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Útdráttur 

Það er margt sem við tengjum í dag frekar við klassísku tónlistarhefðina og ólík tímabil 

hennar heldur en eitthvað utanaðkomandi, hvort sem það er vegna aldurs eða samruna í 

framhaldinu, en var á sínum tíma exótískt. Debussy var til dæmis undir áhrifum af 

gamelan-tónlist frá Jövu þegar hann samdi Pagodes og þó Bartók hafi kannski ekki farið 

langt landfræðilega fór hann vel út fyrir klassísku hefðina þegar hann sótti inblástur í 

þjóðlagatónlist síns heimalands og annarra í kring. Á sama hátt upplifa e.t.v. margir í dag 

tónlist Dave Brubeck sem dæmigerðan djass en í henni má finna mörg dæmi um rytma sem 

voru mjög framandi flestum áheyrendum hans á sínum tíma. Í þessari ritgerð kanna ég 

ýmsa snertifleti þess óþekkta og þess hefðbundna með áherslu á rytma sem gjarnan eru 

kenndir við Balkanskagann eða sagðir búlgarskir, en eiga það öðru fremur sameiginlegt að 

vera ósamhverfir. Mikilvæg hugtök sem þeim tengjast eru m.a. zeibekiko og aksak. Að 

lokum kemst ég að þeirri niðurstöðu að þetta snúist kannski fyrst og fremst um stærðir í 

ákveðnum röðum. 
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Inngangur  

Eitt af því sem hefur heillað mig öðru fremur við tónlist gegnum árin eru ýmis atriði sem 

gefa í skyn einhverja staði á korti. Ég hef alist upp við að hlusta á mátulega fjölbreytta 

tónlist úr öllum heimshornum og þau hafa til skiptis gripið athygli mína og áhuga á ólíkum 

tímabilum. Oft er hljóðfæranotkun augljósasta vísbendingin en tungumál, tónmál, 

raddbeiting og hin og þessi stílbrögð segja auðvitað hvert sína sögu. 

 Eitt svæði sem virðist eiga stöðugt erindi upp á yfirborðið hjá mér er Grikkland. Á 

æskuheimilinu voru til margvísleg hljóðfæri, þar á meðal gríski þjóðlagagítarinn bouzouki. 

Bæði hljóðfærið sjálft og ástæður þess að það rataði þangað hafa haft djúpstæð áhrif á mig. 

Þó ég hafi enn ekki hafist handa við að læra að spila á það hafa náin kynni við það 

vafalaust átt sinn þátt í því að ég þóttist hafa himin höndum tekið þegar ég á 

unglingsárunum uppgötvaði gríska tónskáldið Manos Hadjidakis og plötu hans O Skliros 

Aprilis Tou '45.1 Í kjölfarið fór ég að veita grískri tónlist meiri athygli, einkum þeirri sem 

kennd er við rebetiko, sem mætti, til að gera langa sögu stutta, líkja við blúsinn 

vestanhafs.2 

 Þá varð ég sérstaklega var við eitt einkenni sem umturnaði sýn minni á tónlist yfir 

höfuð. Síðar áttaði ég mig á að þessu einkenni brá fyrir á fyrstu geislaplötu Spaða, Ám og 

kúm,3 en það vill svo til að pabbi minn leikur á mandólín í þeirri hljómsveit. Það þarf þá 

kannski lítið að spyrja um orsakasamhengið í þessu öllu. Hér er ég hins vegar ekki lengur 

að tala um hljóðfæri, heldur það sem ég gat á þeim tíma best útskýrt sem aukaslag eftir 

annan hvern takt. Þannig voru fyrstu kynni mín af zeibekiko, grískum þjóðdansi sem er 

ýmist skrifaður í takttegundinni 9/44 eða 9/8.5 Ólíkt því sem tíðkast í vestrænni klassískri 

tónlistarhefð skiptist takturinn aftur á móti ekki í þrjú jöfn slög (3+3+3), heldur í fjögur 

ójöfn (2+2+2+3). Ég tók einhvers konar ástfóstri við þennan nýja möguleika - slag utan við 

hefðbundna fjórskipta taktinn (þannig heyrði ég það) - og smám saman hefur hann í vissum 

skilningi orðið einkennilega samofinn músíkalskri sjálfsmynd minni. 

