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Abstrakt 

 

 

 

Předkládaná diplomová práce nabízí vhled do komunity pražských hudebníků, kteří hrají tzv. 

„balkánskou muziku“.  

Ve výzkumu se věnuji českým hudebníkům, bez zjevných vazeb na Balkánský poloostrov  

a jejich představě Balkánu. Hudbu a hudební události považuji za momenty, ve kterých hudebníci 

svůj postoj a představy o Balkáně demonstrují.  

Převážná část práce vychází z mé osobní zkušenosti s „balkánskou muzikou“ v českém 

prostředí a z působení v kapele Džezvica, na jejímž působení západní představu o Balkáně ukazuji 

především.  

Práce je spojením teoretických přístupů týkajících se stereotypizace a balkanismu,  

a terénního výzkumu, provedeného během let 2010 – 2012 v Praze. Nedílnou součástí je analýza 

polostrukturovaných rozhovorů s muzikanty na téma „balkánská hudba“.  

Práce zachycuje, zda je možné na „český balkán“ pohlížet optikou balkanismu a zda, jak  

a na jakém základě hudebníci své představy tvoří.  
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Abstract 

 

 

 

The thesis deals with the Czech community of musicians who play so-called „Balkan music“. 

The research deals with those coming originally from the Czech Republic and who do not have any 

obvious links to the Balkan peninsula. The emphasis is put on their stereotypical notion about 

Balkans. 

The content of the music works they produce and the way how are performed are considered 

as the key moments how the musicians express their feelings and visions about Balkan. 

The most of the thesis originates from my personal experience with the „Balkan music“ in 

the Czech environment and from my participation in the Džezvica band. This band is also utilized 

as an reference model of the „western idea“about the Balkan. 

The work comprises of both theoretical part denoting the stereotypization and balkanism and 

the field research carried out during years 2010-2012 in Prague. As an integral part follows the 

analysis of semi-structured interviews with selected musicians on the (general) topic „balkan 

music“. 

As the main outcome, the thesis captures and analyses whether we can evaluate the „czech 

balkanism“ with the balkanism and if and how are such musicians‘ concepts being made. 
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Úvod 
 

 

 

„Češi hrají balkán 1 .“:Češi? Proč „balkán“?  Znají Balkánce? Znají Balkán? Mají 

příbuzenský vztah k někomu, kdo pochází z Balkánu? Jezdí tam? Právě negativní odpověď  

na všechny tyto otázky mi byla motivací k tomu zabývat se blíž komunitou pražských hudebníků, 

kteří hrají tzv. „balkánskou muziku“. Několik let se v dané komunitě pohybuji,  

až ale studium antropologie a etnomuzikologie mne podnítilo k tomu začít si klást otázky  

po povaze daného prostředí. Vycházela jsem ze své zkušenosti, kdy jsem sama o Balkánském 

poloostrově měla jen sporé vědomosti (rozpad Jugoslávie, válka v Kosovu) a osobně jsem Balkán 

znala pouze z rekreace (Chorvatsko, Bulharsko, Řecko). Za typickou balkánskou muziku jsem 

bezvýhradně pokládala dechovku Gorana Bregoviče a Bobana Markoviče. Až při působení v kapele, 

která se nechala inspirovat balkánskými melodiemi, mne začal Balkán zajímat víc. Chtěla jsem 

vědět, jak tam lidi žijí, jak vypadá vnitrozemí, jaká je historie poloostrova a jednotlivých států.  

V předkládané práci se výzkumem sedmi pražských kapel, které ve svém repertoáru mají 

písně inspirované balkánskými melodiemi, snažím odpovědět na otázku: „Jak pražští hudebníci, 

kteří se odvolávají na balkánské hudební inspirace, konstruují svou představu o Balkáně skrze 

hudbu a v hudbě, kterou tvoří?“ Výzkum jsem založila na terénním pozorování při koncertech  

a zkouškách kapel a interpretaci polostrukturovaných rozhovorů s devíti hudebníky. 

 

Práci jsem rozdělila do tří hlavních oddílů. V úvodním oddíle načrtávám teoretické  

a metodologické vymezení, výběr literatury, která se tématu dotýká a směřování, kterým se má 

práce bude ubírat. Práce začíná náhlým vstupem do terénu, „snapshotem“ z  koncertu jedné ze 

zkoumaných kapel - Džezvica. Zhuštěný popis zdánlivě obyčejného koncertu čtenáři ukazuje pro 

interpretaci významná (hudebně-)antropologická data. Pokud se teoretického a metodologického 

hlediska týče, představuji termín „balkanismus“, který se stává nosným pro zbytek práce. Zároveň 

představuji důležitou problematiku etnických stereotypů.   

 

V další části představuji „terén“, tedy sedm zkoumaných pražských kapel. Zajímá mne jejich 

motivace k výběru hudebního regionu, proč Balkán/balkán? Dále jejich vztah k oblasti a především 

jejich představa o ní.  Na základě čeho si tuto představu tvoří? Co pro ně znamená „balkánská 

muzika“ a jaké jsou její nezbytné atributy? A jak ve své hudbě promítají svou představu o Balkáně? 

                                                 
1 
balkán (záměrně s malým písmenem), neodkazuje ke geografickému označení poloostrova, ale k hudebnímu stylu, 

takto emicky označovanému zkoumanou komunitou. 
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U kapel potom rozebírám jednu hudební ukázku, kterou je možné slyšet na přiloženém CD.  

 

Ve třetí části práce podávám srovnání s výzkumem Mirjany Lauševič, která  

v 90. letech v USA zkoumala komunitu tzv. Balkanites, milovníků balkánské hudby a tance. 

Výchozí myšlenka se shoduje s mou, šlo o hudebníky a tanečníky bez příbuzenských vazeb na 

Balkán. V této části ukazuji shodné i rozdílné rysy mezi Balkanites a Čechy, způsoby nakládání  

s inspirací balkánskými melodiemi a způsob jejího provedení v sociální rovině (koncerty, hudební 

tábore, workshopy). Zároveň srovnávám jejich přístup k „balkánské muzice“ na základě atributů, 

které jí Balkanites a čeští hudebníci připisují.  

 

K diplomové práci přikládám CD s hudebními ukázkami kapel a transkripce vedených 

rozhovorů s muzikanty na téma jejich vztahu k hudbě, Balkánu a „balkánské muziky“.  
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1. ČÁST: Teoreticko – metodologické vymezení 

 

 

Uvedení do terénu –  Džezvica v Lese
2
 (zhuštěný popis

3
) 

 

 

Předkládaný snapshot popisuje koncert dvou spřátelených kapel: české Džezvici  

a francouzských Les Poissons Voyageurs v pražském hudebním klubu Café v lese. Kapely 

spolupracují od léta 2011, kdy se potkaly na „balkánském jam sessionu“ v Praze. Následující rok 

uspořádaly společně několik koncertů v České Republice a Francii. Následující text je z pražského 

koncertu v listopadu 2011.  

Klub Café v lese, kde se akce konala, sídlí na rozhraní Pražských Vinohrad  

a Vršovic.  Jde o nový klub. Vznikl před letními prázdninami 2011 a je otevřený především 

worldmusic a začínajícím kapelám. Zatím jde spíše o provizorní místo. Pokud se zvuku týče, hodí 

se klub nejlépe pro akustické hraní, jde o sklepní prostor s klenutými stropy. Svou neupraveností,  

až syrovostí (místo baru byly položené na cihlách dveře) podsouvá romantizující pocity divokosti, 

nespoutanosti, bujarého veselí, zároveň nenahozené zdi a puch vlhkých zdí zaostalost. Člověk má 

skoro pocit, že by mohl zahazovat sklenice po vypití na zem, jako se zpívá v jedné makedonské 

písni (Ako umram il zaginam). Z ulice vede vchod do prostoru kavárny Café v lese. Interiér je 

zdobený „lesní tematikou“, na zdech jsou namalované stromy a připevněné ptačí budky. Nicméně 

vše působí nenápadně, výzdoby jsem si všimla až po několikeré návštěvě kavárny. Kolem baru  

za hlavní místností je menší, uzavřená místnost, ve které se odehrávají komornější, většinou 

akustické koncerty či promítání. Ještě před vchodem do menší místnosti po levé ruce vedou dřevěné 

schody dolů, do tmavého betonového sklepa. Podzemní prostor je také rozdělen do několika 

místností. Dva malé po pravé straně fungují jako galerie. Velký jako koncertní prostor. Místnost je 

spoře osvětlená, i to jí dodává i větší zdání zanedbanosti. Zároveň dva mohutné podpěrné sloupy 

uprostřed ji opticky zmenšují. Po levé straně místnosti stojí bar. Nyní už ho netvoří dveře postavené 

na cihlách, ale skutečná barová stolní deska. Vzadu stojí malé sofa a po místnosti rozmístěných pár 

stolečků a židle. Napravo u zdi je postavené malé podium pro hudebníky. Pokud se velikosti týče, 

pohodlně by se do prostoru vešlo maximálně 100 lidí. Místnost není nijak vymalovaná, jsou vidět 

                                                 
2    Džezvica a Les Poissons voyageurs: Café v lese, Krymská 12, Praha 2. Čtvrtek 28.11.2011, 21h. Vstupné 100,- Kč. 

3   Zhuštěný popis jako „zachycení rozvrstvené hierarchie významových struktur, v jejímž rámci dochází k produkci, 

vnímání a interpretování, a bez níž by vlastně interpretované jevy neexistovaly. Je to popis nějakého jevu nebo 

činnosti ne z hlediska toho, jak se navenek jeví, ale vysvětlení významu – co se tím daným jevem nebo činností 

říká.“ Geertz 2000: Dělat antropologii znamená se neustále pokoušet o zhuštěný popis, jehož výsledkem je postižení 

rozvrstvené hierarchie významových struktur. Tedy na základě rozboru a popisu místních událostí se pokouší 

dosáhnout analýzy širších politických a kulturních fenoménů. Dobrým příkladem zhuštěného popisu je slavný 

Geertzův esej o kohoutích zápasech na Bali. 
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pouze cihly, které jsou často využívány při dekoraci (na výstupcích cihel jsou postavené svíčky). 

Přes podium je položený starý koberec. Místo vypadá nemoderně, přesto působí útulně. V zimě 

atmosféru narušuje chlad a vlhko. Jedno malé topení nestačí pro vytopení prostoru, a tak je běžné, 

že lidé po celou dobu koncertu zůstávají v kabátech a rukavicích. Prostor,  

i přes jeho zdánlivou nepohodlnost, je v současnosti velmi oblíbený. Je to hlavně proto, že je 

otevřen do ranních hodin, záleží na publiku a vůli barmanů. Zároveň v podmínkách hraní není 

žádný přechozí obnos, který by kapela musela zaplatit či zkonzumovat. Pokud si vybere vstupné, 

zůstává jí. Posledním plusem je dostupnost, klub sídlí pár minut tramvají od metra I. P. Pavlova. 

Začátek koncertu byl naplánován na 21 hodin. První hrála Džezvica, poté, ve 22 hodin Les 

Poissons a okolo půl jedenácté pozvolna začal společný jam session. Džezvica začala hrát 

s patnáctiminutovým zpožděním. Je zcela běžné, že kapely začínají i mnohem později po 

avizovaném začátku. Tento večer bylo však nutné začít co nejdřív, aby Les Poissons nezačali hrát 

příliš pozdě. „Báli jsme se, že by lidé chtěli odejít brzo, protože byl všední den.  Nicméně jsme se 

mýlili. Skoro až do samého konce byla přítomna většina účastníků.“ 4  Při první kapele bylo 

publikum spíše chladnější, lidé se hodně bavili mezi sebou. S touto situací kapely počítali dopředu. 

Hlavní hvězdou večera byli Francouzi. Při druhé kapele (čemu pomohla i vyšší hladina alkoholu) 

lidé tančili, pískali a reagovali temperamentněji. Přitom se repertoár příliš nelišil, i když bylo poznat, 

že jde o profesionální hráče a balkánské a cikánské písně Les Poissons míchali s francouzskými 

šansony, tedy známějšími i pro „nebalkánské“ publikum. Kolem 22:30 postupně přizvali některé 

z hudebníků Džezvici ke společnému hraní, až se přidala celá kapela. V nemalé množině repertoáru 

se kapely překrývaly, i když s odlišnou aranží, nicméně byli schopní se improvizovaně sehrát. 

Postupně se přidávali i další muzikanti - protože bylo dopředu nepřímo avizováno, že bude 

následovat jam session, bylo přítomno množství muzikantů, i se svými nástroji. (Existuje nepsané 

pravidlo, že pokud hraje jedna ze spřátelených skupin – Džezvica, Rajtaraj, Trombenik, Fez, 

Roooomba aj. – všechny z kapel mají ve svém repertoáru písně inspirované balkánskými, cikánské 

písně, české či slovenské lidové a klezmer -, bude po koncertě následovat jam session). Publikum 

tvořilo 80 procent muzikantů, a skutečně si množství z nich na koncert přineslo svůj nástroj (nejen 

flétny, ale např. housle, violoncello, cajun, akordeon, tedy ne zcela malé nástroje!).  

Publikum bylo tedy tvořeno většinou z řad muzikantů – přátel Džezvici. Kromě těchto se 

objevili i obvyklí fanoušci Džezvici, přátelé přátel. Zavítalo i pár náhodných návštěvníků, kteří 

přišli do kavárny. Před podiem bylo rozestavěno na dvacet židlí do provizorního hlediště. Ostatní 

z publika postávali u baru nebo za židlemi. Začátek koncertu byl vyhlášen na 21h. v on-line události 

na www.facebook.com
5
). Ve 21 hodin bylo přítomno několik z přátel kapely Džezvica. Většina 

                                                 
4
 Z neformálního rozhovoru s Agnieszkou, vedeném po koncertě v listopadu 2011. 

5 http://www.facebook.com/#!/events/279175528790599/ 

http://www.facebook.com/
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publika však přišla až během koncertu první kapely. V jejich řadách jsem poznávala známé tváře,  

na 80 procent lidí jsem znala, byť jen od vidění. Většinou, jak již bylo řečeno, se jednalo  

o kamarády hudebníky. Všichni byli Češi, věkem podobní vystupujícím muzikantům (průměrný věk  

25 let). Během první kapely se mezi sebou publikum hlasitě bavilo. Především lidé stojící  

za židlemi a u baru. Židle v popředí byly obsazené těmi, kteří si nepovídali a poslouchali. Postupem 

času lidé začínali i tančit po okrajích místnosti. V momentě, kdy začala hrát druhá kapela, byl klub 

plný tak, že nebylo skoro možné projít z jednoho konce na druhý. Odhadem mohlo být v místnosti 

kolem 150 lidí. Lidé se stále hlasitě bavili, pozpěvovali si melodie s kapelou a tančili na místě, kde 

stáli, tedy u baru a za židlemi. Během koncertu nebylo dovoleno v sále kouřit a posluchači toto 

pravidlo respektovali. Kdokoliv však chtěl místnost opustit, musel projít skrze skupinku kuřáků, 

jelikož prostor pod schody byl vyhrazen právě pro ně. V předsálí byl tedy neustálý hlouček lidí, 

hudba zde byla slyšet méně, o to více si zde lidé povídali. V horních prostorách kavárny nebyla 

hudba ze sálu slyšet vůbec. Kavárna byla také plná návštěvníků (kteří se však s posluchači koncertu 

nijak viditelně nemíchali).  

Původně bylo avizované placené vstupné 100,-, ze kterého se měly uhradit cestovní náklady 

Les Poissons. Zpočátku jsme jej u vchodu dole pod schody skutečně i vybírali, ale postupem času, 

když Džezvica dohrávala, se už o vybírání vstupného nikdo nestaral. Zároveň bylo velmi obtížné 

poznat, kdo z publika platil či neplatil. Fungovalo to tedy na principu „do klobouku“, kdo chtěl, 

mohl tak kapely zaplacením vstupného podpořit. 

Pokud se týče hudebníků, jejich image a vystupování, Džezvica se obecně snaží  

o poloformální oděv, muži měli tmavé kalhoty a košile, ženy barevné doplňky, výrazné náušnice, 

šátky. V době koncertu byla zima, všichni byli tedy oblečeni ve svetrech a šálách, ale stále platilo 

pravidlo, muži v tmavém, ženy co možná nejbarevnější doplňky. Druhá kapela má také již 

vybudovanou vizuální image. Působí ve stylu „chudí veselí hudebníci“, s lehce komediálním 

nádechem, jak si je pamatuji z němých filmů. Pruhované tričko, kšandy, sukně přes kalhoty, špičaté 

boty, klobouky, korzety apod. Zima jim evidentně nepůsobila žádné obtíže a tak takto oblečení 

vystupovali i v lese. Neformálnost vystoupení ukazoval i kontakt s publikem, který byl spontánní a 

hlavně, oboustranný. Kapely reagovaly, i slovně, na komentáře z publika. Džezvica více mluvila 

mezi písněmi. Vždy uvedla, z jaké země následující píseň pochází a případně, o čem pojednává. 

Publikum reagovalo většinou smíchem. Z kapely hovořil převážně kytarista Honza, který 

vystupoval v roli frontmana, čas od času promluvily i zpěvačky, především v případě, kdy se Honza 

spletl v geografii (velmi často mu dělalo problém píseň správně umístit, mohli jsme tak slyšet: 

„Následující píseň je buď z Makedonie, Bulharska, nebo Srbska. Můžete si vybrat…“ Anebo: „Píseň 

pochází z Maďarska. Doufám, že tu mezi vámi nikdo Maďarsky nehovoří..“). Les Poissons mezi 

písněmi nehovořili skoro vůbec, bylo to dáno samozřejmě tím, že publikum neznali, také jazykovou 
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bariérou i pokročilou hodinou, kdy přítomní už nebyli příliš zvědaví na „přednášky“. 

V repertoáru Džezvici zazněly jejich nejoblíbenější skladby, jelikož dostala prostor na hraní 

pouze 40 minut. Většinou šlo o rychlé cikánské písně (Opa tsupa, Čajorije šukarije, Ketri Ketri, 

Ederlezi), z balkánských potom chorvatská Nabrala je, bosenské sevdalinky Kad ja podoch na 

Bembašu a Put putuje Latif Aga a také několik klidnějších černohorských balad (např. Još ne sviče 

rujna zora) a bosenských iláhijí (Kraj kjabe). Kapela hrála podle předem sestaveného playlistu, 

střídala pomalejší s rychlými písněmi, závěr koncertu pak byl celý dynamický. Les Poissons hráli 

také cikánské písně, velmi často shodné s těmi, které hrála Džezvica, ale jejich aranže byly laděné 

do swingu a jazzu (Opa tsupa, Ederlezi, Bubamara.), kromě toho zazněly také francouzské šansony. 

Les Poissons se na pódiu během koncertu střídali. Dohromady přijelo na deset muzikantů, až během 

koncertu jsem se dozvěděla, že to byly v podstatě kapely dvě, jejichž členové a repertoár se 

překrýval, a tak se hudebníci postupně během hraní střídali. V jednu chvíli se na podiu vyskytli 

všichni: dva kontrabasy, dva akordeony, tři zpěvačky, housle a dvě kytary. 

Když jsem odcházela, bylo kolem druhé hodiny ranní a muzikanti stále hráli, lidé tančili a 

 nikdo nevypadal, že se má k odchodu. Podle informací přátel společný jam session končil, jak je 

obvyklé, v brzkých ranních hodinách. 

 

„Balkánská hudební scéna“   
 

Jak napovídá snapshot z koncertu v Café v lese, ve své práci se věnuji českým (především 

pražským) muzikantům, kteří se aktivně věnují performanci hudby, kterou označují slovem 

„balkánská muzika“. Jde o úzkou, nikoliv však zanedbatelnou komunitu hudebníků. Je složena  

z lidí, kteří se znají, stýkají se a společně hrají. Nelze zde ale hovořit o komunitě (či subkultuře)  

v pravém smyslu, jak o ní hovoří antropologie či sociologie
6
,
 
pražská „balkánská“ hudební 

komunita je otevřenou společností, která zahrnuje spřátelené muzikanty, spojené hudební inspirací 

stejným regionem. V Praze v současné době vystupuje minimálně sedm kapel, které se chlubí 

„balkánským stylem“. Už to samo vybízí otázkou po povaze „balkánské hudby“ mimo její původní 

prostředí a po důvodech, které mladé české muzikanty k tomuto hudebnímu regionu vedou.  

Co přivedlo mladé Pražany k „balkánské hudbě“? Proč věnují svůj čas právě tomuto stylu? Jak ji 

vnímají a jak vnímají Balkán jako takový? A jak konstruují svou představu o Balkáně skrze hudbu  

a v hudbě, kterou hrají?  

 

                                                 
6
  Například Jandourek: „Jako subkulturu označujeme dílčí skupinu, která se odlišuje od převládající „oficiální“ kultury. 

Příslušníci skupiny se mohou od většiny odlišovat sociálním postavením, věkem, povoláním, regionem.“ (Jandourek  

2007, str. 242) 
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Etnomuzikologický přístup 
 

Diplomová práce „Češi hrají balkán“ je etnomuzikologická. Na rozdíl od klasických 

muzikologů, kteří jsou obvykle hudebními analytiky či historiky, se etnomuzikologie zabývá 

hudbou ve vztahu k jejímu kulturnímu kontextu. Proto etnomuzikologie tvrdí, že hudbu dělají 

posluchači, hudba je vždy tvořena lidmi pro jiné a lidi, nikdy proto nestačí pouze popis hudebního 

zvuku. Podle Merriamova (Merriam 2000) etnomuzikologického modelu hudební fenomén - tedy to, 

jak hudba zní, je výsledkem shrnutí mnoha aspektů, které ovlivňují to, co si o hudbě, a nejen o ní, 

lidé myslí. Jak píše Merriam: „Hudba může a musí být zkoumána z mnoha pohledů, neboť zahrnuje 

aspekty historické, psychologické, sociálně psychologické, strukturální, kulturní, funkční, fyzikální, 

psychologické, estetické, symbolické a další.“7 Hudba tak nelze izolovat od kultury.  Má práce se 

pohybuje právě v této oblasti.  

 

 

Positioning 
 

S balkánskou hudbou jsem se setkala poprvé před více než deseti lety, jako posluchač  

a fanoušek hudby Gorana Bregoviče8 (. Jeho hudba na mě působila energicky, živě, opravdově. Byl 

v ní cítit nádech něčeho jiného, než na co jsem byla zvyklá. Zároveň mě fascinovalo to, ,že se jedná 

o dechovku, která se ani trochu nepodobá té dechovce, kterou znám z českého prostředí.  Přesto, že 

jsem o Bregovičově hudbě nepřemýšlela jako o lidové hudbě, byla pro mě ztotožněním s Balkánem. 

se m b rozhodně pasovala napsat neco vic o tom, co se vam na tom libilo, Aktivně jsem se s 

balkánem setkala o několik let později, jako člen skupiny Džezvica, ve které působím dodnes. Díky 

své aktivní účasti se mi otevřel pohled zevnitř na subkulturu bohatou na vynikající hudebníky a 

hlavně na tento, pro nás poměrně neobvyklý hudební styl. „Balkánská hudba“ tedy byla 

jednoznačnou volbou při rozhodování pro předmět mého výzkumu v rámci Hudebně-

antropologického výzkumu Prahy
9
. Tato scéna byla toho času (2010) v Praze bohatá na kapely i 

hudební události. 

 

Balkan Fascination 
 

Složitosti nastaly při pokládání si otázky, jakým způsobem k subkultuře přistupovat. Dobře 

                                                 
7 

Merriam 2000, str. 31 
8
O Bregovičovi a jeho vlivu na západní kulturu viz Dudková 2008, Gougouris 2002 

9
Výzkum hudebního soundscape Prahy v rámci předmětu: Etnomuzikologicky výzkum Prahy, pod vedením doc. 

     Jurkové. FHS UK.
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mě navedla Mirjana Lauševič, která si ve své knize Balkan Fascination (Lauševič 2007), týkající se 

výzkumu komunity „amerických Balkánců“ (tzv. Balkanites), zasazeným do kontextu a historie 

americké kultury a společnosti, klade za cíl odpovědět na dvě jednoduché otázky, a to „How?“  

a „Why?“, „Jak?“ a „Proč?“. Jak vypadají pražské „balkánské“ večírky? Kdo na nich vystupuje, jak 

se chová a jak je oblečen, pro jaké lidi hraje, k jakým příležitostem a za jakých okolností? Všechny 

tyto otázky jak vycházejí z deskriptivního etnografického tázání se po povaze terénu. Antropologie  

i etnomuzikologie jde hlouběji a snaží se popsaná data interpretovat: Ptá se proč je tomu právě takto? 

