 3tis.let př.k., flétny, membranofony i strunné. 
- nejstarší (sanskrtem psané) památky: védy, obsahují mnoho odkazů na 
hudební nástroje, některé zpěvy jsou opatřeny melodiemi: samagana, to 
jsou kořeny veškeré indické klasické hudby. 
Védský zpěv je nejstarší dodnes existující nezměněná hudba, tisíce 
let přenášená ústní tradicí, dodnes mající velice přísná pravidla.  
- V Indii vznikl Buddhismus, asi nejhumanističtější myšlenkový koncept 
světa. V současné Indii ovšem téměř vymizel, dnes výskyt hlavně Čína, 
Japonsko aj. K buddhismu se hlásí cca půl miliardy lidí, obecně patří pod 
hinduismus (třetí nejrozšířenějsí náboženství světa, cca miliarda lidí). 
- Mantra – sled slabik, určený k meditaci, osvobození se od špatného… 
Jsou různé, jiné významy v buddhismu a jiné v hinduismu. 
Óm  - symbolizuje celý vesmír v jeho zvukovém spektru.

„Co bylo, je a bude – je právě zvuk Óm.          
A cokoliv je mimo tento trojí čas – je právě tak zvuk Óm.                

(Atharva Véda, Mandukyopanishad, 111)



– drón, různá ladění



Indická kultura je společná s Pakistánem, částečně i Nepál a Bangladéš: 
v minulosti britské kolonie! 1947 nezávislost, Pákistán se odtrhl (jako 
vyloženě muslimská část Indie), dodnes se různě hádají.
Indická klasická hudba: dodnes výrazně duchovně orientovaná, spojená 
s náboženstvím (hl s Islámem nebo Hinduismem). Být hráčem klasické 
hudby znamená vlastně praktikovat zvláštní druh duchovní disciplíny. 
Indická hudba je založena na bohatství melodie a rytmu, není zde 
harmonie. Koncerty jsou o navození stavu interpretů i publika. Skladby 
trvají desítky minut i několik hodin! 90-95% je improvizace, ovšem přísná 
pravidla!! De facto je všechny nástroje se snaží nahradit lidský hlas. 
Dodnes tradiční způsob výuky:
 Guru (duchovní učitel) a vinaya (duchovní žák). Obvykle žije žák v rodině 
učitele mnoho let, projevují si navzájem lásku, učitel žáka živí, miluje jej 
jako vlastní dítě, žák mu oddaně slouží. Výuka začíná obdobím, kdy učitel 
hraje, žák jen poslouchá. To trvá minimálně několik měsíců, žák si tedy 
všechno naposlouchá od svého guru. Teprve poté začíná žák sám hrát 
podle instrukcí. Žák opouští učitele až jako vyzrálý umělec, ale pouto trvá 
dále.

Sadhama – oddání se cvičení a disciplíně v hudbě i duchovně. V praxi: 
minimálně sedm let cvičit minimálně osm hodin denně + další věci. Pak 
teprve smí žák na veřejnost!!



Indická umění (hudba, tanec, 
drama, poezie, trochu i malířství) 
jsou založena na systému:  
 Nava Rasa = systém devíti citů. 
Nehybnost
mysli, mír
(Shánti, 
věčně bílá)

Láska 
(shringárá, 
světle 
zelená)

Radost
(hásyá, bílá)

Soucítění
(karuná, 
šedá)

Hněv, 
zuřivost
(raudrá, 
červená)

Znechucení, 
averze, 
odpor
(bibhatsá, 
modrá)

Strach 
(bhayánaká, 
černá)

Údiv 
(adbhútá, 
žlutá)

Hrdinství
(vírá, 
šafránová)

Rasa = pocit, chuť, cit (sanskrt). 
Každý umělecký výtvor by měl 
mít jeden cit jako dominantní. 



Od 10. století n.l. mají na sever Indie velký vliv muslimské invaze, v 
hudbě proto musíme rozlišovat dva podstatné hudební proudy: 
Jihoindická: Carnatic, bližší původní védské tradici, velké bohatství 
forem. Obvykle Tampura, Mridangam, housle, zpěv – z něj: konnokol.
(konokol se od sedmdesátých let 20. stol. začali učit jazzmeni: John 
McLaughin, později Steve Smith a další). Základní jednotka času – 
aksara, jakoby naše doba v taktu. 
Severoindická: Hindusthani, zde syntéza s arabskými prvky. Ta více 
ovlivnila i „world music“ i jazz. Obvykle tabla, tampura, sitar (zpěv).
Forma Hindusthani hudby: Alap (úvodní část, „bez rytmu“, poté sangat 
(jsou 2-3, už s tálou, gradace…) Zde z. jednotka času: matra. 