                                                 
1 Manos Hadjidakis, O Skliros Aprilis Tou ’45. Minos EMI, 1998, geisladiskur. Fyrst gefið út 1974.  
2 Maria Kostala, „Rembetika: The Blues Of Greece“. Culture Trip. Sótt 22. maí, 2018 á 

https://theculturetrip.com/europe/greece/articles/rembetika-the-blues-of-greece/. 
3 Spaðar, Ær og kýr. Spaði, 1997, geisladiskur.  
4 David Kilpatrick, „Review of The Music of Greece“. Ethnomusicology 26, 1 (september 1972): 577. 

https://doi.org/10.2307/850224. 
5 Dem. I. Boukouvalas, Special : Laika Tragoudia Gia Bouzouki : Popular Songs for Bouzouki, Part 1. 

(Aþena: Dem. Boukouvalas, 1987). 



 

 

 Lengst af dugði þessi viðbót mér fullkomlega, enda hef ég alltaf haft mjög misjafna og 

óútreiknanlega þörf fyrir að sökkva mér ofan í tiltekin viðfangsefni og skoða þau ofan í 

kjölinn. Það er því tiltölulega stutt síðan ég fór að setja þetta sértæka áhugamál mitt í 

víðara samhengi. Tilfellið er að þetta „aukaslag“ er aðeins toppurinn á ísjakanum og 

ísjakinn heitir ósamhverfir rytmar. Við vinnslu þessarar ritgerðar langaði mig að skyggnast 

aðeins undir yfirborðið og skoða hann frá fleiri hliðum. 

 Í þeirri viðleitni skerptist skilningur minn á eðli samhverfu í rytma þónokkuð og ég 

vona að ég geti jafnvel opnað augu lesenda aðeins meira fyrir ákveðnum þáttum. Ég kem 

víða við og snerti á landfræðilegum og menningarlegum tengingum, notkunarmöguleikum 

og stærðfræðinni, hvernig til eru sterkar hefðir fyrir ólíkri útfærslu og púslun. Síðast en 

ekki síst fannst mér merkilegt að átta mig á hvaða óvæntu áhrif hraði hefur á upplifun 

ósamhverfra rytma. 

  



 

 

Héðan og þaðan 

Gleypni staðbundinna venja í listum veldur mér stundum heilabrotum: hvað ræður því 

hvort, hvernig og hvenær tiltekin utanaðkomadi áhrif ná fótfestu í rótgrónum hefðum? Því 

skal ekki svarað hér, en hitt er annað mál, að hugmyndir hafa frá örófi alda flætt milli 

ólíkra menningarheima. Ein birtingarmynd þess er sú austurlandahyggja sem varð einkar 

áberandi í Evrópu á nýlendutímanum. Þrátt fyrir hin augljósu tengsl við nýlendustefnuna 

síðar meir6 er ljóst að við færum mikils á mis ef þessarar forvitni um hið exótíska hefði 

ekki gætt meðal tónskálda ýmissa tíma. Titillinn á lokakafla píanósónötu Mozarts, K. 331, 

Rondo alla turca, vísar í tyrknesk áhrif sem þóttu móðins í Vín kringum 1770.7 Annað 

dæmi sem kemur upp í hugann er söngur sígaunakvennanna í óperu Verdis frá 1853, La 

Traviata, en hann byrjar á orðunum „Við erum sígaunakonur, komnar langt að.“8 

 Þá er vert að minnast á vísanir sem rötuðu inn í tónsmíðar Debussys eftir að hann 

kynntist gamelan-músík frá Jövu á heimssýningunni í París árið 1889. Í hans tilviki voru 

áhrifin þó öllu víðtækari en í hinum tveim dæmunum, enda gekk hann að mörgu leyti langt 

í því að tileinka sér nýjan hugsunarhátt og gerði róttækar tilraunir með hljómamál og 

rytma9 sem sjálfar urðu öðrum innblástur í framhaldinu. 