Co mladé Čechy vede k tomu hrát zrovna tuto hudbu (neboli proč ji hrají)? Jak docházejí ke své 

představě „balkánské hudby“? Proč si myslí, že to má být takto? Proč si oblékají barevné sukně a 

nosí klobouky? A jak to souvisí s jejich představou o regionu, ze kterého čerpají inspiraci?   

Ač jde o dvě nejzákladnější etnografické otázky, výzkumník na ně nezíská odpověď pouhým 

zeptáním se. Stejně jako Lauševič se tedy i já ponořuji do terénu s cílem provést zúčastněným 

pozorováním etnografický výzkum, diskutuji s hudebníky a díky rozhovorům a literatuře se 

dostávám stále hlouběji do kontextu, ve kterém hudebníci tvoří a ve kterém tato pro někoho  

až nepochopitelná scéna vzniká. 

 

Lauševič popisem komunity Balkanites naráží na mnoho důležitých konceptů, které bylo 

možné najít i v českém prostředí. Balkanites je komunita rodilých Američanů, bez zjevných 

příbuzenských vazeb na Balkánský poloostrov. Mezi sebou nebyli spojeni žádným etnickým 

dědictvím ani lokací. Měli pouze společný specifický hudební či taneční repertoár – z oblasti 

Balkánského poloostrova;  tento jev hrál v  životech rodilých Američanů výraznou roli. Lauševič 

tedy popisuje komunitu – společenství – hudebníků a tanečníků, které spojuje jeden hudební žánr – 

„balkánská hudba“. 

Podobně základním jednotícím prvkem komunity českých muzikantů je stejný hudební vkus 

– pasivní i aktivní zájem o hudbu z Balkánského poloostrova, o romskou hudbu a další worldmusic. 

Kromě toho všichni účastníci jsou spolu provázáni účastí na společných koncertech  

a jam sessionech či při občasných výměnách muzikantů (to souvisí i s praktickou stránkou věci – 

netradičními rytmickými a melodickými vzorci, které „z patra“ zvládne zahrát skutečně jen dobrý 

hudebník, jinak je nutný cvik a zvyk). Zajímavostí je, že v Praze je dost kapel, ale málo hudebníků. 

Mnoho z nich tak působí ve dvou a více uskupeních s odlišným repertoárem. Dalším jednotícím 

prvkem všech členů je sociální prostředí, ze kterého pocházejí - všichni vyrostli ve velkoměstě, jsou 

vysokoškolsky vzdělaní – v naprosté většině v odlišném oboru, než je hudba, a vystupování  

na koncertech a účast v kapelách je pouze koníčkem. Nikdo z českých členů nemá žádné 

příbuzenské vztahy s lidmi z Balkánu. 
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Balkán 
 

Jak Lauševič píše hned v úvodu, na západě (konkrétně ve Spojených státech) je Balkán 

synonymem k chaosu, fragmentaci a frenetické akci beze směru. Používá metaforu z festivalu 

Guča
10

, kde několik dechovek současně hraje různé písně v jednom malém stanu. Navenek to 

vypadá jako chaos, ale z pozice insidera, usazeného u jednoho stolu, dochází k pochopení. Toto 

bližší zaměření pak začíná rozplétat zjevný chaos do pochopitelného lidského chování.
11

 (Což 

pěkně popisuje i cíl etnomuzikologie, která se nesnaží pouze sesbírat a popsat hudbu, nicméně ji 

zajímá hlavně její kulturní a sociální kontext, protože to jsou vždy lidé, kteří tvoří a ovlivňují sebe 

navzájem.) 

 

Balkán jako křižovatka tří světů: tří náboženství a třech kulturních tradic12 
 

Balkánský poloostrov nikdy nebyl jednotným celkem. Již ve starověku existovala  

tzv. „balkánská geopolitická konstanta“, kdy charakter krajiny bránil Thrákům a Ilyrům v politické 

jednotě a ve vytvoření trvalých politických organizačních forem. V antice to pak byla jazyková 

hranice dělící jihovýchodní Evropu na dva odlišné kulturní prostory – romantizovanou západní část 

a řecký východ. Toto rozdělení Římské říše na Západní a Východní část bylo stvrzeno v roce 395 

politickými hranicemi. Existenci dvou protichůdných světů -  latinského a ortodoxního pak v roce 

1054 potvrdilo tzv. velké schizma. 

 Když na východ ve středověku (od 13. století) nastoupil s osmanskými Turky islám, stala se 

část balkánského prostoru, kterou Byzantinci ovládali, definitivně pak dobytím Konstantinopole 

roku 1453, součástí Orientu – Osmanská říše se dostala do fáze největšího rozkvětu. Balkán se stal 

„evropským Orientem“ a propast mezi západem a východem, patrná už z doby Říma a Byzance,  

se znovu prohloubila. 

 

Balkán jako „evropský Orient“ 
 

Pokud uvažujeme o Orientu, musíme se ptát, kde Orient začíná a kde končí?  

A do jaké míry je Balkán Orientem? Odpovědi na tyto dvě otázky se měnily podle historických 

                                                 
10

   Festival Guča vznikl v 60. letech 20.století v Srbsku jako festival propagující místní dechové kapely. Více o 

festivale na http://www.guca.rs/ či Rigney 2008. 
11

   Lauševič 2007, str. 240 
12

  Hladký 2011, úvod str. 7-20 

     Friedl, Jelínková in Cesty romské hudby: průvodní text k filmu, Z. Jurková a kol. studentů FHS, Praha 2003 

http://www.guca.rs/
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období 
13

. Nejdůležitější pak je ale vymezení Balkánu vůči Západní Evropě. V této problematice je 

centrální relativita geografického prostoru – a s ní spojený současný pocit vzdálenosti a blízkosti 

Balkánu – a to v otázkách fyzických, intelektuálních, kulturních, politických a etických. Balkánci 

byli nahlíženi jednou jako Orientálci, podruhé jako Evropské Turecko a nakonec jsou součástí 

Evropy. Nicméně stále pociťováni jako „vnitřní jiní“.   

Z výše řečeného vyplývá, že označení Balkán je spíše konceptuální, než geografické, jako 

„prostor“ mezi dvěma světy, orientálním a evropským („západním“), ve kterém dochází k míšení 

sociokulturních prvků obou kultur. Už samotné pojmenování Balkán dříve sloužilo pouze jako 

označení geografické, a to pro stejnojmenné pohoří v dnešním Bulharsku (někdejší Heamus  

ve středověké Thrakii). Pro označení poloostrova byl termín přijat až v polovině 19. století 

německým zeměpiscem Augustem Zeune. Důvod, proč se „Balkan“ stal jedním z nejčastěji 

užívaných označení, má ale málo co do činění s přesnou geografií – souvisí spíše s politickou, než 

geografickou konotací
14

, převážně negativního rázu – asociativně spojován s představou chaosu, 

hrozby a dalšími stereotypy. 

 

Paradoxy Balkánu 
 

Balkán byl odedávna charakteristický paradoxy vyplývajícími z jeho historického  

a geografického kontextu. Na tomto místě jich zmíním několik, které jsou patrné dodnes a pro 

uvažování o balkánské hudbě, potažmo kultuře, je nezbytné mít je na paměti. 

Jak píše Fleming (Fleming 2002), Balkán je zároveň známý i neznámý, záleží na stupni 

zaujetí. Něco jiného znamená pro cizince a něco jiného pro Balkánce. Zvenku je nahlížen jako 

jeden homogenní celek se zaměnitelnými částmi, jako „jeden Balkán mezi Východem a Západem“, 

kde jsou lidé vnímáni jako podobní, jazyky téměř shodné a tento pohled je protkán silnými vlákny 

stereotypů, o kterých se rozepíši níže. Zatímco pro obyvatele Balkánu oblast představuje ohraničené 

(i když ne zcela jasně – velmi často národnostní hranice nekopírují ty státní) celky, bojující o vlastní 

suverenitu – což ostatně vyplývá z historie, kdy mocné říše (ať ze Západu či Východu) nad 

Balkánem uplatňovaly svůj vliv. Pro oba regiony byla oblast okrajovou – Fleming hovoří  

o liminalitě balkánského prostoru, kde je Balkán umístěn „ve štěrbině mezi světy, historiemi  

a kontinenty“
15

, není ani tady, ani tam, ale na dvou místech zároveň. Liminalita zde nahrává 

paradoxnímu vnímání, protože Balkánci nemohou být ani rozděleni, ani vnímáni jako jeden celek. 

Všem státům Balkánu je tak jedinou společnou zkušeností válka a cizí nadvláda spojená  

                                                 
13

 Fleming 2002, str. 1228 
14

 Todorova 2009, str. 464 
15 

  Fleming 2002, str.1231 - 1233 
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se strachem o národní existenci, který přirozeně ústí v národní sebe vyvyšování se. 

Močnik pak analyzuje mocenské vztahy a nachází zde další paradox – horizontální 

antagonismus mezi jednotlivými Balkánskými státy a etnickými skupinami proti vertikální 

kooperaci mezi každou z těchto částí a Evropskou unií
16

.  Vklínění Balkánu mezi Evropu a Asii 

kromě rozporuplnosti působí také jako kulturní mostek mezi Evropou a Orientem, kdy docházelo 

k prolínání, i v hudbě
17

. S geografickou polohou Balkánu vzniká další paradox, a to představa 

současného blízkého a zároveň vzdáleného Balkánu. Např. Szeman hovoří o cizí povaze Balkánu, 

která vyplývá právě z jeho fyzické blízkosti Západní Evropy
18

. V případě Balkánu je více než na 

místě: Balkán je vnímán jako blízký i exotický zároveň. Fleming o této zkušenosti hovoří jako  

o „vnitřních jiných“
19

. 

 

Balkanismus 
 

Jako teoretický koncept v práci figuruje koncept balkanismu. Velmi zjednodušeně jej lze 

vykládat jako západní představa o Balkánu, jejíž teoretický základ má kořeny v přístupu 

orientalismu. 

 

Orientalismus Edwarda Saida 
 

Orientalismus je dle Saida společenskou institucí pro jednání s Orientem; je západním 

způsobem pro poznávání, nadvládu, změnu a udržení moci nad Orientem
20

. Zároveň vystupuje jako 

jedna z nejhlubších a nejčastějších evropských představ jiného světa a kultury, čímž pomáhal 

Evropu negativně definovat. Představa a tvorba Orientu nám (tj. Evropanům) pomáhají posílit 

vlastní já – tím, že dramatizují vzdálenosti a rozdíly mezi tím, co je nám blízké a co naopak velice 

vzdálené
21

 - na základě polarity Okcident – Orient, kde ovšem obě skutečnosti jsou jen 

konceptuální (jak píše Said: tak jako Západ je i Orient představou s vlastní myšlenkovou, 

imaginativní a terminologickou historií a tradicí, … který neexistuje sám o sobě, není neměnným, 

přírodním faktem, právě tak jako Západ
22

; nebo podobně Goldsworthy: „Evropa“ je podobně jako 

                                                 
16

   In Bjelič 2005: Introduction: Blowing Up the „Bridge“, str. 8 
17 

  Viz výše, str. 7, in Rigney, 2008 
18

   Szeman 2009, str. 103 
19 

  Szeman 2009, str. 1229: „The Balkans stand as Europe’s resident alien, an internal other that is an affront and 

challenge by virtue of its claim to be part of the West, as well as by its apparent ability to dramatically affect Western 

history.“ 
20

   Said 2008, str. 11 
21

   Ibid, str. 70 
22 

  Ibid, str. 15 
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Balkán historický konstrukt, spíš než geografická jednotka
23

). Orientálci jsou pak nahlíženi jako 

negativ Evropanů, jsou považováni za iracionální, nemravné, dětinské, „jiné“, zatímco Evropané za 

racionální, počestné, vyzrálé a „normální“
24

. Západ na Orient pohlížel vždy jako na imitaci 

některého ze svých vlastních aspektů. 

 

Stejné binární opozice pak figurují i v případě Balkánu, (fungující na základě rozlišení 

racionální/iracionální, střed/periferie, civilizace/barbarismus, hierarchicky tak, že první je vždy 

primární a definující druhý, který je na prvním závislý
25

). Balkán je vnímán jako statický, neměnný 

obraz, jako druh „etnografického muzea“
26

, jako depositář negativních charakteristik, vůči kterým 

se sebe-přejný obraz Evropy a Západu konstruoval
27

. Jde o sebeustavování západu, o tzv. proces 

„sebe-zkrášlování“
28

, posilování sebereprezentace západu i díky pozitivnímu stereotypizování 

Balkánu (balkánské jídlo, film, hudba a literatura). 

 

Balkanismus: součást orientalismu? 
 

Samotné slovo balkanismus je západním produktem. Jeho význam je několikerý: Jednak 

balkanismus odkazuje k souhrnu znalostí o Balkáncích, kdy předpoklady, na nichž je tato znalost 

založena, nezkoumá (např. kniha Roberta D. Kaplana – Balkan Ghost: A Journey Through History 

(Kaplan 2005). Velmi často tak jde o soubory negativních vlastností, lidí, skupin, institucí, případně 

negativních strategií chování.
29

 Podle Fleminga pak balkanismus vytváří jednotný populární obraz 

Balkánu, který se stává matrixem pro všechny jiné reprezentace Balkánu – a tím se právě podobá 

orientalismu
30

. Todorova balkanismus ze studií orientalismu vyděluje. Odkazem balkanismu se pak 

stává kritická studie, která Balkán zkoumá ve vztahu k domněnkám tvořícím balkanismus 

epistemologicky
31

. 

 

Jako vůbec první se nad myšlenkou aplikace orientalistického diskurzu výlučně na oblast 

Balkánu, začali zabývat Robert a Milica Haydenovi: „Orientalistický diskurz je možné použít 

v hranicích Evropy samotné – na vztah mezi vlastní Evropou a těmi částmi kontinentu, které se 

                                                 
23

   Goldwsorthy1998, str. 7 
24

   Said 2008, str. 53 
25

   D.I.Bjelič, str. 3 
26 

  Dudková 2008, str. 17 
27

   Todorova 2009, str. 455 
28

   self-beautification, Bjelič 2005, str. 9 
29

   Dudková 2008, str.13 
30

   Ibid., str. 5 
31

   Todorova 2009., str. 5 
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dříve nacházely pod osmanskou nadvládou,“
32

 - jako východní „Jiní“ v rámci Evropy po 2. světové 

válce. (Dodávají, že poté to byl komunismus, který nahradil geograficko-kulturního „Jiného“ vůči 

Orientu). Nicméně symbolická geografie přetrvává – vychází z poválečného symbolicko-

geografického hierarchického rozdělení Evropy na zaostalý a chudý jih v kontrastu vůči 

vyvinutému a bohatému severu, podobně nedisciplinovaným a vášnivým lidem jižní Evropy vůči 

distingovaným lidem Evropy severní atp. Podobná hierarchie přetrvala i v termínech náboženského 

vyznání (rozdělení na ortodoxní východ a zbylý křesťanský západ).
33

 Orientalismus v bývalé 

Jugoslávii je pak praktika, pomocí níž všechny etnické skupiny definují jako „odlišné“ a jako „na 

východ od té své“. Neorientalizují jen ty druhé, ale zároveň okcidentalizují sami sebe (tzv. „nesting 

orientalism“
34

). 

 

Imagining the Balkans: Balkanismus  Marie Todorove 
 

 Pro svou práci uvažuji především přístup Marie Todorove, který rozvinula ve své publikaci 

Imagining the Balkans (Todorova 2009). Todorova rozebírá a diskutuje Saidův orientalistický 

diskurz a na jeho základě pak vymezuje diskurz balkanismu, kde Balkán získává své místo, jakožto 

prostor, ve kterém platí zvláštní pravidla a podmínky, lišící se od těch orientalistických. Diskutuje 

rozdíly, které Balkán z Orientu vymezují, a obhajuje tím tak názor, že balkanismus není pouze 

podnoží orientalismu: jako hlavní argumenty, které balkanismus vydělují z orientalismu, uvádí fakt, 

že v případě Balkánu schází koloniální nadvláda Západu, jako je to v případě Orientu, zároveň se 

jedná o oblast víceméně konkrétní (Balkánský poloostrov), kdežto „Orient“ je pojem vágní  

a neurčitý. Balkán je navíc oblast, která stojí na pomezí, mezi „Západem“ a „Východem“. 

Vymezení Evropa – Balkán není tedy přesnou dichotomií. Další důležitý rozdíl je také  

v náboženství, kdy orientalismus pracuje s islámem jako s odlišným náboženstvím, zatímco Balkán 

je převážně oblast křesťanská. Zatímco Orient byl Západem zkoumán, aby byl ovládnut  

a „vylepšen“, jeví se Balkán jako karikatura antických časů, odvrácená strana Evropy samé, který 

byl předmětem studia jen okrajově, a který byl vnímán spíše jako součást Evropy samé
35

. Historie 

orientálních/orientalistických studií je bohatá, na rozdíl od balkanistických, které jsou na poli 

akademické půdy relativně nové. 

 Naopak, co Balkán s Orientem spojovalo, byly stereotypní vlastnosti, jako je pasivita, lenost, 

zkorumpovanost, krutost, hrubost, nestabilita a nevypočitatelnost. Důležitým prvkem je pak 

                                                 
32

   Bakič-Hayden and Hayden 1992, str. 3 
33

   Ibid., str. 4 
34

   Ibid, str. 4: Ortodoxní církev se prezentuje jinak vůči katolické a jinak vůči islámu: vůči východu je to součást   

      křesťanství, ale vůči křesťanství se ortodoxní církev prezentuje jako zakořeněná v klášterním východě. 
35 

  Tesař 2003, str. 71 
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exotičnost, která lákala především cestovatele 19. století k objevování této části Evropského 

kontinentu. Cestovatelé a cestopisy byli pak základem počátků odkrývání Balkánu a formování 

stereotypů o něm. Todorova vysvětluje konstrukci Balkánu jako „jiného“, kdy se Balkán stal 

předmětem politických, ideologických a kulturních frustrací, kdy sloužil jako depositář negativních 

charakteristik, vůči kterým se obraz Evropy a Západu konstruoval! 

Ptá se, jak je možné, že stále přetrvává zatuhlý obraz Balkánu? Jak je možné, že se 

geografický název změnil v označení nasáklé negativními idejemi, do označení, které se zcela 

oddělilo od původního objektu? Diskutuje otázku „jak může geografické označení být 

přetransformováno do jednoho z nejvíce pejorativních označení v historii, mezinárodních vztazích, 

politické vědě a v obecně intelektuálním diskurzu?!“ Důvod a zároveň odpověď je trojí: 1) jde  

o nedokonalou zeměpisnou znalost přenášenou tradicí, která 2) se později nasákla politickým, 

sociálním, kulturním a ideologickým nádechem, který Balkánu přiřknul pejorativní vyznění.  

3) Geografické vymezení a vnímaný diskurz se pak od sebe vzdálily. 

Na otázky se pak snaží odpovědět pomocí zmapováním toho, jak se v očích cestovatelů 

utvářel obraz Balkánu během 19. a 20. století. Představuje dále několik milníků „vynálezu Balkánu“, 

jak jej nyní vnímáme. Za nejdůležitější pokládá začátek 20. století, kdy se termín stal synonymem 

k politické nestabilitě a násilí – s událostmi jako Bosenská krize, atentáty, Makedonská situace  

a další. Dalším okamžikem je vymezení „střední Evropy“ v 80. letech minulého století evropskými 

intelektuály, kteří „východní Evropu“ považovali za pejorativní označení odkazující k Rusku  

a Sovětskému svazu. Toto rozlišení Balkán umístilo opět na okraj, jako periferního jiného. 

 

Balkanismus v literatuře a filmu 
 

 V této části uvádím další autory, kteří pomocí konceptu balkanismu analyzují konkrétní 

odvětví kultury – literaturu, film a hudbu. Kromě Todorove mi tak byli i oni důležitou inspirací pro 

užití konceptu v případě „balkánské muziky“ v Praze.   

 

 Vesna Goldsworthy (Goldsworthy 1998) se ve své publikaci  Inventing Ruritania o něco 

více než Todorova blíží Saidovu pojetí, a to hlavně svou myšlenkou „imaginativní kolonizace“, 

čerpající ze zdrojů Balkánu literárně. Přistupuje k Balkánu a balkanismu specificky - zabývá se 

výhradně britským přístupem – Velká Británie, jako kolonizátor Balkánu, který svou zemi zásobuje 

látkou potřebnou pro její literární produkci a zábavní průmysl (i mimo Velkou Británii), který z ní 

čerpá
36

. Stejně jako v případě „skutečné“ kolonizace se jedná o proces, který má co do činění 

s potřebami a mocí kolonizátora a postrádá nějaký skutečný zájem v „kolonizované“ oblasti. 

                                                 
36 

  Tesař 2003, str. 73 
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Geografická vzdálenost mezi Velkou Británií a Balkánským poloostrovem, která je patrná, nicméně 

ne nepřeklenutelná, posunula v 19. století Balkán na „konec známého světa“. Stejně jako Todorova 

se zaměřuje na to, jak je Balkán vnímán „outsidery“, ne-Balkánci. „Literární“ kolonizace Balkánu, 

probíhající od 19. století (počínaje George G. Byronem) do dnes, ovlivňuje veřejný názor jeho 

vnímání, čímž Balkán tak znovu vytváří a mění tak jeho geografické hranice
37

. Více o tomto hovoří 

i Said („Texty mohou nejen přinášet poznatky, ale i vytvořit skutečnost, kterou zdánlivě pouze 

popisují. Tyto poznatky spolu se zmíněnou skutečností časem uvedou v život jistou tradici.“
38

). 

Rozborem anglické literatury, která čerpá z „exotiky Balkánu“ (konkrétně Transylvánie - Stockerův 

Dracula, Ruritánie - Hopeho The Prisoner of Zenda) tak Goldsworthy provádí především kritiku  

a podává odpovědi na povahu Britské společnosti, spíš než té Balkánské. Uvádí, že pro kontext 

dané publikace precisní detaily z historie a geografie Balkánu jsou méně důležité než imaginární, 

skoro až fiktivní rysy britských konceptů o Balkáně
39

. Goldsworthy pokračuje: „Britská literatura 

také odhaluje kulturní hodnoty a měnící se vnímání „britskosti“, které vychází z konfrontace 

s oblastí, která tradičně nutí Evropu ke konfrontaci jejích tabu ohledně náboženství  

a národnosti.“
40

 V případě Balkánu to pak jsou otázky po samotném britském koloniálním impériu, 

anebo přístupu k Islámu. 

