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Abstrakt
Tato diplomová práce pojednává o indické klasické hudbě, která se obecně dělí
do dvou hlavních proudů zvaných hindustānī a karnāṭak. Nejprve podává stručný
úvod do problematiky a definice základních pojmů, jež jsou s indickou hudbou
neoddělitelně spjaty. Dále formou srovnání představuje dvě hlavní tradice,
principy, na kterých jsou vystavěny, a hudební nástroje v nich používané. Blíže
je pak práce zaměřena na indické písňové žánry, které nejprve představuje
v teoretické rovině. Druhá část práce předkládá překlad a rozbor několika písní
vybraných z jihoindické tradice karnāṭak. Na konkrétních překladech a
komentářích jsou ukázána hlavní témata objevující se v této vokální tradici.
Klíčová slova
Indická klasická hudba, hindustānī, karnāṭak, píseň
Abstract
This diploma thesis disserts on Indian classical music which is generally divided
into two main streams called hindustānī and karnāṭak. It starts with a brief
introduction of the matter and definition of basic terminology that is associated
with Indian music. Next, it introduces, by means of comparison, two main
traditions, the principles on which they are build and musical instruments used in
them. The theses then focuses on Indian song genres firstly from a theoretical
point of view. Secondly, it presents a translation and analysis of several songs
chosen from South Indian tradition karnāṭak. Main themes of this vocal tradition
are demonstrated on concrete translations and commentaries.
Keywords
Indian classical music, hindustānī, karnāṭak, song
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Úvod
Indická klasická hudba patří k nejstarším hudebním systémům na světě.
Její kořeny sahají až do dob vzniku védských hymnů, tedy do doby před zhruba
3 000 lety. Jedná se o oblast historicky i geograficky velmi širokou, i proto se zde
zaměříme jen na jednu dílčí část, a tou je indická klasická píseň, její obsah a
sdělení. Hudební forma spojující melodii s textem je přirozenou součástí každé
společnosti, a jako taková odráží lidské vnímání vnějšího i duchovního světa,
mezilidských vztahů, ukazuje lidské hodnoty, radosti i strachy. Píseň je svým
způsobem oknem do každého kulturního regionu, a pokud jsme pozorní, může
nám o dalekých krajinách a jejich obyvatelích leccos prozradit.
Tato práce sleduje indickou hudbu od momentu, kdy se vyčlenila do dvou
hlavních tradic: hindustānī na severu a karnāṭak na jihu. Úvodní část definuje
hlavní distinktivní znaky těchto dvou tradic a obecné základní pojmy, které
k hudbě indického subkontinentu neodmyslitelně patří. Pozornost je věnována
také způsobům notace, která v Indii nemá jednotnou podobu.
Následující dvě rozsáhlejší kapitoly podávají přehled o tom, jakými
charakteristickými způsoby nakládají hindustānī

a karnāṭak se základními

stavebními kameny indické hudby, kterými jsou například rāga a tāla, tedy
melodická a rytmická složka. Uvidíme, že ač definice těchto pojmů jsou platné
pro celou Indii, praktické zacházení s nimi vychází už z místních zvyklostí, které
se v severní a jižní Indii, díky různým historickým vlivům, liší. Mezi rozlišovací
znaky těchto dvou směrů patří i používané hudební nástroje. V obou najdeme
strunné, dechové i perkusní nástroje podobného vzhledu a funkcí, konkrétní typy
se nicméně liší a nenajdeme mnoho takových, které by se používaly v koncertní
praxi v obou oblastech.
Po stručném seznámení se základními termíny a hudebními nástroji je
pozornost upřena na teoretickou rovinu písňových žánrů v obou tradicích. Cílem
je umožnit náhled do témat a způsobu prezentace písní v indické kultuře, a získat
tak základní představu o problematice před samotnou analýzou několika
tamilských písní z tradice karnāṭak.
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Materiály ke konkrétním písním poskytly osoby, jež se profesionálně
zabývají jihoindickou vokální hudbou, jiné byly vybrány a převzaty z literárních
zdrojů. Texty písní jsou pro snadnější orientaci k nahlédnutí v transkripci a
překladu přímo v hlavní stati. Doplňují je informace o autorech a melodické i
rytmické stránce písně. K textům je přistupováno formou literární analýzy a
rozboru zajímavých jevů na poli lexika a celkové jazykové stránky. Cílem je
popsat formální výstavbu karnāṭackých písní a odhalit témata, jimiž se tato
vokální tradice zabývá.
0.1

Použitá transkripce a typografická stránka práce
Pro jednotnost práce nejprve stanovím pravopisnou podobu pojmů

převedených z indických jazyků do češtiny, se kterými v této práci budu nakládat.
Všeobecně používám mezinárodní vědecký přepis indických písem do latinky1.
Indické termíny zaznamenané tímto způsobem přepisu jsou označeny kurzívou
(rāga, tāla). Geografické názvy a jména hinduistických božstev jsou pro
snadnější orientaci uvedena v českých formách (Puduččéri, Šiva). Jména
konkrétních rāg a tāl se objevují s majuskulí na začátku. Ačkoliv velká písmena
v indických písmech neexistují, a neobjevují se tedy ani v korektním přepisu,
v literatuře pojednávající o indické hudbě se tyto názvy objevují s majuskulí
(Bilaval, Tīntāl), a proto jsou takto uváděny i v této práci.
V překladech písní se u cizích jmen a pojmů uchyluji k používání českého
pravopisu, transkripční znaky by mohly narušovat výsledný dojem z četby.
Původ a význam termínů pocházejících především ze sanskrtu, ale i jiných
jazyků, vysvětluji buď přímo v textu, pokud jejich původní význam souvisí se
současným pojmem, nebo v poznámce pod čarou, jestliže se primární význam
vzdálil natolik, že se současnou podobou nemá přímou spojitost (překlad
v poznámce je pak spíš zajímavostí). Pro překlady sanskrtských termínů bylo
užito slovníku Monier Williams Sanskrit-English Dictionary, pokud není uvedeno
jinak. Z tamilštiny bylo překládáno pomocí slovníků Tamil Lexicon a Kriyāviṉ
taṟkālat tamiḻ akarāti.

1

Norma ISO 15919 – Transkripce dévanágarí a příbuzných indických písem do latinky.
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Překlady souvislejších textových pasáží, převážně písňových textů, jsou
dílem autorky, není-li uvedeno jinak.

0.2

Seznam použitých zkratek
ak. – akuzativ
aj. - anglicky
bud. – budoucnost (gramatická)
čs. – česky
gen. – genitiv
lat. – latinsky
os. – osoba (gramatická)
m. – maskulinum
rel. part. – relativní participium
skt. – sanskrt
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Indická klasická hudba
„Pojem indická klasická hudba zhruba odpovídá anglickému Indian classical
music, na rozdíl od něj je však méně ustálený vzhledem k nedostatku děl
v češtině zabývajících se tímto tématem i nízkému povědomí o indické hudbě
v ČR vůbec. Slovo klasická je v západní kultuře zatíženo mnoha významy,
v případě indické klasické hudby však odkazuje na její ustálenost a trvalou
estetickou hodnotu a staví ji do protikladu k hudbě populární“.2
Indické termíny označující svět zvuků jsou gāndharva a novější saṃgīta.
V různých aspektech se však liší od evropského pojmu hudba (řecky mūsiké,
múzická umění). Gāndharva byla předváděna bytostmi zvanými gandharva,
nebeskými zpěváky a instrumentalisty, kteří se účastnili hostin konaných bohy.

Gandharvy můžeme do jisté míry srovnávat s Múzami, které také prozpěvují a
vyhrávají u nebeského hodování, nicméně Múzy přemýšlejí a jednají spíše
lidskými způsoby, na rozdíl od gandharvů, kteří znají božská tajemství a vyjevují
je lidem. Člověk, který by se odvážil soupeřit s Múzami ve zpěvu či tanci, bude
potrestán. Gandharvové se naproti tomu obracejí k lidem, aby je naučili zpívat a
hrát na hudební nástroje. Hudba byla na území Indie obecně vnímána jako
božské umění, za jehož základ můžeme považovat právě gāndharvu.

Saṃgīta (gīta – skt. píseň a vše, co k ní náleží) je pozdější termín, stále
používaný k označení indické hudby. S písní je spojována doprovodná hra na
nástroje, tanec i herectví. Po připojení tance tento termín zahrnuje větší pole než
původní umění gandharvů. Saṃgīta však již nevykazuje spojitosti se světem
bohů, nicméně základem písní jsou i nadále sdělení směřovaná od božstev
k lidem.3
V Indii přibližně od 13. nebo 14. století rozlišujeme dvě souběžné klasické
hudební tradice hindustānī na severu a na drávidském jihu karnāṭak.4

2

Němec 2010, s. 9.

3

Kuckertz 1998, s. 10-13.

4

Wade 2001, s. 3 a 20.
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1.1

Hindustānī
Tradiční hudba severní oblasti indického subkontinentu (Pákistán,

Bangladéš, severní Indie), hindustānī, se začala vymezovat v období pronikání
muslimů do Indie za vlády Aláuddína Chaldžího5 pod vlivem Amíra Chusraua6.
V té době začala být hudba poprvé užívána ke světským účelům, a snad i díky
tomu se toto umění začalo zaměřovat více na estetickou stránku.7
1.2

Karnāṭak
V době, kdy začal být sever silně ovlivňován muslimskou kulturou,

pokračovala hudební tradice jižních zemí Ándhrapradéše, Tamilnádu, Karnátaky
a Kéraly nerušeně ve svém vývoji, a dál byla médiem mezi božstvy a pozemským
osazenstvem. Tuto tradici nazýváme hudbou karnāṭackou. Její pojmenování je
odvozeno od názvu státu Karnátaka, označuje nicméně hudební tradici celé jižní
oblasti.8
Zjednodušeně můžeme prohlásit, že hudba hindustānī je zaměřená na
estetickou stránku, zatímco karnāṭak je více spirituální. Neznamená to ovšem, že
by byl jihoindický hudebník či posluchač více nábožensky zaměřen než jeho
protějšek ze severu. Obecně se nemá za to, že by hudba měla v tomto ohledu
nějaké déletrvající účinky na smýšlení a spiritualitu člověka.9
Navzdory obecnému geografickému rozdělení těchto dvou hudebních tradic
však fungují karnāṭak a hindustānī v některých oblastech jižní Indie souběžně
a nerušeně – jedná se o severozápadní Ándhrapradéš a Karnátaku v okolí
Hublí.10
Slovo karnāṭacký nezaměňujeme s adjektivem karnátacký, tedy takový,
který přísluší jihoindickému státu Karnátaka. Z etymologického hlediska se jedná
o stejný kořen, avšak v této práci je zpravidla používán ve spojení s hudební
tradicí jihoindického subkontinentu.
5

Dillíský sultán, vládl 1296-1316.

6

Perský básník a kronikář, žil 1253-1325.

7

Desphanade 1974, s. 19-20.

8

V angličtině se objevují pravopisné varianty Carnatic, Karnatak, my budeme používat normovaný přepis,

tedy karnāṭaka saṃgīta nebo zjednodušeně karnāṭak.
9

Desphanade 1974, s. 20-21.

10

Menon 1983, s. 43.
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1.3

Svara, saptak a śruti
Jedním ze základních kamenů indické hudební tradice je svara, tedy výška

nebo tón. Převedení do západních termínů je zde lehce zavádějící, neboť nota
v evropském systému má přesně danou výšku, kdežto indická svara je určována
konkrétním hudebníkem.11 V praxi to potom vypadá tak, že sólista určí ladění
základní svary a zbytek uskupení se jím řídí.
Evropskému pojmu stupnice odpovídá indický saptak12, tedy sedm intervalů.
Rejstříky ladění se podle výšky dělí na nízké (mandra saptak), střední (madhya

saptak) a vysoké (tār saptak), které odpovídají v evropské terminologii malé,
jednočárkované a dvoučárkované oktávě.
Jednotlivým svarám odpovídají solmizační slabiky Sa, Ri13, Ga, Ma, Pa,
Dha, Ni, tedy první slabiky slov śadja14, riśabha, gāndhāra, madhyama,

pañcama, dhaviat a niśāda. Některá z těchto jmen umíme rozkódovat - Gāndhāra
bylo jméno města a přilehlé provincie v dnešním Afghánistánu (není však známo,
proč byl tento název přejat pro třetí svaru), madhyama znamená prostřední,

pañcama pátý a niśāda je jméno neárijského kmenu pobývajícího na území Indie.
Toto názvosloví se údajně objevuje již v gramatickém pojednání Ṛkpratisakhya
kolem 6. století před naším letopočtem. Z období dynastie Pallavů (7. století n. l.)
se na kamenných deskách dochovaly celé pasáže v zápisu Sa Ri Ga Ma.15 Ve
védském období (1500-500 př. n. l.) nejspíš existovalo jiné pojmenování
jednotlivých svar, ovšem o tehdejší terminologii můžeme dnes už jen
polemizovat.
Jednotka výšky tónů se v indické hudbě nazývá śruti. Termín śruti je
odvozený od kořene śru- (skt. slyšet) a byl vykládán jako nejmenší možný interval
rozlišitelný lidským uchem. Śruti je tedy interval, kdy je například mezi svarami
Sa a Re vzdálenost půltónu v západní terminologii. Tento interval však může být
i menší. Ladění a vzdálenost intervalů určuje většinou sólista.

11

Němec 2010, s. 13.

12

Používá se výraz saptak nebo saptaka.

13

V hindustānī se používá varianta Re.

14

Toto sanskrtské slovo se vyslovuje s počátečním [š], nicméně v hudbě už se objevuje se [s].

15

Wade 2001, s. 37-38.
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1.4

Melodická forma - rāga
Než se pokusíme definovat rāgu, zaměřme se na několik historických

detailů, které nám pomohou lépe pochopit její koncept. Hymny Ṛgvēdu byly
recitovány ve třech základních polohách hlasu označovaných uddāta (vysoký),

anudāta (nízký) a svarita (skt. znějící; prostřední tón, spojující předchozí dva
nebo znějící nad nimi).16 Představme si téměř rovný hlas védského kněze, který
při provádění oběti přednáší první verše Ṛgvēdu věnované Agnimu, bohu ohně.
Óm. Vzývám Agniho, domácího obětníka, Boha obětiny, služebníka,
hótara17, propůjčovatele pokladů.
Agni, budiž vzýván proroky minulými i současnými, přiveď k nám
božstva.
Skrze Agniho, ať obětník získává den za dnem bohatství, úspěch,
slávu a hojnost hrdinů.
Ó Agni, přítomný všech obětí a rituálů, jež směřovány jsou jen a
pouze k bohům.
Nechť Agni, pravý hótar s mocí nejvěhlasnějšího básníka, sestoupí
s ostatními bohy.18

Recitace je v té době víceméně monotónní a výsledná sekvence tří
základních poloh netvoří melodii v dnešním slova smyslu (nahrávka č. 1).
Postupem času se škály tónů rozrůstaly nejprve v tzv. grāmy19, neboli
starověké základní stupnice (podle Nāṭya Śāstry20 byly původně dvě), později ve
fenomén zvaný jāti21. Aby se nějaká hudební entita mohla nazývat jāti, musela
splňovat deset kritérií, například mít určenou hlavní svaru, jednotlivé hudební
fráze musely začínat určitým, daným tónem atp. Předpokládá se, že improvizace

16

Kuckertz 1998, s. 12.

17

Recitátor védských hymnů přítomný při provádění obětiny.

18

Překlad z angličtiny, zdroj: Kuckertz 1998, s. 12.

AUM! I invoke Agni as the domestic priest, God of the sacrifice, ministrant, invoker, the bestower of treasure.
Agni to be invoked by past and present seers, may he conduct the gods here.
Through Agni may the sacrifider obtain wealthy day by day, success, glory and abundance in heroes.
O Agni, the sacrifice and rite that Thou encompassest on every side, that only goes to the gods.
May Agni, the true invoker with poet’s power, of most brilliant fame, the God come with the gods.
19 Původní význam v skt. vesnice.
20

Bharatova Nāṭya Śāstra je nejstarší „učebnicí“ zabývající se hudbou; datace 2. stol. př. n. l. – 4. stol. n. l.

21

Původní význam v skt. druh, typ.
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na jāti probíhala podobným způsobem, jako improvizace na rāgu.22 Více o rāze
a improvizaci viz kapitoly 2.1 a 3.1.
Jako první uvedl výraz rāga (odvozený od skt. rānj-, zabarvit, potěšit)
Mataṅga v díle Bṛhaddēśī v 8. – 9. století našeho letopočtu. Poprvé tak byl tento
termín použit a definován ve významu, jak ho známe i dnes.23 Jedna z mnoha
definic ji popisuje takto:

„Melodická forma založená na stupnici, ve které je každá nota
interpretována charakteristickým způsobem.“24
Jak vidíme, definice rāgy bývají poněkud kostrbaté, neexistuje jen jedna
správná. Rāga má ve skutečnosti několikero vrstev a nelze ji tedy popsat snadno
jako například stupnici, ke které má vzdáleně blízko.
Ilustrující může být následující definice holandského muzikologa Joepa
Bora:

„Rāga je tonální rámec pro skládání a improvizaci.“25
Jisté je, že základní strukturální i estetické pojetí rāgy je v celé Indii stejné.
Liší se jen množství ustálených a pojmenovaných rāg v jednotlivých tradicích.
Toto téma rozebereme šířeji v kapitolách o hindustānī a karnāṭaku.
Některé rāgy při pohybu směrem nahoru a dolů obsahují různé intervaly,
případně i počet svar. Vzestupná část rāgy je zvaná ārohana, sestupná pak

avarōhana. Jako příklad si uveďme rāgu Kāmbhojī z tradice hindustānī:
Sa Re Ga Pa Dha Sa

22

Němec 2010, s. 15-16.