 En framandi áhrif koma víðar að en úr austri. Þó fáir í vestrænu nútímasamfélagi tengi 

djass við exótík þá verður ekki hjá því litið að djassinn á sverasta legg róta sinna að rekja 

til Bandaríkjanna og því mætti skýra leið hans inn í klassísku hefðina í Evrópu með sama 

hætti. Debussy og Stravinsky mátuðu sig við cakewalk og ragtime strax á fyrstu tveim 

áratugum tuttugustu aldarinnar og á þeim þriðja bar enn meira á samruna álfanna í 

evrópskum verkum þó þau bæru fyrst og síðast sterkan keim af heimalöndum sínum. 

Djassáhrif voru áberandi í verkum Milhauds, en eins og Árni Heimir Ingólfsson orðar það 

„varð bandaríski djasspíanistinn Dave Brubeck [síðar] nemandi Milhauds og því má segja 

að áhrifin hafi farið heilan hring.“10 

 Til að halda mig við efnið langar mig hins vegar að loka öðrum hring, því meðal 

þekktustu tónsmíða Brubecks er lag af plötunni Time Out frá 1959 sem hann kallaði 

einmitt Blue Rondo à la Turk. Titillinn er auðvitað vísun í Mozart, en þó hliðstæður í 

                                                 
6  Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, Tónlist á Vesturlöndum frá miðöldum til nútímans. 

(Reykjavík: Forlagið, 2016), bls. 459. 
7 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, bls. 294.  
8 Mín þýðing á «Noi siamo zingarelle, venute da lontano.» Giuseppe Verdi, La Traviata. (New York: Dover 

Publications, Inc., 1990). 
9 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, bls. 459.  
10 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, bls. 501. 



 

 

píanósónötunni séu í besta falli langsóttar er hann ekki úr lausu lofti gripinn. Annars vegar 

fellur lagið að rondóforminu og hins vegar er það stórlega innblásið af tónlist sem Brubeck 

heyrði á ferðum sínum í Tyrklandi. Ólíkt Mozart var hann þó ekki að tala inn í neina 

tískustrauma í sínu heimalandi. Þvert á móti var lagið, sem og platan í heild, hugsað sem 

tilraun með óvenjulega rytma. Á því sviði var Brubeck, ásamt kvartetti sínum, mikill 

frumkvöðull innan djassins og þó víðar væri leitað. Það var svo eiginlega bara tilviljun að 

platan sló í gegn. 

 Það er varla hægt að tala um Time Out og óvenjulega rytma án þess að minnast á lagið 

Take Five, en það er í fimmskiptum takti og hafði sem slíkt einnig mikla sérstöðu í 

djassinum. Gagnrýnendur vissu ekki hvað þeir áttu að gera við slíka nýlundu og satt að 

segja voru móttökurnar á þeim endanum ekki jákvæðar. Hins vegar náði það fljótt hylli 

almennings og er til þessa dags langvinsælasti smellur Brubecks.11 

 Þrátt fyrir ótvíræðar vinsældir Time Out olli hún ekki þeim straumhvörfum sem hefði 

mátt ætla. Enn í dag eru slíkir rytmar í okkar vestræna samhengi mestmegnis notaðir til að 

vekja hugrenningartengsl við svæði þar sem þeir eru algengir eða þá beinlínis til að vekja á 

sér athygli.12 Eitt þekktasta dæmið úr heimi rokksins er líklega lagið Money af Pink Floyd 

plötunni Dark Side of the Moon frá 1973, en það er að mestu leyti í sjöskiptum takti. Að 

því leyti minnir það tæpast á fjarlæg lönd, en þetta sérkennilega ójafnvægi vekur jafnan 

athygli hlustenda. Sterk einkenni ósamhverfra rytma þykja með öðrum orðum ennþá allt 

annað en sjálfsögð. 

Hæðir og dýptir 

Hér að ofan hef ég stiklað á stóru og í lengra máli væri hægt að taka ótal dæmi til viðbótar 

um tónskáld, lagahöfunda og þeirra verk sem hafa á einn eða annan hátt stuðst við tónlist 

framandi þjóða. Áður en lengra er haldið langar mig hins vegar að koma aðeins inn á 

nokkrar ólíkar leiðir til að nálgast slíka útleitni. 