 

 Naproti tomu slovenská filmová vědkyně Jana Dudková: Balkán alebo metafora (Dudková, 

2008) se zajímá o možnosti rozšíření samotného pojmu balkanismu, které v jejím případě navazují 

na příklady ze současného srbského filmu. Její kniha je cílenou kritikou balkanismu zevnitř, ze 

srdce samotného Balkánu. V publikaci se snaží ukázat, jak se filmy mohou stát prostředky jiných, 

skrytějších politik, vztahujících se na boření předsudků spojených s balkanismem a jeho odmítáním, 

hodnocením jako „negativního“, nebezpečného či pohrdání hodného
41

. Vymezuje se vůči Saidovu 

orientalismu podobně jako Todorova – snaží se reprezentaci Balkánu vnímat v širších souvislostech 

jak ve vztahu k orientalismu, tak i ke konceptualizaci tzv. třetího světa a tradiční sebereflexi 

balkánských národů. Liší se tedy od mého přístupu, který se tak blíží spíše Goldsworthy – snaha 

zaměřit se na zevní vnímání a znovu utváření Balkánu. Nicméně jsem v knize Dudkové našla 

množství poznatků, které mi pomohly vnímání Balkánu Čechy lépe uchopit, právě prostřednictvím 

kinematografie. Jak Dudková několikrát zdůrazňuje, zkoumání balkanismu umožňuje znovu si 

uvědomovat Balkán jako pojem, koncept, prototyp, ale hlavně jako metaforu
42

, kdy jde především  

                                                 
37  

 Goldsworthy 1998, str. 2 „While imposing new frontiers on its mind-map and creating ideas which, reflected 

      back, have the ability to reshape reality. This could serve forecomonic benefit – as in the transformation of Castle 

      Bran in Romania into Dracula’s Castle, in spite of its tenuous historical link with the historic Count Dracula.“ 
38 

  Said 2008, str. 111 
39 

  Goldsworthy 1998, str. 3 
40 

  Ibid, str. 11 
41

   Dudková 2008, str. 10 
42

   Ibid., str. 9 
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o výraz vytvořený na Západě. Snad více než beletrie a hudba film nechává promlouvat oblast  

i lidskou mentalitu. Dudková si vybrala pět filmů, které pomocí konceptu analyzuje 

(Underground/Underground-Bila jednom jedna zemlja, Černá kočka, bílý kocour/Crna mačka, 

belimačor; Sud prachu/Burebaruta, Rane/Rany; Hezké vesnice hezky hoří /Lepa sela lepo gore). 

Čeští muzikanti velice často zmiňovali film jako impuls, kdy se poprvé setkali s „balkánsksou 

muzikou.“ Jednalo se především o filmy Emira Kusturici a hudbu Gorana Bregoviče. 

 

Balkánská muzika: balkanismus v hudbě 
 

Je celkem jasné, že představa balkánské hudby, kterou pražští hudebníci mají, je pouhý 

konstrukt. Co není samozřejmé, je pak otázka, na základě čeho je tato představa tvořena?  

Co přispívá k tomu, že Češi vnímají a tvoří balkán (jako hudební styl) způsobem, který můžeme  

v Praze slyšet, když se vydáme na „balkánský večer“? 

 

Balkánská dechovka a filmová hudba 

 

 Na západě jsou nejběžnějším a nejznámějším projevem balkánské hudby dechové soubory,  

a to hlavně díky hudbě Gorana Bregoviče a Bobana Markoviče. Dvou „balkánských mágů“, kteří 

balkánskou romskou hudbu exportovali do západního světa, především díky filmům Emira 

Kusturici. 

 Stathis Gourgouris ve své eseji Hypnosis and Critique: Film Music for the Balkans 

(Gougouris 2002) popisuje roli filmové hudby, která jako doprovod vizuálního ztvárnění Balkánu 

(resp. balkánských cikánů
43

) je důležitou součástí jeho obrazu ve světě. Rozebírá dva hudební 

skladatele filmové hudby – Gorana Bregoviče a Eleni Karaindrou. V mém výzkumu mají film  

a média důležité místo, protože pro percepci Balkánu ne-Balkánci nesou zásadní vliv. Konkrétně 

v případě filmové hudby pro Balkán můžeme mluvit o hudbě jako historické figuře
44

, která nese 

metaforu specifické historicko-sociální domény. Karaindrou (spolupracovala s filmovou tvorbou T. 

Angelopoula) spojuje evropský hudební přístup s balkánskými harmoniemi. Podobně Bregovič 

(spolupráce s E. Kusturicou) spojuje západ s Jugoslávií, už od dob své rockové kapely v 80. letech 

Bijelo Dugme. Hudba, prostřednictví níž utopie z Kustoricových filmů promlouvá (především 

Undeground), tak zosobňuje sociální rozpory, ovšem aniž by je řešila. V obou případech je nemožné 

hovořit o soundtracku, hudba je zde zcela vtělena do filmového obrazu, je tak součástí akce, 

                                                 
43 

  Anglické „gypsies“ v práci překládám do češtiny jako „cikáni“ 
44   

Gougouris 2002, str. 335 
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podtrhává obraz a provokuje autonomní snový stav.
45

 

 

Fúze
46

 

 

Další ze způsobů, jak lze na „balkánskou hudbu“ pohlížet, je z hlediska fúze. Robert Rigney 

(Rigney 2008) o balkánské muzice hovoří jako o mostě mezi hudbou Západu a Orientu: Jde  

o „balkánský styl lámaný přes západní čočku, který vytvořili lidé, kteří v „balkánské hudbě“ viděli 

něco, co sami lidé z Balkánu postrádali.“ Jak vyplyne dále, naprosto všechny z pražských kapel 

fúze využívají (hudba inspirovaná balkánskými melodiemi a jazz, český folk, americký pop, míšení 

jednotlivých (balkánských) kultur – v jedné skladbě píseň z Řecka a Rumunska zároveň). Jak např. 

vyplynulo z rozhovoru s akordeonistou Pavlem (Rajtaraj), není důležité, odkud melodie pochází, 

pokud se kapele líbí, nedělá jim problém vzít dvě různé kultury a vložit je do jedné skladby: 

„Pokud člověk cítí podobnost dvou melodií, neohlíží se už tak moc na to, odkud pocházejí. Jsou 

jako sestry, co se po letech našly, i když žijí každá v jiném koutě zeměkoule. Třeba v Peregrinu 

máme francouzský tanec Branled Ecosse - tedy "skotský branle" (tanec) a do toho jsme dali norské 

Hall of Tthe Mountain King. U Rajtaraje Razbolje - balkánská píseň, do které jsme vložili fragment 

jedné švédské instrumentálky.“
47

 Podobně houslista Jirka (Fekete Seretlek): „Co je pro nás specifický, 

to je ta fúze. Fúzujeme žánry, země, folklorní témata. Máš písničku, která má základ v ruský písničce, ale 

přejde do klezmer, zazní v ní srbská mezihra, bez jakékoliv svátosti vyrveme text, dáme tam jinej. S folklorem 

zacházíme naprosto svobodně, a pak nakonec z toho vyplivneme něco, co zase zní jako balkán.“
48 

 

Stereotypizace 
 

Todorova a její kniha s příznačným názvem Imagining the Balkans, kde se autorka táže, jak 

je možné, že stále přetrvává zatuhlý obraz Balkánu, založený na negativních představách, 

vzdálených od původního objektu (Balkánu), přímo vybízí k otázkám po kořenech stereotypního 

                                                 
45

   Ibid., str. 339 
46

 „Fúze kombinuje dva či více stylů. Hlavní charakteristikou jsou obměny v tempu, rytmu, někdy i „dlouhé hudební  

výlety“ rozdělené do menších partů. Hudebníci, kteří takovou hudbou hrají, jsou často obtížně zařaditelní do jiných 

žánrů. Často sami sebe považují za členy obou žánrových skupin (např. hudebník, který hraje hlavně blues ovlivněný 

rockem je označen jako „blues-rockový“ hudebník – jako Stevie Ray Vaughan). Může jít o mezikulturní spolupráci – 

nejčastěji západní populární hudby a lidových hudebních tradic z celého světa. Většinou bývají fúze výsledkem 

spolupráce mezi západními hudebníky a místními „stars“ (tak jako Paul Simon v roce 1986 na jeho albu Graceland 

spolupracovat s několika JihoAfrickými umělci). Zároveň mladší hudebníci, neseni na postmoderní vlně žánrů jako punk, 

newwave, hip-hop a elektronická hudba, z cizích prvků tvořili netradiční mozaiky (Manu Chao, ZapMama..“  

Zdroj http://worldmusic.nationalgeographic.com/view/page.basic/genre/content.genre/world_fusion_800/en_US . 
47

   Z rozhovoru s Pavlem, příloha 2, str. 109-114. U všech rozhovorů, na které budu v následujícím textu odkazovat, 

budu uvádět pouze, s kým byl veden a odkaz na strany, kde je rozhovor dohledatelný v příloze k diplomové práci (= 

příloha č. 2). V příloze je také dohledatelné datum vedení rozhovoru. 
48

   Z rozhovoru s Jirkou, příloha 2, str. 91-94 

http://worldmusic.nationalgeographic.com/view/page.basic/genre/content.genre/world_fusion_800/en_US
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vnímání dané oblasti. 

Jako stereotypy můžeme označit představy o druhých, v nichž jsou velké skupiny 

redukovány na minimum znaků. Velmi často si tvoříme představy o druhých lidech, které jsme ještě 

nikdy nepotkali a o nichž máme jen velmi povrchní nebo dokonce vůbec žádné informace  

a znalosti. I přesto, že jsme se s nimi třeba ještě nesetkali, domníváme se, že například Skoti jsou 

lakomí, Japonci zdvořilí a Jihoameričané emocionální. Takové vymezování nám pomáhá lépe se 

orientovat v komplexním sociálním světě a zároveň zabraňuje ohrožení vlastního sebehodnocení 

cizími osobami a skupinami
49

. 

Jak je vidět z dostupných studií a zájmu o tuto oblast a o vztahy mezi Balkánem a jinými 

částmi světa (nejnověji např. plánovaná konference Beyond the East-West Divide: Rethinking 

Balkan Music’s Poles of Attraction,
50

 či konference s tématikou stereotypů a předsudků pořádané 

v roce 2012 na Fakultě Humanitních Studií v Praze - Význam a pozice menšinových etnických 

skupin v interkulturním prostředí. Stereotypy, předsudky, konflikty), ambivalence a stereotypní 

vnímání přetrvává. Jako rozporuplný se zde stále jeví náš (tedy ne-Balkánců) postoj, kdy na 

Balkáně vnímáme jako pozitivum především přírodu, srdečnost a otevřenosti lidí, zároveň také ale 

zaostalost, násilí, nacionalismus a politický neklid (Hladký 2011). 

Pokud v českém akademickém prostředí zůstanu, za pozornost stojí výzkumy prováděné  

na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy Mirjam Moravcovou a Miloslavou Turkovou  

na téma stereotypního vnímání Balkánu
51

. Již z výše napsaného vyplývá, že naše vnímání Balkánu 

je řízeno určitými obecně sdílenými stereotypy. Ty pak často zatemňují poznatelnou realitu, přičemž 

stereotypizace se do reality může snadno promítnout, včetně mezinárodních vztahů
52

.  Moravcová 

s  Turkovou v publikaci Proměny reflexe balkánského prostoru ve vizích vysokoškolských studentů 

na přelomu 20. a 21. století (M. Moravcová 2005) představily výsledky opakovaného výzkumu 

stereotypních představ studentů českých vysokých škol na téma Balkán („Etnický obraz 

jihoslovanských národů“
53

). V souhrnu práce byli Balkánci považováni většinou za impulsivní, 

statečné, pohostinné, sebevědomé a družné
54.

) Odpovědi po bezprostřední asociaci vyvolané slovem 

Balkán byly: válečný konflikt, občanské střety a společenská nestabilita. Obyvatelé pak byli 

představeni jako přátelští, temperamentní a snadno podléhající ideologickým vlivům. Pohostinní, 

emoční, horkokrevní a vznětliví, se vzepjatým citem pro vlastní národ. Výzkumy Moravcové  

                                                 
49

   Nový, Schroll-Machl 2005, str. 40 - 43 
50

 Více info na: http://goldenpages.jpehs.co.uk/2012/03/05/beyond-the-east-west-divide-rethinking-balkan-musicspoles-

ofattraction/ 
51

   r. 2005 Proměny reflexe balkánského prostoru ve vizích vysokoškolských studentů na přelomu 20. a 21. století (in 

     Moravcová-Svoboda-Šístek: Pravda, láska a ti na Východě; 

     r. 1996 Moravcová: Etnický obraz jihoslovanských  národů, Lidé města č.10 
52  

 Tesař 2003, str. 80 
53

   Etnický obraz jihoslovanských národů,  in Lidé města 10, 1996. 
54

   Moravcová, M.: Bratr, přítel, cizinec – Pohled českých studentů na jižní Slovany, in: Lidé města 7, Praha IZV, 1996, 

      (str. 27 – 57) 

http://goldenpages.jpehs.co.uk/2012/03/05/beyond-the-east-west-divide-rethinking-balkan-musicspoles-of
http://goldenpages.jpehs.co.uk/2012/03/05/beyond-the-east-west-divide-rethinking-balkan-musicspoles-of
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a Turkové jsem kromě konceptu Balkanismu využila pro zjištění představ českých muzikantů o 

Balkánu a Balkáncích. 

 

Metodologie výzkumu 
 

 

Pro svůj projekt „balkánské hudby v Praze“ jsem jednoznačně zvolila strategii 

kvalitativního terénního výzkumu. Podle Dismana je cílem kvalitativního výzkumu „porozumění 

lidem v sociálních situacích“
55

. Jde o studium subjektivních, nikoliv objektivních kategorií. 

Výzkumník získává množství informací o velmi malém počtu jedinců, a proto jeho závěry mají 

nízkou reliabilitu, ale potenciálně vysokou validitu. Důraz byl kladen jednak zmapování konkrétní 

hudební scény, která však svou velikostí a povahou zcela jednoznačně dovolovala ponořit se do 

terénu. Těžiště výzkumu pak spočívalo především ve dvou technikách sběru dat, a to 

v polostrukturovaných rozhovorech s muzikanty a v zúčastněném pozorování na koncertech, 

festivalech a zkouškách. 

 

V rámci předvýzkumu jsem provedla dva pilotní polostrukturované rozhovory se členy 

dvou kapel (Korjen a Fez). Šlo mi především o specifikaci výzkumné otázky. V reálném výzkumu 

jsem celkově provedla 9 polostrukturovaných rozhovorů, v duchu přístupu „giving voice“, z nichž 

každý trval nejméně 1 hodinu (nejvýše však hodiny 2). Rozhovory byly nahrávány na diktafon  

a následně přepsány selektivní transkripcí, kdy byl poslouchaný text redukován (vypouštění 

opakovaných výpovědí, případně integrace podobných/stejných výpovědí, konstruování z několika 

specifických výpovědí jedné globální, se zachycením vnitřních vztahů), kódován a analyzován. 

 

Před každým rozhovorem jsem muzikantům rozeslala krátké dotazníky, které mi měly 

rozhovory usnadnit. Dotazníky povzbuzovaly informátory k zamyšlení se nad jejich vztahem 

k hudbě, kterou provozují a k Balkánu jako geografickému prostoru. Příklad otázek: 

 

- Slova, která se ti vybaví, když se řekne Balkán? (uveď alespoň 3 – 5 výrazů) 

- Jakým způsobem jsi se poprvé setkal/a s „balkánskou hudbou“/tancem? 

- Můžeš v několika bodech/výrazech jak/čím popsat, na tebe působí „balkánská hudba“? 

 

Předložené dotazníky mi pak rozhovory velmi usnadnily, protože nás oba, mě – výzkumníka, 

                                                 
55 

  Disman 2002, str. 289 
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i muzikanta – informátora, lépe navedly na konkrétní otázky v rozhovoru. Rozhovor byl otevřený, 

nechala jsem muzikanty hovořit o jejich vztahu k hudbě obecně, o jejich cestě k „balkánské hudbě“, 

o jejich vztahu k oblasti Balkánu. Velmi často se jednalo o hlubší reflexe, které byly přínosem i pro 

samotné hudebníky, jak mi později někteří řekli. 

 

Před každým rozhovorem jsem všem zúčastněným dala k vyplnění slepou mapu 

Balkánského poloostrova. 

 

Její vyplnění mi poskytlo bližší představu o tom, jak se skutečně muzikanti v dané lokalitě 

alespoň teoreticky pohybují, zda mají přehled o jejím politickém rozdělení, přibližných hranicích  

a státech. Dále mne zajímalo, aby mi do mapy zakreslili oblasti, ze kterých pochází hudba, kterou 

hrají. Jak se ukázalo, tato technika slepé mapy velmi dobře ilustrovala představu o Balkáně a dobře 

zapadla do celkového konceptu Balkanismu, který jsem zvolila pro tuto tématiku jako výchozí. 
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Další z klíčových technik bylo zúčastněné pozorování. To probíhalo především  

na koncertech kapel, festivalech, případně jejich zkouškách. Vždy jsem si vedla terénní poznámky  

a po každé události napsala tzv. snapshot. V terénu jsem si všímala několika věcí: kapely samotné – 

jak kapela vystupuje po stránce performativní, vizuální a body language. Kdo jsou její členové  

a jaké je její nástrojové obsazení. Jak vypadá celkové představení? Kromě kapely mne zajímalo  

i její publikum. Z jakých lidí se skládá? Jedná se o náhodné publikum, anebo šlo o cílený výběr 
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koncertu? Pokud se koncertu týče, v jakém prostoru probíhal? Čím byl prostor specifický, spojovalo 

prostory, kde se tento typ „balkánské hudby“ odehrál? Bylo na koncertě vstupné? Jednalo se  

o organizovanou akci?  Zajímaly mne i vzájemné interakce kapely a publika. Jak publikum na 

hudbu reagovalo? Dále mne zajímala i hudba samotná. Jaké skladby během večera zazněly, jakým 

způsobem a na jaké nástroje je kapela hrála. 

 

Nutno uvést mou pozici výzkumníka jako zúčastněného pozorovatele (participant jako 

pozorovatel), kdy jsem sama byla členem komunity ještě před započetím výzkumu. Stala jsem tak 

také nástrojem sběru dat, a proto bylo nutné dodržovat reflexivní přístup! Bohaté zkušenosti 

aktivního muzikanta mi dovolily s větší lehkostí nahlédnout hlouběji do terénu a blíže se seznámit 

s muzikanty, kterých se můj výzkum týkal. Jako nevýhodu hlubokého „insiderovství“ jsem shledala 

velkou zainteresovanost a neschopnost objektivizace. Až roční pobyt mimo skupinu, seznámení se 

s podobnými komunitami mimo ČR a četba odborné literatury mi pomohly k myšlenkovému 

odstupu. 

 Kromě rozhovorů a terénního výzkumu k mé práci neodmyslitelně patřilo i vyhledávání 

literatury na dané téma (témata balkanismus, Balkán, stereotypy, „balkánská hudby“). Jako klíčové 

publikace jsem zvolila následující: 

 

- Mirjana Lauševič: Balkan Fascination (Lauševič 2007) 

- Maria Todorova: Imagining the Balkans (Todorova 2009) 

- Dušan I. Bjelič: Balkan as Methaphor (Bjelic 2002) 

 

Kromě literatury to pak byly internetové diskuze (www.nyx.cz - diskuze „Cigáni, Balkán, Kletzmer 

a veškeré dechno“) a portály zabývající se balkánskou hudbou a její distribucí mimo Balkán 

(www.dunav.org) – na všech těchto portálech je zajímavé právě to, že to vždy byli ne-Balkánci, kteří 

je vytvořili a kteří se kolem nich sdružovali. 

 

Výzkumný vzorek mé práce byl účelový, de facto ohraničen výběrem jejího tématu „Češi, 

kteří hrají balkán“. Právě množina hudebníků, kteří v Praze hrají hudbu z Balkánu, aniž by sami 

z Balkánu byli, mne podnítila z provedení výzkumu. Proto jsem do výzkumu zařadila všechny mně 

známé kapely, které v Praze v současné době vystupují a vzájemně se mezi sebou znají, právě díky 

tomuto hudebnímu stylu. V současné době (rok 2011 – 2012) lze v Praze najít na sedm kapel: 

Džezvica, Mijaktič Orkestar, Fez, Roooombaaaa, Rajtaraj, JazzBalk. Fekete Seretlek. Ačkoliv mou 

premisou bylo zpočátku zkoumat pouze kapely, kde vystupují jenom čeští muzikanti, musela jsem 

z ní ustoupit, protože taková kapela je zde pouze jedna (Mijaktič). Kromě Čechů v kapelách jsou 

http://www.nyx.cz/
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hudebníci z Polska (Džezvica), Bosny a Hercegoviny (Fez, Roooombaaaa), Slovinska (Fekete 

Seretlek) a Bulharska (Jazzbalk). Do výzkumného vzorku jsem tedy z těchto kapel vybrala 

muzikanty – Čechy. Snažila jsem se vybrat z každé kapely alespoň dva. Celkový vzorek tedy čítá 10 

českých hudebníků, které jsem podrobila rozhovoru. 

 

Z dvou typů výzkumného prostředí, jak navrhuje např. Silverman (soukromé a veřejné 

prostředí
56

) se jedná o prostředí otevřené, veřejné, které není omezeno žádnou kontrolou. Jedině 

pozorování zkoušek kapel ode mne vyžadovalo bližší seznámení se členy, kteří mi dovolili se 

zkoušky účastnit. Všechny ostatní terény jsou naprosto otevřené (koncerty, jam sessiony), ztížený je 

pouze přenos informací o konání akcí (většinou před www.facebook.com, kdy jsou pozvánky 

rozesílány mezi přáteli), výjimečně na webech klubů, kde se koncert koná. Jam sessiony nejsou na 

webech nikdy uvedené.  

Výzkum proběhl v Praze, především v  komornějších hudebních klubech, kde se koncerty 

odehrávaly (Studentský klub K4, Café v Lese, Literární kavárna Řetězová, Bar HZK, Ta Kavárna, 

Café na půl cesty, studio Rubín, Krásný Ztráty, Baráčnická rychta, restaurace Mon Ami)
 57

,  

a to v letech 2010 – 2012. Jednalo se o synchronní výzkum, zabývala jsem se tedy obrazem 

„balkánské hudby“ v Praze tak, jak se scéna ukazuje nyní (resp. v časové úseku provádění 

výzkumu). Výzkum je bez problému přenositelný v čase, samotnou mne zajímalo, jak se bude 

situace dále vyvíjet, či naopak, jak situace vypadal v minulém desetiletí. 

 

Nejdůležitějším etickým aspektem bude v tomto výzkumu reflexivita, protože, jak jsem již 

uvedla výše, v dané komunitě se nacházím na pozici insidera, účastníka jako výzkumníka,  

což s sebou kromě jistých výhod (snadný vstup do terénu, snadné navázání kontaktů s informátory, 

jednodušší zaměření na data) nese i nevýhody, jakým je zúžený a jednosměrně zaměřený pohled  

a obtížnost vidění tohoto světa zvenčí a s větší mírou objektivity. Dle Guillemina a Gillama by 

výzkum sám o sobě měl být reflexivním procesem, což znamená, že „výzkumník by se měl neustále 

zabývat svými kroky a jejich dopady na průběh výzkumu a měl by je podrobovat stejnému 

kritickému zkoumání, jako kterákoliv jiná data.“
58

Zvláště pak v případě, kdy je výzkumník sám 

nástrojem sběru dat. Nutné bude se neptat pouze po tom, „co vím?“, ale také „jak to vím?“.
59

 

Procedurální etika výzkumu zahrnuje předložení informovaného souhlasu. V informovaném 

                                                 
56

    Silverman 2005, str. 213 

57 http://www.k4klub.org, http://cafevlese.cz/, http://www.knihytynska.cz/kavarna.html, http://www.hzk.cz/, 

       http://www.takavarna.cz/, http://www.greendoors.cz/cafe_na_pul_cesty/o_kavarne, http://www.astudiorubin.cz/, 

       http://www.krasnyztraty.cz/, http://www.baracnickarychta.cz/, http://www.restauracemonami.com/ 
58 

  Guillemin a Gillam 2004, str. 25 
59 

  Ibid, str. 26 
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souhlasu byly informátorovi poskytnuty obecné informace o výzkumu a o způsobu nakládání se 

získanými daty. Jména kapel jsem se rozhodla neanonymizovat. Jde o kapely známé a její členové 

s výzkumem souhlasili. Pokud se týče jmen jednotlivých informátorů, s nimiž jsem dělala 

rozhovory, záleželo na jejich přání, zda si přáli nechat údaje skutečné, či bylo nutné anonymizovat. 

 

K práci přikládám CD s hudebními ukázkami analyzovaných kapel. Každá z kapel mi 

poskytla jednu svou píseň, kterou sama považuje za reprezentativní toho, co dělají. Je tak zajímavé 

postavit vedle sebe sedm různých skladeb, které ilustrují, jak široký může pojem „balkánská 

hudba“ v Praze být. Jednotlivé ukázky v práci popisuji z hlediska jejich hudebních prvků. Důraz je 

spíše než na rozbor a transkripci kladen na rozhovory – na způsob, jak o své hudební tvorbě mluví 

členové kapel, co je přimělo k jejímu výběru, hraní, specifickému zpracování, inspiraci a podobně. 