23

Ravikumar 2002, s. 37.

24

Atre 2000, s. 8.

25

Bor 2002, s. 181.

26

Wade 2001, s. 61.

Sa Ni Dha Pa Ma Ga Re Sa26
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Této rāze v části ārohana chybí svary Ma a Ni. Při sestupném pohybu už
ovšem zazní všech sedm základních tónů.
1.5

Rytmus a tempo

teṉṟal vaṭivum civaṉār tiruvaṭivum
aṉṟal vaṭivum maṭaṉ vaṭivum
kuṉṟāta vēyiṉ icai vaṭivum vēta vaṭivum
kaṇṇil lāya tāḷam kāṇalām

Kdo zří podobu jižního větru, podobu Šivovu,
podobu vůně, Madana (Amora),
tóny flétny a podobu véd,
uzří i rafinovanost tály.27

Z úvodního citátu vidíme, že ani indické rytmické cítění nebude snadné
uchopit nám známými termíny. Podobně jako v rāgách, v melodických formách,
musíme vnímat množství dalších aspektů, i rytmické formy mají svá nepříliš
snadno uchopitelná specifika. V následujících kapitolách si alespoň stručně
pojmenujeme základní rytmické koncepty.
Tāla

Rāga je melodickým parametrem indické hudby, tāla28 pak znamená
metrický model, rytmický vzorec či cyklus.29 Obě entity jsou nerozlučně spojené.
Bez jedné nebo druhé klasická indická hudba nemůže existovat. Vzhledem
k tomu, že na rozdíl od západních tradic není indická hudba harmonická
(nepoužívá akordy), je v ní o to větší důraz kladen na hru s melodií a rytmickou
strukturu, která může obsahovat celky aṅga

30

až o stovce metrických jednotek

zvaných v karnāṭaku akṣarā a mātrā v hindustānī31.
Rytmus je v indickém pojetí cyklický, tedy v rámci tāly se opakuje jedna
rytmická forma.

27

Autorem citátu je Tunga Munivar (Viswanathan 2004, s. 34).

28

V Severní Indii se tento výraz objevuje v podobě tāl, v Jižní Indii jako tāla nebo tālam.

29

Němec 2010, s. 22.

30

V skt. končetina.

31

Původní význam skt. písmeno, slovo, zvuk.
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Laya
Tempo – laya – v rámci jedné skladby může být v hindustānī proměnlivé,
v hudbě karnāṭacké nikoliv. V praxi to znamená, že v severoindickém hindustānī
je povoleno zrychlování a zpomalování tāly v průběhu přednesu. Obecně je laya
vnímána ve třech stupních: vilambita (či vilamba), madhya a druta – pomalá,
střední a rychlá. Tempo je v indické podobě subjektivní součástí hudby, nedá se
měřit metronomem. Hudebník se učí layu vnímat a cítit, kdy je používána
vhodným způsobem. Nutno podotknout, že „tradiční“ hodnoty se s časem
proměňují, a tak se dnes některé skladby hrají například rychleji než dříve.
1.6

Notace
Pro úplnost se krátce zmiňme o způsobech notace indické hudby. Zápis

hudebních děl nebyl a není v Indii tak důležitou složkou, jako je tomu na Západě.
Jedním z důvodů je již zmiňované individuální ladění každého hudebníka,
případně souboru, a množství ozdob, které by se do zápisu zanášely jen se
značnými obtížemi. Dalším velmi důležitým aspektem je míra improvizace při
provádění skladby. Každé vystoupení je originální, a proto jakýkoliv psaný
záznam bude vždy jen orientační. Je navíc známo, že autoři si udržovali svá
výrobní tajemství a dobře vážili, komu a zda svoje skladby předat. Mluví se i o
tom, že správné znění svých kompozic předávali pouze svým žákům a při
veřejném vystoupení dělali záměrné chyby, aby jejich dílo nikdo nemohl předvést
ve stejné podobě.32
Zápis, který v těchto zeměpisných oblastech není nijak normován, s sebou
přináší mnohá úskalí, nicméně určité formy zde jsou.33 Základní body si ukážeme
na zápisu písní, které jsou, ze zřejmých důvodů, nejčastěji zaznamenávaným
žánrem. Uveden je název písně, autor – pokud je známý, rāga, ve které je píseň

32

Wade 2004, s. 25.

33

Na jihu existuje větší počet zapsaných skladeb a písní než na severu. Jedním z důvodů je systematičtější

výuka, a také přístup některých osobností, jakou byl např. skladatel a učitel Purandara Dāsa (1484 – 1564),
který vymyslel mnoho cvičení a písní pro výukové účely. Na jihu je také větší zájem o autorství, hudebníci
ze severu naopak často autora neuvádějí, a pokud ano, zjevně je pro ně důležitější duševní vlastnictví
perkusních skladeb než písní. Role paměti při učení se novým skladbám je tu silnější než potřeba jejich
zápisu.
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provedena a tāla.34 V tradici hindustānī je rozšířen zápis podle muzikologa V. N.
Bhaṭkhandeho z konce 19. století. Výšky tónů jsou tu zaznamenávány nad
textem písně. Jedná-li se o snížený tón komal, je pod označením čára, u
zvýšeného tónu tivra se objevuje značka nad písmeny.35 Ozdoba, tedy přidaný
tón, je naznačena nad hlavním zpívaným tónem. Glissando, klouzavý přechod
z jednoho tónu na druhý, se značí obloučkem nad odpovídajícími slabikami.
Výška ladění je naznačena tečkou pod slabikou (nízké), tečkou nad slabikou
(vysoké) nebo není vyznačena (střední). Další symboly umístěné pod zápisem
jsou uváděny pro naznačení metra. Značka × znamená první dobu, symbol ￮
naznačuje prázdnou dobu (tzv. khālī), arabské číslovky značí další dílčí rozdělení
metra.36
Následující ukázka (tabulka č. 1) ukazuje zápis podle Bhaṭkhandeho. Jedná
se o začátek písně Phula van kī geṅda v rāze Jaunpurī a tāle Trītāl (nazývané
také Tīntāl).

tabulka č. 1, zdroj: Wade 2001, s. 35

Existují i další způsoby zápisu. Následující forma se používá v karnāṭacké
hudbě, která v teoretické rovině dělí oktávu na 16 dílů oproti běžným 12, jako

34

Uvádění rāgy a tāly můžeme přirovnat k západnímu předznamenání a rytmu s tím rozdílem, že v indickém

zápisu k tomuto účelu nejsou používány značky na notové osnově, ale jen slovní poznámka.
35

Komal odpovídá symbolu ♭ a tivra symbolu ♯.

36

Wade 2001, s. 34.
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tomu je v hindustānī a západní hudbě. Tabulka naznačuje, jak vypadá notace
v porovnání s dalšími systémy (tabulka č. 2).

tabulka č. 2, zdroj: Wade 2001, s. 39

1.7

Vokální hudba v Indii
K jednotlivým písňovým žánrům objevujícím se v indické kultuře se

dostaneme v dalších dílčích kapitolách. Zmiňme však nejdříve několik obecných
charakteristik typických právě pro vokální tradice indického subkontinentu.
Důležitým faktem je, že vokální hudba zdaleka neznamená jen píseň, tedy ve
smyslu, jak ji vnímáme v západních zemích. Ekvivalentní, respektive často i
významnější hodnotu, zde má zpívání a improvizace rāgy. Indický zpěvák, stejně
jako poučený posluchač, ví, že rāga v sobě implikuje plnohodnotné možnosti
vyjádření estetických a duchovních hodnot, podobně jako komponovaná skladba
či píseň. Náladu, jejímž nositelem je v písni z velké části text, vyjadřuje rāga,
respektive její interpret, svým specifickým zdobením, melodickými postupy a
důrazy na jednotlivé části. Tak jako je pro zpěváka důležité znát zpaměti větší či
menší soubor klasických písní, musí mít zároveň i teoretické a praktické
zkušenosti se zacházením s jednotlivými rāgami, měl by znát jejich vlastnosti a
specifika a umět je využít. Pro improvizaci na rāgu se používají velmi často
solmizační slabiky, známé jako sargam (více v kapitole 1.3). Úkolem klasického
zpěváka je si během studia osvojit spojitosti mezi sargamem a jednotlivými tóny

rāgy a být schopný je užívat k improvizaci. Takovéto improvizované pasáže pak
vkládá i do naučených písní, které jsou tak oživeny prvkem, jenž by se dal popsat
snad jako „vokální mezihra“. Pomocí slabik improvizuje na melodická témata,
hlasem opakuje hudební vzorce instrumentalisty, který ho doprovází, a dává tak
vzniknout pokaždé zcela originálnímu provedení.
Indické písně mají společný významný znak, a tím je poměrně krátký text,
který se opakuje, a to ať už v krátkých omílaných frázích, nebo návratem k již
18

zazpívané části písně, něco na způsob refrénu. Tento jev může historicky
souviset se zpíváním manter, jejichž opakovací charakter má pomoci docílit
osvobození mysli a propojení interpreta s božstvem. Náboženská píseň má
s mantrou bezpochyby mnoho vnitřních podobností a tou hlavní je právě cíl
recitace či zpěvu. Pod vlivem bhakti, věrné oddanosti a uctívání jednoho božstva,
se množství autorů zaměřuje právě na své osobní božstvo a jen zřídka opěvují
vícero bohů.
Ač se ve dvou hlavních indických hudebních proudech, hindustānī a

karnāṭak, způsoby doprovodu a provedení písní v mnohém liší, společným
jmenovatelem jim je právě náboženská tématika. V obou směrech sice figurují i
texty světského, z velké části milostného charakteru, a můžeme tvrdit, že v oblasti
severní Indie se v průběhu historie prosazovaly více než na jihu, nicméně
náboženský motiv tu byl vždy v převaze.
Před hlubším ponořením se do tématiky je třeba si uvědomit, že ve
zrychlujícím se tempu vývoje lidské společnosti dochází ke změnám i na poli
prezentování náboženských písní. Po celá staletí pěvci putovali a za svoji hudbu,
kterou skládali často přímo na cestě nebo v útočišti chrámů, dostávali od lidí
almužnu. Pokud se nedali do služeb místnímu vládci, žili většinou asketickým
životem a skromné živobytí získávali od obyčejných obyvatel. S vynikajícími
hudebníky putovali i jejich žáci, kteří se jejich dílo učili nazpaměť a mohli ho pak
předávat dalším generacím. Během 20. století však došlo k mnoha
společenským změnám. Začaly vznikat hudební instituce, kde se soustřeďují
adepti toužící po hudebním vzdělání. Největším přerodem prošel právě způsob
prezentace hudby. Interpreti se z cest přesunuli na pódia koncertních domů a
dostali umělé ozvučení. Možnost nahrávání přinesla potřebu aranžovat skladby
do zajímavějších a chytlavějších podob pro rozhlasové a televizní vysílání. Je
třeba mít na zřeteli, že hudební představení, tak jak je popsáno v této práci, je
sice prezentací klasické hudby, ale v moderním pojetí.
V následujících kapitolách se zaměřím na obecné charakteristiky
hudebních tradic hindustānī a karnāṭak, především pak na jejich klíčové
odlišnosti, které nabídnou srovnání a základní přehled o takzvané klasické hudbě
na indickém území.
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Hindustānī
2.1

Rāga
Obecně se má za to, že rāga obsahuje minimálně pět tónů. V hindustānī se

ovšem objevují i mnohé rāgy s devíti tóny a některé, takzvaně smíšené, jich mají
až dvanáct. Severoindické rāgy obsahují také více hlavních tónů vādi a vedlejších
hlavních tónů samvādi, kolem nichž se tvoří melodické fráze. Existují rāgy, které
ve své podstatě obsahují totožnou posloupnost tónů a liší se pouze těmito
tónickými centry. Co se týče ozdob, takzvaných gamak, objevují se v hindustānī
především klouzavé přechody či kmitání mezi jednotlivými tóny. V celém systému
nacházíme i jistou specifičnost, jíž jsou rāgy smíšené (např. Bhairav-Bahar je
směsicí rāg Bhairav a Bahar).
Základní systémovou jednotkou pro dělení rāg v severoindické tradici je tzv.

ṭhāṭ. Jedná se o deset základních stupnic, od kterých jsou jednotlivé rāgy
odvozeny. První ṭhāṭ se nazývá Bilaval a odpovídá naší základní stupnici C dur.
Od něj je odvozeno dalších několik rāg, například Hamsadhvani, pentatonika
obsahující tóny C, D, E, G, H. Tento systém má však nedostatek, neboť některé

rāgy stojí zcela mimo něj pro obtížnou zařaditelnost. S tímto rozdělením přišel na
konci 19. století teoretik V. N. Bhaṭkhande.37
Severoindické rāgy jsou spojovány s určitými obdobími či časem. Uveďme
si jako příklad rāgy Vasant a Malhar. První z nich je spojována s jarem, druhá
s deštěm. K propojení těchto rāg se váže příběh velkého pěvce Tansena, který
byl požádán blízkými dvořany císaře Akbara, aby zazpíval rāgu Dīpak, rāgu
světel a lamp, která, když se zpívá přesně, vytváří prý obrovské teplo. Jak začal
Tansen pět, tóny rozsvítily postupně všechny lampy a zpěvákovo tělo se tak
zahřálo, že se musel ponořit do nedaleké řeky, jež ovšem začala vřít. Nakonec
vše zachránila jeho milá, když začala zpívat rāgu Malhar. Spustil se silný déšť a
zchladil pěvce i okolí.
Různé rāgy jsou také spojovány s různou denní dobou. Některé je vhodné
interpretovat při východu slunce, jiné při jeho západu, další v dopoledních
hodinách a podobně. Přerod noci na den a obráceně je považován za důležitý
37

Chib 2004, s. 301-303.
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psychologický okamžik, kdy je člověk nejlépe naladěn na modlitbu a meditaci.
Proto se zpívají rāgy obsahující různé disonantní tóny (např. snížené Ri nebo
Dha). V dnešní době se toto vnímání velmi změnilo, není již kladen takový důraz
na přednes rāgy v určitou denní dobu. Výraznou roli zde sehrál nepochybně
rozhlas a později televize. Tato média vysílají hudbu do éteru bez respektování
dávných pravidel.
Pro rozlišení některých rāg hraje roli výška ladění. Kupříkladu rāga
Candrakant se obvykle zpívá nebo hraje v nízké a střední poloze, tedy v poloze

mandra saptak nebo madhya saptak. Jiné rāgy se liší jen formou spojování a
ornamentace tónů. V rāze Kāmbhojī se tak jedná kupříkladu o pomalé vibrato na
Ni. Pokud ho zpěvák vynechá, je to považováno za chybu, ba že konkrétní rágu
vůbec nezazpíval.38
S rāgou souvisí i pojem ālāp, improvizovaná část uvádějící skladbu většinou
vokálního charakteru. Jedná se o rozvedení rāgy a poukázání na její
charakteristické aspekty. Tímto úvodním úsekem, který nemá konkrétní rytmus,
se posluchači i samotní hudebníci přirozeně naladí na skladbu, která následuje
v těsném závěsu za touto improvizací.
2.2

Tāla
V hindustānské hudbě se pro rytmickou jednotku používá terminologický

výraz mātrā (ekvivalent doby v západních tradicích). V rámci tāly rozlišujeme
metrické skupiny aṅga, které se spojují v cykly avarta. Základní tāla zvaná
Tīntāl39 je složená z cyklů avarta čítajících šestnáct dob mātrā uspořádaných do
čtyř skupin aṅga. Názorně pak systém vypadá takto: 4+4+4+4=16.
Další, velmi používané tāly, jsou například Dadra (3+3=6) používaná
v klidnější hudbě, Dhamar (5+2+3+4=14) objevující se v žánrech dhrupad a

dhamar (více v kapitole 2.4.1) a Rūpak (3+2+2=7) či Ektāl (4+4+2+2=12) užívané
v khyālu (viz kap. 2.4.2). Posluchači si mohou počítat tālu pohyby rukou. V Tīntālu

38

Wade 2001, s. 67.