 Sem fyrr segir getur hljóðfæraval haft heilmikið að segja, enda má það teljast merkilegt 

hversu fá hljóðfæri skipa langstærstan sess í tónlist hvers menningarsvæðis miðað við 

úrvalið og möguleikana á heimsvísu. En vitaskuld má fara mislangt í lántökunni, allt eftir 

því hvort ætlunin er að hafa viðkomandi landsvæði í brennidepli, gefa óljósa vísbendingu 

                                                 
11 The Dave Brubeck Quartet, Time Out, Columbia Records CK 65122, 1997, geisladiskur. Fyrst gefið út 

1959. 
12 Dirk Moelants, „Perception and performance of aksak metres“. Musicae Scientiae 10, 2 (1. september 

2006): bls. 149. https://doi.org/10.1177/102986490601000201 



 

 

eða blanda nýja, frumlega liti. Það helst svo í hendur við önnur atriði sem minna á 

viðkomandi staði og hversu mikið þau eru í forgrunni. 

 Þar má nefna gestúrur og skreytingar sem á sama hátt er hægt að nota sem krydd og geta 

verið misráðríkar. Dæmi um það er „írska tríólan“ (e. bowed triplet), sem reyndar er alls 

ekki tríóla, en er mjög algeng í írskri þjóðlagatónlist. Þó fyrst og fremst sé um að ræða 

spilatækni fer uppruninn ekki á milli mála þegar fiðluboginn kippist til og frá á sömu nótu 

með krampakenndri hreyfingu úr olnboganum.13 

 Síðast en ekki síst er hægt að taka að láni ákveðna grind eða grunn og þó það geti ekki 

síður átt við um skala og hljómamál hef ég hér einkum í huga taktskipulag. Það er hægt að 

undirstrika með misbeinskeyttum hætti. Rétt eins og raddir geta verið hómórytmískar, þ.e. 

hreyfst í meira og minna sama rytma, er hægt að bera fram takttegundina mjög augljóslega. 

En „það er hægt að hafa yfir heilar bögur án þess að rímið þekkist, þegar þær eru nógu 

alþýðlegar,“ eins og Andrés Björnsson komst að orði í fyrirlestri um rím í mæltu máli árið 

1912. Í fyrstu felldi hann þessa hugsun inn í talmál sitt á sama hátt og hún kemur fyrir hér 

að ofan inni í miðri málsgrein. Það var ekki fyrr en í endurtekningu að hann gerði 

áheyrendum ljóst að hann hefði farið með braghendu: 

Það er hægt að hafa yfir heilar bögur 

án þess að rímið þekkist, þegar 

þær eru nógu alþýðlegar.14 

Ef við leggjum að jöfnu bragarháttinn og takttegundina er áhugavert að velta fyrir sér 

hvernig tónlist getur svifið mishátt yfir taktstrikinu. Í zeibekiko kemur hin sérkennilega 

niðurdeiling taktsins oft meira fram í fraseringu laglína, t.d. í búsúkíinu, eða í textanum, sé 

hann til staðar, en rytminn er gjarnan borinn uppi af öðru skyldu strengjahljóðfæri með 

hærra tónsvið sem kallast baglamas. Það sem vekur sérstaka athygli í því samhengi er 

hvernig hljómar, sem slegnir eru í jöfnum púlsi, bera ekki fram neinar áherslur heldur 

kemur niðurdeilingin fram í því hvort strengirnir eru slegnir upp eða niður. Þá er 

sömuleiðis algengt að klappa með púlsinum án nokkurra áherslna.15 

                                                 
13 Kevin Burke, The Bowed Triplet - Irish Fiddle Lesson by Kevin Burke. Myndband, 7:27. Sótt 23. maí 2018 

á https://www.youtube.com/watch?v=sWLzgjv522g. 
14Suðurland, 18. janúar 1913, bls. 111, sótt 23. maí 2018 á  

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=174892&pageId=2297987&lang=is&q=%DEa%F0%20er%20h%E