Opět to souvisí s přístupem etnomuzikologa, který se liší o toho muzikologického. Můj přístup je 

více než muzikologický, antropologický. Zajímá mě především, jak o hudebě muzikanti hovoří  

a jak ji provádějí, než hudba samotná. Zároveň předkládám i text písně a její překlad. Hudební 

ukázky na CD takto plní ilustrativní účel.  

Další přílohou jsou transkripce rozhovorů se členy kapel, na které v textu odkazuji. 
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2. ČÁST: Analýza - kapely 

 

 

Češi, kteří hrají „balkán“ 
 

Na tomto místě představuji sedm vybraných kapel a jejich muzikantů, kteří se aktivně věnují 

performanci „balkánské hudby“ v Praze: Džezvica, Fekete Seretlek, Fez, JazzBalk, Mijaktič 

Orkestar, Rajtaraj a Roooombaaaa. Každou z kapel popisuji po objektivní stránce – jak se kapela 

prezentuje na webových stránkách, v jakém hraje složení nástrojů, na jakých místech a při jakých 

příležitostech kapela vystupuje, jak vypadá její publikum. Jak se kapela vizuálně stylizuje a jaké 

volí prvky pro sebeidentifikaci. 

Objektivní data doplňuji subjektivními výpověďmi muzikantů, získanými z vedených 

rozhovorů. Tedy, jak kapelu popisují sami její členové, jak reflektují její vznik a průběh, jak hovoří 

o výběru zaměření na Balkánský poloostrov a konkrétním výběru repertoáru. V analýze rozhovorů 

sleduji, jak se jejich představa o Balkáně promítá do jejich tvorby, proto mne v neposlední řadě 

zajímá i jejich osobní zkušenost s Balkánem a momenty, kdy a jak se setkali s „balkánskou hudbou“, 

přesněji řečeno s tím, co si pod „balkánskou hudbou“ představují.  

 

Nejvíce prostoru věnuji kapele Džezvica. Teoretická data jsem se snažila ukázat především 

na jejím veřejném vystupování a práci s hudbou. Proto, že se jedná o kapelu, kde působím, snažila 

jsem se o reflexivní odstup a do dění příliš nezasahovat. 

 

Je třeba přiznat, že jen dvě z uvedených kapel jsou zcela prosty Balkánu a pouze jedna je 

jenom česká. V ostatních případech je v kapele vždy alespoň jeden, i když asimilovaný, cizinec.  

Ve čtyřech je to muzikant původem z Balkánu: Aida (Fez), Predrag (Fez) a Saša (Roooombaaaa) 

pocházejí z Bosny; Matja (Fekete Seretlek) ze Slovinska; Tanita (JazzBalk) z Bulharska; Agnieszka 

a Olga (Džezvica) jsou z Polska. Všichni cizinci žijí dlouhodobě v České Republice (nejkratší doba 

je 5 let - Aida, nejdelší 20 let - Saša, Tanita se tu narodila bulharským rodičům) a mluví výborně 

česky. Těžiště mého výzkumu jsou ale čeští muzikanti. Hudebníci – Balkánci, jsou důležitým 

kontextem pro české muzikanty, proto je ve výzkumu zmiňuji, ale významněji se jimi nezabývám. 

Zajímají mne tedy i konkrétní jednotliví muzikanti. Jací jsou lidé, kteří hrají „balkánskou hudbu“, 

kde vyrostli, co vystudovali a jak se živí? A hlavně tedy, jaká byla jejich cesta k hudbě, především 

pak k té „balkánské“? Jaký mají vztah k této geografické lokalitě? Z každé kapely tak představím 

alespoň dva muzikanty, se kterými jsem vedla polostrukturovaný rozhovor. 
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Nakonec se v této kapitole zabývám hudbou samotnou. Zajímalo mne, jak svou tvorbu 

prezentují, kde berou inspiraci, kde a jak se ji naučili hrát a na jaké nástroje ji hrají. Kromě 

stěžejních technik interview a terénního pozorování mi posloužily i nahrávky kapel. Od každé jsem 

obdržela jednu nahrávku, která je pro kapelu dle jejích slov reprezentativní - „balkánsk“. Skladby 

jsem se rozhodla nepřepisovat, pouze popsat na základě atributů, které kapely uvádí jako důležité 

pro jejich představu „balkánské hudby“. V oddílu syntéza potom atributy srovnávám s těmi, které 

podává Lauševič (Lauševič, 2007) a Scott (Scott 1998). Přiložené CD pak ilustruje, jak různorodý 

může „balkán“ v Praze být.  

 

Pořadí kapel jsem zvolila následovně: Džezvica, Rajtaraj, Rooombaaa, Fez, Fekete Seretlek, 

JazzBalk a  Mijaktič. Začínám dvěma kapelami, ve kterých nepůsobí žádný Balkánec. Nejdříve 

Džezvicou, ve které sama působím. Té věnuji nejvíce prostoru, s muzikanty jsem strávila nejvíce 

času a jsem výborně obeznámena se „zákulisím“ kapely. Rajtaraj je druhou kapelou, která je  

ne-balkánská. Jedná se spřátelenou kapelu Džezvici, klarinetista a kytarista Honza působí v obou 

uskupeních. Ve všech ostatních kapelách působí minimálně jeden Balkánec. Kapely Fez  

a Rooombaaa jsou si velice podobné neformálností (neexistence zkoušek, spíše „anti-image“ – na 

koncert v neformálním oblečení, neohlášené koncerty, nekladení důrazu na publikum). JazzBalk se 

od ostatních odlišuje především tím, že je složená z profesionálních hudebníků (studentů  

a absolventů konzervatoře Jaroslava Ježka). Jejich hudba a přístup k ní je tak specificky ovlivněn. 

Fekete Seretlek je naproti tomu skupina složená z herců. To jejím koncertům dodává zcela jiný 

nádech, než je tomu v předchozích kapelách. Poslední kapelou je Mijaktič Orkestrar. Kapela, která 

byla vůbec první, kdo začal „balkánskou muziku“ v Praze hrát a hlavně prosadit. Pod dřívějším 

názvem Gothart vystupovali na známých festivalech (Colours of Ostrava) či pořadech (Noc 

s Andělem). Všem kapelám je společná inspirace balkánskými melodiemi a jejich produkce (někdy 

i společná) v Praze. Členové kapel se velmi často protínají, ať oficiálně (stálí členové – Vojta působí 

v Džezvice, Rooombaaaa, Fez i Jazzbalk, Honza v Džezvice a Rajtaraj, Petra působila v Džezvice, 

nyní v JazzBalk), nebo na společných jam sessionech. 
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Džezvica
60

 
 

Z následujícího popisu kapel věnuji Džezvice nejvíce prostoru proto, že je to kapela,  

ve které od jejího začátku působím. Její členy tedy dobře znám, vím, kdy a za jakých okolností  

do kapely přišli, a jak se kapela postupně zformovala do své nynější podoby. Zajímalo mě, jak  

o kapele hovoří další její členové, jak reflektují začátek svého působení a jak se jejich pohled na 

Balkán vyvíjel. Výsledek byl přínosný nejen pro mě jako pro autora diplomové práce, ale také pro 

kapelu, která si tímto prošla určitou sebereflexí.  

 

Jak se kapela prezentuje na webových stránkách www.dzezvica.cz 
 

„Džezvica je mladá pražská kapela, která se ve své hudbě inspiruje rytmy a melodiemi  

z Balkánského poloostrova a jeho okolí. K typické představě balkánské dechovky má ovšem Džezvica daleko 

– čerpá z ní část inspirace, ale hraje svým, odlišným stylem. Přispívá k tomu  

i nástrojové obsazení kapely – tvoří ji akordeon, kytara, cajon, violoncello, viola, klarinet a příčná flétna.  

V jejích aranžích uslyšíte písně z Makedonie, Bulharska, Srbska, Chorvatska, ale třeba  

i Maďarska, Rumunska a Řecka, které se snaží interpretovat vlastním způsobem. Každý z členů kapely 

pochází z jiného hudebního prostředí – od klasické hudby přes worldmusic, swing, gospel  

či folklor – a svoje zkušenosti využívají v tvorbě Džezvici. Repertoár kapely sahá od teskných balad až  

po svižné a rytmické skladby. Mezi oblíbené žánry Džezvici patří například bulharské  

a makedonské lidové písně, bosenský sevdah a iláhie či romská hudba. Charakteristický zvuk tvoří 

charismatický ženský trojhlas využívající fúze evropské a orientální hudby a dynamické liché rytmy.
61

 

 

Dále kapela pokračuje popisem své historie: 

 

„Kapela se začala formovat na počátku roku 2007 pod taktovkou klavíristky Petry Kotvové jako 

„VHS - Volné hudební sdružení“, a její repertoár se pomalu posouval od Petřiných kompozic  

k rytmičtějším skladbám z Balkánu. Následovaly první koncerty po kavárnách a několika pražských klubech, 

skupina nahrává své první demo nazvané Ahodž. Píše se rok 2008, a kapela, trefněji přejmenovaná  

na „Džezvica“, již má široký repertoár a stále inspiraci. Vystupuje v komornejších pražských klubech,  

v červnu pak na festivalu RefuFest na Náměstí Míru. 

V roce 2009 se Džezvica zvolna začíná vypravovat i za humna stověžaté matičky, ale zatím jen velmi 

nesměle. Do začátku roku 2010 jsou pro kapelu téměř typické personální obměny na různých postech,  

po ustálení sestavy ovšem následuje rok bohatý na vystoupení. Kromě několika vlastních koncertů či 

dvojkoncertů a soukromějších akcí se Džezvica objevuje opět na červnovém Refu Festu, v září pak na 
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 Oficiální informace jsou dostupné na webech:  http://www.dzezvica.cz/ ; http://bandzone.cz/dzezvica  
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Převzato z webových stránek www.dzezvica.cz, záložka „O kapele“ 
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Worldfestu na Grabštejně. 

 Na jaře 2011 nastaly další změny – Petra se rozhodla jít jinou cestou a Olinka se nám vrátila  

do Polska. Přivítali jsme mezi nás novou zpěvačku – Agnieszku, její příchod nás postrčil dopředu a konečně 

jsme nahráli ve studiu pár písní. Přijďte ochutnat voňavou směs uvařenou v džezvice!“
62

 

 

Z rozhovorů pak komentáře členů kapely: Z toho, jak o kapele její členové mluví, je cítit, že 

svou tvorbu kriticky reflektují z hlediska ve vztahu k Balkánu. Když srovnám s tím, co o sobě 

Džezvica tvrdila v jejích začátcích: „Vaříme to nejlepší z lidové hudby Makedonie, Bosny, Chorvatska, 

Srbska, Rumunska, Turecka, Bulharska a nově i Maďarska. Hrajeme všechno od bosenských náboženských 

iláhijí přes cikánské srbské písně k tradičním lidovým písním ze všech koutů Balkánu. Pro Džezvica sound je 

charakteristický cikánský zpěv hlavní zpěvačky, sytý bas violoncella, sedmi-osminový rytmus a klavírní 

aranže. Ochutnejte tradiční směs připravenou v Džezvici!“
63  Postupem času členové pochopili, že 

„tradiční balkánská hudba“ je prázdný pojem, i na samotném Balkáně. Když k tomu přidáme 

nástrojové složení (cajun, klavír, violoncello) a způsob provedení (především fúze), lze hovořit 

maximálně o inspiraci melodiemi z Balkánu.  

 

 „…hrajem balkánskou a cikánskou hudbu. Ale je fakt, že v poslední době jsem začal víc přemýšlet a o tom 

dumat a dávat si pozor na to, jak to formuluju, protože existujou lidi, co to vnímaj hodně ortodoxně a tyhle 

věci si možná zasloužej přesnější vyjádření. Spíš to rozvinu. Tedy že se inspirujeme balkánskou hudbou, ale 

hrajem si to po svým, středoevropským způsobem.“
64   

 

„...hrajeme písničky z Balkánu, proto říkáme, že jsme balkánská kapela. Ne tím, že je někdo z nás Balkánec 

nebo že to chceme dělat jako Balkánci. Děláme to po svým..“
65

 

 

Složení kapely 

 

 Kapela se skládá ze sedmi členů, nicméně slyšet je můžeme hrát od členů čtyř až k devíti: 

Agnieszka: zpěv; Alena: zpěv, příčná flétna; Adéla: viola; Honza: kytara, klarinet, zpěv; Vojta: 

violoncello, zpěv; Jonáš: darbuka, doumbek, cajon, zpěv; Pepe: akordeon. Hosté Olga: zpěv; Petra: 

klavír, akordeon, zpěv; Alina: cajon, darbuka. 

 Kromě Agniezky a Olgy jsou všichni členové Češi. Agnieszka a Olga pochází z Polska a do 

České Republiky přijely obě za studiem. Žijí zde více než šest let, mluví perfektně česky a pracují 
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 Převzato z  http://talents2008.freemusic.cz/kapela.php?id=79. Takto se Džezvica představovala v roce 2008 na 

soutěži Colours Talent.  
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 Z rozhovoru s Honzou, str. 81-85 
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zde. Pokud se „balkánské hudby“ týče, dostaly se k ní až prostřednictvím působení v kapele 

Džezvica. Všichni vystudovali VŠ v České republice (od technického, přes ekonomické 

k humanitnímu zaměření), jediná Agnieszka má hudební vzdělání (konzervatoř v Polsku).  

Pro všechny je hudba sice velmi intenzivním, ale stále jen koníčkem. Profese, které vykonávají, 

jsou IT, ekonomie, management, administrativa, výuka jazyků. Pokud se hudby týče, každý 

z muzikantů pochází z jiného hudebního prostředí, v kapele se tak míchá vliv klasické hudby (Alena, 

Agnieszka, Vojta, Adéla), africké a „středověké“ hudby (Jonáš), českého a moravského folkloru 

(Adéla), swingu (Honza), gospelu a irské hudby (Agnieszka). Džezvica je kapela poměrně mladá, 

nejmladšímu členovi je 22 let (Adéla), nejstaršímu 34 (Pepe). Z Džezvici jsem vedla 

polostrukturované rozhovory s Honzou a Vojtou. Oba hudebníky představuji v medailoncích:  

 

 

Honza  

Honza je třiadvacetiletý student pražské Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty. 

Hraje v několika kapelách, dvě z toho berou pro svou tvorbu inspiraci v oblasti Balkánského 

poloostrova (Džezvica, Rajtaraj), další kapela hraje hudbu „středověkou“ (Peregrin). V Džezvice 

Honza působí jako kytarista, klarinetista a zpěvák. Už od dětství se chodil učit hrát do základní 

hudební školy na klarinet a saxofon. Jako samouk se pak naučil hrát na kytaru, cistru a šalmaje.  

S „balkánskou hudbou“ se poprvé aktivně setkal v kapele VHS (dnešní Džezvica) v roce 2006,  

kdy do kapely přišel. Pasivně to bylo o několik let dříve, kdy se k němu dostaly nahrávky 

balkánských dechovek Bobana Markoviče či Emira Kusturici. Do Rajtaraje Honza přišel v roce 

2009, kdy nově vznikající kapela hledala kytaristu. Pokud se jeho osobní zkušenosti a vztahu 

k Balkánu týče, v roce 2007 navštívil Chorvatsko v rámci dovolené. Svůj pobyt nereflektuje zvlášť 

významně, nepřišel do styku ani s tamní kulturou ani s hudbou. Pod Balkánem si Honza představí 

především hudbu a cikány-muzikanty.  

 

Alena: „Když se řekne Balkán, když si představíš tu oblast, jaký slova, výrazy, se ti vybaví?“ Honza: „Pro 

mě hlavně hudba a to, že hraju v kapele, která o sobě tvrdí, že hraje hudbu inspirovanou Balkánem, potom 

obrázky muzikantů, často cikánů nebo někoho, kdo tak pro mě vypadá.“  

A: „Ten obrázek muzikantů - cikánů, když si ho představíš, jak ti muzikanti vypadaj?“  

H: „Pro mě takovej ten prototyp snědčí, knír, má v ruce od tuby přes harmoniku po kytaru.“
66
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Vojta 

Vojtovi je 26 let. Je studentem pražské Vysoké školy ekonomické, obor Mezinárodní obchod. 

Hudba je jeho hobby, nicméně zabírá většinu jeho volného času. Hraje na violoncello, zobcové 

flétny, gambu a zpívá. Působí nejméně v šesti různých uskupeních. Téměř do všech se dostal jako 

hostující člen, který v kapele po chvíli našel své stálé místo.  Balkán zná z osobní zkušenosti 

z pěších túr. S tamní hudbou se ale poprvé setkal až v Praze při hostování v kapele Džezvica.  

Po prvních obtížích s rytmem a harmoniemi se do hudby vžil a postupně našel své místo i v dalších 

kapelách, které hrají „balkán“ – Fez, Roooombaaaa, JazzBalk. Kromě balkánské hudby se věnuje 

klasice – hraje ve Vinohradském symfonickém orchestru, a hlavně staré hudbě. Vojta je jediný ze 

členů kapely, který s „balkánskou hudbou“ před působením v Džezvice nepřišel do styku vůbec. 

Gorana Bregoviče neznal a v Džezvice se objevil náhodou jako záskok za violoncellistu, který odjel 

na stáž. To, že se Džezvica zaměřovala na tento region, pro Vojtu nebylo podstatné, důležité bylo, 

že v kapele hrají muzikanti, kteří dle jeho soudu byli dobří. „Garance toho, že tam hraje Petr, byla pro 

mě dostatečná na to, že to nebude úplně nejhorší spolek a že do toho na záskok jednoho koncertu půjdu…  

I přes to že (kapela) byla složená z dobrých muzikantů, tehdejší výsledný zvuk kapely nebyl tehdy tak dobrý, 

jak bych očekával. Ze začátku jsem ani moc nezval na koncerty své hudební kamarády.“
67

 

 

Proč zrovna Balkán/“balkán“?   
 

Proč kapela začala hrát zrovna hudbu inspirovanou melodiemi z Balkánského poloostrova? 

Tato otázka se zpočátku jevila jako složitá, neboť z nynějších sedmi členů kapely zbyli z původního 

složení pouze dva. Všichni ostatní přišli už do „balkánské kapely“ s ustáleným repertoárem, který 

brali jako samozřejmost. Věděli, že Džezvica hraje hudbu inspirovanou balkánskými melodiemi,  

ale konkrétní představu, o jakou hudbu se jedná, ani zkušenost s ní neměl nikdo. Při představě 

„balkánské kapely“ jim na mysl přišla přirozeně dechovka Gorana Bregoviče:. „V podstatě jsem  

o Džezvice nevěděla nic moc, až na to, že tam zpívá  Oli a že hrajete balkán, ale pořádně jsem ani nevěděla, 

co si mám pod tím představit. Balkán jsem tehdy asi vnímala spíše jako takovou tu klasickou dechovku, nebo 

něco na způsob Bregoviče, ale nějak mi Olinka do toho moc nezapadala jako zpěvačka, tak jsem byla 

zvědavá.“
68 

Anebo představa „jiné“ až „exotické“ hudby: „Co jsem si tak mohl představit? Nejspíš vůbec 

nic, respektive asi jen to, že to bude něco exotického, jiného, tudíž zajímavého - a proto to zkusím.“
69

  

Do podoby, ve které kapela začala hrát, Džezvicu nasměrovala Petra, zakladatelka kapely, která 

jako jediná z členů měla k oblasti Balkánu bližší vztah, jako jediná oblast procestovala a přišla  

do kontaktu i s místními hudebníky a hudbou (především bosenské iláhie a sevdah). Pro všechny 
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ostatní členy, včetně současných dvou, působících v kapele od jejího počátku (mě a kytaristy 

Honzy), byla Džezvica pouze první příležitostí si zahrát v nějaké
70 

kapele a nad výběrem repertoáru 

jsme si nelámali hlavu. Jak to shrnul v rozhovoru Honza: „Já jsem tam vlastně přišel na inzerát: 

hledáme trubku/hoboj/klarinet do kapely, která chce hrát balkánskou dechovku. Na tohle jsem narazil na 

nyxu a tohle mě tam přivedlo. Byl jsem v takový situaci, kdy jsem byl pár měsíců v Praze nově na vejšce a byl 

jsem rozhodnutej nějakým způsobem zužitkovat svoje hudební vzdělání. Říkal jsem si, že je divný, když člověk 

hraje 8, 9  let na nějakej hudební nástroj, učí se v hudebce, a pak nehraje v žádný kapele. Takže, jednak jsem 

tou dobou měl pocit, že v Praze bych mohl své hraní na nástroje nějak zúročit v nějaké kapele, a jednak se mi 

v tom období balkánská dechovka, tedy přinejmenším to, co jsem si pod tím tehdy představoval, líbila.“
71

 

 

Honza nijak zvlášť netoužil hrát konkrétní hudbu, inspirovanou hudbou z Balkánu. Hlavním 

přáním bylo zúročit své zkušenosti s hraním na nástroj(e). S hudbou z Balkánu se setkal dříve pouze 

v nahrávkách Gorana Bregoviče - s balkánskou dechovkou (jak se ukazuje v následujících 

rozhovorech). Jeho očekávání byla tehdy spjata s hudbou tohoto typu. Až později, nyní s odstupem, 

„balkánskou hudbu“ od dechovky odlišuje a během svého dlouholetého působení v kapele 

reflektuje výběr repertoáru jako logické vyústění společného hudebního vkusu hudebníků, kteří 

Džezvicu v jejím začátku tvořili: „Já mám pocit, že nás tam nasměrovala Peťa. To byl ten první impuls,  

a potom si myslím, že se nám tam docela zalíbilo, že nemáme důvod se orientovat někam jinam. Respektive, 

na tom Balkánu se v podstatě všichni shodnem. Možná je taky jeden z těch důvodů, kdybychom se pokoušeli 

najít jinou oblast, na který bychom se shodli, tak by to bylo těžký. Mám takovej pocit, že každej posloucháme 

nebo orientujem se na trochu jinej styl hudby a tímdle jsme docela pestrý. A Balkán je jeden z mála, na 

kterým jsme se shodli. V poslední době jsme navrhli, že bysme mohli přidat nějaký severský.“
72

  

 

Podobně Vojta, pro kterého Džezvica byla také první kapelou, ve které působil: 

 

„V Džezvici jsem asi od roku 2008. Poprvý jsem s váma hrál ve Vesuvu v Karlíně. Už vůbec netuším  

a nevzpomínám si, zda-li mi Petr, který mě oslovil, řekl, že jde o Balkán, ale asi ano, případně pokud by 

neřekl, asi bych se zeptal, co asi tak tak kapela hraje, takže jsem to nejspíš tušil. A co jsem si tak mohl 

představit? Nejspíš vůbec nic, resp. asi jen to, že to bude něco exotického, jiného, tudíž zajímavého - a proto 

to zkusím. Jestli mi to nějak popisoval, už též netuším, možná se mohl zmínit o lichém 7/8 rytmu. Navíc 

garance toho, že tam hraje Petr, byla pro mě dostatečná na to, že to nebude úplně nejhorší spolek a že do 

toho na záskok jednoho koncertu půjdu. Spíš jsem to neřešil, Petr mě požádal o laskavost, abych zaskočil a 

vypomohl na jeden koncert, tak jsem řekl ano. A jak to na mě působilo potom, hudba se mi velmi líbila, byla 

zajímavá, hodně rytmická a atypicky melodická. I přes to, že byla složená z dobrých muzikantů, tehdejší 
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výsledný zvuk kapely nebyl tehdy tak dobrý, jak bych očekával. Ze začátku jsem ani moc nezval na koncerty 

své hudební kamarády, byl jsem to té doby zvyklý pouze na klasiku - orchestr, kvarteto, tohle byla první moje 

zkušenost s hraním v kapele, takže jsem ještě netušil, co to obnáší.“
73

 

 

A Agnieszka:  

 

„Oli mě pozvala na čarodějnickou párty u Jonáše, že prej tam bude i Džezvica a že si je můžu konečně 

poslechnout, a tak jsem šla. V podstatě jsem o Džezvice nevěděla nic moc, až na to, že tam zpívá  Oli a že 

hrajete balkán, ale pořádně jsem ani nevěděla, co si mám pod tím představit. Balkán jsem tehdy asi vnímala 

spíše jako takovou tu klasickou dechovku, nebo něco na způsob Bregoviče, ale nějak mi Olinka do toho moc 

nezapadala jako zpěvačka, tak jsem byla zvědavá. Ten večer tedy hrála Džezvica, Oli zpívala a já jsem se 

začala zapojovat, vymýšlela si druhé hlasy pak jsme od balkánu přešly k polským lidovkám.  Zkrátka to bylo 

skvělé, hrozně mě to bavilo. A ještě než party skončila, tak za mnou přišli Honza s Jonášem s otázkou, jestli 

bych nechtěla v Džezvice zpívat, že Olinka odjíždí. Bez rozmyšlení jsem hned souhlasila, protože jsem věděla, 

že mě to s váma bude děsně bavit!“
74

 

 

Z rozhovorů je dobře vidět, jakým způsobem se kapela zformovala – postupným 

oslovováním přátel - muzikantů. Během fungování kapely (od roku 2007) se vystřídalo více než  

dvanáct muzikantů. Ve většině případů byl důvodem odchodu odjezd na stáž či jiné studijní 

povinnosti či nedostatek času. V současné sestavě kapela působí druhým rokem. 