39

Někdy také Tritāl.
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tak lehce tlesknou na první, pátou a třináctou dobu, které se nazývají tālī40, na
devátou dobu zvanou khālī41 mávnou neslyšně rukou do strany.42
Co se týče hry na perkusní nástroje, má každý úder svoji slabičnou analogii
zvanou thekā. Hudebník podle rytmického recitování daných slabik snadno
rozpozná, o reprezantaci jaké tāly se jedná. Slabiky slouží i k výukovým účelům.
Tīntāl je rytmizována následujícím způsobem:
dha dhin dhin dha | dha dhin dhin dha | dha tin tin ta | ta dhin dhin dha
Každé slabice odpovídá jedna doba, dohromady tedy 16. Další běžné
skupiny thekā, které zná každý hudebník, jsou:
Dadra tāl (3+3=6)
dhi dhi na | dha tun na
Rúpak tāl (3+2+2=7)
tin tin na l dhin na | dhin na
Dhamar tāl (5+2+3+4=14)
kat dhe te dhe te | dha – | ge te te | te te ta –
Při hře na tablā odpovídají slabiky začínající na t- úderům pravé ruky,
zatímco dh- značí úder do obou bubínků zároveň. Konkrétně úder řečený „ta“ je
vedený ukazovákem na kraj pravého bubnu, zatímco prsteník buben lehce tlumí.
„Tin“ je podobný úderu „ta“, ale je hraný více ke středu bubnu, čímž je docíleno
zastřenějšího zvuku.43
Na doplnění podotkněme, že rytmické slabiky nejsou doménou pouze
indických bubeníků. Používají je i ostatní hudebníci, a to nejprve pro výukové
účely, aby zvládli mnohdy složité rytmy, a dále i při samotných vystoupeních pro
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komunikaci mezi sebou. Je to svým způsobem jazyk sám pro sebe, díky kterému
se muzikanti domluví a pochopí, ve které části rytmického cyklu se právě
nacházejí.
2.3

Hudební nástroje
V nejstarším popisu nástrojů ve spisu Nāṭya Śāstra se objevuje dělení do

čtyř skupin, které je používáno dodnes: chordofony zvané tāta vādya, aerofony

suṣira vādya, idiofony ghana vādya a membranofony avanaḍḍha vādya.44 Obě
hlavní indické tradice používají nástroje všech skupin, je však jen málo takových
nástrojů, které najdeme v obou tradicích. Výjimkou je například tanpūra (na
severu nazývaná tambūra; obr. 1). Tento strunný nástroj má při koncertech
specifickou funkci, drží totiž ladění celé hudební skupiny. Jeho čtyři struny laděné
Pa1 Sa Sa Sa1, resp. G1 C C C1 se nemačkají jako u jiných melodických nástrojů,
pouze se na ně postupně drnká a cílem je tvořit kontinuální souzvuk, který
podbarvuje skladbu. Pro cvičení a výukové účely využívají sólisté náhradu

tanpūry, tzv. śruti box, který má v dnešní době především podobu elektronické
krabičky hrající tónický podklad ve volitelném ladění. V lidové hudbě se
samozřejmě používá množství dalších, vesměs svou stavbou jednodušších
nástrojů, kterými se v této práci ale nebudeme zabývat.
Chordofony tāta vādya
Snad všeobecně nejznámějším severoindickým nástrojem je sitār (obr. 2)
spadající do skupiny tāta vādya, tedy takzvaných chordofonů (strunné nástroje).
Údajně ho do Indie uvedl ve 13. století básník a hudebník Amir Khusrau. Nástroj
má svůj původ pravděpodobně v Persii, na indickém území pak došlo k úpravám
pozic a množství strun.45 Charakteristikou sitāru jsou mimo jiné pohyblivé pražce,
které je možné upravit do různých forem ladění. Má tři řady strun: až 5
melodických, 2 nebo 3 bzučivé cikāri a 11 až 14 podpůrných, rezonančních strun
umístěných pod pražci, které vytvářejí kovový drnčící zvuk charakteristický právě
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pro sitār. Nástroj byl zpopularizován Ravi Shankarem (1920 – 2012), díky
kterému se indická hudba všeobecně dostala do povědomí západního světa.
Další chordofony v současnosti používané v hindustānī jsou bīn, sarod
a sāraṅgī.

Vīṇā (zvaná také rudra vīṇā nebo bīn) je jedním z nejstarších strunných
nástrojů popsaných v klasické literatuře. Existují i spekulace, kolik má
společného s vīṇou objevující se ve védách. Tehdejší nástroj se však
pravděpodobně podobal více obdobným nástrojům loutnového typu z Egypta a
Středního východu. Jelikož je vīṇā velice oblíbeným nástrojem i v jihoindické
tradici, kde má však jinou podobu, budeme v tomto textu používat pojem bīn,
kterým se ostatně na severu tento nástroj označuje častěji. Bīn (obr. 3) je
sedmistrunný nástroj se dvěma rezonančními komorami. Horní komoru má hráč
zvaný bīnkār na rameni, tělo nástroje drží vertikálně nebo našikmo.46 V severní
Indii byl bīn až do 18. století hlavním strunným nástrojem a nejčastěji doprovázel
pěvecká vystoupení.47 Vstupem dalších strunných nástrojů na scénu však
ustoupil do pozadí a dnes je k slyšení spíše zřídka.

Sarod (obr. 4) je po sitāru druhým nejpopulárnějším nástrojem v severní
Indii. Jeho původ není jasně známý, určitá forma sarodu je vyobrazena například
na jeskynních malbách v Adžantě (okolo roku 475 n. l.).48 Původně je spojován
s nástrojem zvaným rabāb, který se z Persie rozšířil do středověké Indie, kde ho
proslavil především hudebník Tansen na Akbarově dvoře. V této době začala být
hudba provozovaná na mughalském dvoře spojována s učitými rodinami.
Tansenova dcera Sarasvatī se vdala za významného hráče na bīn Misri Singha,
z jehož větve vyrostla řada bīnkārů. Syn Bilas Khān se stal významným hráčem
na rabāb. V dnešní době je rabāb při vystoupeních nahrazen sarodem, nicméně
většina významných hráčů má původ právě ve slavné Tansenově větvi a poznají
se podle toho, že jedním z jejich jmen je obvykle Khān.49 Sarod má čtyři nebo pět
ocelových strun, poslední struna nejblíž k hráči je pak mosazná. Dále je vybaven
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3 až 5 strunami cikāri a 11 až 16 rezonančními strunami. Na rozdíl od sitāru nemá

sarod pražce.
Sāraṅgī (obr. 5) je nástroj objevující se původně v severní i jižní tradici,
nicméně z jihu bylo postupně vytlačeno houslemi naladěnými jako vīṇā nebo

sāraṅgī. Tři ze čtyř melodických strun jsou střevové, poslední je mosazná. Dále
je nástroj doplněn 35 rezonančními strunami a charakteristické pro něj je, že
nemá pražce. Drží se vertikálně a ke hře se používá smyčec. Nástroj je ceněn
pro svou barvu zvuku, která se podobá lidskému hlasu. Snad i proto byl tradičně
používán k doprovodu vokální hudby, především jde pak o žánry dhrupad, ṭhumrī,

dadra, někdy také ghazal (více v kapitole 2.4).50
Aerofony suṣira vādya
Mezi nejrozšířenější a nejstarší aerofony patří flétny. Objevuje se jak typ
vertikální, tak častější horizontální, tedy druh flétny, se kterou je zobrazován
Krišna a jež je společníkem každého vesnického pasáčka. Velmi oblíbený je
dvouplátkový dechový nástroj śāhnāi (obr. 6), známý i pod názvy nāgasvaram,

kuḻal, sundri a dalšími. Zajímavé je, že se tento nástroj objevuje jak v kmenových
společenstvech a lidové hudbě, tak v koncertní praxi. Vyroben je ze dřeva a má
v sobě sedm hracích děr a jednu či dvě díry určené k ladění. Hraje se na něj
v lehce sešikmené vertikální poloze. Jako doprovodný nástroj se k němu používá
příbuzný plátkový nástroj, který je opatřen pouze dvěma nebo třemi dírami, jež
se cele či částečně zalepují voskem, opět z důvodu ladění.51
Dalším typem je příčná flétna bānsurī (obr. 7) vyráběná z bambusu, mající
šest dírek (existuje i vertikální forma, se kterou se však v klasické hudbě spíše
nesetkáme). Využívá se hojně k doprovodu náboženských písní jak v severní,
tak v jižní Indii.52
Mezi nástroje suṣira vādya patří i harmonium, které se z Evropy do Indie
dostalo před zhruba dvěma stoletími spolu s misionáři. Často se využívá jako
náhrada tanpūry k doprovodu vokální hudby. Jeho ovládání je pohodlné - jedna
ruka zajišťuje kontinuální zvuk mačkáním měchu a druhá může držet základní
50
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śruti. Oblíbenost si získalo právě pro jednoduché ovládání, stálé ladění a
snadnou přenosnost. Kvůli temperovanému ladění jím není možné tvořit ozdoby

gamaky. I proto je mnoha puristy zavrhováno. Pravděpodobně z těchto důvodů
se o něm odborná literatura, zabývající se indickou hudbou, často vůbec
nezmiňuje.
Membranofony avanaḍḍha vādya
Když se řekne indická hudba a perkusní nástroje, většina, byť málo znalých,
si vybaví tablā (obr. 8)53. Historie této dvojice bubnů (dayan pro pravou ruku a

bayan pro levou) sahá přibližně do 17. století, jejich přesný původ vzniku však
není znám. Dva bubínky různé velikosti jsou potaženy kozí kůží, ve středu je
vytvořen kruh (syahi či gab) ze speciální pasty (směs jemných železných pilin,
rýžové mouky a dalších ingrediencí), který pomáhá ztlumit neharmonické zvuky
bubnu.
Pro nácvik hry na tablā se používají, stejně jako i u dalších perkusních
nástrojů, slabiky bol. Příklady jsou následující: Tun (též Tin) - základní otevřený
zvuk bubnu, hraný pouze ukazovákem; Din - základní otevřený zvuk bubnu,
hraný celou dlaní; Ghe (též Ge, Gi, Ghi, Ghin) - úder na bayan, hraný buďto
společně prostředníkem a prsteníkem, nebo jen ukazovákem, atp.54
Není jisté, do jaké míry je možné, že tablā vznikla z dalšího oblíbeného
bubnu zvaného pakhāvaj. Ten se skládá také z částí dayan a bayan, které jsou
nicméně v celku a tvar nástroje je tak přirovnáván k menšímu sudu.
Podobným principem je konstruován i další oblíbený buben mṛdaṅga,
používaný více v karāṭacké hudbě, podrobnější popis najdeme v kapitole 3.3.3.
Idiofony ghana vādya
Idiofony, neboli česky nástroje samozvučné, jsou hudební nástroje, které
vydávají zvuky chvěním sebe sama, nikoliv chvěním membrány. V Indii se
většina nástrojů tohoto typu používá převážně v lidové hudbě, proto zmíním
okrajově jen některé z nich.
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Danda či kolu jsou názvy perkusních dřívek, kterými se ťuká o sebe. Pod
těmito názvy jsou známé především v Gudžarátu, zatímco v jižní Indii pro ně mají
název kolattam. Jejich hlavním účelem je udržování rytmu.

Damaru55 (obr. 9) je miniaturní dvouhlavý buben vyrobený ze dřeva,
potažený kůží. V mýtech na něj hraje už sám Šiva, který je ve svém častém
zobrazení vyveden právě s bubínkem damaru v pravé ruce. Bubínek se
rozeznívá dvěma kuličkami zavěšenými na provázcích připevněných ke stranám
bubínku. Otáčením bubnu tak vzniká kontinuální zvuk, který je pro hinduisty
prvotním zvukem univerza.
Do skupiny ghana vādya patří i nástroje citerového typu, jako například

kinnari. Tento nástroj se vyrábí z bambusu a má dvě nebo tři struny, které mají
funkci doprovodného zvuku, podobně jako tanpūra. V dnešní době již však téměř
vymizel.
Na závěr této kapitoly připojuji ještě jednu podstatnou poznámku: V Indii se
setkáváme s typickým jevem, kdy nástroje nejsou standardizovány (byť
v moderní době továrenské výroby tu jisté pokusy o standardizaci jsou). Vīṇā
může mít různě široký krk, proměnlivé mohou být počty děr u fléten, počty strun
u sāraṅgī nebo rezonančních strun u sitāru. Jedním z důvodů této rozličnosti je i
fakt, že indické tradice dávají velký důraz na individualitu a improvizaci. Každé
provedení skladby je originálem, stejně jako osobnost hudebníka a jeho nástroj.
2.4

Žánry písní
Indická hudba je z velké části založena na improvizaci, i proto se při

zkoumání a analyzování písňových forem setkáme s nesnázemi. Každá píseň
má svůj takzvaný bandiś, jakési základní schéma, které signalizuje její rāgu, tālu
a text. Konkrétní a aktuální interpretace je pak už na samotných hudebnících.
Nutno však podotknout, že z těchto schémat, která se objevují v knihách nebo
zpěvnících (mnohdy nevalné kvality), se profesionální hudebníci neučí. Stále zde
přetrvává systém vztahu učitel-žák, kdy se aspirant klasické hudby učí
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poslechem a cvičeními od svého gurua. Bez užití zápisu se tak zpaměti učí i celé
skladby.
Množství severoindických písní klasického střihu bylo napsáno básníky

bhaktického hnutí56. Později, okolo 17. století, si získal na oblibě styl rīti opěvující
ženskou krásu, lásku a rodinný život. V tomto žánru vznikaly převážně písně
s tematikou odloučení, kdy se jeden z dvojice souží pro druhého, jenž je dlouho
pryč.
Paralelně s hinduistickým bhakti docházelo u muslimů ke zvýšení popularity
súfismu, který v jistých směrech vykazuje podobnosti s prvně zmíněným – osobní
vztah k Bohu, blízkost, přímost. Docházelo i k ovlivňování mezi hudbou dvou
náboženství, hinduističtí hudebníci často konvertovali k islámu, aby se udrželi na
dvorech panovníků, nicméně udržovali styky i s hinduisty.57
Pro úplnost je třeba zmínit, že následující popsané žánry se mohou leckdy
překrývat a nemusí mít vždy pevné hranice. K jejich rozlišení je potřeba
trénované ucho vzdělaného posluchače.
Dhrupad a dhamār
Nejstarším žánrem písně od dob védských zpěvů je dhrupad. Ve 13. století
došla klasická forma zpěvu právě do této podoby a rozkvétala na mughalském
dvoře během dalších tří nebo čtyř století. Text má obvykle čtyři části zvané sthāyi,

antarā, sancāri a ābhog, z nichž každá se řídí různými rytmickými pravidly a
obsahuje různý text. Píseň začíná dlouhou improvizovanou částí ālāp, kdy sólista
pronáší slova jako „nom“ a „tom“, která nenesou vlastní význam, ale slouží
k tvoření rytmických schémat, jež následně převezme buben pakhāvaj.
V textech se objevuje velebení panovníka v kombinaci s modlitbami
k božstvům. I když dhrupad vznikl v muslimské kultuře, přenesl se v období vlády
císaře Akbara i na dvory hinduistických panovníků, a až do 18. století tak byl
nejrozšířenějším žánrem severní Indie.