6gt%20a%F0%20hafa%20yfir%20b%F6gur%20er%20h%E6gt%20hafa%20heilar%20b%F6gur. 
15 slimwillywilliams, Basics of the Zeimbekiko - 9/8 and 9/4 time. Myndband, 12:47. Sótt 23. maí 2018 á 

https://www.youtube.com/watch?v=r7RVhg2Q_yQ. 

https://www.youtube.com/watch?v=sWLzgjv522g
https://www.youtube.com/watch?v=r7RVhg2Q_yQ


 

 

 Eins má svífa enn hærra. Svo ég taki Debussy aftur sem dæmi varð áberandi viðeitni á 

fyrri hluta 20. aldar að brjótast undan ofríki taktsins. Þannig hefur verið talað um að hann 

hafi „þurrkað út taktstrikið.“ Þó það sé sannarlega til staðar á blaðinu er það frekar til að 

auðvelda flutning en til að hlustandi geti náð áttum. Útkoman er þá fljótandi og óræð - mér 

dettur í hug Voiles úr fyrri prelúdíubók hans. Það er engin leið að heyra hvar taktstrikið er 

án þess að hafa nóturnar fyrir augunum. 

Inn og út um Grikkland 

Svona er hægt koma framandi einkennum fyrir misframarlega í heildaráferð tónsmíða, 

hvort sem um er að ræða upprunalega þjóðlagatónlist, lán frá slíkum stofnum eða 

tilraunastarfsemi innan eigin hefðar. Einhver tilhneiging til að kanna slíkan innblástur 

hefur sett mark sitt á mínar eigin tónsmíðar í auknum mæli undanfarin ár. Ég er fyrir löngu 

orðinn vanur zeibekiko rytmanum, en hann tapar ekki aðdráttaraflinu fyrir það. Mér liggur 

við að segja að suma daga slái hjarta mitt með slíkum rykkjum, en því skal haldið til haga 

að ég hef ekki átt við raunverulegar hjartsláttartruflanir að etja. Eins og ég vék að í 

innganginum á ég til að vera óþarflega nægjusamur þegar ég uppgötva eitthvað áhugavert. 

Þannig liðu mjög mörg ár án þess að ég velti upp ólíkum útgáfum og birtingarmyndum 

zeibekiko rytmans. Það gerðist síðan fyrir hálfgerða slysni fyrir um hálfu ári, eftir að ég var 

byrjaður að skrifa verk fyrir flautu og píanó í 9/8 með þessari óvenjulegu undirskiptingu í 

2+2+2+3. 

 Ég fór að bera saman mínar skissur og það sem kom fyrst upp í hugann af sambærilegri 

grískri tónlist. Þá áttaði ég mig fljótt á því að það var allt miklu hægara en það sem ég var 

að gera og þegar upp var staðið fannst mér það alls ekki tjá sama „grúv.“ Í hægu zeibekiko 

lögunum upplifði ég heilt aukaslag (hið níunda af átta) en í mínu tilviki aðeins langt fjórða 

slag af fjórum. Ég klóraði mér svolítið í kollinum yfir því hvað þetta var ólíkt og 

einhversstaðar í því ferli rifjaðist upp þetta gamalkunna lag sem ég hafði ekki hugsað um í 

þessu ljósi fyrr - Blue Rondo à la Turk. Það átti miklu meira sameiginlegt með mínu stykki 

þó einungis rytminn væri hafður til hliðsjónar. Þetta vakti forvitni mínu um söguna á bak 

við djasssmellinn og fyrr en varði hafði ég í leiðinni lesið mér til um hvaða vit var í 

titlinum. Þannig kom líka hugtakið aksak inn á kortið hjá mér. 



 

 

Helti 

Aksak er tyrkneskt tónfræðihugtak og lýsir umræddum ósamhverfum takttegundum, sem 

eru algengar þar um slóðir. Á íslensku myndi það útleggjast sem „haltrandi,“ en í því 

liggur einmitt munurinn á þessu tvennu - hægu og hröðu útgáfunni. Zeibekiko (og 

tyrkneska hliðstæðan zeybek) er jafnan leikin á hægu eða meðalhröðu tempói svo að jafna 

grunneiningin verður auðveldlega skynjuð sem púlsinn. Þannig má ímynda sér fótatatak 

þar sem taktarnir byrja á hægri og vinstri fæti á víxl. Í aksak er þetta ekki tilfellið, því þar 

er hraðinn orðinn slíkur að púlsinn færist yfir á ójafna slagið.16 Þar með er fjöldi slaga 

orðinn slétt tala en fjórða hvert slag lengra í staðinn. 