 

Jak naznačoval rozhovoru Honza i úvodní odstavec z webových stránek kapely,  

za vznikem Džezvici i důvodem, proč se kapela začala orientovat na Balkán, stojí klavíristka Petra 

(nyní působí v uskupení JazzBalk – viz dále). I přesto, že už několik let v Džezvice nehraje, zařazuji 

rozhovor s Petrou do kapitoly o Džezvice, protože pro její budoucí působení měla Petra zásadní vliv. 

Petra je jediný (ex)člen kapely, který měl zájem a znalost o Balkáně ještě před tím, než se začala 

zabývat hudbou z této oblasti. Její vliv pak sehrál důležitou úlohu při formování hudebního vkusu 

dalších členů. Z rozhovoru s Petrou se výběr inspirace hudbou z Balkánu jeví jako promyšlená 

volba. Petra chtěla hrát něco, co je originální, co se na české scéně vyskytuje málo. Přiznává, že ji 

k tomu inspirovala hudba Gorana Bregoviče, dle jejích slov všichni Bregoviče stejně poslouchali 

(„všichni jsme na tý vlně jeli“
75

).  Důležité bylo, aby v písních byl rytmus. Zároveň bylo ale třeba 

pracovat s nástrojovým obsazením, které měla k dispozici (klavír, violoncello, housle a zpěv).  

Už tedy aranžemi se od Bregoviče odlišovala. K tomu se přidal její zájem o bosenskou kulturu, 
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odkud později přivezla množství inspirace. 

Alena: „Jak to začalo, vůbec si nevzpomínám, kdy jsi do kapely přinesla ty balkánský písničky?“  

Petra: „Někdy v tom roce 2004. Začala jsem dávat dohromady svý songy, Orten..  Měla jsem vlastní kapelu, 

cello, housle, klavír a ty zpěv.  Jak jsme hráli ve Skabetce, tak to bylo hrozný. (Jednalo se o první veřejný 

koncert kapely, kde zazněly především autorské skladby Petry, složené na texty básní Jiřího Ortena). Natočili 

jsme si to na video. A moje babička, která měla Alzheimera, se na to dívala a nepoznala mě a seděla před tou 

televizí a říkala: dyť to je hrozný, to ani není hudba! A mě došlo, že pokud chci hrát při takovejhlech 

příležitostech pro lidi, tak to musí mít rytmus, musí to bejt chytlavý. Orten je dobrej do hudebky, kde ty lidi 

seděj. A tehdy docela frčel Bregovič, Černá kočka, bílej kocour, tak mě to docela oslovilo. V Paříži jsem 

hodně studovala o tom konfliktu tam  a připravovala jsem se, že pojedu do Bosny. Hrozně mě tam zaujala ta 

melodie, ty harmonie. Viděla jsem v tom něco originálního, co tady dělá málo lidí a co se mi fakt líbí. 

Uvědomila jsem si, že pokud ty lidi v hospodě nebo někde v klubu chceme zaujmout, tak to prostě musí mít 

rytmus, musí to bejt našláplý. A protože jsem nic takovýho neměla, tak jsem začala hledat jinde.“ 

A: „Takže ten balkán … to tě nasměroval Bregovič?“ 

P: „No v tý době to frčelo, všichni jsme jeli na tý vlně. Asi to bylo spojený s tím mým zájmem o tu Bosnu.“
76

 

 

 

Jaký je Balkán/balkán podle hudebníků Džezvici 

 

Protože o sobě tvrdíme, že hrajeme „balkán“, lépe řečeno, hudbu inspirovanou melodiemi 

z Balkánu, zajímalo mě, co tedy Balkán pro členy Džezvici znamená. Jak se na Balkáně orientují  

(k tomu jsem využila slepých map), a podle vzoru výzkumu Moravcové a Turkové
77

 jsem se ptala 

na výrazy, kterými by Balkán popsali. Zajímalo mě, na základě čeho si tuto představu vytvořili.  

A nakonec, jestli se tato představa odráží v jejich tvorbě.  

 

V popisu Balkánu se v rozhovorech objevují výrazy (řazeno od těch, které se v rozhovorech 

a dotaznících vyskytovaly nejčastěji, po ty méně frekventované): 

 

hudba, dechovka, nepravidelný rytmus, nezávaznost, otevřenost, sevdah, iláhije, bohémský život, 

nespoutanost, temperament, válka, bída, utrpení, nepořádek/zaostalost, Chorvatsko, Rumunsko, 

muzikanti-cikáni, multikulturní, fantastický, vstřícný, přirozený, předsudky, romantika. 

 

Škála výrazů je široká, podobně jako ve výzkumu Moravcové a Turkové (válečný konflikt, 

občanské střety a společenská nestabilita, obyvatelé přátelští, temperamentní a snadno podléhající 
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40 

 

ideologickým vlivům. Pohostinní, emoční, horkokrevní a vznětliví, se vzepjatým citem pro vlastní 

národ). Z termínů, uvedených muzikanty, je vidět, že Balkán v nich vyvolává především představu 

hudby (hudba, dechovka, nepravidelný rytmus na prvních místech). I tato skutečnost dokazuje 

především hudební zájem oblast. Až potom následují výrazy, popisující Balkán jako místo minulosti, 

prosycené romantizující představou přirozenosti, zároveň zaostalosti a bídy. Podobně, jak o tom 

hovoří Dudková (etnografické muzeum západu
78

).   

 

Zajímalo mě, jestli Balkán hudebníci takto vnímají na základě své osobní zkušenosti, 

například z cest? Ve většině případů byla odpověď negativní. Když byli na Balkáně, tak 

v přímořských letoviscích (Chorvatsko, Bulharsko) nebo na horách (Rumunsko).  

Tomu odpovídala i slepá mapa, kterou jsem muzikantům dala k vyplnění. Chtěla jsem vědět, 

nakolik se orientují na Balkáně z hlediska geografického. Zda mají představu, jaké státy a kde 

přibližně leží. Muzikanti správně zakreslili ty země, ve kterých byli, nicméně země, ze kterých ani 

hudbu nehrají, nebo jsou rozlohou menší, či o nich příliš neslyšíme v mediích, do mapy nezakreslili 

(Albánie, Moldavie, Makedonie, Kosovo, Bosna a Hercegovina). Při svých cestách žádný (kromě 

Petry) do kontaktu s tamními obyvateli či živou hudbou nepřišel. Zajímavé je, že před tím, než 

začali hrát „balkánskou hudbu“, o Balkánský poloostrov nejevili žádný zájem. Až posléze se 

projevuje touha na Balkán odjet a hudbu hrát přímo na místě.  

 

Jak popisují „balkánskou hudbu“ 

 

Z toho, jak o kapele její členové nyní mluví, je cítit sebereflexe a hlubší orientace. Jako 

„balkánskou hudbu“ neoznačují pouze dechovku Gorana Bregoviče, ačkoliv tomu tak na začátku 

bylo. Sami tuto skutečnost i reflektují a z rozhovorů vyplývá, že takové vnímání je podle nich 

přirozené pro lidi, kteří se „balkánem“ nezabývají. Například velmi často se stává, že návštěvníci 

koncertů jsou překvapení, když místo trubek slyší violoncello a cajon: „….čekali od toho něco úplně 

jiného, balkán si představovali jako spoustu dechových nástrojů a hodně energickou hudbu. Ale prej to,  

co hrajeme, se jim líbilo hrozně moc a koupili si tehdy CD.“
79

 Tímto se tedy vyřazují z většiny, která 

v hudbě z Balkánu vidí jenom to, co je mediálně známé (Goran Bregovič, Boban Markovič, Emir 

Kusturica). Pod „hudebním balkánem“ nyní hudebníci uvádějí také sevdah, iláhije, chalga, 

turbofolk. Všichni ji cítí jako emocionální, ať hluboce melancholickou, nebo temperamentní,  

a exotickou!  
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Petra: „Záleží, co si definuješ pod pojmem balkánská hudba. Jako by ses ptala, co je česká hudba. Michal 

David, Spiritual Kvintet, Spiritual sound systém. V našem pojetí, nevím, jestli to je ještě pořád balkánská 

hudba. Jestli to není už víc jazz nebo něco novýho než ta balkánská hudba, já bych to takhle neškatulkovala. 

Balkánská hudba, to je takovejch disciplín, tam máš turbofolk, sevdah, novej sevdah, nějaký popiny, který 

tam teď převládaj. To je jako by ses zeptala, co je česká hudba, jestli to je Smetana, nebo Lucie Bílá.“  

Alena: „Ale říkáš, že hrajete balkán... sice spojenej s jazzem... ale čemu teda vy říkáte balkán?“ 

P.: „To je nějaká oblast, na kterou se zaměřuju, která se mi líbí, proto si jí chci zahrát.“ 

A.: „Jaká to je oblast?“ 

P.: „Takže sevdah, romská hudba a třeba tradiční hudba, ten song Gusta mi maglo. To je tradiční song, kterej 

má potenciál fungovat i v týhle hudbě.“
80

 

 

„Balkánská hudba je: exotičnost - prvky orientu, nepravidelnost, energičnost, melodičnost, srdceryvnost - 

sevdah.“
81

  

 

Otázkou je, zda-li i tato představa nevychází spíše z Bregovičova svatebního  

a pohřebního orchestru. Bližší pohled na inspiraci a skladbu repertoáru ukáží, že ačkoliv se vůči 

Bregovičovi vymezují, velká většina jejich repertoáru vychází právě z inspirace z jeho skladeb.  

I přesto, že by si kapela přála vzít sbírku lidových motivů a na nich stavět aranže, nevím o jediném 

takovém případu. Podobné pokusy sice proběhly (viz webový zdroj www.dunav.org), vždy však 

následovalo surfování po youtube a „hledání inspirace“. Hudebníci velmi často „balkánskou“ hudbu 

vymezují vůči české lidové hudbě. Vlastně tím stále nepřímo tvrdí, že hrají „lidovou hudbou 

z Balkánu“, jejíž kvality jsou pro ně přitažlivější než v české:  

 

Alena: „Jakými 3-5 výrazy bys popsal/a „balkánskou hudbu“?“  

Adéla: „Podobně jako Balkán – temperamentní, fantastická, multikulturní (Balkán je široký pojem, žejo… 

zahrnuje to jak katolíky, tak muslimy…)“ 

Al: „V čem si myslíš, že je hudebně specifická?“  

Ad: „Melodie jsou u nás pravidelné a jednoduché, u nich zamotanější, složitější.“  

Al: „Čím tě zrovna tento styl přitahuje?“ 

Ad: „Živelností, je to zábavnější… moravská a slovenská lidová hudba je ale taky super… ta česká je 

chcíplá…“
82

 

 

Todorova hovoří o geografické pozici Balkánu jako o prostoru mezi „východem“  

a „západem“.  Z takto nahlížené perspektivy je oblast jak „Evropská“, tak „Orientální“, což se 
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promítá i do hudby. Muzikanti Balkán často zvolili proto, že se jedná o hudbu relativně blízkou,  

a to hlavně díky jazyku, který je pro nás srozumitelný, není pro nás většinou problém s výslovností 

ani s překladem textů. Zároveň hudebníky přitahuje exotický nádech, který s sebou hudba nese - ať 

už nezvyklé melodie (tzv. orientální stupnice), nebo lichý rytmus: 

 

Alena: „Co si myslíš, že je pro nás na tý balkánský hudbě tak zajímavý?“  

Vojta: „Tak exotika, jak to jde až do toho Turecka, ty čtvrttóny…  Zároveň je to slovanský. v zásadě blízko  

i daleko od nás.  Jsou to prostě hezký písničky, který maj ten extrém – energičnost rychlejch, melancholii 

pomalých.“
83

 

 

„…balkánský melodie jsou pro nás zajímavý, jsou hodně energický, co lidi hodně oslovuje, no a když se 

k tomu přidá ještě tohleto, což balkánská dechovka vlastně v sobě má, ten výraznej rytmus … Pro mě je jedna 

z těch hlavních věcí je ten lichej rytmus. Je to pro mě základní výzva. Zároveň ta cikánská stupnice, která je 

nevšední.“
84

 

 

Jak se jejich představa o Balkánu projevuje v hudbě
85

, kterou tvoří  

 

Pokud se týče image kapely, vystupuje nejčastěji v oblečení muži v černém, ženy v sukních, 

dlouhých náušnicích, barevných doplňcích. Ačkoliv původně se představa zdála, že souvisí se 

stereotypem vnímání Balkánu jako drsného, romského a smyslného (barevnost a výrazné doplňky  

u žen), jak o tom mluví Petra, o oblečení většina hudebníků nemluví jako o identifikačním prvku, 

jako o součásti „balkánské“ image. Spíše to souvisí s hudebním zázemím hudebníků (zvyk oblékat 

na se koncert „slušně“). Zřejmé je, že jde o poloformální až neformální oděv. Džezvica nemá žádný 

jednotný kostým, ve kterém by vystupovala, ačkoliv vyslovuje takové přání, aby se odlišila, 

případně vizuálně podpořila hudbu, kterou hraje: 

 

„Vím, co mě inspiruje, a to je východ (..) Jak se chceme oblíkat...furt si jedu to svoje štýlo, nějaký ty náušnice, 
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sociální a verbální) a úroveň hudebního zvuku. Proto mě na tomto místě zajímá i image kapely, prostor, ve kterém 
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nebráním se něčemu víc elegantnějšímu. Možná, jak je ten jazz spojenej s tím „balkánem“,  tak přece jenom, 

jazzovej hudebník má bejt takovej elegantnější, takže v ideálním případě, abychom byli elegantně oblečený, 

ale byly by tam prvky, který symbolizujou ten Balkán, je to zase stereotyp, ale víš co, cikánský náušnice, 

barevnej šátek…“
86 

 

 

„Ve všech kapelách hraju v černým, ve slušný košili. Přijde mi, že to nesouvisí s tím Balkánem. Když máš 

koncert a předstupuješ před ty lidi, tak bys je na pohled neměl odpuzovat. Je to úcta k těm lidem, k těm 

posluchačům. Já si vás vážím, tak před vás nepřijdu v roztrhaných džínách. Saša džíny má, ale to je ten 

domorodec.. ta výchova, prostředí. Já jsem třeba vyrostl ve vážný hudbě. Tam chodím slušně oblečenej. 

V zásadě mi to přijde jako slušnost. Kdykoliv hraju, tak se snažím nějak vypadat slušně. Tak by to bejt 

mělo.“
87

 

 

„Já se oblékám na koncerty úplně stejně, jak se oblékám v soukromí. Pokud jde o ostatní, tak si nemyslím, že 

bychom měli nějaký jednotný styl. Každý se obléká tak, jak se cítí nejlíp a jak si myslím, že je vhodné se na 

takovou událost obléct, viz Vojta a jeho košile, podobně Honza. Jonáš si myslí, že by měl vypadat 

extravagantně, ale i on v soukromí vypadá podobně, akorát na koncertech je to ještě víc. A jediné, o co se 

snažíme, aspoň většina z nás, je trochu sladit barevně, abychom i vzhledově působili jako jedno těleso. I když 

v ideálním případě bych byla moc ráda, kdyby se nám povedla prosadit nějaký „džezvi-styl“. Něco, co by nás 

odlišovalo od ostatních, něco, co by bylo trochu jiné, než naše civilní oblečení a zároveň trochu ukazovalo a 

podporovalo ducha hudby, kterou hrajeme. Mělo by to být něco, v čem se budeme cítit pohodlně, ale zároveň 

něco, co obsahuje nějaké ethno-prvky, co nějak vyjadřuje divokost ale i hloubku té hudby. Myslím, že to jsou 

třeba ty šátky, které si naše zpěvačky vážou kolem pasu. Je to dost stereotypní, reminiscence cikánů.“
88

 

 

Neformálnost se kromě oblečení projevuje při koncertech i jinak. Už například začátky 

koncertů nikdy nesouhlasí s předem uvedenými. Jak bylo vidět například v ukázce z Café v lese, 

Džezvica byla nucena začít hrát pouze o patnáct minut později z časových důvodů. Jinak je uvedený 

začátek koncertů orientační a souvisí s publikem. Pokud se kapele zdá, že je lidí v publiku málo, 

není problém odložit začátek třeba o třicet minut. S tím souvisí důležitá okolnost, že publikum 

kapely tvoří výlučně její přátelé či přátelé přátel. Posun o třicet minut tedy není problém zejména 

proto, že jde také o jediný čas, kdy si kapela může s přáteli ten večer popovídat. Na žádném 

koncertu jsem nezaznamenala, že by posun někomu vadil.  Neformálnost je vidět i v kontaktu 

kapely s publikem během koncertu, kde dochází ke komunikaci, kapela reaguje na poznámky 

publika a naopak. Nicméně, stále je jasně odlišeno, kdo hraje a kdo sedí a poslouchá. Hudba 

Džezvici je určena spíše k poslechu, než k bujarému veselí, a tomu odpovídá často i nálada v sále.  

                                                 
86  Z rozhovoru s Petrou, str. 104-108 
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Z neformálního rozhovoru s Agnieszkou. 
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Místa, kde Džezvica hraje, jsou menší pražské kluby či kavárny typu Café v lese, K4, 

Řetězová, Carpe Diem. Velmi zřídka hraje Džezvica „na kšeft“. Většinou se skutečně jedná  

o koncerty pro přátele, pořádané zhruba jednou do měsíce, v (nejen) letních měsících pak na 

festivalech, pořádaných opět přáteli či přáteli přátel (čarodění ve Valdštejnské lodžii v Jičíně, 

Meziplotky v Českém Těšíně či Grabštejn). Postupem času o kapelu začínají jevit zájem i kulturní 

centra, a tak kapela vystupuje na festivalech podporující etnické menšiny žijící v Čechách, jako je 

festival Refufest či svátek Trifon Zarezan či balkánský večer v Českém Krumlově. Jedná se o 

kapelu amatérskou, hudbou se neživí, nicméně vstupné na koncertech většinou vybírá (do 100,-Kč, 

spíše funguje na principu „do klobouku“).  V Praze vystupuje jednou do měsíce. Občas ji lze slyšet  

i v jiných místech v ČR – Liberec, Jičín, Český Těšín, Český Krumlov. Zahrála tři koncerty ve 

Francii (Paříž, Grenoble) a jeden v Polsku (Katowice). Kromě toho zahrála několikrát na svatbách – 

většinou pro přátele a přátele přátel. 

 

I název napovídá o charakteru kapely. Džezvica znamená v srbštině „malá džezva“, tedy 

nádoba na vaření kávy, běžně na Balkáně používaná. Název vymyslela také Petra. Původně se 

jednalo o slovní hříčku. Záměrem Petry bylo spojení jazzu a hudby z Balkánu, tedy 

[džezvica]/jazzvica – tak také původně nazvala svou druhou kapelu (dnešní JazzBalk). 

 

Odkud berou inspiraci pro svou tvorbu 

 

Jak uvedla v rozhovoru Petra, původní inspirací pro tvorbu byl Goran Bregovič 

a jeho „našláplá“ dechovka. Protože ale musela vycházet ze svých možností (je klavíristka a měla 

k dispozici kapelu ve složení violoncello, housle a zpěv), nutně musela hledat i jinde. „Prostě 

vycházím z toho, co tady mám. To je pro mě hlavně ten klavír. A hlavně, nemyslím si, že by se to vylučovalo. 

Spíše se inspiruju tím … bere mě spojení jazzu a balkánu. A na Balkáně je pár kapel, co to dělaj, ale tady to 

nikdo nedělá.“
89

 

Kromě Gorana Bregoviče to pak byly kapely z Balkánu jako je Mostar Sevdah Reunion, 

Esma Redžepova či Kitka, z českého prostředí pak Gothart, které Džezvice posloužily jako zdroj 

inspirace. Vše z webu www.youtube.com. Systém zpočátku byl náhodný, na základě jedné písničky 

od Gorana Bregoviče se proklikem dostala k dalšímu interpretu a jiné verzi písničky.  

Při vyhledávání pak kapela narazila na web www.dunav.org, který je internetovou databází not  

a nahrávek písní z Balkánu. I zde byl zpočátku výběr náhodný, podle názvů písniček a jejich 
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dohledatelnosti na youtube. Nyní výběr probíhá podobným způsobem, avšak více cíleně, s orientací 

na sevdah či určitý region.  

Repertoár Džezvici sestává z písní inspirovaných melodiemi z Makedonie, Bulharska, 

Srbska, Bosny, Chorvatska, Rumunska či Maďarska a písní romských z oblasti Balkánského 

poloostrova. Při interpretaci kapela těží hlavně ze zkušeností a možností jednotlivých muzikantů. 

Podle toho pak vypadá i výsledný efekt: prvky z klasické hudby, country, jazzu či irské hudby. 

Slabou stránkou kapely je rytmus a nedostatek „feelingu“, jak ji často kritizují Balkánci žijící 

v Praze. 

 

 

Atributy „balkánské hudby“ podle Džezvici 
 

Co je nosným pilířem toho, že je to pro Džezvicu „balkánská hudba“? Zaprvé, melodie 

pochází z Balkánu. Už toto tvrzení není ale zcela pravda, jelikož Džezvica hraje  

i písně z Maďarska, případně Moravy. Zadruhé, melodie a rytmus působí orientálně, cize. Rytmus 

je nepravidelný, nejčastěji 7/8. Není to však vždy podmínkou, například písně inspirované 

chorvatskými jsou výhradně 4/4, stejně tak veškeré cikánské písně, kterými se Džezvica inspiruje, 

hraje kapela ve 4/4 rytmu. Skladby působí energicky, nebo naopak velmi melancholicky. Velice 

často se objevují úzké harmonie, paralelní sekundy. Často se objevují prodlevy, ať ve vícehlasých 

vokálech nebo instrumentálně. Hudba je více improvizovaná, oproti klasice není limitovaná 

zápisem (avšak postupně Džezvica skladby do not zapisuje, hlavně z praktického důvodu 

občasných záskoků cizími muzikanty). Techniky zpěvu a hry na nástroj se také liší, Honza 

poznamenává: „..snažím se tím stylem, trilkama atp. přiblížit balkánskýmu stylu. Ale není mým cílem to 

napodobit. Spíš abych to nehrát klasicky. Snažím se napodobit nějakou střední cestu.“
90

  Podobně ve 

zpěvu se snažíme o expresivní zpěv, spíše v hrudním rejstříku. Takový hlas je silnější a pronikavější. 