Dhrupad je většinou k slyšení ve formě rāg vážného charakteru, nejčastější
tāla je pak dvanáctidobá Choutāl. Zpěv doprovází tambūra a buben pakhāvaj.
56
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Doba trvání přednesu jedné písně se pohybuje zpravidla okolo 15 minut, ale
může trvat i přes hodinu.58
Velmi podobný dhrupadu je i styl zvaný dhamār, ve kterém také samotné
písni předchází dlouhý improvizovaný ālāp. Klasicky jsou tyto písně prováděny
ve stejnojmenné, čtrnáctidobé tāle Dhamār. Texty pojednávají zpravidla o
laškovném Krišnovi a písně se prezentují během svátku Hólí59.
Khyāl
Asi nejpopulárnějším stylem současnosti je khyāl, který byl rozšířen v 18.
století. Tento žánr tíhne k abstraktnosti, větší důraz než na slova klade na rāgu
skrze její tóny a na rytmus. Úkolem slov je převážně zesílit estetický efekt celé
skladby, zpěvák často ani nevyslovuje příliš důkladně, a tak bývá píseň i ne zcela
dobře srozumitelná. Tématika textů sahá od velebení panovníka přes chválení či
popis ročních období, božskou lásku, stesk z odloučení, až k rozvernostem
oblíbeného Krišny. Ačkoliv se žánr opět zrodil na muslimském dvoře, zajímavé
je, že velké množství textů má tematiku hinduistickou.
Žánr dále dělíme na baṛā khyāl (velký) a chhotā khyāl (malý), první je
prováděn v pomalém nebo středním tempu, druhý pak v tempu rychlém. 60
Jako doprovodné nástroje jsou k slyšení harmonium, saraṅgī, tablā a
všudypřítomný základní zvuk tambūry. V podání zkušeného zpěváka může khyāl
trvat půl hodiny až hodinu, někdy i déle.
Tarana
Existuje alternativní forma khyālu, kdy je zcela vynechán text a zpívají se
pouze rytmické slabiky kopírující perkusní nástroj. Tento styl se nazývá tarana a
často ve vystoupení následuje za baṛā khyālem místo chhotā khyālu.
Ekvivalentem tohoto žánru v karnāṭacké hudbě je tzv. tillānā (více v kapitole
3.4.5).
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Ṭhumṛī
Dostáváme se k žánrům zařazovaným zpravidla mezi lehčí klasické formy61,
které se zlehka odchylují od striktních pravidel forem klasických. V rámci ṭhumṛī
najdeme písně, které nejsou zasazené do rāgy, a pokud ano, pak je zpěvák často
různými způsoby narušuje. Navíc bývají písně ṭhumṛī doprovázeny harmoniem,
nástrojem, jenž není v Indii původní a u mnohých se netěší přílišné popularitě.
Mezi dalšími nástroji se na scéně objevují tambūrā, tablā, občas saraṅgī.
V současnosti zpívají ṭhumṛī převážně ženy.
Texty bývají romantického charakteru – o lásce, odloučení či opět o
Krišnových rozvernostech. Na rozdíl od khyālu se tu slova zpívají s pečlivou
výslovností. Forma obsahuje zpravidla sthāī a dvě aṅtary (srovnej khyāl, který má
jen jednu).
Dādra
Žánrem velmi podobným ṭhumṛī je dādra, kde se texty s milostnou tematikou
zpívají zřetelně, ovšem bývá zpravidla prováděna v rychlejším tempu.
V koncertní formě je často ṭhumṛī následovaná písni právě v tomto stylu. Je s ním
spojena i stejnojmenná tāla Dādra.
Svou tematikou, obsahem a vyjadřovacími způsoby se blíží písním lidovým.
Má se za to, že mnohé folklórní písně vznikly, či vznikají, nápodobou právě tohoto
stylu.
Ghazal
Poetika lehčího klasického žánru ghazal se liší od dalších výše zmíněných
především jazykem, kterým je striktně urdština, tedy jazyk severoindických
muslimů. Ghazal se rozšířil okolo 18. století. Je to žánr světský, objevující se na
dvorech vladařů a u kurtizán; může také doprovázet interpretativní tanec khatak.
Tematika písní je veskrze odlehčená. Někdy byly tyto písně pro časté erotické
motivy stavěny na okraj. Dobře artikulovaný zpěv je doprovázen hrou na tablā a
jedním či dvěma melodickými nástroji – harmoniem nebo saraṅgī. Ve 20. století
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jsme svědky vzniku tzv. pop ghazalu využívaného pro komerční účely
v masmédiích, převážně ve filmovém průmyslu.62
Bhajan
V neposlední řadě tu stojí žánr vycházející z bhaktického hnutí – bhajan.
Texty jsou ve své podstatě vyjádřením oddanosti božstvu. Množství písní je
založeno na textech mystických básníků, například Tulsīdāse, Kabīra nebo
Mīrābai, v jejímž případě básně věnované Krišnovi hraničí s milostnou poezií.
Koncertní představení bývá často zakončeno právě bhajanem (případně

ṭhumṛī), jehož obvyklá délka nepřesahuje patnáct minut.
Jihoindickým protějškem bhajanu jekriti.
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Karnāṭak
3.1

Rāga
Základní definice rāgy zůstává stejná i pro jihoindickou tradici. Ačkoliv se

mnoho severních a jižních rāg liší ve svém pojmenování a tónových
posloupnostech, v průběhu historie bylo možné i vypůjčování mezi tradicemi.63
Jihoindický soubor rāg se od hindustānī liší jedním zásadním aspektem, a
tím je mnohem propracovanější systém jejich roztřídění. Kolem roku 1620 přišel
hudební teoretik Venkatēśvara (zvaný také Venkatamakhin) se systémem
zvaným Mēḷakartā, kterým pojmenoval 72 základních rāg a který se používá
dodnes.64 Jeho roztřídění vychází z všeobecného principu oktávy, která obsahuje
dvanáct půltónů, ze kterých různými kombinacemi odvodíme právě 72 rāg o
sedmi tónech. Za základní je považovaná rāga s číslem patnáct nazývaná
Māyāmāḷavagauḷa, sestávající z tónů C, D♭, E, F, G, A♭, H v našem západním
systému notace. Pro Jihoindy je něčím jako pro nás stupnice C dur. Když se žák
začíná věnovat hudbě, první melodie a cvičení tvoří právě z ní. Říká se o ní, že
vzbuzuje klidné pocity. V hindustānī jí odpovídá rāga Bhairav.65
Dále tu jsou rāgy odvozené od základních stupnic zvané janya rāga, které
nemusí být složeny ze všech sedmi svar. Jako příklad uveďme rāgu Kambōjī,
jejíž ārohaṇa obsahuje pouze šest tónů a avarohaṇa všech sedm tónů.
Jihoindické skladby mohou být složeny i na základu směsi několika rāg, kterému
se říká rāgamālikā.
V době, kdy Venkatēśvara sestavil svůj systém, bylo ve skutečnosti běžně
používáno jen asi 19 rāg. On však za pomoci matematiky odvodil další možnosti
a v mnohých případech jim tak i pomohl vtisknout život.
Hlavní rozdíl mezi klasifikací v jednotlivých tradicích je, že karnāṭak zahrnuje
větší množství rāg, než je obecně používáno, a naproti tomu hindustānī se
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Rāga vzniká, až když je stejnojmenná stupnice uvedena v život hudebníkem.
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vyznačuje velmi strohým, až nedostatečným setříděním. V karnāṭaku se také
nesetkáváme se striktním omezováním určitých rāg na dané denní doby.
3.2

Tāla
V terminologii dílčího členění tāly tak, jak je chápána v jižní oblasti, shledáme

několik drobných odchylek od severního hindustānī. Jednotlivé doby zde nesou
název akṣarā, které se opět shlukují do dílů zvaných aṅga. V karnāṭackém
rytmickém myšlení mají některé rytmické jednotky o určitém počtu dob
významnou funkci. Jsou jimi počty 4, 3, 7, 5 a 9, které tvoří pět skupin zvaných

jāti66, typů či rodin jihoindických rytmů. Tyto prostupují hudební myšlení v mnoha
ohledech, ať už jako stavební kameny dlouhých improvizací, či vnitřní dělení
jednotlivých dob na čtvrtiny, třetiny, sedminy atd.
Specifikem jihoindického pojetí rytmu je tzv. colkaṭṭu67, slabiky určené
k orálnímu cvičení rytmů. Používají se pak jako oživení i v samotném koncertním
přednesu. Následující tabulka popisuje colkaṭṭu pro různé jāti.
4

Caturaśra

ta ka di mi / ta ka jo ṇu / ta ka di na68

3

Tiśra

ta ki ṭa

7

Miśra

ta ki ṭa – ta ka di mi

5

Khaṇḍa

ta ka – ta ki ṭa

9

Saṅkīrṇa

ta ka di mi – ta ka – ta ki ṭa69

Každá tála má tedy přiřazené slabiky, ve kterých může být odříkávána.
Navíc jsou tu ještě gesta rukou zvaná kriyā. Jedná se o tlesknutí dlaněmi o sebe
(jemné, tiché), otočení dlaně vzhůru spojené s mávnutím a počítání na prstech
(dotyk jednotlivých prstů jedné ruky dlaně ruky druhé). Hudebníci i přihlížející
posluchači díky těmto pohybům mají přehled o tom, ve které části tāly se právě
nacházejí.
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Tam. kompozitum: col – slovo fráze, kaṭṭu – svazek.
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Základní tāla, tzv. Ādi tāla, nese schéma 4+2+2=8. Patří k ní rytmická gesta
v následujícím pořadí: tlesknutí, dotyk malíkem, prsteníkem, prostředníkem,
tlesknutí, mávnutí, tlesknutí, mávnutí. Další příklady známých tāl jsou třídobá
Rūpaka (ta ki ṭa), sedmidobá Tiśra Tripuṭa (ta ki ṭa ta ka di mi) nebo pětidobá
Khaṇḍa Cāpu (ta ka ta ki ṭa). Toto je jen několik základních tāl z širšího spektra
možností.
3.3

Hudební nástroje
Chordofony tāta vādya
Na severu tolik oblíbený sitār v jihoindické hudbě nenajdeme. Svým

způsobem tu v jeho funkci působí vīṇā (odlišná od severoindického nástroje rudra

vīṇā; jihoindickému typu se přezdává také sarasvatī vīṇā). Zásadní rozdíl je už ve
stavbě nástroje, totiž v umístění rezonančních komor (viz obr. 10). Je možné na
ni hrát ve vertikální poloze jako na rudra vīṇu, častěji se ovšem drží horizontálně.
Byla, a stále je, používána jako sólový nástroj, i jako nástroj doprovázející zpěv.
Pro doprovod zpěvu se hodí kvůli barvě zvuku, který je připodobňován lidskému
hlasu.70
V jihoindické hudbě mají významné postavení housle, jež přivezli Evropané
zhruba před dvěma stoletími. Funkci, kterou plní dnes, dříve obstarávalo sāraṅgī,
ale to v současnosti uslyšíme už jen v hindustānī. Housle si v Indii prorazily
postavení upravením držení (hráči sedí, hlavu nástroje mají skloněnou směrem
k zemi) i ladění (ladí se jako sāraṅgī nebo vīṇā). Tento nástroj se opět objevuje
jak sólově, tak v ansámblu doprovázejícím sólistu. Popularitu si získal díky
absenci pražců, což umožňuje tvořit oblíbené mikrotóny a ozdoby.
Aerofony suṣira vādya
Pro bambusovou příčnou flétnu se v jižní Indii ujal název veṇu nebo kuḻal,
která má, na rozdíl od severoindické bānsurī, osm děr. Opět je spojována
s mytologií a pastýřem Krišnou. Hudebníci využívají možnosti částečně zakrývat
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jednotlivé dírky a tak dosáhnout tolik oblíbené ornamentace, obdobně jako to umí
flétna bānsurī.
Delší

variantou

severoindického

nástroje

śāhnāi

je

dvouplátkový

nāgasvaram (obr. 11), jenž se tradičně využívá při náboženských příležitostech
v hinduistických chrámech. V poslední době se objevuje i v sekulární koncertní
praxi.
Má kónický tvar směrem dolů, vyroben je ze dřeva. Vybavený je dvanácti
dírkami, hraje se však jen na sedm horních – zbytek je možné zalepit voskem a
měnit tak ladění. Opět se uplatňuje i částečné zakrývání dírek.71 Jako
doprovodný nástroj se k němu velmi často nepoužívá obvyklá tampūrā, ale
dvouplátkový, pěti nebo šesti-děrný ottu, který je větší než nāgasvaram. Aby bylo
dosaženo kontinuálního zvuku, praktikují hráči cirkulační dýchání72.
Membranofony avanaḍḍha vādya
Protipólem pro severoindická tablā je dvouhlavý buben mṛdaṅga (obr. 12).
Na první pohled se vzhledem více podobá nástroji pakhāvaj – je potažený kůží
na dvou protilehlých stranách a drží při sobě koženými pásky. Nicméně liší se jak
konstrukcí, tak typem zvuku. Jeho funkcí je urdržování tāly a rytmu
v instrumentální i vokální hudbě. Mrdaṅga se může objevovat i jako sólový
nástroj, podobně jako tablā.73
Jihoindickou specialitou je perkusní nástroj ve tvaru širokého džbánu

ghaṭam (obr. 13). Nemá membránu a zvuky se vyluzují údery do jeho různých
částí. Zkušený hráč je schopen zahrát různé tóny úderem na jeho krk, střed a
dno. Používá se často jako doplněk k mṛdaṅga.74
Pro svůj zvuk je zajímavý i drobný bubínek kañjīra tamburínového typu. Drží
se v jedné ruce, druhou rukou se hraje. I přes svůj malý rozměr (průměr cca
15 cm) vyluzuje překvapivě plný zvuk.
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Okrajově se zmíním ještě o bubnech cenda a idakka pocházejících z Kéraly.
Oba jsou lidového původu, první z nich doprovází nejčastěji taneční drama

kathakali. Cenda je velký válcový buben, který má hráč na sobě zavěšený. Idakka
má specifický kovový zvuk, nosí se v zavěšení přes rameno. Na oba typy se hraje
pomocí paliček. 75
3.4

Žánry písní
Jelikož jihoindická hudba vychází z podobných principů jako hudba

severoindická, najdeme i v písni jistou společnou základnu obou geografických
oblastí. Je však zřejmé, že stejně jako se liší hudební nástroje používané v těchto
dvou tradicích, jsou vlivem historických okolností rozdílné i hudební žánry. Jižní
oblasti byly v průběhu historie politicky stálejší. Vyhnuly se jim nájezdy muslimů,
a tak se tu neměla šanci prosadit ani muslimská kultura v míře, v jaké k tomu
došlo na severu. Pokud je tedy řeč o tradičních náboženských písních, mluvíme
o tématice výhradně hinduistické, a to nejčastěji o šivaistickém bhakti.
Višnuismus se tu v průběhu historie těšil menší oblibě, o čemž vypovídá například
i relativně menší počet chrámů zasvěcených Višnuovi. Existuje však i hrstka
autorů, jejichž osobním božstvem byl někdo z višnuistického panteonu. Patří
mezi ně i jeden z nejplodnějších a nejvýznamnějších autorů karnāṭacké hudby,
známý jako Tyāgarāja, který žil a tvořil na přelomu 18. a 19. století. Svůj život
zasvětil Višnovu avatáru Rámovi, a právě jemu složil jako potulný asketa několik
stovek písní. Množství budoucích autorů, ať už bylo jejich smýšlení višnuistické
či šivaistické, se inspirovalo jeho způsobem tvorby a nesli jeho odkaz dalším
generacím.
V jižní Indii jsou, na rozdíl od kulturní tradice na severu, značně rozšířenější
taneční představení. Mnohé písňové žánry tak vzešly právě z potřeby doprovázet
tanec hudbou. Vzhledem k tomu, že indický tanec, ať už se jedná o

bharatanātyam či kathakali, je veskrze dramatický, tedy vypráví příběh, není
překvapením, že se k jeho doprovodu hodí právě píseň. V této umělecké formě
je tedy sdělení předáno divákovi hned dvakrát – slovy i pohybem zároveň.
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S tancem je také spojena jedna z forem Šivy – Šiva natarádža, král tance.
Není tedy náhodou, že v písních jihoindické šivaistické společnosti se objevuje
právě tento aspekt Šivy. Jeho tanec je symbolem života, energie, stálosti i
proměn. Jak uvidíme na rozborech konkrétních písní, tančící Šiva z Čidambaram,
kde se nachází jeden z nejvýznamnějších, jemu zasvěcených chrámů, je
motivem objevujícím se v různých obměnách v množství tradičních jihoindických
náboženských písní.
Forma karnāṭackých písní bývá, bez ohledu na žánr, zpravidla složená ze
tří částí nazývaných pallavi, anupallavi a caraṇam, které se liší textem a hudební
strukturou. Pallavi můžeme svou strukturou přirovnat k refrénu, tedy k frázi, která
se opakuje po každém dílčím celku.
Varṇam
Jihoindický koncert často začíná skladbou typu varṇam (pro taneční
představení paṭa varṇam). Je to svým způsobem etuda vhodná pro rozehřátí, a
to už z důvodu, že se v jejím průběhu třikrát mění tempo.
Texty mluví o lásce a oddanosti k božstvu či velebí panovníka. Většina
těchto písní se drží v konceptu jedné rāgy, výjimkou však není ani typ rāgamālikā,
tedy směs několika rāg.
Píseň má tři klasické části pallavi, anupallavi a caraṇam. Ve většině
jihoindických žánrů se pallavi opakuje po každém dílčím celku, v

arṇam je ovšem výjimka - v druhé polovině písně se pallavi již neobjevuje.
Taneční forma paṭa varṇam má zpravidla delší text, jehož nálada je tancem
ilustrována.76
Kīrtana
V období mezi 14. a 16. stoletím, spojovaným s potulnými bhakty, byla velmi
živým žánrem tzv. kīrtana77. Pěvci jejím prostřednictvím velebili svá osobní
božstva a připomínali v nich známé příběhy z purán a staroindických eposů. Pro
snadnou srozumitelnost textů a relativně jednoduchou hudební složku si získaly
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popularitu u širokých vrstev veřejnosti. Jedním z pěvců byl i Purandara Dāsa,
světec z 16. století, jenž složil velké množství kīrtan za účelem přiblížení svého
kázání široké veřejnosti. Sám je považován za „otce karnāṭaku“, jelikož začal
s metodickým studiem hudby a propagoval skládání písní v místních jazycích a
ne v sanskrtu, jemuž obyčejní lidé nerozumí.
Kriti
Hlavní jihoindický písňový žánr, který bývá základem koncertů, je znám pod
názvem kriti78. Do centra pozornosti se dostal v 18. století. Témata bývají veskrze
hrdinská, romantická nebo výpravná, ale především je v jejich jádru oddanost
osobnímu božstvu.
Součástí kriti je zpravidla improvizační úvod ālāpana (srovnej severoindický