 Strangt til tekið nær hugtakið í tyrkneskri tónfræði aðeins yfir þessa tilteknu skiptingu í 

2+2+2+3, en vestrænir tónfræðingar hafa gefið því víðari skilgreiningu og notað það yfir 

aðrar takttegundir sem byggja á ójöfnum slögum.17 Fyrir mína parta finnst mér gagnlegt að 

nota það til að tala um þetta ójafnvægi óháð því hvort heildarfjöldinn er 9 eða einhver 

annar. 

 Bartók kallaði sama fyrirbæri „búlgarska rytma“ og notaði m.a. í píanóverkasafni sínu 

Mikrokosmos.18 Hvort sem það var vegna útbreiðslu þeirra í Búlgaríu eða vegna þess að 

búlgarskir tónfræðingar voru einna fyrstir að byrja að skrifa um þá getur sú nafngift þó 

verið afar villandi, þar sem þeir eru hvorki bundnir við né upprunnir í Búlgaríu.19 

Balkanski, balkanski ekki... 

Víða er farin sú leið að skýra aksak sem balkanskt einkenni. Það er kannski ekki hvað síst 

viðeigandi fyrir þær sakir að þar er önnur álíka vandskilgreind heild. Vegna þess hvað 

orðið Balkan veldur oft miklum ruglingi langar mig að fara nokkrum orðum um hvað það 

getur falið í sér. Af fjölda tilfella að dæma er Balkan-nafnið allt að því óaðskiljanlegt 

hugmyndinni um skaga. Sem slíkt hef ég alltaf tengt það við a.m.k. Grikkland og þá 

kannski helst Albaníu og Makedóníu að auki. Sé Tyrkland túlkað sem óslitin eining er 

erfiðara að sjá Búlgaríu sem hluta Balkanskagans. Sé asíski hluti Tyrklands hins vegar 

skilinn frá er auðvelt að fallast á að landmassinn sem afmarkast af Svartahafi, 

Marmarahafi, Eyjahafi, Jónahafi og Adríahafi sé skagi og innihaldi sem slíkur bæði 

                                                 
16 Moelants, „Perception and performance of aksak metres“, bls. 147. 
17 „Aksak“.Wikipedia, 5. janúar 2018. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aksak&oldid=818813605 
18 Timothy Rice, Music in Bulgaria : Experiencing music, expressing culture. Timothy Rice. (New York / 

Oxford: Oxford University Press, 2004), bls. 80 
19 Moelants, „Perception and performance of aksak metres“, bls. 147. 

 



 

 

Slóveníu og Rúmeníu, og þar með Búlgaríu. Sú skýring dugar hins vegar skammt ef litið er 

til þess að einu löndin sem eru nær undantekningalaust með í upptalningu „Balkanríkja“ í 

þar að lútandi fræðiskrifum eru Búlgaría og Albanía.20 Þá er augljóslega ekki átt við skaga, 

heldur liggur annað að baki þeirri skilgreiningu. 

 Balkanskaginn dregur nafn sitt af Balkanfjöllunum, sem liggja þvert yfir Búlgaríu frá 

serbnesku landamærunum að Svartahafi. Staðsetning þeirra skýrir því hvers vegna 

Búlgaría er jafn órjúfanlegur hluti af hugmyndinni og skaginn. Hins vegar er sjálf 

nafngiftin tyrknesk, rétt eins og aksak, sem er kannski aukaatriði í vissum skilningi en 

varpar samt ljósi á enn einn anga þessarrar flækju. 