Tempa indické hudby: nejpomalejší (vilambit): 1 matra cca 2 sec. 
Nejrychlejší (drut) – 1 matra asi ½ sec.

Interpret indické hudby je vždy i skladatelem, neboť cca 95% hudby je 
improvizovaná. Improvizace má ale svá pravidla a ustálení. Hlavně:

Výběr tónů určuje: RAGA,  je to tedy melodický aspekt.      
Kinetiku určuje TALA, tedy základní rytmická báze. 



Raga
Základní princip: RAGA (=barva,sanskrt): melodický aspekt, tonální 
prostor. Jsou jich sta až tisíce, ale běžně se používá zhruba 50, jsou 
vázány na děj, denní dobu apod. Ke každé ráze se váže i její 
ornamentika aj., také důležité tóny, není to tedy jen „stupnice“!! 
Přirozené ladění plus mikrotonalita. Staré traktáty dělí oktávu na 22 
stupňů, tyto zápisy jsou jen přibližné! Také mnoho rag jen třeba 5 tónů!



Tala
TALA (rytmický aspekt). Je to rytmická báze, může mít 3-128 mater (dob). 
Jsou hierarchizovány, tedy dány akcenty, nonkacenty! Staré texty uvádějí 
108 tál, běžně se
ale používá jen asi 16. 
Tala sestává z několika 
jednodušších celků: 
Vibhag. Ty mají rozměr 
cca jakoby našeho taktu.
Začátek cyklu: sam. 
Jeden cyklus = avartan. 

Nejprve v Hindusthani,
od 16 stol i v carnatic. 
Nějběžnější asi 
Tintal (4-4-4-4), 
Thaptal 2-3-2-3 ad.
(zde tabla slabiky+taly, 
Viz dále!!)



Nejjednodušší tál: Tintal (16dob), 4 vibhag, každý 4x matra. Začátek cyklu: 
Sam, popopřízvučné akcenty (zde 5 a 13) jsou táli, nulový akcent= Kháli

                                                         Sam (začátek cyklu, velký přízvuk)

 

    Táli                                                                                                             táli   

                                                         Kháli (nulový přízvuk) 

 



Počítání taly Tintál (podle V. Matouška). Hierarchie akcentů jde do rukou a prstů!



Pro vyšší tempa se počítání mění: (z knihy Vl. Matouška)





Tabla – dayan (doslova pravý, dřevěný, vždy přesně naladěný na základní tón 
rágy, spousta alikvót dosažitelných vhodnými údery) a bayan (doslova levý, 
kovový, kotlovitý, ladění přibližné, jakoby o oktávu níže než dayan). Tabla jsou 
nejdůležitější rytmický nástroj severoindické hudby. 
Údery = každý typ úderu má své onomatopoické slovo – bol. Jednotlivé údery 
se tedy učí těmito „slovy“, bol je tedy pomůcka, zároveň jakoby i notace. 
Údery jsou rezonující (pro přízvučné matry) a nerezonující (nepřízvučné).



Theka – soubor bol pro každou tálu. Přesně ji tedy definuje, znalí posluchači ji 
poznají již podle prvních úderů a slabik! Theka se hraje na úvod, v případě 
solo hráče se pak periodicky objevuje při improvizaci, pro upevnění tálu v mysli 
posluchačově. Při doprovodu se theka nemění, jen eventuelně malinko zdobí. 
Khaida – tradičně to, čím začíná výuka, tedy thema a variace na thema, při 
kterých se používají pouze údery tématu. Variace mají dvojnásobnou hybnost 
oproti tematu, tvoří tedy gradaci, ta je ukončena tiháí=3x opakující se fráze, 
poslední úder musí vyjít na sam a je to vždy dha!. Čili celá Kaida má schema: 
tema, několik variací a tiháí. 





Ukázky různých tál (převzato z VL. Matouška – Rytmus a čas v Etnické hudbě)









nástroje



Nástroje: přechozí: Sitár, dnes asi největší symbol severoindické hudby, 
pražce jsou posuvné, hraje se mezi nimi, vytahování strun, 4 hrací, 3-4 
basové, další 9-15 přízvučné. (drnkací nástroje byly v historii hlavně pro 
aristokraty, vznikly pod arabskými vlivy). Basovější, úplně bez pražců je 
Sarod:

Tampura, hraje drón, přelaďuje se podle 
rágy. 4 struny, (např c,c1,c1,g1 a pod). 
Dnes i na cvičení běžně elektronická. 