ālāp), kdy je posluchačům navozena nálada a identita rāgy.
Píseň se skládá z obvyklých součástí, tedy pallavi, anupallavi a caraṇam,
z nichž poslední řečená může být i mnohanásobná. K těmto se mohou připojit
ještě další složky, například takzvané saṅkati, variace na hudební téma, jež
zavedl světec Tyāgarāja, jeden z nejvýznamnějších skladatelů jihoindických kriti.
Podle názvu není těžké se dovtípit, že kriti původně vnikly ze žánru kīrtana.
Od svých předchůdců se liší především složitější melodií a rytmem. Kīrtana kladla
velký důraz na artikulaci textu, který v kriti slouží více melodii. Výsostnou
důležitost tu má technicky přesné provedení skladby a perfektní vykreslení
melodické linky zdobené množstvím gamak.
Klasický hudební soubor prezentující kriti se skládá ze zpěváka, houslí,
bubnu mṛdaṅga, případně se mohou připojit ještě další perkusní nástroje (kañjīra
nebo ghaṭam) a celou skupinu podbarvuje nikdy nechybějící tanpūra.
Rāgam-tānam-pallavi
Existuje žánr, který se může objevovat jak ve vokálním, tak v čistě
instrumentálním podání. Jde o takzvaný rāgam-tānam-pallavi. Pro potřeby této
práce se zmíním jen o jeho vokální formě.
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Jak název napovídá, skladba se skládá ze tří částí. Zpěvák začíná úvodní
částí rāgam (či rāga ālāpana), krátkými jednoduššími frázemi, které představí

rāgu dané písně. Postupně se k němu přidají housle, jež často více či méně
přesně opakují zpěvákovy melodické fráze. Houslista dále přebírá sólovou roli, a
to na přibližně stejně dlouhý čas, jaký měl vyměřen zpěvák.79
V následující tānam nastolí perkusionista hrající na mrdaṅga, někdy i

ghaṭam či kañcīru, základní rytmickou pulzaci. Může se přidat i zpěvák
s rytmickými slabikami colkaṭṭu. V momentě, kdy je tempo ustáleno a všichni
sladěni, začíná skupina zrychlovat zdvojnásobováním rytmických celků.
Poslední část, pallavi, je pro všechny hudebníky výzvou. Jedná se o
přibližně jeden řádek komponované melodie (může to být například část jedné
konkrétní kriti), kterou zpěvák ani nemusí před koncertem představit
doprovázejícím muzikantům. Jejich úkolem je zvládnout po zpěvákovi bezchybně
zopakovat melodii založenou zpravidla na velmi složité tāle.80 Tento způsob
přednesu dobře charakterizuje typický princip indické hudební praxe, kdy spolu
hudebníci víceméně soutěží o to, kdo předvede melodickou či rytmickou formu
přesněji. Kvalita muzikanta je ukrytá právě v jeho hudební paměti, schopnosti
reagovat na spoluhráče a improvizovat podle daných pravidel. Právě kvůli
soutěžnímu principu vystoupení sólista často vůbec neseznámí spoluhráče se
skladbou, kterou budou společně interpretovat. Jde tu o to ukázat, kdo se umí
rychleji přizpůsobit a reagovat.
Tillānā
Po dlouhé kompozici typu rāgam-tānam-pallavi, nebo ke konci koncertu,
bývá na řadě tillānā, mající vzhledem k předchozím skladbám kontrastní náladu.
Tato živá krátká skladba trvající jen čtyři nebo pět minut se skládá z obvyklých tří
částí pallavi, anupallavi a caraṇam, a probíhá ve zrychlujícím se, násobícím
tempu. Střídají se rytmické slabiky colkaṭṭu, sargam a poetické pasáže.
Pokud jde o taneční formu tillānā, jsou rytmické pasáže komponovány do
rytmu tančících nohou a „text“ tvoří výhradně rytmické slabiky.
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Tato část kontrastuje s praxí v hindustānī, kde si celý ālāp drží pro sebe jeden sólista.
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Přiložená audio nahrávka č. 2 je tillānā nazpívaná P. V. Bosem od Pattnam
Suppiramaṇiya Aiyara (1845 – 1902), který žil a působil v Čennaji.
Javali a paṭam
Podobným způsobem vypadá i další lehčí klasická forma – javali – objevující
se ke konci představení. Javali mohou být vokální či čistě instrumentální a jejich
součástí je tanec. Opět zde nacházíme tři obvyklé části, nicméně anupallavi
může být i vynechána.
Jsou to jednodušší, chytlavé melodie složené na nejznámější a
nejoblíbenější rāgy. Texty hovoří o lásce, a to ne vždy jen té náboženské.
Velmi podobným žánrem je i paṭam, která se rovněž pojí často s tancem, její
tempo ale bývá pomalejší.
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Překlad a rozbor karnāṭackých písní
K analýze bylo zvoleno několik písní z tradice karnāṭak, u jejichž výběru byl
kladen důraz na různorodost žánrů, autorů a témat, jež se v textech objevují.
Zdroje poskytly v ústní nebo písemné podobě osoby, jež se jihoindické hudbě
věnují profesionálně, několik textů bylo převzato z dostupné literatury a
internetových zdrojů. Profesionálními informanty byli Bose Pulikottil Varhese,
učitel zpěvu působící na Bharathiar Centre for Performing & Fine Arts v Puduččéri
a Mahesh Vinayakram z Čennaie, taktéž zpěvák školený v karnāṭackém stylu.
Vyhledávání v knihách a na webech zabývajících se indickou hudbou nepřineslo
očekávané množství materiálu vhodného k širšímu rozboru. Malé množství
kvalitně zapsané hudby lze vysvětlit absencí tradice písemného zachycování
hudebních děl v kultuře, která byla vždy silněji zaměřena na orální tradování.
Situaci nezlehčuje ani nejednotnost ve způsobech notace. I z tohoto důvodu bude
v následujících rozborech notace melodie úplně vynechána. Jako adekvátní
náhrada zápisu rozebíraných písní poslouží pro ilustraci jejich nahrávky. Pro
potřebu této práce je použit pouze základní zápisu textu formou, ke které se
obvykle uchylují i sami Indové: v hlavičce figuruje název skladby a jméno jejího
autora, rāga a tāla, v nichž je píseň prováděna, a následuje samotný text. V této
práci je použit jednotný převod tamilského písma do latinky v zrcadlovém českém
překladu.
Pro úplnost je třeba doplnit, že v analytické části této práce jsou zcela
vynechána díla trojice nejvýznamnějších karnāṭackých autorů, kterými jsou
Tyāgarāja (1767 – 1847), Muttusvāmī Dīkṣitar (1775 – 1835) a Syāmā Śāstri
(1762-1827). Každý z nich po sobě zanechal několik stovek skladeb, pro jejichž
komponování používali záměrně celý systém mēḷakartā, tedy 72 rāg. Význační
byli nejen množstvím vykonané práce, nýbrž i způsobem, jakým tvořili. Jejich dílo
mělo značný vliv na budoucí vývoj karnāṭacké hudby, jejich tvůrčí styly se
promítaly do tvorby budoucích autorů. Jejich pracovními jazyky byly však výlučně
sanskrt a telugština, a proto jejich dílo není předmětem bádání této práce, která
je zaměřená výhradně na písně tamilské.
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4.1

Aintu karattaṉai
Na klasickém koncertu karnāṭacké hudby může přednesu samotných písní

předcházet krátký popěvek zvaný viruttam, který není zasazen do tāly - není tedy
rytmický. Je na zpěvákovi, ve které rāze ho provede. Obvykle si vybírá tu, ve
které bude následující píseň. Jedná se o improvizovanou krátkou formu.
Jako ukázka nám poslouží viruttam Aintu karattaṉai od neznámého autora
věnovaná Ganéšovi.
Aintu karattaṉai

Rāga: Nāṭa

aintu karattaṉai
yāṉai mukattaṉai
iṉiti nilam piṟai pōlum ēṟṟaṉai
nanti makan taṉṉai ñāṉa koḻuntiṉai
puntiyil vaittu āṭi pōṟṟukiṟēṉē81

Toho s pěti rukama,
toho se sloní hlavou,
toho, který vychází jako krásný půlměsíc,
syna Šivova, jenž plane moudrostí,
toho chovám v mysli a skláním se k jeho
nohám.

V nahrávce (č. 3) slyšíme pouze zpěváka doprovázeného tanpūrou.
Vzhledem k tomu, že popěvek nemá tālu, není ani důvod ho doprovázet
perkusním nástrojem. Spíše než k písni můžeme tak tuto formu přirovnat k jakési
úvodní zhudebněné krátké modlitbě.
Ganéša, bůh pomáhající překonat všemožné překážky, se v jižní Indii těší
velké oblibě. V podobě sošek a barvotiskových vyobrazení se objevuje na všech
lidmi frekventovaných místech. Setkáváme se s ním v chrámech, školách, u
studní, silnic a samozřejmě i na domácích oltářích. Žádné podnikání se neobejde
bez předcházející modlitby ke Ganéšovi. Každý správný student ho uctívá pro
zdar svých zkoušek. Tento syn Šivy a Párvatí je symbolem úspěchu a pro své
vlastnosti je patřičně hýčkán. Vzhledem k jeho charakteru a výsostnému
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Z osobní korespondence P. V. Boseho a autorky, červen r. 2014.
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postavení v jihoindické kultuře není divu, že je uctíván v úvodu klasických
koncertů. Hudebníci si tak zajišťují zdárný průběh svého vystoupení.
Tento popěvek popisuje Ganéšu a jeho vlastnosti. Bůžek má čtyři ruce,
v nichž třímá své atributy – nejčastěji se jedná o sekeru a lotos, symboly odtrhnutí
se od materiálního světa; sladké laddu, znak zdraví a vitality, čtvrtá ruka pak
naznačuje požehnání. Pátou rukou je myšlen jeho charakteristický chobot.
Závěrem je mu vzdán hold uctěním jeho nohou (āṭi pōṟṟu), tedy gestem, jež u
hinduistů znamená vysokou formu respektu. Podobně jako žáci snímají prach
z nohou svých učitelů, věřící činí obdobně, ve slovech a myšlenkách, svým
božstvům.
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4.2

Uṉṉai nampiṉēṉ
Po úvodní viruttam následuje obvykle několik písní žánru kriti, který je

ústřední a nejhonosnější formou objevující se na karnāṭackých koncertech.
V následujících rozborech blíže prozkoumáme několik kriti opěvujících Šivu.
Právě Šiva je jedním z nejčastějších motivů jihoindických písní.
Uṉṉai nampiṉēṉ - Muttuttantavar

Rāga: Kīrāvani

Tāla: Ādi

pallavi

uṉṉai nampiṉēṉ ayyā caraṇam, nāṉ

Tobě jsem věřil, pane, k tvým nohám se
skláním.

anupallavi

puṉai śampō, nākam puṉai śampō
naṭarāja puliyūr vāḻ īśā

Nosíš na sobě kobru, tančící Šivo,
pane, který dlíš v Čidambaram.

caraṇam

maḻuviṭai tarikkiṉṟa kaiyā

Držíš v ruce sekeru.

koṉṟai malar mālai puṉaikiṉṟa vaṭi cuṭar
meyyā

Tvé tělo září ověnčené girlandou květin
kondrai83.

ēḻu puvi tutikkiṉṟa tuyyā

Na sedmi kontinentech tě uctívají.

aṉpar iṭamāy iruntu uṉpam uṭanāḷum
ayyā82

Sedíš po levé straně svých věrných a
společně s nimi vládneš.

V nahrávce písně Uṉṉai nampiṉēṉ autora Muttuttantavara (č. 4),
zaznamenané v rámci koncertního představení, zní jako doprovodné nástroje
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Vishwanathan 2004, s. 24.
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Lat. Cassia fistula, čs. kasie obecná známá též jako „zlatý déšť“.
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tampūra, housle a mṛdaṅga. Jedná se tedy o standardní provedení za využití
základních hudebních nástrojů, které by na koncertu karnāṭacké hudby neměly
chybět.
Muttuttantavar je autor jedněch z nejstarších kriti v tamilštině. Žil a tvořil
v 17. století ve městě Čidambaram v Tamilnádu. Ke většině jeho písní se
nedochovala hudební složka, a tak místní Annamalai University vyzvala k jejich
novému zhudebnění T. N. Svāmināta Piḷḷaie. Mezi těmito díly byla i kriti s názvem
Uṉṉai nampiṉēṉ (Tobě jsem věřil), věnovaná Šivovi.
Mezi charakteristické rysy písní kriti z pera Muttuttantavara patří uctění
božstva a popisná ikonografie v částech anupallavi a caraṇam.84 Pallavi se
typicky obrací přímo k božstvu, jak napovídá už sám název písně. Sluší se
okomentovat slovo caraṇam, jež se v tamilských písních kriti objevuje poměrně
často. Nese několikero významů: noha, přístřešek, útočiště, ochrana, uctění,
respektive i několik dalších, které pro tuto tématiku nejsou relevantní. Při překladu
je třeba při vybírání ekvivalentu vycházet z kontextu, nicméně obecně se dá říct,
že slovo caraṇam objevující se v náboženské písni v sobě snoubí všechny
řečené významy a příjemce by to tak měl chápat: „(Ó, Šivo, skláním se k tvým
nohám, jsi mým útočištěm, tímto tě uctívám,…).
Pro anupallavi je typické přímé oslovení božstva. V této písni se obrací
k tančícímu Šivovi (Śiva Naṭarāja) a oslovuje ho śampō. Jde o jedno z mnoha
pojmenování Šivy; śampō je odvozeno od skt. kmene śam- (štěstí, dobro).
Vzápětí je božstvo situováno do místa zvaného Puliyūr. Jedná se o starší název
města Čidambaram (více v kapitole 4.5), kde se nachází chrám zasvěcený právě
tančícímu Šivovi. Ten se stal v první polovině 9. století rodinným božstvem
dynastie Čólů a král Parāntaka nechal jeho svatyni pokrýt ryzím zlatem. Chrám
se stal, a dodnes i je, významným centrem jihoindického šivaismu, o čemž svědčí
i obrovské investice na jeho obnovu a přestavbu dalšími čólskými panovníky
v 11. století. Později, za dynastie Pándjovců, byla v Šivově chrámu zbudována
takzvaná zlatá síň.85 Taneční póza, ve které je Šiva právě v této síni představen,
se stala ikonografickým symbolem tančícího Šivy a byla rozšířena do celé Indie.
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Není tedy divu, že se toto místo, tak důležité pro vyznavače šivaismu, objevuje
v náboženských písních autorů, kteří jsou s chrámem v Čidambaram spjati.
V části anupallavi se objevují dva výrazné sanskrtismy. Prvním je označení
kobry slovem nākam, v skt. znamenajícím prostě „had“, a to v obecném slova
smyslu. Po přenesení do tamilštiny je význam lehce posunut, a znamená už
„hada obecně, zvláště pak kobru“. Druhý sanskrtismus je slovo īśā, zajímavé
především z hlediska sémantického, neboť podle kontextu může označovat jak
Šivu, tak Brahmu nebo Višnua, respektive božstvo obecně. V tomto textu je jeho
úkolem zdůraznit Šivovu důležitost. Díky tomuto krátkému slůvku se totiž
označení božstva objevuje na začátku i konci verše: naṭarāja puliyūr vāḻ īśā.
Závěrečná část caraṇam posluchači sděluje několik ikonografických detailů
spojených se Šivou. Z jeho atributů je zde zmíněna sekera, symbol moci, který
Šiva propůjčil Višnuovu avatáru Rámovi. Ověnčen je posvátnými žlutými
květinami zvanými kasie. Odkaz na jeho usazení vůči „jeho věrným“ poukazuje
na ikonografické zobrazování Šivy nalevo od Brahmy a Višnua.
V tomto případě se jedná o kriti s víceméně průměrnou délkou textu. Autor
tedy disponuje poměrně omezeným prostorem, ve kterém může zmínit jen
některé dílčí atributy božstva. Nicméně forma byla naplněna – přímé oslovení
v „refrénu“ pallavi a ikonografický popis v anupallavi a caraṇam.
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4.3

Ettaṉṉaiyō iṉṉal
Motiv tančícího Šivy a poukázání na jeho zvednutou levou nohu, znak

činorodé energie, se objevuje i v písni Ettaṉṉaiyō iṉṉal.

Ettaṉṉaiyō iṉṉal – Kīra Kiruṣṇaṉ

Rāga: Māyāmāḷavagauḷa

Tāla: Ādi

pallavi

ettaṉṉaiyō iṉṉal ittarai mītiṉil
nittam paṭuvatai nī aṟiyātatō

Copak nevíš, kolik neštěstí se děje
každý den na této zemi?

anupallavi

patrakāḷikketir pātattai tūkki niṉṟu
tittittai eṉṟāṭum tillai capēcā

Šiva (však) stále tančí se zvednutou
nohou před Bhadrakálí.

caraṇam

eṉṟoru tiṉam eṉ kaṉavil vantu
puṉcirippāl eṉṉai taṉvacam ceytāṉē
aṉṟu mutal uṉatu aṭimaiyāṉatai
eṉṟaṟivāyō eṉtāṉ aracē86

Jednoho dne přišel do mého snu
a s úsměvem mě vzal k sobě.
Od té chvíle ti podléhám,
víš to, můj pane?