 Það sem mælir að mínu viti helst gegn því að nota Balkan-tenginguna til að útskýra 

aksak-rytma er fyrirferð sígaunatónlistar í almennri umræðu um Balkantónlist. Þó eitt 

útiloki ekki annað vísar umfjöllun um samband Balkanskagans og sígaunatónlistar öllu 

jöfnu frekar til norðvesturhlulta svæðisins og sneiðir jafnvel gjarnan hjá bæði Tyrklandi, 

Búlgaríu og Grikklandi.21 Þar sem þessi þrjú lönd eiga líklega stærstan þátt í hugmyndum 

mínum um ósamhverfar takttegundir, og margar þeirra eiga að öllum líkindum rætur að 

rekja enn austar,22 finnst mér Balkan-tengingin ein og sér kannski eilítið glæfraleg. En hún 

er síður en svo röng í sjálfri sér. 

Í eðli sínu  

Eins og ég tala um hér að framan bjóðast rytmar að láni alls staðar að þegar nýsköpun er 

annars vegar og eðli hennar samkvæmt er meðferð þeirra hverju tónskáldi í sjálfsvald sett. 

Því hlýt ég að velta fyrir mér hversu framandi nokkur rytmi getur í eðli sínu verið - þegar 

öllu er á botninn hvolft eru þetta bara stærðir sem raðast í tiltekna röð. Þannig er ekki síður 

áhugavert að aftengja þessa flokka landafræðinni og skoða þá frá hlutlausu, tónfræðilegu 

sjónarhorni. 

 Til þess langar mig að reiða fram ákveðna sundurliðun. Nú hef ég talað þónokkuð um 

ósamhverfa rytma fram að þessu, en til að útskýra eðli þeirra nánar er gagnlegt að varpa 

fyrst ljósi á það sem þeir eru ekki, þ.e.a.s. samhverfa rytma. 

                                                 
20 Alan Ashton-Smith, Gypsy Music : The Balkans and beyond. (London: Reaktion Books Ltd., 2017), bls. 

11. 
21 Ashton-Smith, Gypsy Music, bls. 12. 
22 Rice, Music in Bulgaria, bls. 24. 



 

 

Samhverfir rytmar 

 Það er gjarnan talað um ólík stig rytma eða rytmalög, sem mætti líkja við kynslóðir í 

ættfræðinni. Hver eining eða slag á einu stigi skiptist í annað hvort tvær eða þrjár einingar 

á því næsta. Samhverfan, sem megnið af vestrænni tónlist situr á, snýst um að á hverju stigi 

séu öll slög jafnlöng, þ.e. komi sér saman um að vera annað hvort tvöfalt eða þrefalt lengri 

en grunneiningin á næsta stigi fyrir neðan.  

 Takttegundin ræðst síðan af samsetningu þessara stiga. Þar sem einingarnar geta 

eingöngu skipst í tvennt eða þrennt eru aðeins fjögur sambönd milli hverra tveggja 

samliggjandi stiga möguleg: tvö tvöföld slög, sbr. takttegundin 2/4, tvö þreföld slög (6/8), 

þrjú tvöföld slög (3/4) og þrjú þreföld slög (9/8). Séu þrjú stig lögð saman fjölgar 

möguleikunum um átta en aðeins tveir þeirra geta af sér viðteknar takttegundir þar sem í 

hinum tilvikunum væri heildarfjöldi eininga orðinn slíkur að eðlilegra væri að skipta þeim 

niður á tvo eða þrjá takta. Þessir tveir möguleikar eru tvö pör af tvöföldum slögum (4/4) og 

tvö pör af þreföldum slögum (12/8).23 

 Ég vel hér vísvitandi orðið stig fram yfir lag vegna þess að þetta samsvarar því hvernig 

er talað um annars og þriðja stigs jöfnur í algebru. Fyrri fjórir möguleikarnir svara þannig 

til tölunnar 2 í öðru veldi og seinni átta til tölunnar 2 í þriðja veldi. Ennfremur bendi ég á 

tengslin við algebru til að styðjast við orðfæri þaðan, því önnur leið til að skilgreina 

samhverfa takttegund væri að segja að hverja einingu megi þátta í 2 og/eða 3. Þannig mætti 

kalla slíkan rytma t.d. „deilihryn“ eða „deildarhryn“ til að íslenska hugtakið devisive 

rhythm. 