Zpěvačka Džezvici je vystudovaná operní pěvkyně, proto kombinace hlasových technik 

jednotlivých zpěvaček pro některé posluchače může působit nepřirozeně. Na základě světových 

vokálních souborů, které se inspirují balkánskou hudbou, anebo přímo souborů z Balkánu, se 

zpěvačky učí zpívat v úzkých harmoniích. Zpočátku, stejně jako naučit se nepravidelný rytmus, 

sekundy působily nepřirozeně, nyní ale je možné provádět v sekundách i hlasová cvičení. Kromě 

samotného zpěvu zpěváci používají různé výkřiky do instrumentálních částí („hop hop“), často 

odposlouchané od jiných interpretů. Ve skladbách se nejde přímo po textu, u většiny skladeb známe 

pouze její smysl. Velmi často kapela využívá fúze, především v rámci Balkánu (kombinace různých 
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regionů v rámci jedné skladby). Důvodem je ozvláštnění.  

 

„No všichni jsme se to učili.. ze začátku to byla katastrofa. Metoda pokus – omyl, postupný objevování. Ale 

musím říct, až teprve ty cesty na Balkán mi hodně otevřely to, jak to chápat. Víc se mi to dostalo pod kůži než 

když si tady sedíš, po internetu. V Bosně máš 5krát denně ezam, volání k motlitbě, to je ukázková orientální 

stupice. (Hraje na klavír.). Každej imam si to hraje podle svýho, takže tahle stupnice tam je.“
91

 

 

Bembaša
92

 

  

Jako reprezentativní skladbu Džezvica vybrala píseň Bembaša, původně bosenskou 

sevdalinku
93

 s názvem „Kad ja podjoh na Bembašu“ (Když jsem šel do Bembaši), tradičně známou 

jako „neoficiální hymna Sarajeva“. Zeptala jsem se muzikantů, jakou skladbu by vybrali jako 

reprezentativní toho, co Džezvica tvoří, z hlediska stylu. Kapela se jednoznačně shodla na Bembaše, 

zejména proto, že se zde objevuje většina prvků, které jsem zmínila výše. Jednak, hrají zde všechny 

nástroje, které kapela má (v jiných skladbách tomu tak být nemusí, muzikanti se často během 

skladeb střídají, někdy hrají pouze tři, někdy pět. Ve většině skladeb však lze slyšet všechny). 

Rytmus je nepravidelný a je zde ženský trojhlas, text písně je s lidovou tematikou. Nejedná se  

o dynamickou skladbu, vyplývá z toho i to, že pro kapelu je velmi důležité hudební provedení. 

Důležitější než to, aby si lidé „zapařili“. Tzn. často je aranž složitá, určená především k poslechu. 

Hudební provedení se však liší na koncertech a společných jam sessionech. Violoncello zde, stejně 

jako v ostatních písních, hraje roli basy, rytmiky i melodiky. Darbouka či cajun hraje ornamentálně. 

Pokud se textů týče, žádným z balkánských jazyků nikdo z kapely nemluví. Překlady písní jsou  

z internetu, správnou výslovnost kapela ověřuje s rodilými mluvčími, které ve svém okolí zná, 

případně za pomoci studentů a pedagogů (romanistika, slavistika). Turino (Turino 2008) ve své 

knize Music as Social Life: The Politics of Participation hovoří o dichotomii participational x 

presentational performance. Stejná dichotomie je vidět i v případě Džezvici. Při koncertě se jedná  

o presentational performace: pro kapelu je důležitý výsledek – zahraná skladba, uspokojené 

publikum. Nevylučuje to uspokojení ze souhry, jak tomu je v participational performance, nicméně 

určující je zde naplánovaná aranž, začátky a konce skladeb, pauzy atp. Taková performance 

vyžaduje pozornost publika, zároveň má publikum situaci zlehčenou možnou předvídatelností. 

Naproti tomu na společných jam sessionech se jedná o participational performance, kdy výsledným 
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Přiložené CD, skladba 1 
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 Slovo sevdah znamená turecky vášeň či lásku. Písně sevdalinka jsou vysoce osobní a intimní výpovědí, s procítěným 

emocionálním zpěvem, původně zpívané s doprovodem turecké loutny saz. Bosenský sevdah lze považovat za paralelu 

amerického blues, jak o tom píše Petr Dorůžka. Podobně v Bosně dochází k silnému střetu dvou kultur, evropské a 

turecké. Převzato z http://world.freemusic.cz/index.php/prednasky/namest-2011/ 
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produktem tvorby je samotná aktivita a vzájemná interakce, „sociální synchronicita“
94

.  

  

Alena: Kterou písničku bys dal jako charakterizující naší kapelu?“  

Honza:„Když bych si zkusil vyjmenovat ty prvky, který Džezvicu charakterizujou, tak tam (v Bembaše)  jich 

je dost. Zajímavější rytmus, je tam ten 7/8, něco o co se snažíme, možná to tam není úplně patrný – ta 

energičnost, hybnost, vícehlasy, rytmická sekce hraje to, co hraje ve většině skladeb a má podobnou 

úlohu.“
95

 

 

 „Bembaša. Je charakteristická, že tam máme ty vícehlasy. Takže určitě to, není to ve všech kapelách. Je 

balkánský tím, že je to písnička z Balkánu. Nic jinýho v tom není. Máme netypický nástroje. Nemyslím si, že 

to naše vyznění je balkánský. Spíš naše podání balkánských písniček.“
96

 

 

Kořen slova Bembaša pochází z tureckého slova bent - přehrada, která skutečně nedaleko 

města Seher-Čehaja byla v roce 1462 postavena zakladatelem Sarajeva, Isa-Beg-Ishakovičem. 

Inspirací pro melodii této písně je jedna stále ještě existující sefardská píseň El Dioalto con 

sugracia
97.

 Zároveň existuje i názor, že melodie pochází ze starého tureckého vojenského pochodu 

„Vatan Marsi“, který byl zkomponován Rif'at Bey v roce 1877. Tato oblíbená sevdalinka zazněla  

v německém filmu „Die letzteBrücke ", což značně přispělo k šíření její popularity.
98

  

 

Jak skladbu Džezvica interpretuje 

 

 Píseň přinesla do Džezvici Petra, která v Bosně strávila několik měsíců v rámci univerzitní 

stáže. Už dříve byla bosenskou a balkánskou hudbou fascinovaná, a proto, když slyšela bosenské 

sevdalinky, nechala se jimi při svém působení v Džezvice inspirovat. Džezvica skladbu přejala a 

začala ji hrát. Nicméně až dlouho poté, co Petra z kapely odešla, kapela dala písni její finální 

podobu, kterou později ve studiu natočila na svůj druhý demo nosič. 

 Skladba začíná předehrou rubato, která se bude v písni opakovat v rytmu. Hraje viola, 

violoncello cajun. U většiny takto „balkánských skladeb“ můžeme slyšet začátek v rubatu, jakési 

naladění na neobvyklou harmonii, následuje stejný motiv v tempu, ještě s kytarou a flétnou, která 

funguje jako echo violy. Rytmus skladby je lichý, 7/8 (ačkoliv skladbu v provedení balkánských 

kapel99 slyšíme ve 2/4 rytmu – podle toho i původní zápis skladby – viz níže), tempo 320-330 bpm. 
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 Předklad anglického „social synchrony“ (Turino 2008. Str. 41) 
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 Velké množství Sefardských Židů žilo v Sarajevu, tato sevdalinka je tak připomínkou tohoto období. 
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Převzato z  http://sevdah.blogger.ba 
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Pro inspiraci kapele sloužila například tato nahrávka od bosenského interpreta Himzo Polovina: 
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Předehra se bude v rozvinuté variaci opakovat mezi slokami jako mezihra. Píseň má 4 zpívané sloky, 

první zpívaná jednohlasem, ostatní už dvojhlasně. Zpívají dva ženské zpěvy. Po čtvrté, poslední 

sloce přichází dohra, stejný motiv, který se objevil již v mezihrách, nyní ale ozvláštněn  

o violoncellové solo a zpěv, který nyní plní roli doprovodnou.  

 

 

 

                                                                                                                                                                  
http://www.youtube.com/watch?v=g_cpS9BAUgg či Mirjana Aleksic http://www.youtube.com/watch?v=CjMHQhijgT4 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g_cpS9BAUgg
http://www.youtube.com/watch?v=CjMHQhijgT
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Text písně v Bosenštině 

 

Kadjapodjoh na Bembasu 

na Bembasu na vodu 

Japovedohbijelojanje 

bijelojanjesasobom 

 

SvedjevojkeBembasanke 

na kapijistajahu 

Samo mojamiladraga 

na demirlipendzeru 

 

Ja joj je rekoh, dobro vece 

dobro vece, djevojce 

Ona meni, dodj' do vece 

dodj' do vece, dilberce 

 

Ja ne podohistu vece 

vecjaodohsutra dan 

Ali mojamiladraga 

za drugog se udala. 

 

Překlad: 

 

Když jsem šel na Bembašu,  

na Bembašu, do vody, 

vzal jsem si s sebou malé jehně,  

malé jehně jsem si s sebou vzal.  

 

Všechny dívky z Bembaši 

stály tam u brány, 

jenom moje drahá 

stála u svého vysokého okna.  

 

Popřál jsem jí dobrý večer,  

dobrý večer, holka.  

Ona mi řekla, ať přijdu večer. 

Přijď večer, miláčku.  

 

Ten večer jsem nepřišel, 

ale přišel jsem další den. 

Ale moje milá drahá 

už byla provdaná za jiného.  
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Shrnutí – Džezvica „v kostce“ 

 

Džezvica je pražská kapela, působící od roku 2007, díky pravidelným personálním 

obměnám však v současném ustáleném složení sedmi členů až od roku 2011.  Nikdo 

z muzikantů se hudbou neživí profesionálně. Nikdo z členů kapely předem neměl bližší vztah 

k regionu Balkánu. Do kapely se dostali díky svým přátelům – muzikantům. Výběr inspirace 

melodiemi z Balkánského poloostrova byl činem Petry, zakladatelky kapely, která nyní již 

v uskupení nepůsobí. Ostatním se výběr zdál jako zajímavá zkušenost s hudbou „jiného“, 

„exotického“ charakteru. Až postupem času začala u členů zrát touha po cestování a hraní na 

Balkáně samotném. Kapela vystupuje nejčastěji po menších pražských klubech a hraje 

především pro své přátele a přátele přátel. S přibývajícími zkušenostmi pomalu probourává i 

tuto hranici a dostává se na festivaly či za hranice České Rebubliky. Pro své pražské 

vystupování nevolí promyšlenou image, ačkoliv se zpočátku snažila o „cikánské 

vzezření“ (barevné šátky, velké doplňky, černé košile). „Balkánská hudba“ podle Džezvici 

nese následující atributy: lichý rytmus, nejčastěji 7/8; orientalizované harmonie; expresivní 

vícehlasý zpěv; energičnost. Inspiraci pro svou tvorbu si vybírají na internetu, zejména 

serverech www.youtube.com a www.dunav.org. Zpočátku jí byl především Goran Bregovič, 

jako nejznámější ikona „balkánské muziky“ ve světě. Odlišné nástrojové složení a touha 

využití polyfonních vokálů ale kapelu donutily ponořit se hlouběji a hledat další, už méně 

známé kapely z Balkánského poloostrova. Výběr skladeb byl z počátku veden tím, co hrál 

Bregovič. Kapela poté objevila portál www.dunav.org, kde, pravděpodobně podle názvů, 

vybírala skladby, které by mohla hrát. Nyní se orientuje hlavně na sevdah a cikánské písně. 

Jako ukázku jsme s kapelou vybrali píseň Bembaša, bosenskou sevdalinku. Skladba je 

reprezentativní hlavně proto, že se v ní objeví všechny výše popisované atributy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dunav.org/
http://www.dunav.org/
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Rajtaraj 
 

Na webu www.bandzone.cz/rajtaraj se kapela prezentuje následovně:   

„Rajtaraj – kolotoč – nejlepší lék na trudomyslnost... aneb – Zač je toho klobouk! Pětičlenná kapela 

hrající ve složení příčná flétna, akordeon, dudy, kytara, klarinet a kontrabas hudbu vycházející z písní 

Balkánu, Skandinávie i západní Evropy. Z historie: Ke konci minulého desetiletí učinil jistý dudák dva 

zásadní tahy v partii svého života. Zakoupil sobě nuzný akordeon a ku svému obveselení sezval otep 

hospodských hráčů i študovaných hudboznalých, galerku to pitoreskní. Nevěda, čeho si zavařil, upustil 

pod pokličku snopec notových skic podnícených balkánskou tvořivostí. Různá vývojová stádia tohoto 

kvasu můžete sledovat třeba zde.“
100

 

 Členové o Rajtaraj mluví jako o kapele worldmusic, která si bere inspiraci z melodií 

celé Evropy. „Asi takovej world music, kterej bere inspirace po celý Evropě, ať už na Balkáně, 

Sandinávie, Bretaně, Francie, Irska. Často si vezmeme jenom nějaký téma, spojíme víc témat z různých 

oblastí a zpracujeme si to po svým, takže výsledek nemusí znít jako nic balkánskýho nebo bretoňskýho, 

ale prostě jako Rajtaraj. Ale dost těch témat je z Balkánu.“
101

 

„Je to kapela, která se inspiruje lidovou tvorbou evropskou, ať už západo- nebo 

východoevropskou. Vezmene nějakou melodickou linku a slova a k ní dokomponováváme doprovod 

včetně harmonie. Inspirace Balkánem je právě tím, že jsme vzali lidovku, která pochází od tamtud. 

Nemáme ambice tomu vtisknout ten balkánskej feeling. Nemáme k tomu nástroje, třeba kytara tam moc 

nepatří a pak máme málo dechů.“
102

 Z rozhovoru s Monikou tak vyplývá její představa 

„balkánské muziky“ jako muziky dechové („máme málo dechů“), ačkoliv o několik momentů 

později o ní hovoří jako o muzice, spojené především s balkánským venkovem, kde znějí tzv. 

halekačky.  

 

Kapela se skládá z pěti muzikantů: Kuba Soldán: klarinet, zpěv; Václav Pergl: 

kontrabas, zpěv; Monika Nováková: příčná flétna, bagpipe, zpěv; Honza Václ: kytara, zpěv; 

Pavel Hlaváček: akordeon, dudy, zpěv. Nikdo z nich se profesionálně hudbou neživí, pouze 

Monika pracuje v odvětví, které se hudby dotýká, a to jako koordinátorka hudebních festivalů 

staré hudby. Pavel se živí jako projektant, Kuba je animátor, Honza studuje VŠ 

Matematickofyzikální fakultu a Vašek pracuje jako truhlář. Každý ze členů působí ještě 

v jiných hudebních uskupeních, žánrově pestrých – stará hudba, klezmer, balkánská muzika, 

vážná hudba. Všichni členové kapely Rajtaraj pochází z České Republiky a žádný z nich 

nemá příbuzenskou vazbu na Balkán.  
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V přímé souvislosti s Balkánem členové kapely, stejně jako v Džezvice, na prvním 

místě zmiňují hudbu. Další výrazy, seřazené dle četnosti, byly: srdečnost, pohostinnost, 

rekreace, chaos.  

 

Pavel 

- zakladatel Rajtaraje vystudoval VŠ stavební a nyní se živí jako projektant. Je mu 40 let. Na 

LŠU vychodil jeden cyklus klavíru, nyní hraje na akordeon, dechové dudy, flétny a staré 

dechové nástroje (gemshorn a chalumeau). Působí ve dvou uskupeních, které se inspirují 

hudbou z Balkánu – Rajtaraj a Peregrin, v obou od jejich počátku (Rajtaraj od roku 2009, 

Peregrin od roku 2005). Na Balkánský poloostrov se dostal hned několikrát, pokaždé to bylo 

na dovolenou do přímořských středisek. S tamní se hudbou do kontaktu nepřišel. Poprvé se s 

„balkánem“ v Čechách setkal v roce 2001, a to na koncertě kapely Gothart (dnešní Mijaktič 

Orkestar). „...oni dělali středověk, kterej jsem poslouchal. Nejdřív dělali středověk a pak přecházeli 

na balkánskou hudbu s tím, že nejdřív to měli prolnutý, dělali balkánskou hudbu ve středověkých 

kostýmech, pak postupně tu středověkou začali opouštět, až ji opustili úplně a přešli na balkánskou 

hudbu.“
103

 

 Kromě „balkánské muziky“ Pavel hraje i hudbu „středověkou“ (Peregrin). Kromě 

Pavla i další členi Rajtaraje – Monika a Honza, působí v kapelách, které tuto hudbu hrají. 

Monika reflektuje určitou souvislost s balkánem: „Myslím, že jsem se k worldmusic a balkánský 

hudbě dostala přes Ignisáky (kapela Ignitus, ve které Monika působí). Ignitus hrál středověkou  

a od toho je v Čechách už jenom krůček k těmhletěm ostatním.“
104

 Vzápětí ale svůj postoj ke 

středověké hudbě negativně reflektuje (na rozdíl od worldmusic a balkánské): „Ve chvíli, kdy 

jsem začala pracovat pro Slavnosti staré hudby, jsem zjistila, že středověká hudba, jak ji 

interpretujeme my, se mi nelíbí. Chtěla jsem se tak vymanit z těch takzvanejch středověkářů, protože 

jsem si říkala, že si vlastně na něco hrajou a většina lidí moc neví, co, a mám pocit, že to ti muzikanti 

dělaj jenom proto, že je to takový líbivý, že je to dobrej kšeft.“
105 
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Kapela hraje především pro své přátele, a to v menších pražských hudebních klubech 

či na festivalech (kluby i festivaly jsou shodné s těmi, kde hraje Džezvica – tedy Café v lese, 

Rubín, z festivalů potom Grabštejn či sezónní festivaly v Jičínské lodžii).  Koncertují 1 – 2 

krát do měsíce. Pokud se image týče, používají jako doplněk klobouky a černé oblečení. Jako 

vysvětlení, proč zrovna klobouky, uvádí Pavel, zakladatel kapely, jednoduše důvod, že:  

„k tomuhle řekněme směru worldmusic (kam patří dle mě pocitově i klezmer) se klobouky hodí. Image 

kapely se z toho stalo až čase... ale pravda, velmi rychle“.
106 

 

 

„V Rajtaraji používáme klobouky. Abychom odlišili kapelu. Málo kapel používá klobouky. Vymyslel to 

Pavel. Ale není to, abychom se odlišili od ostatních kapel, ale proto, že když jdeme o pauze na záchod, 

tak aby ten, kdo nás potká, poznal, že jsme z kapely. A vypadá to docela pěkně.“
107

  

 

„Je mi to hrozně příjemný. Myslím si, že jsem někdo jinej, je to taková performance.“
108 

 

Dokonce i v úvodním odstavci, ve kterém se kapela představuje, používá klobouk 

symbolicky: „Zač je toho klobouk!“ Ve videoklipu
109

, který nedávno zveřejnila, klobouky také 

hrají důležitou úlohu.  

 

Hudba z dílny Rajtaraj 

 

Rajtaraj se jako kapela sama neoznačuje jako vyloženě „balkánská kapela“, ale jako 

worldmusic s balkánskou a další inspirací. Jak ale vyplynulo z rozhovorů s Pavlem, 

zakladatelem a kapelníkem kapely, hlavní inspirace pro tvorbu původně z Balkánu pocházela 

a stále pochází. Inspiraci čerpají z internetových nahrávek, notových zápisů lidových písní  

a od přátel. Nemají vyhraněný jeden zdroj. V kapele dominuje syrový hrudní rejstřík Moniky, 

který písním dodává „lidovost“. „Ve sboru zpívám klasicky. V kapelách zpívám hruďákem proto, že 

mám pocit, že se to tam hodí, je to využívání barvy hlasu. Hodí se to do lidovek.“
110 

Velice často, jak 

ukáži na příkladu písně Zaigrale, kapela používá střídání pomalých vokálních a rychlých 

instrumentálních částí v jedné skladbě. Vokální právě bývají ty inspirované Balkánem, rychlé 

pak z dalších oblastí (Finsko, Norsko, Bretaň). Na repertoáru kapely je zajímavá právě fúze. 

Jak jsem popsala výše, Pavel o fúzi hovoří takto: „Pokud člověk cítí podobnost dvou melodií, 
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neohlíží se už tak moc na to, odkud pocházejí... jsou jako sestry, co se po letech našly, i když žijí každá 

v jiném koutě zeměkoule. Třeba v Peregrinu máme francouzský tanec Branle dEcosse... tedy „skotský 

branle" (tanec) a do toho jsme dali norské Hall of The Mountain King. U Rajtaraje Razbolje... 

balkánská píseň, do které jsme vložili fragment jedné švédské instrumentálky.“
111 

 

Zaigrale
112

  

 

 Píseň Zaigrale Mamo Devojčinja je srbská lidová, zpívaná však v dialektech bulh.či 

makedonském. Rajtaraj ji zpívá makedonsky. K Rajtaraji se píseň dostala na víkendovém 

workshopu „Muzicírovaní“ před dvěma lety, kdy ji tam hrál jeden z účastníků. Kapele se 

píseň líbila natolik, že ji převzali, upravili a dodnes ji hrají.  

 

Jak skladbu Rajtaraj interpretuje 

 

„Je specifická tím, že v mezihře jsme použili bretaňský taneční motiv, takže je to velmi 

internacionální aranž. A také tím, že refrén je prý (říká bosňák Predrag) složený z citoslovcí a je v něm 

slůvko rajtaraj... tedy u této písně vznikl náš název kapely. Jinak je to rytmicky normálka polka, 

doprostřed jsme vložili jedno táhlé klarinetové solo, ovšem při zachování rytmu a rychlosti, takže 

jedna z mála našich tanečních písni. Prošla dokonce na tanečním bretaňském festnozu.“
113

 

Skladba začíná energickým unisono zpěvem všech členů kapely. Na refrén se rozdělí 

do trojhlasu. Dominuje ženský hlas Moniky. Po refrénu následuje instrumentální mezihra, kde 

flétna a klarinet v unisonu kopírují melodii zpěvu, poté melodii rozvinou a variují. Další sloku 

pokračuje už jen ženský hlas za doprovodu kapely. Refrén je stejný jako předchozí, trojhlas 

s dominujícím hlasem Moniky, nyní už za doprovodu nástrojů. Jak to komentoval Pavel, píseň 

má taneční nádech, stále směřuje dopředu. Na okamžik se zde objeví náhlé zpomalení, 

klarinetové solo, které přejde opět v dynamickou skladbu.  

Atributy hudby podle Rajtaraje jsou: temperamentnost, hrudní zpěv, liché rytmy 

(nejčastěji 7/8). 
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Text písně

Zaigrale, mamo, devojcinja  

Devojcinja, mori, seljancinja /2  

Oro vodi, mamo, serbez Mitra 

Chrobadziska, mori, domakinska /2 

 

Cin cin cingarin - zajche tropa  

Opa traka trak - nalami shtraka 

Opa ihuhu - Oro igra 

Rajtaraj rajtaraj - Taa nas vodi 

 

Belo lice mamo nabelila 

Medni usta mori, nacrvila /2 

Kraj kamen gi mamo navegjila  

Ramnu snagu mori promenila /2 

 

Cin cin cingarin - zajche tropa  

Opa traka trak - nalami shtraka 

Opa ihuhu - Oro igra 

Rajtaraj rajtaraj - Taa nas vodi 

 

Oro igra kako peperica 

Snagu krsi kako jerebica /2 

S crni oci lele pogleduje 

S medni usta mi se nasmehuje /2 

 

Cin cin cingarin - zajche tropa  

Opa traka trak - nalami shtraka 

Opa ihuhu - Oro igra 

Rajtaraj rajtaraj - Taa nas vodi  

 

 

Překlad  

Holky začínají tančit, mamko, 

Holky, mori, venkovské holky. 

Odvážná Mitra vede kolový tanec,  

Chorbadzijska, mori, hospodyně. 

 

Cin cin cingarin – malý králík tančí 

Opak traka trak – Nalams luskne 

Opa iluhu – tančí tanec 

Rajtaraj rajtara – vede nás. 

 

Její bílá tvář, mamko, zbělala, 

Její medové rty, zčervenala, 

Nakonec kamene, mamko,  

Oblékla své tělo. 

 

Tančí, mamko, jako motýl. 

Pohybuje těle, mori, jako koroptem. 

Dívá se svýma černýma očima, 

Směje se na mě jejími medovými ústy. 

 

A tady přicházejí, všichni svobodní, 

Dívají se na odvážnou Mitru, 

Ti, co se na ní dívají, 

Touží po ní. 