V aranžované nahrávce zpěváka P. V. Boseho (č. 5) slyšíme množství
nástrojů, v úvodu je to například jihoindická vīṇā, dále pak saraṅgī, příčná flétna

veṇu a rozličné perkusní nástroje. Na oživení je v čase 1:50 vložen úsek recitace
colkaṭṭu sborem mužských hlasů. V nahrávce je vynechána část caraṇam.
Tato píseň je vhodným výukovým materiálem pro začátečníky v karnāṭacké
hudbě, čemuž napovídá fakt, že je složena na rāgu i tālu, jež jsou v karnāṭaku
považovány za základní. Zpěvák P. V. Bose ji trénuje se svými studenty jako
první kus.
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V textu jsou obě ústřední mytologické postavy, Šiva a Párvatí, označeny
méně známými přezdívkami. Šiva se tu objevuje pod tamilským jménem Sabéšar
a jeho manželka jako Bhadrakálí, v skt. doslova „dobrá Kálí“. Její kult je rozšířen
převážně v jižní Indii, a to zejména v Kérale. Už podle svého jména chrání vše
dobré, je to jakási příznivá a štěstí přející forma temné bohyně Kálí.
Tato kriti ve svém stručném textu stačí výstižně popsat hinduistické cyklické
vnímání světa: Ať se děje, co se děje, Šiva stále tančí. Jeho pohyb je naší životní
jistotou. Tančí tanec vyjadřující tvorbu, udržování i zkázu. Tento pohyb je v písni
symbolizován onomatopoickým slůvkem tittittai. Fráze, ve které je použito, by se
pak dala přeložit takto: „Tančí, až to dělá (zvuk) tittittai.“ Jeho krok je, zdá se,
lehký. Sotva se dotýká země. A přesto je jeho tanec pro hinduistu tolik zásadním
hybatelem.
Dále jsou zmíněna Šivova gesta. Jedna z jeho rukou dává znamení bezpečí
a požehnání, další ruka ukazuje k jeho nohám, kde najde útočiště každý jeho
zbožný vyznavač. Kdo uctívá Šivu, nemusí se obávat zla, které se v lidském
světě vyskytuje.
V závěrečné části caraṇam je zajímavý přechod od třetí gramatické osoby
(ceytāṉē) ke druhé osobě (uṉatu… aṟivāyō). Jako by autor nejprve komentoval
vše zpovzdálí a teprve po zmínce o snu, kde za ním Šiva přišel, se obrací
k božstvu přímo, aby mu projevil oddanost a podřízení.
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4.4

Eṉṟaikku civa kirupai
V základních formách kriti se objevuje především velebení božstva a popis

jeho atributů. Podívejme se však na píseň tohoto žánru, jejíž sdělení se
obvyklému charakteru vymyká.
Eṉṟaikku civa kirupai – Nīlakanta Civaṉ

Rāga: Mukkari

Tāla: ?

pallavi

eṉṟaikku civa kirupai varumō?

Kdy dostanu Šivovu milost?

aṉupallavi

kaṉṟiṉ kuralaik kēṭṭu kaṉintu varum pacu
pōl
oṉṟukkum añcāta eṉ uḷḷat tuyaram tīrkka

Jako kráva, která přijde za telátkem,
když slyší jeho hlas,
(Kdy dostanu Šivovu milost) abych
nesmutnil a ničeho se nebál.

caraṇam

uṇṭāṉapōtu veku (alt: kōṭi)
uṟamuṟaiyārkaḷ vantu
koṇṭāṭi toṇṭāṭik koḷvār –
taṉam kuṟaintāl kaṇṭālum pēcār
inta kaittavamāṉa pollāc caṇṭāḷa
ulakattait
taḷḷi naṟkati cella?87

V čase blahobytu
bližní přijdou
s námi se veselit.
Ale nastane-li chudoba,
otočí se k nám zády.
(Kdy dostanu Šivovu milost)
Abych mohl odmítnout tento zlý svět a
dosáhnout vysvobození?

V nahrávce písně Eṉṟaikku civa kirupai (č. 6) slyšíme jednoho
z nejvýznamnějších jihoindických vokalistů 20. století, K. V. Narayanasvāmīho
(1923 – 2002). Narodil se v Kérale do umělecké rodiny. Nejprve byl zaučován na
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mṛdaṅga, později se věnoval převážně zpěvu. Na nahrávce je doprovázen
houslemi, mṛdaṅga a tanpūrou.
Skladatel Nīlakanta Civaṉ (1839 – 1900) žil a tvořil v oblasti Kanjakumárí,
v jižním cípu Tamilnádu. Říká se o něm, že složil na dva tisíce písní kīrtana,
z nichž většina je věnována Šivovy.
Píseň je v rāze Mukkari, odvozené od 22. rágy Karakarappiriyā. Mukkari má,
na rozdíl od své základové rāgy, odlišnou ārohaṇu a avarohaṇu. Říká se o ní, že
působí smutně, introspektivně a oddaně.
Zjevně se nejedná o klasickou kriti, kde pěvec velebí své božstvo,
vyzdvihuje jeho klady a popisuje atributy jemu vlastní. Píseň má melancholický
charakter, váhá, hledá odpovědi na palčivé otázky života na zemi. Záměr je
ovšem jasný – hledá útočiště v bohu a tím charakteristiku kriti splňuje. V pallavi
se obrací k božstvu otázkou zakončenou dubitivním -ō, čímž dává najevo větší
pochybnost, než kdyby se ptal pomocí obvyklého tázacího sufixu -ā. Není si
pravděpodobně zcela jist, přijde-li od Šivy vysvobození. Dále v anupallavi je
zajímavé skryté přirovnání vztahu mezi božstvem a věřícím ke krávě s telátkem.
Slovo pacu (dobytek, zvíře) v sobě v rámci šivaistické nauky zahrnuje symbol
„duše jedince“ (protiklad božské, kosmické duše)88
Na lexikální úrovni se jeví jako nesrozumitelný výraz kaittavamāṉa, jenž není
obsažen ve slovnících, a podle dostupných zdrojů je problematický i pro samotné
Tamily. Údajně může jít o slovo kaittam (zloba, podlost) či o složeninu kaittu
(odpor, nenávist) + avamāṉam (ponížení). V každém případě je zřejmé, že
úkolem tohoto výrazu je intenzifikace slov, jež po něm následují: pollāc caṇṭāḷa

ulakattait – zlý svět (ak.).
Sémantická struktura ukazuje fakt, který není bez zajímavosti, a to že se
autor neobrací na božstvo přímo, jako tomu obvykle v kriti bývá. Otázky jsou
spíše řečnické, nemíří na konkrétní osobu. Ve způsobu, jakým se ptá, je cítit víc
pochybnosti než víry. Motiv jeho zpěvu je velmi konkrétní. Vychází z osobní
zkušenosti, kdy ho blízcí lidé zradili v těžkém období. Je jen spekulací, zdali autor
vycházel ze skutečné události a osobního zranění, nebo myslí text obecně a
vztahuje ho na jednání všech lidí. Jisté je, že čeká na smilování vyšších sil, aby
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dosáhl „nebe, blaženosti“ - naṟkati, které může a nemusí být mókšou, úplným
vysvobozením z koloběhu pozemských životů.
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4.5

Itatu paṭam tūkki
S poslední kriti věnovanou Šivovi se vracíme k obvyklejšímu textovému

zpracování. S písní Itatu paṭam tūkki je tu opět velebený Šiva tančící
v Čidambaram.
Itatu paṭam tūkki - Pāpanācam Civaṉ

Rāga: Kamās

Tāla: Ādi

pallavi

itatu paṭam tūkki āṭum naṭarāja
naṭi paṇivaiyē neñcē

Klaním se před tančícím Šivou, jenž
tančí s levou nohou zdviženou.

anupallavi

paṭa aravāṭa puliyaṭal āṭa
paktarkaḷ jaya jaya eṉavē
puli patañcali iru kaṇ kuḷira tillaiyilē

Tančí s kobrou a tygří silou.
Jeho vyznavači volají: „Ať žije!“
V Čidambaram Vyághrapada a
Pataňdžali rozjasňují naše oči.

caraṇam

tiruvaṭi cilampukaḷ kalīrkalīreṉa
tirumuṭi iḷamaṭiyoḷi paḷīr paḷīrena
timi taka tarikiṭa tom eṉa tirumāl
mattaḷam atira
civakāmi maṇāḷaṉ tirucciṭrampalattaṉilē
puṉṉakaiyō89

Nákotníčky na svatých nohách dělají
„kalir kalir“.
Půlměsíc září na svaté hlavě.
Višnu hraje „dimi taka tarikata tom“ na
mrdanga.
Manžel Šivagámi tančí s úsměvem
v Čidambaram.

K dispozici máme strohou nahrávku (č. 7), v níž slyšíme pouze zpěváka za
doprovodu śruti boxu.
Autor Pāpanācam Civaṉ (1890 – 1973) byl zpěvák a skladatel množství kriti
v tamilštině. Byl žákem Nīlakanty Civaṉa a písně skládal v jeho stylu. Kromě
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tradičních písní se věnoval i skládání filmové hudby pro filmová studia
v Tamilnádu a Ándhrapradéši.

Rāga Kamās je odvozena od Harikampōji číslem 28 v systému Mēḷakartā.
Od své základní rāgy se liší pouze drobným, zato však vcelku pozoruhodným
rysem. Ve vzestupné části ārohaṇa totiž vynechává druhý stupeň Ri a skáče
rovnou na Ma, odkud se vrací na Ga. Průběh pak vypadá názorně takto: Sa Ma
Ga Ma Pa Dha Ni Sa. Svou náladou se tato rāga hodí především pro písně javali,
ale jak vidíme, v tomto případě je využita pro kriti.
Text je psán vesměs lidovým, srozumitelným jazykem. Jediným výraznějším
sanskrtismem je zvolání jaya, jaya. Vzhledem k tomu, že je směrováno Šivovi,
není s velkým podivem, že se autor uchýlil k sanskrtu. Vždyť je to jazyk
náboženských textů, jazyk, kterým je vhodné, aby se věrný hinduista obracel ke
svému božstvu. Zvolání tak učinil srozumitelným všem, nejen tamilským,
posluchačům.
Jednou z indicií, že se jedná o lidovou formu jazyka, je i užití dvou
onomatopoických výrazů. Prvním je echoslovo kalīrkalīreṉa, tedy podle slovníku
doslova „vydávat cinkavý zvuk malých zvonečků“. Nemůže snad existovat
přesnější popis zvuku, který vydává nákotník u tančící osoby. Druhým výrazem,
respektive sekvencí slov, je pak popis zvuku bubnu mṛdaṅga. Zkušený posluchač
pozná, že se nejedná o náhodné slabiky, nýbrž o nápodobu „jazyka bubeníků“,
tedy rytmické slabiky colkaṭṭu.
Po stránce jazykové je zajímavý výraz paṭa aravāṭa (základní tvar paṭa

aravam), tedy „had se závojem“. Kdo je obeznámen se základní ikonografií Šivy,
dovtípí se, že se jedná o kobru. Zajímavé je, že i evropská etymologie slova kobra
odhaluje původní tvar, kde byl „závoj“ zmíněn, a to v portugalském cobra de

capello90, tedy paṭa aravam. Do současných evropských jazyků se přenesl jen
zkrácený tvar.
Podívejme se ještě na místopisná pojmenování a jména božstev objevující
se v textu. Na první pohled je obtížné porozumět spojení puli patañcali. Druhé
slovo je evidentně jméno staroindického světce spojovaného s městem

90

Původ: V 17. století z portugalského cobra de capello, doslova „had se závojem“, základ v lat. colubra –
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Čidambaram. Ponoříme-li se hlouběji do zkoumání ikonografických vyobrazení
a literárních pramenů, zjistíme, že zmíněný světec se často pohybuje po boku
Vyāghrapady, přezdívaného též Puli – tygr. Legenda říká, že si poranil chodidla
a ruce o trny, když sbíral květy na každodenní uctění Šivy. Bůh se nad ním
slitoval, a věnoval mu tygří tlapy, díky kterým šel sběr o poznání snadněji. Podle
světce bylo město později nazýváno Vyāghrapūra či tamilsky Puliyūr.91 A pak
také tillai, slovem majícím dnes vícero přenesených významů. V základu je to
tamilské pojmenování stromu mangrovového typu (lat. Excoecaria Agallocha),
který roste hojně v okolí Čidambaram. Díky těmto porostům se „Tillai“ začalo
přezdívat i samotnému městu. Zmínka o světcích spojených s Šivou a jeho
chrámem poněkud vyčnívá hned za ikonografickým popisem. Pokud to vezmeme
ale ze širšího pohledu, díky kterému vidíme na konkrétních ikonách Šivu po boku
právě dvou zmíněných ršijů, chápeme, že pro poučeného posluchače je toto
spojení víc než přirozené.
Dále je v písni zmíněno jméno Tirumál, tedy Višnu. Višnu má, podobně jako
většina božstev, i různá další jména. Mezi Tamily je to nejčastěji právě Tirumál
(tam. vznešený, jenž je černé barvy – tímto přívlastkem je oslovován Višnu, ale i
Krišna) nebo Perumál (tam. význačný, zářný). Poslední v písni zmíněné jméno je
Šivagámi. Jedná se o nepříliš používanou přezdívku Šivovy choti Párvatí.
Co se týče zvukomalebnosti v textu, všimněme si významně se opakující
hlásky „p“ v anupallavi a hlásky „t“ v caraṇam. Opakování určitých fonémů
podtrhuje rytmičnost textu. Bez zajímavosti není ani samohláska a v anupallavi.
Fráze „paṭa aravāṭa puliyaṭal āṭa…“ ukazuje, jakým způsobem funguje tamilská
poetika na vrcholné úrovni.
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4.6

Kajavataṉā
Šivův starší syn Ganéša, figurující v počáteční viruttam, není pochopitelně

opomíjen ani v žánru kriti. Podívejme se blíže na další píseň Pāpanācama
Civaṉa, tentokrát věnovanou právě Ganéšovi.
Kajavataṉā - Pāpanācam Civaṉ

Rāga: Śrīrañjani

Tāla: Ādi

pallavi

kajavataṉā karuṇā sataṉā
ṣankara pālā lampōtara cuntara

Ganéšo, jsi vtělením milosti,
krásný, břichatý syne Šivův.

aṉupallavi

ajaṉamarēntraṉum
muṉivarum paṉiyum
paṅkaja caraṇā
caraṇam caraṇam

Brahma, Indra,
i všichni mudrcové se ti klaní,
lotose,
jsi naše útočiště.

caraṇam

nīyē mūvulakiṟ kātāram
nīyē civākama mantrasāram
nīyē vāḻvil eṉ jīvātāram
nī aruḷvāy cumuka ōmkārā92

To ty jsi podpora všech tří světů.
To ty jsi esence svatých písem.
To ty jsi podpora mého života.
Ty, milostivý se sladkým obličejem.

U písně Kajavataṉā máme k dispozici amatérsky zaznamenanou ukázkovou
nahrávku (č. 8), kde je k slyšení jen samostatný zpěvák, místy se dá zaslechnout
tleskání, respektive rytmická gesta odpovídající rytmu ādi tāla (viz kapitola 3.2).
Pro ilustraci tento záznam stačí, neboť v něm jsou slyšet i odpovídající ozdoby,

gamaky.
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Rāga Śrīrañjani je odvozena od rāgy Karakarappiriyā – chybí ji svara Pa. Je
symetrická, tedy ve směrech ārohaṇa a avarohaṇa má šest tónů.