Carnatic music (Jih Indie) je tedy více „původní“, bez arabských 
vlivů. Zde hlavní nástroj Mridangam (dvoustranný dřěvěný buben), 
tampura jako drón stejná. Další nástroje: housle, malé harmonium, 

Ghatam – hliněný buben



Základní slabiky: konnakol
(Jižní Indie, nejlepší pro obecné použití v hudbě)

TA KA
TA KI TA

TA KA DI MI
TA DI GI NA DUM

Pro vyšší čísla se buď slučuje (6=2+4 nebo 4+2, 7=4+3 nebo 3+4 atd.), 
nebo používá speciál pro tu kterou věc. 

Existují i jiné možnosti, např pro 5 se používá i Ta di ki na thon apod. 



Základní tablové slabiky



Na tomto principu ¾ a předělávka Someday my Prince Will Come:



Pět přes přes pět...



Steve Smith and Vital Information - 01 - Interwoven Rhythms.synchronous.mp3

Tento „fóreček“ je v čase 2:31, Toto je fusion, nicméně v celé skladbě jsou 
krásně slyšet jednotlivá tiháí, tedy trojmo provedené fráze vždy před koncem 
společné gradace (např časy 0:28, 1:02, 1:21, 1:49 a dále). Začíná tedy na třetí 
dobu a je to 5x 5 šestnáctin, 5x4šestnáctiny, 3, 2, 1… :-)

Na youtube jsou mnohé verze této skladby, LIVE to hrají delší, nicméně základní 
strukturu zachovávají. V následujícím odkaze je to v čase 2:44, celá fráze začíná 2:37:
https://www.youtube.com/watch?v=nQbn9HxtH2s
 

https://www.youtube.com/watch?v=nQbn9HxtH2s


Toto téma: 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, cvičím přes konokol!





Polyrytmy přes konnokol
3:4    4:3

3:5   5:3



4:5     5:4





Ukázky: na úvod si dejte klid, zavřete oči a jen poslouchejte:
https://www.youtube.com/watch?v=XCV7_LcEruw
Asi nejslavnější hráč, jehož nahrávky máme:Ravi Shankar (zde s dcerou Anouskou):
https://www.youtube.com/watch?v=zWTa7g32Ql4
https://www.youtube.com/watch?v=lIQrUZLyATo          takový hezký úvod do tala systém:
https://www.youtube.com/watch?v=Joyk_EMtzn0 (učí tam jhaptal, dejte si počítání, schema str 16)
Typická Pakistánská hudba, tedy vyloženě indocko-arabská:
https://www.youtube.com/watch?v=6Xgo8AWbhRI
Hezký rozhovor s Ravi Shankarem, kde mluví o tom co je opravdu Raga, pak i formy:
https://www.youtube.com/watch?v=X0fSUOiar0k        pak tehle kluk hezky mluví:
https://www.youtube.com/watch?v=nom-_EYjIrg
Zajímavý pokus o klávesový nástroj s možností mikrotonálního přelaďování:
https://www.youtube.com/watch?v=X7ti6HUX5xQ
Carnatic music: Začněte tímto a zase nejdřív zavřete oči!!! To jeden z největších hráčů na 
mridangam, Palghat Raghu (1928-2009), jsou i nějaká videa. Ale tohle je nejvíc...
https://www.youtube.com/watch?v=tEQaC078CI8
https://www.youtube.com/watch?v=hX8UndB1TWE
https://www.youtube.com/watch?v=M4q3G5-d7x4     ještě krásné staré:
https://www.youtube.com/watch?v=WPkgTa6vu00
Sarod: hodně krásných videí, toto je jeden z největších mistrů, dejte si alespoň kus:
https://www.youtube.com/watch?v=kUZYCUydHhE
Fusion: dejte si hlavně tohodle pána :-))
https://www.youtube.com/watch?v=VnW2g6qbbrA
 A mnoho dalších videí… Steve Smith jedna z desek před tou ukázkou v prezentaci bylo toto trio, 
noty na další straně:     https://www.youtube.com/watch?v=Kz2TW-u8Roo
Velice doporučuji poslední desku D. Hollanda Good Hope, je to jen trio on+C. Potter a Zakir 
Hussain, který hrál na tom předchozím videu. Ochutnávka: 
https://www.youtube.com/watch?v=GdNVlw95wO8&list=RDNmk7wWbrHHg&index=2
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