 

Udělej to, mamko, provdej mě. 

Provdej mě, mori, nech mě se usadit, 

Nechat jí, odvážnou Mitru, 

Chorbajisku, moji, domakinsku. 
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Roooombaaaa
114

 

 
  

Kapela Rooombaaa nemá žádné webové stránky, pouze profil na www.bandzone.cz, kde ale 

o sobě neuvádí žádné informace. Požádala jsem tedy Sašu, zakladatele Roooombaaaa, aby mi  

o kapele něco řekl: 

„Kapela Roooombaaaa vznikla spontánně během oslav svátku hudby v roce 2011.  

Na jednom místě na Kampě proběhl společný jam muzikantů z Džezvice, Rajtaraje, Trombeníku  

a kapely Tak nějak, která měla domovskou scénu v balkánské restauraci Mon Ami ve Vršovicích.  

V následujících týdnech po svátku hudby se pak na scéně Mon Ami jako hosté objevovali Vojtěch 

Pošmourný (housle) a Vojtěch Nejedlý (violoncello). O vzniku Roooombyyyy nakonec rozhodla 

svatba společných přátel, kdy se ke kapele přidal Karel Bělohradský (kontrabas). Odkojen 

autentickou lidovou hudbou hospodských cigánských souborů, zejména ve Vojvodině, jsem cítil 

absenci chaosu v interpretaci balkánské hudby stávajícími českými kapelami. Roooombaaaa nikdy 

nezkoušela a praktický každý koncert byl živou zkouškou. Výsledkem je autentický projev kapely, 

který nikdy nedosáhne interpretačního perfekcionismu, zároveň ale dokáže strhnout svým projevem 

publikum a hlavně, nezná limity v délce vystoupení. Hraje se, dokud se nám chce hrát, improvizuje 

se na místě a cílem není oslnit publikum, nýbrž si každé vystoupení maximálně užít. Na Balkánu 

existuje slovní spojení „za svoju dušu“, a odhalí-li muzikant svoji duši, pak dává mnohem více, než 

přesně zahrané noty. Tento přístup nám po prvním bratislavském vystoupení přinesl výroční cenu 

„Kafe Scherz“ za party roku. V podobném duchu se nese i první CD kapely – Roooombaaaa LIVE 

rehearsal (Roooombaaaa ŽIVĚ zkouší).“
115

  

 

 To, co zde Saša, zakladatel a frontman kapely, popisuje, je výše zmiňovaný Turinův koncept 

participatory performance (Turino 2008). Kapela hraje především pro své potěšení a pro ně, stejně 

jako pro Fez, o kterém bude řeč níže, publikum není hlavním důvodem, aby si společně zahráli. 

Nepotřebují k vystoupení speciální prvky pro zvýraznění image. Zároveň je z textu cítit pýcha Saši, 

který, ač původem muzikant není, umí se obklopit dobrými českými hudebníky, kteří oceňují jeho 

„balkánský temperament“ (podobně tomu bylo i v případě kapely Fez, kde zpívala Aida, také 

původem z Bosny).  

 

Podobně spontánně mluví o Roooombaaaa i Vojta, cellista, který má srovnání díky účasti 

v kapele Džezvica: „Roooombaaa nezkouší vůbec, má pouze placené a neplacené zkoušky – koncerty. 
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Myslím, že jsme měli jenom jednu zkoušku, ale to bylo nějak omylem. Naposledy co jsem se s nima viděl, to 

nebyla ani zkouška před koncertem, jsme se nějak potkali. Spíš má jenom různý hraní, spíš kšefty než 

koncerty. Saša je domorodec, zná spoustu těch písniček a ty nejsou moc harmonicky složitý. A Vojta je 

výbornej, takže se vždycky nějak chytíme. A Karel na base. Takže já jsem přestal plnit tu svojí oblíbenou 

funkci basy, takže hraju sóla, střídáme se s houslema. Nebo hraju roli kontráše a druhý hlasy. Na fci kontráše 

nejsem zvyklej, takže najít ty správný dvojhmaty do tý harmonie, to je trochu těžší. Je vlastně dobrý, že je to 

zas jiná role než v dalších kapelách. Jedeme do Itálie buskovat. Ale nevím, kdy natočíme cédéčko. Zase se 

omylem sejdem … Je to Ferarra busking fest, takovej řízenej buskovací festival. Oni ti každej den přidělej 

dvě místa, tu Ferraru si protočíš, normálně buskuješ, jenom oni ti řeknou, kde máš hrát. Je to polořízenej 

busking. Normálně hraješ pro lidi, prodáváš jim cédéčka.“
116

 

 

Roooombaaaa jsou tedy čtyři muži: Saša (zpěvák, původem z Bosny), Vojta (housle), Vojta 

(violoncello) a Karel (kontrabas). Seznámili se při svátku hudby v ulicích Prahy loňského roku 2011. 

Začali společně vystupovat „na kšeft“ v bosenské restauraci Mon Ami. Veškerý repertoár je na 

bedrech Saši. Saša není (ostatně žádný z členů kapely) profesionální muzikant. Roooombaaa hraje 

písně především z regionu, odkud Saša pochází (Bosna – Vojvodina), a další lidové písně Balkánu. 

Kromě toho také písně slovenské a moravské. Výsledný zvuk je přizpůsoben evropským nástrojům 

a možnostem muzikantů (Saša hudebníkům neříká, co mají hrát, jak vyplývá u rozhovoru s Vojtou, 

Saša přinese písničku a muzikanti se „chytnou“: „Saša je domorodec, zná spoustu těch písniček a ty 

nejsou moc harmonicky složitý. A Vojta je výbornej, takže se vždycky nějak chytíme.“
117

).  

 

Vojta 

 

Ve čtyřčlenné kapele jsou Vojtové dva. Prvního z nich, violoncellistu, jsem představila již 

jako člena kapely Džezvica. Druhý Vojta je osmadvacetiletý architekt, student postgraduálního 

studia na Fakultě stavební. Vojta působí v kapele Trombenik, kapele, která hraje hudbu 

inspirovanou klezmerem (zhruba od roku 2000). Díky tomu se dostal i k balkánské hudbě. „Asi od té 

doby, co hraju klezemer, mě začala zajímat hudba východu.“ Nicméně Roooombaaaa byla první aktivní 

příležitostí si hudbu inspirovanou balkánskými melodiemi zahrát. Už dříve znal a poslouchal 

Bregoviče, proto jej to lákalo. Pojem „balkánská hudba“ v něm vyvolává asociace: „falešná, 

démonická, o životě. Je trochu komplikovaná, vyžaduje velký cit a pochopení její struktury“.
118

 

 

Roooombaaaa je možné slyšet v již zmiňované restauraci Mon Ami, kde pravidelně 
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vystupují (minimálně jednou do měsíce). Kromě toho v Praze hrají v klubu Café v lese. Saša nyní 

žije v Bratislavě, proto kromě pražských klubů hrají velmi často v ulicích Bratislavy (jedná se tzv. 

buskovací kapelu - za peníze hrající v ulicích). Pro svá vystoupení nevolí žádnou specifickou image. 

Jediný cellista Vojta je oblečen poloformálně (což vyplývá z rozhovoru s ním – viz kapitola  

o Džezvice. Pokud se Roooombaaaa týče, Vojta dodává: „Je to úcta k těm lidem, k těm posluchačům.  

Já si vás vážím, tak před vás nepřijdu v roztrhaných džínách. Saša džíny má, ale to je ten domorodec.. 

ta výchova, prostředí.“
119

 ). Vojta to v rozhovoru omlouvám tvrzením, že u Balkánce to nevadí, 

jakoby to patřilo k jeho image. Na koncertech vybírají dobrovolné vstupné do klobouku. Jak 

několikrát zmínil Saša i Vojta, kapela nikdy nezkouší.  

Název Roooombaaaa vymyslel Saša. Slovo založené na samohláskách volil s ohledem na 

výslovnost, „proč tolik samohlásek je ten, aby to moderátor křičel. A taky jsem nechtěl, aby se to 

vyslovovalo jako rumba.“ Typickým zvukem kapely jsou smyčce (housle, violoncello a kontrabas) 

a rytmičnost skladeb. 
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Fez 

 

O Fezu se na internetu (webové stránky http://fez.onlinestudio.cz/) také moc nedočteme. 

Pouze to, že se jedná o „hudbu z Balkánu“. Při návštěvě stránek se nám ukáží fotky z projektu 

Reného Starhona, v podstatě z okamžiku, kdy Fez vznikl. Při prohlížení fotek slyšíme píseň 

Stamena. Žádný text.  

Jádrem kapely jsou čtyři muzikanti: René (kytara), Aida (zpěv), Predrag (kytara, perkuse, 

zpěv) a Vojta (violoncello). Aida a Predrag pocházejí z Bosny. S oběma se seznámil René v Praze. 

Ani jeden z členů se profesionálně hudbou neživí. Nejblíže je René, který vlastní nahrávací studio 

(www.onlinestudio.cz). Aida studuje hudební vědu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Vojta 

studuje ekonomii a Predrag pracuje jako tesař.  

 

Stejně jako Roooombaaaa, i Fez je jiný typ kapely, než je Džezvica či Rajtaraj. Její skladba 

je proměnlivá, můžeme je slyšet hrát od dvou až například do osmi členů (jádrem kapely je René 

Starhon a Aida Mujačič). Kapela Fez vznikla za účelem hudebně-divadelního projektu Majka. René 

spolupracoval s Predragem, kytaristou a zpěvákem původem z Bosny, žijícím v České Republice. 

Predrag vybral několik písní, které měly společného hrdinu stejného jména – Mujo, který se měl 

během představení vyvíjet. Bosenské a makedonské písničky měly sledovat děj. René s Predragem, 

poté, co dokončili aranže k hudbě, začali shánět muzikanty a zpěváky. Do projektu se tak zapojilo 

množství hudebníků (např. z kapel Yellow Sisters, Braagas, Deneb). Nakonec bohužel z projektu 

z časových důvodů sešlo, ale hudebníci zůstali. Ke kapele se přidala Aida, která se s Reném 

seznámila přes projekt oslavy výročí Ludvíka Kuby. Ustálila se stabilní sestava. Jak ale komentují 

členové, se kterými jsem vedla rozhovor, jde o kapelu „nárazovou“: „Je to taková nezodpovědná 

kapela. Dáme se vždycky natlačit až tím časem před koncertem, abychom něco udělali. Před koncertem se 

potkáme třeba 4, 5 dní. Jinak se nezvládneme potkat.“
120

 

René o kapele hovoří jako seskupení hudebníků, kteří se rádi sejdou a zahrají si spolu. 

Nevyžaduje to důkladné předchozí cvičení. Nehovoří tak o Fezu jako o kapele ve smyslu, v jakém 

například chápou hudebníci Džezvicu. „Fez je něco jako bardie, to je krycí název všech hudebníků,  

co hrajou irskou hudbu. Když potřebujou něco hrát a pořadatel potřebuje nějakej název, tak se řekne bardie 

– což znamená hudebník. S tím, že se necvičí, nezkouší … A Fez je na tom podobně. Fez je asi 9 lidí, který 

můžou hrát všech devět, nebo jen tři, čtyři.. Není to vyloženě kapela, která má regulérní zkoušky.“
121 

 

Podobně to reflektuje Vojta, který působí jak ve Fezu i v Džezvice: „…vždycky René napíše, že 

bude koncert, tak se domluví pár zkoušek. Ale v tuhle chvíli to není žádná pravidelná kapela… Už jsme 
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dlouho nehráli, tak vlastně ani nevím, jestli ještě funguje.“
122

  

Když jsem Vojtu žádala o srovnání mezi Džezvicou a Fezem, preferoval spolupráci 

s kapelou, ve které hraje muzikant původem z Balkánu: „Na spolupráci s těma dalšíma kapelama mě 

baví, že je tam vždycky nějakej ten domorodec, kterej do toho přináší tu svoji kulturu nebo aspoň ty svoje 

kořeny. Takže se dělaj písničky hlavně z toho regionu. A je na tom hodně znát, když to dělá ten dokomodec, 

než když to děláme my. Je to jiný, hezký. Protože ten domorodec to má v krvi, zní to krásně, je to věrohodný, 

má to ten správnej šmrnc pro nás, středoevropany, exotickej.“
123 

 

Podobně jako v případě kapely Rooombaaa zde vystupuje Turinův koncept participatory 

performance (Turino 2008).  

 

 

René  

Hraním se neživí, ale už od malička ho hudba provází. Hrál a hostoval v nespočtu kapel,  

i známých, například doprovázel Yellow Sisters. Později se zabýval především irskou hudbou, 

kterou dodnes s hudbou z Balkánu kombinuje. „V balkánský hudbě právě existujou ty rychlý 

instrumentální taneční věci. A to samý je i v Irsku. To by mohl bejt takovej společnej prvek. Hudba je jiná, ale 

některý harmonie.. daj se aplikovat harmonický postupy z irský do balkánská. Já to dělám. Když se začne 

hrát doprovod k balkánský písničce, tak já tam slyším tu irskou hamonizaci.“124 Jak se dostal k hudbě 

z Balkánu? Přes irskou hudbu v Irsku. Před časem René odjel do Irska naučit se hrát irskou hudbu 

na buzuki. Zůstal tam nějaký čas, prováděl turisty. Seznámil s hudebnicí ze Švédska. Když spolu 

začali hrát, hrála něco, co René nikdy neslyšel: „Míla hrála právě nějaký ty makedonský tjůny na housle. 

Tam jsem poprvé slyšel něco, co nemělo čtyřčtvrťovej rytmus.“125 Díky produkci balkánské hudby 

v Irsku ne-Balkánci, se René dostal k této hudbě ve stravitelné „západní“ podobě. Na Balkáně 

samotném nikdy nebyl.  

 

Kapela v poslední době koncertuje méně často, můžeme ji slyšet zhruba jednou za dva 

měsíce. Vystupuje pro své přátele a přátele přátel. Často se také účastní projektů na podporu kultury 

a hudbu z Bosny (večer Sevdahu, večery pro Ludvíka Kubu). Kapela si nezakládá na specifické 

image, pokud se oblečení týče. Hudebníci často vystupují v běžném oblečení. Zpěvačka byla 

oblečena „slušně“, v sukni či halence, nicméně i toto je její běžný oděv. Pokud se vystupování týče, 

koncerty bývají spíše komornější, pro úzké publikum přátel.  

Inspirací pro tvorbu je Predrag a Aida. Hrají se většinou písně z regionů, odkud pocházejí 
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(Sarajevo a Derventa) a potom oblíbené balkánské písně, které můžeme slyšet v podání kapely 

Mostar Sevdah Reunion. Aida sama se v rozhovoru vyhradila proti inspiraci Gorana Bregoviče: 

„Fez je kapela, která nehraje Gorana Bregoviče, nedělá takové věci. Používá pouze extrakty tradiční 

balkánské hudby.“
126 Spíše se kapela snaží o interpretaci tradiční bosenské hudby.  
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Fekete Seretlek
127

 

 
 

„Živá hudba a divadlo v jednom. Počínaje klezmerem, napříč Švédskem, přes Balkán do 

Ruska, Irskem a Indií až k…  Skupina Fekete Seretlek se nechává inspirovat, využívá a míchá, 

zpracovává a proměňuje tradiční lidové motivy a písně z celého světa a přetváří je  

v nové originální tvary a kompozice. Violoncello, akordeon, trumpeta, kontrabas, housle a pět hlasů. 

Pět hudebníků a zároveň herců, absolventů pražské DAMU – Divadelní Akademie Múzických 

Umění v Praze, obor herectví. 

Kapela Fekete Seretlek vznikla v roce 2005 a od té doby se účastní mnoha vystoupení  

a koncertů po celé České republice a také ve Slovinsku, Slovensku a Itálii. V roce 2007  

v rámci prestižního mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava získala v soutěži mezi 54 

člennou konkurencí druhé místo. V červnu 2008 vyšlo jejich 1. CD Fekete Seretlek. Jejich koncerty 

jsou velmi živé, až kabaretní a pokaždé jiné a proměnlivé, vycházející a improvizující z dané situace. 

Akustické i nazvučené, na velkém jevišti, na ulici, či ve velmi komorním prostředí.“
128

 

 

Zárodek kapely Fekete Seretlek vznikl v roce 2004 při přípravě ročníkového představení 

Matji Solce 129  na DAMU. Šlo o představení Ťapákovci, které Matja pro svůj ročník složil  

z písniček z Balkánu. Šlo ryze o pohybovou choreografii a sborový zpěv. Až později, kdy se 

k muzikantům přidal houslista Jirka a trumpetista Honza a kapela měla vystupovat na jedné 

vernisáži, zvolili si název – „Fekete Seretlek“. Název vymyslel Matja. Jde o dvě maďarská slova 

(gramaticky chybně), postavená vedle sebe. Přímý překlad by zněl: „Černý miluji tě.“ Kapela název 

překládá jako „černá (cikánko), miluji tě.“ 

Kapela hraje ve složení pěti herců – na Fekete Seretlek je zajímavé právě to, že nejde  

o profesionální hudebníky, ale o herce. Své koncerty tak často doplňují divadelními performancemi: 

Matija Solce (akordeon), Pavol Smolárik (kontrabas), Jan Meduna (trubka), Anička Bubníková 

(violoncello), Jiří N. Jelínek (housle).  

 

Jirka 

Vystudoval pražskou DAMU a nyní se živí jako herec, hudebník, akrobat a divadelní 

fotograf. S balkánskou hudbou se poprvé setkal prostřednictvím filmů Emira Kusturici kolem roku 

2000 a díky přátelům-muzikantům, prostřednictvím nichž se dostal k romským hudebníkům Mario 

Bihari a členové Terne Čhave. Aktivně potom během působení v kapele Fekete Seretlek (od roku 
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2005), kde hraje na housle. Balkánský poloostrov zná z rekreace a z pracovních cest s Kapelou 

Fekete Seretlek. Díky účasti v kapele se tak dostal velmi často do kontaktu  

s „domorodými“ muzikanty na různých jam sessionech. Kromě hudby inspirované Balkánem hraje 

také jazz, šansony, hard core a scénickou hudbu. Balkánskou hudbu hodnotí jako „živelnou, plnou 

emocí, s důmyslným rytmem.“130 Konkrétní repertoár si nevybral úmyslně, cestou mu byla souhra 

náhod, kdy jeho přáním bylo hrát v nějaké kapele, složené ze spolužáků: „Na chodbě jsem slyšel hrát 

super zajímavou muziku, tak jsem chvíli poslouchal za dveřmi, pak jsem se osmělil a vlezl dovnitř. Pak jsem 

si přinesl housle. Úplně přirozeně jsem s nima začal hrát. …Vždycky jsem chtěl mít kapelu, kde je živej 

kontrabas, a ta harmonika a instrumentace mě moc bavila. To, že je to balkán, to mě taky bavilo, bylo to 

tenkrát pro mě nový, nikdy jsem to nezkusil, i když mě to lákalo. Bylo to vlastně láska na první poslech, 

okamžitě jsem to věděl.“
131 

 Podobně jako Džezvica, když mluví před přáteli o repertoáru kapely, 

využívá Gorana Bregoviče jako přirovnání: „Pokud nějakému laikovi vysvětluji, jakou hudbou se 

zabývám, vždy musím uvést jeho jméno, aby si pod tím lidé představili něco konkrétního. Je to všeobecně 

stravitelné pro širší publikum – obecné povědomí o balkánský hudbě je to, že to jsou dechy, mezi 

muzikantama se tomu říká „dechno“. Ale když máš balkánskou kapelu někde na svatbě, tak tam máš trubku, 

bubny, housle, kontrabas, akordeon. Myslím, že existují lepší tvůrci a kapely než je Bregovič.“
132 

 

Leaderem a duší kapely je Matja, jak o něm hovoří v rozhovoru Jirka: „On je jakoby duchovní 

vůdce, což byl problém, když někdy zkoušíme, protože jsme všichni silný individuality. Všechna hudba je od 

Matji, a to nejen ta balkánská, záleží, odkud se vrátí. Když se vrátil z Chile, tak vznikla latina. Vozí takhle 

suvenýry z cest.“
133

 Protože hodně cestuje, kapela v Praze vystupuje pouze za jeho přítomnosti.  

I přesto ale zvládne zahrát až deset koncertů ročně, vždy v krátkých blocích (během jednoho týdne 

jsou schopni zahrát tři koncerty v Praze a vždy mají plný sál posluchačů – především přátel 

muzikantů či divadelníků). Nejčastěji tedy vystupují v menších pražských klubech či divadelních 

sálech – Café v Lese, Rubín.  

Pro zvýraznění image používají kostýmy – „pouličních zlodějů a jeden kocour 

Kňour.“ Nápad použít tyto kostýmy vznikl v jedné divadelní inscenaci „Wolandova 

Banda“ (vycházející z Bulgakovovy knihy Mistr a Markétka), kterou jako kapela vytvořili pro turné 

po Slovinsku a Itálii v roce 2008. Kostýmy jim už pro představení zůstaly.  

Jejich koncerty jsou propojením hudby a loutkového a divadelního představení. Ostatně, že 

jde o herce, je slyšet i z nahrávek, kdy zpěv doplňují dalšími zvuky a vyprávěním. 

Pokud se týče charakteristických prvků tvorby Fekete Seretlek, nespecifičtějším je stále 
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přítomná fúze: „Co je pro nás specifický, to je ta fúze. Fúzujeme žánry, země, folklorní témata. Máš 

písničku, která má základ v ruský písničce, ale přejde do klezmer, zazní v ní srbská mezihra, bez jakékoliv 

svátosti vyrveme text, dáme tam jinej, s folklorem zacházíme naprosto svobodně, a pak nakonec z toho 

vyplivneme něco, co zase zní jako balkán. Ale pozorný posluchač zjistí, že tam nějaký věci nehrajou, že tam 

je jazzovej kontrabas, nebo jiný věci, který tam nepatřej.“
134 

Jak je slyšet i v písni Put putuje Latif Aga, 

bosenské sevdalince.  

Hudební provedení kapely Fekete Seretlek působí hravě. Na koncertech, na rozdíl od 

nahrávek, jsou k pobavení publika k vidění i herecké etudy. V nahrávce je hravost slyšet především 

v použití hlasu, rytmu a střídání stylů. Z původní melodie kapela vzala pouze hlavní motiv,  

i s textem. V dalších částech můžeme slyšet nerozpoznatelný jazyk, jedná se spíš o zvuky, hlásky. 

Ženský alt zpívá melodii, přidávají se další čtyři hlasy ve formě přiznávek a ozdob. Skladba je 

prodchnuta mezihrami, které jakoby do písně nepatřily.   
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JazzBalk 
 

„Balkánská muzika v (nejen) jazzových aranžích.“
135

 

 

Petra 

Absolventka oboru sociologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a oboru klavír na 

Konzervatoři Jana Ježka. Působí v kapelách JazzBalk a Bogajunga, kromě toho zakladatelka kapely 

Džezvica. Jako jediný z hudebníků, kteří se účastnili mého výzkumu, se hudbou přímo živí, učí na 

Základní umělecké škole klavír a vystupuje s kapelami. Strávila několik měsíců v Sarajevu při 

terénním výzkumu ke své diplomové práci, mluví plynně srbsky. S balkánskou muzikou se setkala 

pasivně před mnoha lety prostřednictvím Gorana Bregoviče. Její cesty na Balkán a hudební 

vzdělání jí však otevřely cestu k dalším, na západě méně známým interpretům a stylům (především 

bosenský sevdah a iláhie) a způsobům, jak tuto hudbu hrát: „Ze začátku to byla katastrofa, metoda 

pokus-omyl. Až teprve cesty na Balkán mi hodně otevřely to, jak to chápat. Víc se mi to dostalo pod kůži, než 

když si tady sedíš, po internetu. V Bosně máš pětkrát denně ezam, volání k modlitbě, to je ukázková orientální 

stupnice.“136 Důvod, proč se rozhodla založit v Praze kapelu, která by se inspirovala balkánskou 

hudbou kromě toho, že se jí líbila hudba Bregoviče, byla i orientace na publikum: „Došlo mi, že 

pokud chci hrát při takovejhlech příležitostech pro lidi, tak to musí mít rytmus, musí to bejt chytlavý…  

A tehdy docela frčet Bregovič, Černá kočka, bílej kocour, tak mě to docela oslovilo.“
137 

 

 

Po čtyřech letech odešla Petra z Džezvici a rozhodla se založit jinou kapelu, která by více 

odpovídala jejím představám. Lákalo ji spojení jazzu a balkánských melodií, čehož nebyla Džezvica 

schopná. Jelikož se stále pohybovala mezi hudebníky, začala studovat konzervatoř a byla v kontaktu 

s Bosenskými imigranty, byla oslovena na hraní v balkánské restauraci. To byl první impuls 

k založení Jazzbalku. Sehnala hudebníky – spolužáky z konzervatoře, a Vojtu, cellistu z Džezvici, 

Fezu a Rooombyyy a uspořádali v restauraci koncert.  