Kriti je věnována Ganéšovi, bůžkovi se sloní hlavou, který se v jižní Indii těší
velké oblibě. Podobně jako další hinduistická božstva má i on další jména,
například Vinayka nebo Ganapati; u Tamilů se těší oslovení Piḷḷai či Piḷḷaiyār –
„vznešené dítě“. V písni je pro oslovení užito sanskrtsko-tamilské složeniny

kajavataṉā, v skt. gaja (slon), v tam. vataṉam (tvář). Často se před jeho jménem
používá oslovení „Šrí“, hinduistický titul úcty. Zpěvák v naší nahrávce se uchyluje
k tomuto přízvisku při prvním opakování pallavi.
Jazykem písně je silně sanskrtizovaná tamilština. V dřívějších dobách na
panovnických dvorech v Taňčávúru, i jinde v jižní Indii, psali skladatelé nejčastěji
v telugštině nebo sanskrtu. Telugština, rodná řeč mnoha vládců říše
Vidžajanagar, byla logicky přítomna i v umění. Sanskrt, jazyk vzdělanců a velké
literatury, pronikal ve značné míře do místních jazyků, a tak se dá říct, že píseň
Kajavataṉā svou formou nevybočuje z konvencí skladby jihoindických písní. Při
překladu se logicky objevují určité nesnáze. Je patrné, že ani sám zpěvák nezná
přesný význam některých slov, neboť sanskrtem nevládne. Výrazy zná spíše
v obecnější rovině, protože se vyskytují i v dalších náboženských textech, které
je zvyklý interpretovat. Za složitost překladu mluví výraz ajaṉamarēntraṉum,
kompozitum podléhající sanskrtským fonetickým pravidlům sandhi. Autoři
dostupných překladů jej vykládají různě, nejpravděpodobnější se zdá být
vysvětlení, že se jedná o složeninu jmen Brahma (tam. ajaṉ) a Indra.93 Zajímavé
je, že autor dal vedle sebe právě tyto dva bohy – prvního hinduistického a
druhého védského. V dobách, kdy získávala oblibu takzvaná Trimúrti, trojice
hinduistických božstev Brahmy, Višnua a Šivy, ustoupila védská božstva do
pozadí. Možným důvodem zmínky o Indrovi je autorova touha obsáhnout širší
dobu existence indických etnik, jinými slovy naznačit, že Ganéšu uctívají nejen
současní, ale i minulí obyvatelé Indie. Vždyť Indra, bůh hromu a blesku, byl
zvolen patronem indoárijských kmenů, které ho považovaly za vládce vesmíru,
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jenž nemá sobě rovného.94 V hinduismu je na Indru nahlíženo jako na jeden
z aspektů Šivy95, i to může být jedním z důvodů, proč ho autor v písni zmiňuje.
Tato píseň již v části pallavi, kromě samozřejmého oslovení božstva rozvíjí
jeho charakteristiky zmínkou o jeho vlastnostech (karuṇā - laskavost, milost) i
vnějším vzhledu (lampōtara – břichatý). Anupallavi rozvíjí dál jeho atributy. Klaní
se mu Indra, pán všech bohů, i Brahma, stvořitel. Brahmovi, který stvořením
světa dokonal své dílo, není zasvěceno výraznější množství náboženských
zpěvů. V hinduistické tradici mu, na rozdíl od ostatních božstev, nejsou
přisuzovány výrazné povahové rysy a vlastnosti. Snad proto může i on vzdávat
hold Ganéšovi, který se stará o dobro lidských bytostí. Dále je tu zmínka o
Ganéšově spojitosti s lotosem, na kterém sedí či ho třímá v ruce. Tato květina je
v hinduismu symbolem krásy, čistoty a odpoutanosti od materiálního světa – lotos
pluje na hladině, avšak není mokrý ani zablácený. Spojován je i se zmíněným
Brahmou a bohyní štěstí Lakšmí. V písni opět nechybí čarovné slůvko caraṇam,
jež je možné vyložit na víc způsobů – útočiště, ochrana, uctění.
V závěrečné části figuruje odkaz na „všechny tři světy“, tedy Zemi, podsvětí
a nebe. Ganéša je tu spojován i s výrazem mantra, pod kterým se skrývá více
než jen obecně známý pojem. Vykládá se i jako „védy a další svatá písma“,
převážně spojená se Šivou. Na úplný závěr stojí za zmínku posvátná slabika ōm
(objevující se v tam. jako ōmkārā). Ganéša je zde tedy spojován i s tímto
prapůvodním vesmírným zvukem.
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4.7

Niṉṉai caraṇaṭaintēṉ
Následující píseň se lehce vymyká ze standartní formy kriti, neboť neuctívá

konkrétní známé božstvo, ale imaginární bytost jménem Kaṇṇammā, kterou
uvedl v život oblíbený tamilský básník Suppiramaṇia Bārati.

Niṉṉai caraṇaṭaintēṉ - S. Bārati

Rāga: Kāmavarttaṉi

Tāla: Ādi

niṉṉai caraṇaṭaintēṉ, kaṇṇammā
niṉṉai caraṇataintēṉ

Tobě jsem se odevzdal, Kannammá,
tobě jsem se odevzdal.

poṉṉai, uyarvai, pukaḻai virumpiṭum
eṉṉai kavalaikaḷ tiṉṉa takāteṉṟu

Touha po zlatě a slávě
mě nepřestává tížit, a tak:

niṉṉai caraṇaṭaintēṉ…

Tobě jsem se odevzdal…

miṭimaiyum accamum mēvi eṉ neñjil
kuṭimai pukuntaṉa, koṉṟavai pōkkeṉṟu

Ať mne opustí ubohost a strach, které se
usadily v mém srdci, a tak:

niṉṉai caraṇaṭaintēṉ…

Tobě jsem se odevzdal…

tuṉpam iṉi illai, cōrvillai, tōṟpillai
aṉpu neṟiyil aṟaṅkaḷ vaḷarttiṭa
nallavai nāṭṭiṭa, tēyavai ōṭṭiṭa

Už nebudu unaven, porážen, nebudu mít
starostí.
Mocí lásky ať vyroste ctnost a
dobro; zlo nechť je odehnáno.

niṉṉai caraṇaṭaintēṉ…96

Tobě jsem se odevzdal…

Nahrávku písně (č. 9) poskytl zpěvák P. V. Bose ze svého soukromého
archivu. Jedná se o nahrávku zaranžovanou pro použití na chystané album. Mezi
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doprovodnými nástroji můžeme slyšet housle, nāgasvaram a množství
perkusních nástrojů.
Autor písně Suppiramaṇia Bārati97 (1882 – 1921) je pro Tamily v mnohém
revoluční, ať už na poli poetiky, či politických hnutí. Během exilu v Puduččéri,
kam se roku 1908 uchýlil před britskými úředními činiteli, přispívá do významných
periodik, studuje Vēdy a překládá Bhagavadgītu. Zde také napsal sbírku
Kaṇṇaṉpāṭṭu, prvně vydanou v roce 1917, kde se obrací ke Krišnovi, uctívá ho a
velebí.98 Některé básně této sbírky jsou zasvěceny zbožštělé bytosti Kaṇṇammā,
která je ženským ztělesněním Krišny a jeho vlastností. Kaṇṇammā je také
spojována s Bāratiho manželkou Cellammā, kterou věrně miloval a básně byly
prý původně věnovány právě jí.99
Při bližším zkoumání této písně se ukáže jako problematické určení rāgy, do
které je zasazena. V podkladech, které jsou k dispozici od zdroje, stojí rāga
Pantuvarāḷi. Nicméně v seznamu Mēḷakartā tento název nefiguruje. Po delším
pátrání vychází najevo, že Pantuvarāḷi je jiný název pro Kāmavarttaṉi s číslem 51
v Mēḷakartā systému. Tato se může objevovat i s označením Kāshirāmakriya
v dalším systému pojmenování rāg. Od základní rāgy Māyāmāḷavagauḷa se výše
jmenovaná liší jen zvýšenou svarou Ma. Skladby zasazené do této rāgy zařazují
hudebníci zpravidla na začátek koncertu.
S úplnou samozřejmostí zde neurčíme ani žánr písně. Jedná se zřejmě o

kriti, resp. nápodobu její předchůdkyně zvané saṅkīrtana, která se skládá
z opakované pallavi a několika textově různorodých caraṇam. Do této podoby
písní začali autoři v průběhu 16. či 17. století vkládat další část – anupallavi, a
tak dali vzniknout dnešním kriti.100 Můžeme se jen domnívat, jestli intencí
Bāratiho, který tvořil na začátku 20. století, bylo znovuoživení staré formy, či se
jednalo jednoduše o autorský záměr, originalitu.
V pallavi dochází k typickému oslovení, podle kterého se píseň i jmenuje
Niṉṉai caraṇaṭaintēṉ - Tobě jsem se odevzdal. Stejně jako v předchozí písni je
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na samém začátku použito tamilské zájmeno nī (čs. ty), ve tvaru akuzativu uṉṉai,
respektive niṉṉai (starší, literární forma). Opětovně se setkáváme i se slovem

caraṇam, zde spojený se slovesem aṭai (získat, dosáhnout, žádat o útočiště).
Začáteční formule je ve vlastním významu spíše „Žádám tě o útočiště,
Kannammá“ nebo „Tebe uctívám“. K finálnímu překladu jsem dospěla převážně
s uvážením významu takového, jak jej chápe zpěvák a můj informant P. V. Bose,
tedy podle jeho slov: „I surrender to thee, Kannamma“. Navíc je tu i spojitost
s autorovou manželkou a ženským božským principem, kterému se zcela
odevzdává a žádá jej o pomoc.
Jednotlivé části caraṇam se poněkud vymykají z klasického schématu
ikonografického popisu zřejmě především proto, že Kaṇṇammā není bohyní
hinduistického panteonu, nýbrž jakýmsi Bāratiho konceptem. Autor se nesnaží
popsat vzhled a vlastnosti Krišnova ženského odrazu, svojí zbožštělé manželky.
V duchu pallavi „se odevzdává“ a rozvíjí, co z toho bude pro něj plynout za
výhody. Text je svým způsobem pokání a prosba o zlepšení současného stavu.
Přání v úplném závěru pak může být vztáhnuto nejen na osobu, jež slova
vyslovuje, ale i na okolní svět.
Poetika těchto částí staví z velké části na rytmickém opakování hláskových
celků, například akuzativů „poṉṉai, uyarvai, pukaḻai“, záporů „tuṉpam iṉi illai,

cōrvillai, tōṟpillai“ a infinitivů „vaḷarttiṭa (…) nāṭṭiṭa (…) ōṭṭiṭa“. Vzhledem ke
specifické struktuře tamilštiny jsou tyto slovní hříčky do evropských jazyků jen
obtížně přeložitelné.
Celkově lze říci, že forma a text písně jsou ukázkou Bāratiho nového,
originálního přístupu k poezii. Nesvazuje se normami a přichází se svou
vymyšlenou Kaṇṇammā v běžně málo používané písňové formě.
Pro úplnost je třeba zmínit, že existuje i filmová verze písně, a to ve snímku
Bharathi101 natočeném v roce 2000, kde podkresluje momenty Bāratiho
odloučení od milované Cellammā. Není bez zajímavosti, že je v této adaptaci
použita jiná rāga, čili i melodie se liší. Zpívá ji Jayaśrī Ramnath, známá též jako
Bombay Jayashri, jihoindická vokalistka a skladatelka (srovnej s nahrávnou
č. 10).
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4.8

Ettaṉṉai coṉṉālum

Ettaṉṉai coṉṉālum – V. S. Aiyar
Rāga: Sāvēri

Tāla: Ādi

pallavi

ettaṉṉai coṉṉālum teriyātu
avaruṭaṉ ēṉ piṇaṅki koḷvāy makaḷē

Ať řeknu cokoliv, nerozumíš.
Proč se s ním pořád stýkáš, dcero?

aṉupallavi

attaṉai aḷitta kumarēcar
vaittālum eṉṉa

Co máš z toho, že tě Kumáréčar chrání?

āttirap paṭukiṟāy peṇ puttiyālē,
aṉpuḷḷa pōtu kōpam irukkum meṉ mēlē

Zlobíš se svým ženským rozumem,
když je člověk zamilovaný, může se
někdy rozzlobit.
I kdybys poslouchala Rámajánu celou
noc, stejně nepochopíš vztah Síty
k Rámovi.

rāttiri rāmāyaṇam kēṭṭum appālē,
rāmarukkuc cītai muṟai eṉṉa
eṉpatu pōlē
caraṇam

koṇṭavar nayattilum mayattilum colluvār

Tvůj manžel zmámen říká:

kōtaiyē pottukkoṇṭu pōṉatu eṉṉaṭī102

Ženo, nač ten hněv?

coṇṭai uṉakku pālum paḻamaṭi
kuṭi kēṭī

Hádky jsou pro tebe mlékem a ovocem,
Zničíš jimi naši rodinu.

tāy pēr eṭuppāy veku nērttiyākavē tāṉ

Matčino jméno i tobě dobře sedí.

mīṉaviḻiyālē uṉakkā anta tuṭukku,
viralattanai uṇṭu ēṉ inta muṭukku

Drzá dívko s rybíma očima,
nejsi větší než prst, proč tak naléháš?
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nāṉ orutti itaṟkku ellām pōṭā viṭṭāl
taṭukku,
nāṉum oru peṇṇē eṉṟu
nī kulukku vāy aṭakku

Když žena jako já nezastaví tvoje
bláznění,
řekneš, že jsi přeci taky žena.
Třes se a drž pusu!

K dispozici máme nahrávku od Odeon Records z roku 1932 (č. 11).
Představuje se tu zpěvák známý jako Ariyakkuti (1890 – 1967), významný
představitel jihoindické vokální tradice, jenž učinil významné posuny v praxi
koncertních vystoupení. Ve svých představeních dělal jen minimální pauzy mezi
jednotlivými čísly a střídal skladby rychlé se středně rychlými – to vše pro udržení
posluchačovy pozornosti. Začal také zařazovat celkově větší množství skladeb
do jednoho večera; v první polovině koncertu uvedené varṇam zazpíval šest nebo
sedm písní kriti, v druhé půli pak podobné množství písní vybraných často
z lehčích žánrů paṭam a javali.103
Vaitīsvaraṉkōyil Suppirama Aiyar žil v druhé polovině 19. století a byl
autorem převážně písní paṭam, tedy poměrně okrajového žánru. O jeho životě
toho není moc známo.
Píseň je v rāze Sāvēri, která nepatří k nejobvykleji používaným, nicméně
Aiyar ji měl v oblibě a složil na ni nejedno dílo. Jedná se o rāgu odvozenou od
základní Māyāmāḷavagauḷy. Její ārohaṇa má pouze pět tónů, vynechává Ga a
Ni. V sestupném směru avarohaṇa nese všech sedm tónů.
Tematikou této písně žánru paṭam je řeč matky k dceři, která je neposlušná
a matka v ní vidí odraz i svých vlastností. V začáteční pallavi ji přímo oslovuje
(srovnej přímé oslovení božstva u kriti). V další části zmiňuje ochranu pána
Kumáréčara neboli Murugana, pro Tamily známého též pod jmény Skanda,
Kartikéja, Šanmuhan a další. Je to bůh války a vítězství, a největší úctě se těší
právě mezi tamilským národem, kde je mu také přezdíváno tamiḻ kaṭavul, bůh
Tamilů. O jeho významnosti svědčí i mnohé literární prameny, z nichž za zmínku
stojí nejméně Tirumurukāṟṟuppaṭai (asi okolo r. 250), Průvodce k pánu
Muruganovi, šestisvazkové dílo velebící Murugana poetikou vycházející jak
z původní tamilské kultury, tak ze sanskrtského bráhmanského hnutí.104 Tento
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bůh je i dodnes domácím božstvem v mnoha jihoindických rodinách a nejinak
tomu je pravděpodobně i v této písni.
Dále matka naráží na psychologii ženy a její zlostné pohnutky. Dcera je
tvrdohlavá a nepohne s ní ani přeříkání eposu, v němž Indové vidí mnohá moudra
– Síta je vzor indických manželek, dcera se od ní ale poučit nenechá.
Sám dívčin manžel si stěžuje: „Hádky jsou pro tebe mlékem a ovocem“, a
naznačuje tak, že je žena hádkami přímo živena. Dozvídáme se, že dcera je
vlastně (svým chováním) velmi podobná matce: „tāy pēr eṭuppāy veku

nērttiyākavē tāṉ“, tedy něco na způsob, že jablko nepadá daleko od stromu. Slovy
„nejsi větší než prst“ je jí pravděpodobně dáváno najevo, že je nižšího postavení
než manžel.
Ač se z jazykového hlediska v textu nevyskytuje příliš složitých sanskrtismů,
je několik obratů a slovních celků špatně srozumitelných. Většinou se jedná o
archaické výrazy, jako v případě nayattilum mayattilum, kdy bylo užito dvou slov
patrně podobných významů, nicméně mayam je dnes už velmi zastaralé.
V první části písně pak může působit dvojznačně sloveso piṇaṅki (základní
tvar piṇaṅku), které z fráze udělá buď: „Tak proč si nedáš říct?“, nebo „Proč se
s ním pořád stýkáš?“ Je možné, že slova nebylo užito náhodně a jeho úkolem je
právě vyjádření obou smyslů. Nicméně zájmeno avaruṭaṉ (3. os., m., gen.)
poukazuje na druhý zmíněný význam, tedy na muže, se kterým se dívka stýká.
Nejzáhadnější je poslední část začínající slovy nāṉ orutti, kde při přesném
překladu není zcela evidentní, jaký byl záměr tohoto sdělení. Zjevně se jedná o
popis ženské psychologie, jejího jednání. Vyvrcholení vzájemného zrcadlení
matčiných a dceřiných vlastností. Matka je zřejmě ke konci monologu unavena a
bezmocně zvolá: „nī kulukku – třes se (a boj?), vāy aṭakku – zavři (už) pusu.
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4.9

Ceṉṟu vā nī rātē
V minulé písni zazněla narážka na Sítu a její vztah k Rámovi. Následující

skladba pojednává o dalším velmi významném mýtickém vztahu, a totiž mezi
Krišnou a pastýřkou Rádhou. Tento vztah není manželský, nýbrž milenecký. Stojí
však na obdobných základech, kterými jsou absolutní oddanost a bezbřehá
důvěra ze strany ženy.
Ceṉṟu vā nī rātē - Ū. Venkatacuppaiyer

Rāga: Rāgamālika

Tāla: Rūpaka

pallavi (Kalyāṇi)

ceṉṟu vā nī rātē intap pōtē
iṉi cintaṉai ceytiṭa nēramillaiyaṭi

Jdi, Rádho, ihned!
Není čas přemýšlet!

aṉupallavi (Kalyāṇi)

kaṉṟu pacu mēykkum nāṭṭattilē
avarai kāṇa varum āyar kūṭṭattilē
caṟṟu niṉṟu pēca eṉṟāl nēramillaiyaṭi
nēril vara oru tōtumillaiyaṭi

Je zaneprázdněn pasením krav a telat.
Přicházejí za ním zástupy pasáčků, aby
ho viděli.
Proto nemá čas se zastavit a mluvit
(s tebou),
ani mu nepřísluší, aby přišel sám.

caraṇam 1 (Kampōjī)

coṉṉālum puriyātē uṉakku
taṉṉālum tōṉṟātē
anta maṉṉaṉai nampātē
anta māyaṉ vākku ellām maṇ tiṉṟa
vāytāṉē

Nerozumíš, i když ti říkám (abys ho
vyhledala),
ani sama za ním nejdeš,
nevěř tomu králi,
nevěř slibům vyřčeným ústy, která jedla
hlínu.

caraṇam 2 (Vasanta)

ulakai aḷantōrkku uṉṉiṭam vantoru
poy mūṭṭi aḷappatum pāramā?
kaṇṇaṉ nalam vantu āyiram coṉṉālum

Pro toho, jenž měřil svět (svým krokem),
je snad těžké k tobě přijít a vymyslet si
lež?
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nām atai nampiviṭal ñāyamā?
āyarkulat tiṟaivaṉ nantakōpaṉ tirumakaṉ
koḷvatellām uṇmaiyākumā?
nam talattarukē iṉṟu taṉittu vara eṉṟāl
tavappayaṉ ākumē viṉaippayaṉ
pōkumē105

Krišna naštěstí přišel, ale i kdyby řekl
tisíc (věcí), máme tomu věřit?
Stane se skutečností vše, co přijme
božský syn Nandy, pána všech stád?
Kdyby k nám dnes sám přišel, naše
askeze by přinesla plody a zlo odešlo by!