 Þess má til gamans geta að ég uppgötvaði nýverið frábæra leið til að skýra muninn á 

takttegundunum 3/4 og 6/8, en hún snýst um að syngja um tannbursta úr bambus. Þar 

skiptir öllu máli hvort áherslurnar draga fram orðin „bamm-burstann-burstann“ eða 

„bambus-tannburstann.“ 

Og ósamhverfir 

Stóri munurinn felst í því að ósamhverfir rytmar rúma fulltrúa beggja stærðanna, 2 og 3, í 

hinum og þessum samsetningum, innan sama stigs. Ósamhverfur rytmi getur verið 

óreglulegur að auki, þ.e.a.s. taktarnir geta verið ólíkir sín á milli. Vorblót Stravinskys er 

e.t.v. best þekkta dæmið um það þegar sú hugmynd var að ryjða sér til rúms, en síðan þá 

hefur það síst verið sjaldheyrt í vestrænni klassískri tónlist. 

                                                 
23 Moelants, „Perception and performance of aksak metres“, bls. 148. 



 

 

 Hins vegar getur hann verið reglulegur: þá er fjölliðan, tiltekin röð af tveim og þrem, 

endurtekin reglulega og með stuttu millibili. Hún myndar þannig og viðheldur reglu í 

stærra forminu.24 Þetta á við um það þegar heilu og hálfu verkin eru í einni takttegund, en 

þetta er einmitt sá flokkur sem hefur mest farið fyrir í þessari ritgerð. 

 Óháð því hvort mynstrið endurtekur sig verkið á enda getur verið gaman að greina 

aksak-rytma í unditegundir. Ein leið sem hefur verið farin í þeim efnum telur til þrjár 

slíkar. Í fyrsta lagi er eiginlegur aksak (e. authentic aksak), en það er þegar summa 

fjölliðunnar er prímtala. Í öðru lagi er hálf-aksak (e. quasi-aksak), þegar summan er 

oddatala, ekki prímtala, og deilanleg með þrem. Í þriðja lagi er sýndar-aksak, þegar 

summan er slétt tala.25 Í fyrsta flokkinn falla þá rytmar á borð við Rŭchenitsa, sem er 

algengur búlgarskur þjóðdans í sjöskiptum takti.26 Eðli málsins samkvæmt verður honum 

ekki auðveldlega skipt í jöfn slög. Zeibekiko fellur hins vegar í annan flokkinn, og í því 

ljósi er sérstaklega áhugavert að skoða Brubeck aðeins aftur. Í Blue Rondo notar hann 

fjórskipta mynstrið á sannfærandi hátt, en hann gengur lengra og snýr út úr því. Fjórði hver 

taktur í þeim formhluta er nefnilega í venjulegum 3+3+3, og það merkilega er að þegar 

búið er að festa ójafna taktinn í sessi virðist jafni takturinn þvert á móti ójafn í samhenginu. 

Annar flokkurinn á það þá sameiginlegt með þeim þriðja að þeim er hægt að skipta niður í 

jöfn slög, og mætti að því leyti tala um „tifandi“ eða „bæti“-hryn (e. additive) innan 

„venjulegrar“ takttegundar.27 

 

 

   

                                                 
24 Moelants, „Perception and performance of aksak metres“, bls. 149 
25 Mínar þýðingar. Godfried T. Toussaint, The Geometry of Musical Rhythm : What Makes a „Good“ Rhythm 

Good? Bls. 40. 
26 Timothy Rice, Music in Bulgaria : Experiencing music, expressing culture. Bls. 24. 
27 Dirk Moelants, „Perception and performance of aksak metres“. Bls. 149 



 

 

Lokaorð 

Hér að ofan hef ég velt upp ýmsum hliðum rytma og lýst minni eigin leið inn í þær 

pælingar eftir bestu getu. Ég hef sett þær í samhengi og tekið þær úr samhengi. Ritun 

þessara hugleiðinga hefur dýpkað þær og útvíkkað og kennt mér ákaflega margt og ég vona 

að fleiri geti lært eitt og annað af lestri afrakstursins. 
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