Nahrávka (č. 12) je zaranžovaná pravděpodobně pro potřeby vydání na
zvukovém nosiči. Můžeme na ní tedy pozorovat rozdíly proti záznamům
z koncertů, kde je slyšet větší míra improvizace. V případě studiových nahrávek
obecně k improvizaci prakticky nedochází, neboť umělec (či umělecká skupina)
má předem jasnou představu o tom, jak by měla nahrávka znít. Je tedy zřejmé,
že na živém koncertu, či jeho záznamu, můžeme pozorovat vícero detailů
typických pro jihoindický klasický přednes. Zpěvačku Cutā Rakunātaṉ doprovází

tampūra, mrdaṅga, housle a dechové nástroje, pravděpodobně nāgasvaram a
veṇu. Příčná flétna bezpochyby nebyla pro interpretaci vybrána náhodně. Jedná
se přeci o nástroj vlastní Krišnovi pastýřovi.
V úvodu je ještě nutné dodat, že písně týkající se Rádhy nejsou pro oblast

karṇātacké hudby typické. Vyplývá to z faktu, že višnuistické bhakti mělo na jihu
menšinu příznivců oproti majoritnímu šivaismu. Tato píseň autora známého pod
svým prvním jménem Ūttukātu byla vložena kvůli rozmanitosti materiálu
analyzovaného v této práci.
Po hudební stránce není píseň právě jednoduchá, neboť melodie je
založená na principu rāgamālikā, tedy kombinaci několika rāg. Konkrétně se
jedná o Kalyāṇi, Kambōjī a Vasanta; v zápisu jsou zmíněny u jednotlivých částí.
Rytmika se zakládá na třídobé tāle Rūpaka.
I jazyk písně je značně komplikovaný, a to především množstvím obrazných
vyjádření, která si žádají interpretaci. Na začátku stojí pobídka na Rádhu, aby
neustrnula a šla. Krišna zde sice není vyjádřen, ale bez pochyby poukazuje autor
právě na něj a myslí: „Jděte všichni, Krišnovi věrní, hledat svého pána. Nestůjte,
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on sám k vám nepřijde“. 106 Nabádá tedy k aktivnímu bhakti a ne jen čekání na
milost. Vždyť božský Krišna, obklopený povinnostmi a zástupy těch, jež ho
hledají, ani nemůže sám k nám zamířit. Vyřčena je i určitá nedůvěra: nampātē nevěř (mu). Tomu, co vyjde z jeho úst, se věřit nedá, vždyť: maṇ tiṉṟa vāy – pusa,
která žrala hlínu. Tato zmínka je narážkou na historku z Krišnova dětství, kdy ho
matka přistihne, jak se krmí hlínou. Chlapec to ale popře a matka ho žádá, aby
pusu otevřel. Místo hlíny však v jeho ústech spatří celý vesmír. Lhal tedy malý
Krišna, když tvrdil, že hlínu v puse nemá? V tomto okamžiku se z něj stává māyaṉ
(māyā – přelud), už není radno věřit všemu, co řekne. Poslední část, caraṇam,
ho přirovnává k tomu, jenž překročil svět jediným krokem. Jde o Šivova avatára
Vámanu, trpaslíka, který se v kritický moment ve při s králem Bali zvětšil natolik,
že zemi překročil jediným krokem. Jedná se sice o událost z jednoho
z Krišnových minulých životů, nicméně autor božstvo přijímá jako jeden celek,
jehož vlastnosti prostupují napříč jednotlivými inkarnacemi.
Vzápětí přichází další narážka na Krišnu, který je māyaṉ - řekne-li tisíc slov,
můžeme věřit jedinému z nich? Vždyť on je ten, jenž nám má, právě svými lživými
slovy, ukázat mámení světa. Slovo uṇmai (tam. pravda, existence, realita) ve
spojení s tázacím sufixem –ā dává znát pochyby, jež o jeho výrocích panují.
Závěrečné tvrzení však jako by tvrdilo: „Nevěř tomu, co bůh říká. Ale věř v boha!“
Bude-li v něj hinduista stále věřit, je možné, že Krišna přijde ještě dnes a askeze
jeho věrných bude odměněna: „tavappayaṉ (tavam – pokání, askeze; payaṉ ovoce, výsledek, odměna) ākumē“ (bud. rel. part. ākum – stát se; -ē – partikule
zvolací, zdůrazňovací).
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Závěr
V této práci zaměřené na jihoindické tradiční písně jsem se snažila nejen o
překlad a komentář několika vybraných písní, ale i o teoretický úvod do indické
klasické hudby a hudebních nástrojů. K vypracování obsáhlejší teoretické části
mne vedla skutečnost, že o indických hudebních tradicích existuje minimum
česky psaných literárních zdrojů. Proto by práce mohla být přínosem i pro
zájemce o obecnější přehled termínů týkajících se dvou hlavních hudebních
klasických indických tradic, hindustānī a karnāṭaku.
Popisná

část

týkající

se

písňových

žánrů

poskytuje

přehled

nejvýznamnějších z nich. Při hledání konkrétních příkladů k analýze se ovšem
ukázalo, že drtivá většina dostupných materiálů se týká především žánru kriti. To
jen dokazuje fakt, že písně kriti

jsou ústřední formou objevující se na

představeních karnāṭacké hudby a skladby jiných žánrů jsou prezentovány jen
jako jejich doplněk. Ačkoliv jsem se snažila o rozmanitost analyzovaných
skladeb, k výslednému zpracování jsem od informantů a z dostupných zdrojů
získala z většiny písně žánru kriti (Uṉṉai nampiṉēṉ, Ettaṉṉaiyō iṉṉal, Eṉṟaikku
civa kirupai, Itatu paṭam tūkki a Kajavataṉā), jednu píseň žánru kīrtana nebo

saṅkīrtana (Niṉṉai caraṇaṭaintēṉ) a paṭam (Ettaṉṉai coṉṉālum; Ceṉṟu vā nī rātē
je pravděpodobně také paṭam). Při určování některých základních technických
parametrů písní vyvstávaly nesnáze, z nichž nejčastější se týkaly určení rāgy, ve
které je píseň provedena. Ani stanovení žánru písně nebylo vždy jednoznačně
přesné, neboť pravidla pro jejich zařazení, jež poskytly dostupné materiály,
nejsou propracovaná do výraznějších detailů. Sami autoři mnohdy žánry ve
svých dílech proplétají, a tak je snad snaha umění systematicky třídit do kategorií
více na straně nás, pozorovatelů ze západu.
Po rytmické stránce jsou až na jednu výjimku všechny z vybraných písní
v základní Ādi tāle. A to i přes škálu rytmických vzorců tāla, jež má jihoindická
hudba k dispozici. Ačkoliv jsem nahlédla do více písňových zápisů, než je
uvedeno v této práci, překvapivě jsem nalezla jen minimální množství
zaznamenaných písní, které by se pohybovaly mimo základní Ādi tālu. Toto
zjištění však, vzhledem k tomu, že nemám dostatečné praktické vzdělání v oblasti

karnāṭaku, nemusí být objektivní.
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Po stránce autorství skladeb bylo zajímavé zjištění, že jihoindické klasické
písně mívají jednoho autora, který píše text i hudbu. Tento jev je pro západní
kulturu rozhodně méně obvyklý. S přihlédnutím k původnímu způsobu
prezentace těchto písní, kdy jejich autoři putovali tak říkajíc od domu k domu a
byli tak i prvními interprety svých skladeb, se tento způsob tvorby zdá být
přirozeným. V důsledku toho, že autorem hudby a slov bývá stejná osoba, stávají
se pak slavnými pochopitelně jen ti autoři, kteří vládnou na vrcholné úrovni nejen
hudebními, ale i jazykovými schopnostmi. V ústředním žánru kriti, jehož
charakteristickou vlastností je, že text slouží hudbě, si všímáme, že se slova
skutečně nesnaží o podání zhuštěných informací. Autoři v této krátké textové
formě poukazují na jádro svého sdělení pomocí náznaků a aluzí. Pečlivost výběru
slov slyšíme ve zvukové stránce celku, kde se objevuje množství asonancí,
konsonancí a vnitřních rýmů, typických pro tamilské básnictví.
Co se týče námětů písní karnāṭaku, setkáváme se nejčastěji s tematikou
náboženskou, založenou na bhaktické oddanosti. Vzhledem k tomu, že jih Indie
je převážně šivaistický, i božstva opěvovaná v místních písních pocházejí
nejčastěji ze šivaistického panteonu. Obvykle se tu setkáváme se Šivou a jeho
manželkou Párvatí, s Ganéšou nebo Muruganem. Božstva višnuistická však také
nejsou úplnou výjimkou, vždyť autor považovaný za nejvýznamnějšího na poli

karnāṭaku, světec Tyāgarāja, opěvoval svými písněmi výhradně Rámu. Z našich
ukázek do tohoto směru spadá píseň Ceṉṟu vā nī rātē zaměřená na Krišnu a jeho
vztah s Rádhou.
Jihoindické tradiční písně nám skrze svá slova poskytují vhled do místní
kultury. Seznamují posluchače nejen s hinduistickou mytologií, ale i s psychologií
místního obyvatelstva. Příběhy místních božstev se prolínají každodenním
životem běžných lidí, kteří s nimi s oblibou spojují svoje osudy, připodobňují
události ze svých životů situacím, které znají z mýtických vyprávění. Toto
neoddělitelné spojení lidských bytostí se světem bohů se odráží v místní literární
tvorbě, do níž můžeme písňové texty také zařadit. Bylo by vhodné, aby literární
vědci ve svých výzkumech zaměřili větší pozornost i na písně, které jsou svým
způsobem zhudebněnými básněmi. Doufám, že tato práce alespoň částečně
pootevřela dveře do tohoto málo prozkoumaného světa a bude inspirací pro další
zájemce o etnickou hudbu.
68

Slovníček vybraných pojmů
ālāp (-ana) – improvizace na rāgu
akṣarā – metrická jednotka v karnāṭaku
aṅga – rytmický celek
ārohana – vzestupná část rāgy
avarōhana – sestupná část rāgy
kriti – ústřední žánr karnāṭackého koncertu
laya – tempo
mātrā – metrická jednotka v hindustānī
mṛdaṅga – typ dvoustranného bubnu v karnāṭaku
rāga – melodická forma, posloupnost
saptak – sedm tónů, přibližně ekvivalent stupnice
svara – tón, nota
śruti – velikost intervalu
tāla – rytmus, rytmický vzorec
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Seznam požitých audio nahrávek
Nahrávky jsou použity v souladu se zákonem č. 121/2000 sb., díl 4, oddíl 3, § 31
a slouží výhradně ke studijním účelům.
Všechny nahrávky jsou obsažené na přiloženém CD. Audio lze také stáhnou
z adresy:
https://drive.google.com/file/d/0B7qS7ggkE132UUV5ZkhMaEVNRXM/edit?usp
=sharing
Jména autorů a zpěváků jsou uvedena v anglickém přepise.
1. Ṛgvēd. Mandala 1, sūkta 1. Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=VAucCtppdPE
2. AIYAR, Pattnam Suppiramaṇiya. Tillānā. Zpěv P. V. Bose. Ze soukromého archivu zpěváka.
3. Aintu karattaṉai. Zpěv P. V. Bose. Ze soukromého archiv zpěváka.
4. MUTTUTTANTAVAR. Uṉṉai nampiṉēṉ. Zpěv Anantha Krishnan. Nahrávka z koncertu. New
York: Columbia University, 2001.*
5. KRISHNAN, Keera. Ettaṉṉaiyō iṉṉal. Zpěv P. V. Bose. Ze soukromého archivu zpěváka.
6. SIVAN, Neelakantha. Eṉṟaikku civa kirupai. Zpěv K. V. Narayanaswami. Zdroj:
http://sujamusic.wordpress.com/2014/04/02/endraikku-shiva-krupai/
7. SIVAN, Papanasam. Itatu paṭam tūkki. Zpěv Ram Kausik. Zdroj:
https://www.youtube.com/watch?v=buALUYA9a-w
8. SIVAN, Papanasam. Kajavataṉā. Zpěv Mahesh Vinayakram. Ze soukromého archivu
autorky, 2014.
9. BHARATHI, Subramaniya. Niṉṉai caraṇaṭaintēṉ. Zpěv P. V. Bose. Ze soukromého archivu
zpěváka.
10. BHARATHI, Subramaniya. Niṉṉai caraṇaṭaintēṉ. Zpěv Bombay Jayashri. Zdroj:
https://www.youtube.com/watch?v=z3vmI0_NCEQ
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11. AIYAR, Vaitisvarankoil S. Ettaṉṉai coṉṉālum. Zpěv Ariyakkuti. Odeon Records, 1932.*
12. SUBBAYER, Oothukkadu V. Ceṉṟu vā nī rātē. Zpěv Suddha Raghunathan. Zdroj:
https://sujamusic.wordpress.com/category/composer-andor-lyricist/oothukadu-venkatasubbaiyer/

* Nahrávky č. 4 a 11 jsou převzaty z CD ke knize Music in south India, Oxford
University Press, 2004.
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Seznam Mēḷakartā
Názvy rāg systému Mēḷakartā v přepisu z tamilštiny:
1 Kaṉakāṅki

40 Navanītam

2 Ratṉāṅki

41 Pāvaṉi

3 Kāṉamūrtti

42 Rakuppiriyā

4 Vaṉaspati

43 Kavāmpōti

5 Māṉavati

44 Pavappiriyā

6 Tāṉarūpi

45 Cupapantuvarāḷi

7 Cēṉāvati

46 Ṣaṭvitamārkkiṇi

8 Haṉumattōṭi

47 Cuvarṇāṅki

9 Tēṉuka

48 Tivyamaṇi

10 Nāṭakappiriyā

49 Tavaḷāmpari

11 Kōkilappiriyā

50 Nāmanārāyaṇi

12 Rūpavati

51 Kāmavarttaṉi

13 Kāyakappiriyā

52 Rāmappiriyā

14 Vakuḷāparaṇam

53 Kamaṉacrama

15 Māyāmāḷavakauḷai

54 Viṣvampari

16 cakravākam

55 Ciyāmaḷāṅki

17 Cūryakāntam

56 Caṇmukappiriyā

18 Hāṭakāmpari

57 Cimmēntiramattimam

19 Jaṅkāratvaṉi

58 Hēmavati

20 Naṭapairavi

59 Tarmavati

21 Kīravāṇi

60 Nītimati

22 Karakarappiriyā

61 Kāntāmaṇi

23 Kaurimaṉōkari

62 Riṣapappiriyā

24 Varuṇappiriyā

63 Latāṅki

25 Mārarañcaṉi

64 Vācaspati

26 Cārukēci

65 Mēcakalyāṇi

27 Caracāṅki

66 Citrāmpari

28 Harikāmpōji

67 Cucaritra

29 Tīracaṅkarāparaṇam

68 Jōtisvarūpiṇi

30 Nākānantiṉi

69 Tātuvarttaṉi

31 Yākappiriyā

70 Nācikāpūṣaṇi

32 Rākavarttaṉi

71 Kōcalam

33 Kāṅkēyapūṣaṇi

72 Racikappiriyā

34 Vākatīcvari
35 Cūliṉi
36 Calanāṭa

Zdroj: http://www.carnaticcorner.com

37 Cālakam
38 Jalārṇavam
39 Jālavarāḷi
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Obrazová příloha
Obr. 1 – tanpūrā – P. V. Bose ladí
nástroj, vpravo pod krkem nástroje
je vidět bílý śruti box

Obr. 2 – sitār – Ravi Shankar
hraje s dcerou Anoushkou

Obr. 3 – bīn – Z. M. Dagar
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Obr. 4 – sarod – Ali Akbar Khan

Obr. 5 - saraṅgī – K. Sabri

Obr. 6 - śāhnāi – B. Khan

Obr. 7 – baunsurī – G. S. Sachdev
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Obr. 8 – tablā – S. Sahai

Obr. 9 – damaru

Obr. 10 - vīṇā
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Obr. 11 – nāgasvaram – T. S. Pillai

Obr. 12 - mṛdaṅga

Obr. 13 - ghaṭam – Vikku Vinayakram
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