 

Jazzbalk je tedy z uvedených kapel nejmladší. Vznikla v zimě roku 2012. Přesto, že funguje 

pouze několik měsíců a dle slov Petry nemá příliš času zkoušet, už se objevila na několika 

koncertech po pražských klubech – Café v Lese, Café na půl cesty, festivalu Refufest a v září jí 

potom čeká festival Freezefest a koncert v Crossclubu.  

Jedná se o kapelu složenou z profesionálů, studentů či absolventů konzervatoře Jaroslava 

Ježka (kromě Vojty, který však v kapele nyní působí pouze jako host): „Vsadila jsem na to, až na Vojtu, 
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kterej je amatér v nejlepším slova smyslu, jsou to všechno profíci muzikanti a jsme tak schopní dát koncert na 

dvě zkoušky od nuly.“
138

 

V repertoáru jsou především cikánské písně z oblasti Balkánu, dále písně z Bulharska a 

písně z Bosny. Všechny aranže jsou ovlivněny jazzem. Ačkoliv stejně jako v předchozí kapelách 

v Jazzbalku figuruje hudebník z Balkánu (Bulharka Tanita), hlavní postavou je Petra. Je to i ona, 

která nosí většinu repertoáru i s aranžemi. Tanita přispívá specifickou vokalizací (přirozená 

ornamentace, typická pro bulharský zpěv) a znalostí písní. 

K vytváření image má Petra aktivní přístup: „Vím, co mě inspiruje, a to je východ, Sarajevo. 

Takže stačí vzít na letáček černobílou fotku Sarajeva. A jak se chceme oblíkat – furt si jedu to svoje štýlo, 

nějaký ty náušnice, nebráním se něčemu víc elegantnějšímu. Možná, jak je ten jazz spojenej s tím balkánem, 

tak přece jenom jazzovej hudebník má bejt takovej elegantnější, takže v ideálním případě, abychom byli 

elegantně oblečený, ale byly by tam prvky, který symbolizujou ten Balkán. Je to zase stereotyp, ale víš co, 

cikánský náušnice, barevnej šátek, něco …“
139

 

 

Složení kapely:  

Tanita Yankova (Bulharsko) - zpěv 

Mikhail Pashayev (Azerbajdžán) - zpěv, perkuse 

Miloš Klápště - kontrabas 

Jan Chalupa - bicí 

Petra Kotvová - klavír/klávesy 

host: Vojta Nejedlý - violoncello 

 

Bre Petrunko 

 

Jazzbalk v úvodu o sobě tvrdí, že hraje „balkán s (nejen) jazzovými aranžemi“. Přesto, že 

naprostá většina písní je jazzových, píseň Bre Petrunko, kterou mi kapela poskytla, je specifická tím, 

že jde o spojení bulharské písničky a drum’n’bassu. Doslovně přeloženo, skutečně v písni můžeme 

slyšet pouze bicí, kontrabas a dva vokály v úzkých harmoniích. „Balkán“ zde pak znamená, že 

píseň Bre Petrunko původně pochází z Bulharska Tanita ji zpívá a frázuje ale tak, aby seděla do 

rytmu, který je ve skladbě dominantní. Tanita Bre Petrunko již dřív zkoušela zpívat improvizovaně, 

za doprovodu bicích a basové kytary. Proto, když kapela hledala, kterou z písní přetvořit v rytmu 

drum’n’base, byla Bre Petrunko vhodná volba, i vzhledem k tempu.  

 

                                                 
138

Ibid. 
139

Ibid. 
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Mijaktič Orkestar
140

 
 

 

 „V Česku nenajdeme mnoho hudebních souborů, které by byly schopny věrně interpretovat 

hudbu z balkánských končin. Mijaktiç Orkestar k nim však rozhodně patří. Jeho snaha o autenticitu 

balkánského prožitku dokonce překračuje pouze hudební rámec. Produkce Mijaktiç Orkestar 

přenáší své posluchače do jiného času i prostoru. Ostrá vůně pálenky a čpění tabákového dýmu 

jsou věrnými souputníky vystoupení tohoto nespoutaného ansámblu. Balkán v podání Mijaktiç 

Orkestar přestává být pouhou vnějškovou nápodobou, ale stává se životním stylem. Přestože se 

Mijaktiç Orkestar pohybuje na české hudební scéně poměrně krátkou dobu (od r. 2007), jeho 

členové rozhodně nepatří k neostříleným začátečníkům. Hudebníci Mijaktic Orkestar působí  

v souborech, patřícím ke špičce menšinových hudebních žánrů. Znalcům světové hudby 

(worldmusic), staré hudby (altemusik) či nové lidové hudby (new folklore) jejich aktivity rozhodně 

nejsou neznámé.“
141

 

 Kapela je pokračováním jiné skupiny se stejným zaměřením - Gothart142, která na české 

scéně byla vůbec první, kdo se zabýval tímto regionem jako zdrojem inspirace. Gothart vznikl na 

začátku 90. let s repertoárem „středověké hudby“. Inspirací k tomu, aby přešli na „balkán“ jim byli 

jejich přátelé z Německa a prohlubující se zájem o worldmusic: „Poprvé jsme ji slyšeli od 

německých kamarádů. Západem se nesla vlna worldmusic a to byl jeden z jejích příznaků. Znělo to 

známě, hudba spřátelených zemí, ale zároveň dost exoticky – liché rytmy a jiná atmosféra.“
143

 Tím 

Honza odpovídá i na otázku po tom, co jej na hudbě z Balkánu přitahovalo. Podobně, jako tomu 

bylo v jiných kapelách, „balkánská muzika“ byla pro muzikanty exotická, zároveň ale blízká.  

Na webu kapely (myspace) o sobě píše, že „nejde jen o vnější podobu, ale přímo o životní styl“. 

                                                 
140 

Oficiální informace jsou dostupné na webu:  http://www.myspace.com/mijakticorkestar 
141 

Přejato z www.myspace.com/mijakticorkestar 
142

 O kapele Gothart se můžeme dočíst na www.gothart.cz „Skupina Gothart vznikla v roce 1993. Nejdříve se zabývala 

pouze interpretací středověké hudby („Por nos de dulta“, „Stella splendens“), od podzimu 1998 začíná vzniká 

koncertovat takřka výhradně s world music programem. Gothart hraje vlastní úpravy balkánských lidových písní a 

tanců. Výsledkem je první nestředověké album „Adio querida“, v pořadí již třetí album skupiny. Gothart v té době 

vystupuje na mnoha festivalech v Čechách, a zejména pak zahraničí. V únoru 2000 je poprvé hostem televizní „Noci s 

Andělem“ a v prosinci téhož roku vystupuje také v silvestrovském pořadu „Ponorka“. V roce 2001 vychází album 

„Cabaret“, kde již naplno zaznívá to, co bylo naznačeno na „Adio querida“ - originální styl a pojetí balkánských 

tradicionálů. Vzniká tak nový hudební směr, který Gothart pojmenovává Rakija'n'roll. To je také titul zatím posledního, 

pátého řadového alba z roku 2003. V říjnu 2003 se Gothart opět objevuje v televizní „Noci s Andělem“, kde prezentuje 

nové CD a svůj klip na instrumentálku „Blachinja“ (režie: David Čálek). Na začátku roku 2005 vytváří skupina 

speciální koncertní a scénické provedení  posledního alba nazvané Rakija'n'roll Show, jehož součástí byla také 

videoprojekce kombinující živě snímané záběry z vystoupení s dalšími vizuálními prvky - fotografie Karla Tůmy z cyklu 

Mezisvěty (1. místo Czech press photo 2002), speciální kreslené animace,  atd. Největší změnou oproti standartnímu 

koncertnímu zvuku Gothartu byla účast dechové sekce, kterou pro skupinu zaranžoval skladatel Petr Ostrouchov (autor 

hudby k filmu Želary aj., skupina Sto zvířat). Multimediání představení Rakija'n'roll Show, na kterém se podílelo více 

než 50 lidí, se objevilo během roku 2005 na většině významných festivalů v Čechách i na Moravě. Během své třináctileté 

existence Gothart odehrál přes 700 koncertů, festivalů a benefičních akcí, včetně vystoupení ve Francii, Německu, 

Polsku, Slovensku, atd.“ 
143

Z rozhovoru s Honzou, str. 108-109 

http://www.myspace.com/mijakticorkestar
http://www.gothart.cz/
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Honza, zakladatel a leader kapely sám přímo přiznává, že jejich představa je založená na filmech 

z/o Balkánu: „Jde o pocit, podpořený obrázky z filmu, dojem nespoutanosti, nevázanosti, v jistém 

smyslu ale i starých dobrých časů, kdy chlapi byli chlapi a kvůli ženské mělo význam vytáhnout 

kudlu.“
144 

Inspiraci pro svou tvorbu kapela bere z nahrávek a filmů, nyní těží i z tvorby zaniklého 

Gothartu. Hudební styl „balkán“ je tak pro ně charakteristický především původem a lichým 

rytmem.  

 Mijaktič hraje ve složení šesti muzikantů: Jan Klíma (kytara, cistra, gajda, zpěv), Ondřej 

Koblížek (klarinet, zpěv),  Dalibor Bzirský (housle, zpěv),  Marek Vojtěch (akordeon, zpěv), Bety 

Josefy (darbouka, zpěv), Karel Zich (kontrabas, zpěv).  Většina hudebníků, podobně jako v kapele 

Jazzbalk a na rozdíl od všech ostatních, jsou profesionálové – učitel hudby, houslař, loutkoherec, 

výrobce hudebních nástrojů. Kapela nevystupuje na veřejných koncertech, jako ostatní kapely. 

Místo o okolnosti hraní jsou dány poptávkou „kdo si nás objedná, ten nás má“145. Například 

bulharský svátek Trifon Zarezan. Pro zvýraznění image používají především tmavé oblečení, 

klobouky. Honza výběr komentuje: „Jakákoliv klišé jsou v pořádku. V současnosti kýčovité 

pokrývky hlavy a špičaté boty.“146  

  

Honza (40 let) pracuje jako výrobce hudebních nástrojů. Hudební vzdělání nemá. Hudbou si 

začal přivydělávat, když mu bylo 14 let. Tehdy hrál na Karlově mostě na kytaru. Později byl 

osloven kamarádem, aby mu zahrál na svatbě. V té době vznikla kapela Gothart. Pokud se Balkánu 

týče, nemá k němu blízký vztah. Na Balkáně byl pouze na dovolené v Bulharsku. Výběr repertoáru 

nebyl založen na předchozí zkušenosti s tamní hudbou, znal Bregoviče a Kusturicovy filmy, ale 

cíleně repertoár Gothartu kvůli němu nevznikl. Jak uvádí výše, důvodem byl zájem o worldmusic  

a „balkánská muzika“ byla svou povahou jak přístupná (srozumitelný jazyk), tak zajímavá (exotické 

melodie, lichý rytmus).   
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3. ČÁST: Syntéza - Balkanites v USA a Češi, kteří hrají balkán 
 

 

 

Při svém výzkumu pražského „balkánského hudebního světa“ jsem se zpočátku nechala 

inspirovat knihou Balkan Fascination autorky Mirjany Lauševič (Lauševič, 2007), americké 

etnomuzikoložky bosenského původu, která podrobně popsala život komunity „amerických 

Balkánců“, tzv. Balkanites (muzikantů, kteří nemají žádné příbuzenské vazby na Balkán), zasazený 

do kontextu a historie americké kultury a společnosti. Kniha se mi na první pohled zdála jako 

výborný odrazový můstek pro můj výzkum, jelikož i já jsem se zabývala komunitou hudebníků ne-

Balkánců, žijících v Praze. Ačkoliv mne kniha navedla k dobrým postřehům a otázkám, jako jediný 

výchozí bod jsem ji použít nemohla. Důvodem je zásadní odlišnost českého a amerického 

historického, politického, společenského, kulturního, etického a estetického prostředí a vztahu se 

zeměmi Balkánského poloostrova. Některé názory a závěry se mi tak zdály přehnané a na naši 

kulturu neaplikovatelné (např. touha po tradici, návrat ke kořenům, precisnost a větší míra 

ponoření).
147

 Pro americké Balkanites je tato hudba více kultem a nahrazením něčeho, co v jejich 

životech markantně chybí, kdežto u nás jde spíš jen o obohacení hudební scény či zajímavý koníček. 

V této poslední části své práce ukazuji srovnání a kritické zhodnocení amerických 

Balkanites a prostředí milců „českého balkánu“ z hlediska charakteru hudebníků, jejich záměru  

a motivace. Způsobů kde a za jakých okolností probíhá jejich aktivní účast v komunitě a zároveň 

 i prvků, které jsou specifické pro hudbu, kterou hrají.  

 

Balkanites 
 

Americká etnomuzikoložka Mirjana Lauševič  pocházela z Bosny. Nápad studovat právě 

Američany, zabývající se hudbou z Balkánu, přišel nečekaně, když se účastnila festivalu balkánské 

hudby „Zlatne Uste Annual Golden Festival“, konaném v roce 1991 v New Yorku. Byla si jista,  

že na podiu hrají hudebníci z Makedonie či Srbska. O to větší bylo překvapení, když zjistila, že 

nejen že hudebníci nejsou z Balkánu, že to jsou „čistokrevní“ Američané, ale že s Balkánem nemají 

zhola nic společného. Neuměli jazyk, neměli žádné balkánské předky. Její rozčarování bylo natolik 

hluboké, že se rozhodla přijít tomuto fenoménu na kloub, jelikož, dle autorčiných slov, použití  

                                                 
147

   Na základě sesbíraných rozhovorů Lauševič nalezla několik motivů, proč Američtí hudebníci hudbu z Balkánu 

provozují. Názory se pohybovaly v širokém spektru, nicméně ve všech se objevoval pocit melancholie po čisté, 

„tradiční“ minulosti, předcházející komerci a korupci, doby sdílených hodnot a rodiny. Lauševič 2007, kapitola „Why 

Balkan“, str. 51 - 68 
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a výskyt balkánských expresivních forem mimo imigrantské komunity je vždycky zajímavé
148

. 

Komunita, o kterou se začala zajímat, nebyla spojena žádným etnickým dědictvím ani lokací. 

Tito lidé – říkali si Balkanites – měli pouze společný specifický hudební či taneční repertoár – 

z oblasti Balkánského poloostrova. Autorka sama byla aktivní hudebník, zpěvačka, měla 

balkánskou kapelu „Žabe i babe“. Toto jí velice pomohlo při jejím výzkumu. A to při studiu aspektů, 

důležitých jak pro muzikanty, tak pro publikum, při určování kritérií důležitých pro pořádáním 

hudebních událostí atp. Její výzkum probíhal na několika úrovních: zúčastněné pozorování, 

rozhovory, rozbor literatury a periodik, zpěvníků, plakátů, fotek. Kromě toho se zabývala historií 

fyzické výchovy, lidových tanců, imigračním právem, kulturou a politikou.  

Na základě pozorování, dotazníků a rozhovorů tak byla schopná určit profil průměrného 

člena komunity jako: většinou bílý, žijící ve městě, vysokoškolsky vzdělaný (velké procento 

dotazovaných dokonce s doktorským titulem), většina zaměstnána jako vědci, inženýři, počítačový 

specialisté či pedagogové. Velmi málo z nich mělo etnicky něco společného s Balkánskými zeměmi, 

a jako odpověď na otázku výběru, přihlášení se k tomuto etnickému zázemí, byla dle autorky 

exotická přitažlivost. „……having an ethnic identity is something that makes you both special and 

simultaneously part of a community.“ 149  Důležitý byl pocit vybočovat z americké uniformity. 

Problematika souvisí tedy i se „self-image“, pocitem, že jsou „jiní“, nezařaditelní do americké 

populární kultury. „It is a lot easier to form a rock and roll band… everybody can do rock and roll, but how 

many people do Macedonian folk music?“
150

 

 

Balkan Camp 
 

Nejzásadnější pro fungování této komunity jsou kromě pořádání hudebních  

a tanečních kurzů, koncertů a workshopů „balkánské hudební tábory“.
151

 Prvním takovým táborem, 

kterého se Lauševič jako výzkumník účastnila, proběhl v roce 1993 v Buffalo Gap. Zde si také 

uvědomila, že skutečně jde o jasně definovanou skupinu lidí, kteří sdílejí podobné zázemí po 

stránce etnické, vzdělání, hodnot, postojů a životního stylu.
152

Tábory se konají jednou (až dvakrát) 

ročně. Jsou otevřené pro kohokoliv, kdo má zájem se týden aktivně věnovat balkánské hudbě a tanci. 

Jak uvádí EEFC
153

 na svých stránkách, „the Balkan Music & Dance Workshops offer a unique opportunity for 

you to join in a celebration of music, dance and traditions—an enjoyable learning experience in an informal and 

supportive atmosphere. In addition to instruction in vocal, instrumental and dance techniques, we offer folklore 
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  Lauševič 2007, str. 3-8 
149

   Lauševič 2007, str. 22 
150 

  Ibid. Str. 57 
151  

 V originále „Balkan Camps“ 
152   

„I perceived the participants as members of a clearly defined subcultural group sharing similar ethnic and 

educational backgrounds, values, attitudes, and lifestyles.“ Lauševič 2007, str. 19 
153  

 www.eefc.org = East European Folk life Center. EEFC je komunita Balkanites na webu.  

http://www.eefc.org/
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presentations, staff and student concerts, jam sessions and incredible evening parties with live music. We emphasize 

traditional and contemporary folk music and dance from the Balkan countries, but material may also be included from 

neighboring regions of Central Europe and the Near East.“154  Nejedná se pouze o balkánskou hudbu, 

repertoár zahrnuje i hudbu východní a střední Evropy – klezmer, tureckou a hudbu blízkého 

východu. Nicméně tábory stále nesou název „Balkan Camp“. 

Tábory poskytují zajímavou alternativu ke klasickému hudebnímu vzdělání. V mnohém se 

od klasické hudby liší (mluvě o sociálním rozměru). Chybí zde prvek soutěživosti; lidé různých 

stupňů dovednosti zpívají stejné skladby společně; tančí společně; což vše dohromady poskytuje 

pocit uvolněnosti. „Balkan music scene is intended as an oasis from the competitiveness of the 

outside world.“
155

 Zároveň panuje názor, že folková hudba je jednoduchá na produkci, mohou se tak 

rychle a snadno stát učiteli. Stejné platí o tancích. Kolové tance nevyžadují seriózní čas mimo 

samotnou performanci, kdy jedinec musí trénovat. V relativně krátkém čase se lze naučit jednodušší 

choreografie přímo na místě. Podle odpovědí účastníků, ačkoliv se cítí jako amatéři v klasické 

hudbě či tanci, v případě balkánské hudby to neplatí. Zde z nich dělá odlišnost (rytmu, harmonií, 

nástroje – viz dále) lepší hudebníky, než ve skutečnosti jsou. Hrát balkánskou hudbu je tak 

považováno za „bezpečnou zábavu“, dokonce i pro začátečníky – posluchači jsou fascinování 

jinakostí zvuku, rytmů, harmonií a nástrojů. 

Kromě sociálního rozměru hudby je důležitý pocit komunity, který tábory poskytují. Po 

dobu tábora mají účastníci možnost zažít si na vlastní kůži život na „balkánské vesnici“. Zpátky 

k jednoduchosti, k tradičnímu životnímu stylu. Ocitnou se tak na týden v jiném světě, kde jsou 

důležité naprosto odlišné hodnoty, než ty, na které jsou zvyklí. Zároveň, jak účastníci uvádějí, jsou 

to právě ty hodnoty, které jim v městském životě chybí: pocit komunity, blízkosti, vzájemné 

propojenosti.  Tento týden tak připomíná karnevalové
156 

období převrácení hodnot.  

 

Atributy „balkánské hudby“  
 

Lauševič uvádí několik prvků, které podle Balkanites tvoří „balkánskou hudbu“: Časté 

použití prodlev, v instrumentální i vokální hudbě. Nad prodlevami jsou pak slyšet disonance  

a úzké harmonie, nejčastěji paralelní sekundy. Dále použití i jiných modů než na které je západní 

ucho zvyklé (moll a dur). Posluchači zvyklí na západní hudbu se tak setkávají s nečekanými 

melodickými obraty a umisťováním stupňů ve stupnici jinak, než by čekali, což může působit 
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   Převzato z www.eefc.org 
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  Lauševič 2007, str. 33 
156   

Karnevaly byly časem, v němž byla odložena běžná společenská pravidla, a každodenní společenský
 
pořádek byl 

převrácen. Např. DARNTON, Robert. The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History. Basic 

Books, New York, 1984, s.74-104. 
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„exoticky“. Hudba je provozována v mluveném rejstříku, nese s sebou pocit, že je provozována 

„normálními“ lidmi, že ji může dělat kdokoliv. Balkánci používají svůj hlas způsobem, který může 

být vnímán jako vyjadřující sílu, emoční otevřenost a individualismus. Jelikož se jedná o rejstřík 

mluveného slova, zpěvák si může dovolit zpívat naplno. Jedním z praktických důvodů silného hlasu 

jsou i okolnosti, za kterých je zpěv provozován: ať venku, kdy takové zabarvení pomáhá nést zvuk, 

anebo naopak při zábavách, kdy je nutné, aby hudba šla srze hluk. Taková hudba většinou postrádá 

vibrato, a jak píše Joe Boyd (Boyd 2003), pro klasický trénovaný hlas je taková hudba prakticky 

neproveditelná.
157 

Stejně jako barva hlasu či harmonie, je i rytmus balkánské hudby odlišný. Aksak 

je původně název pro strukturu arabského tzv. kulhavého rytmu. Se stejným vzorcem se setkáváme 

také v Turecké, Íránské, Afgánské i balkánské hudbě. Je charakterizován kombinací nerovných 

rytmů, např. 2 + 3 doby a jejím rozšířením (2 + 2 + 3 doby, 2 + 2 + 2 + 3 doby)
158

.  

 

Kromě Lauševič o „balkánské hudbě“ hovoří i další autoři, kteří předkládají výčet 

charakteristických prvků, na kterých je založena: 

Vesa Kurkela ve svém článku o bulharském stylu chalga (Kurkela 2007) se zabývá rozborem 

videoklipů z hlediska orientalismu/balkanismu. Vychází ze Saidova přístupu citace, kdy 

orientalismus odkazuje k imaginární „Východnosti“, reprezentaci východu v západní kultuře.   

Jak píše Scott (1997:9 in Kurkela): „Orientalistická hudba není pouhou imitací jiné kulturní 

praktiky. Její smysl není v imitaci, ale v reprezentaci! Shodou okolností, orientální prvky 

orientalistického umění mohou být stejně tak zcela vytvořeny nebo založeny přinejmenším částečně 

na určitém kulturním modelu z východu. Publikum pouze potřebuje rozeznat orientální 

„značku“ (signifier), která je často stereotypizována jakožto sdílená zkušenost Východu.“ Podává 

výčet prvků, které chalgu činí orientalistickou, např. rytmus, melodická struktura, použití 

syntetizátorů a partikulárního zvuku klarinetů a trumpet. Pokud se vizuální stránky týče, objevuje se 

ve videích množství prvků, odkazujících k Orientu dle obecně přijímaných stereotypů (zvýraznění 

ženské smyslnosti až erotičnosti pomocí gest, pohybů, tance a oblečení).  

Derek B. Scott (Scott 1998) pokračuje: „když si orientalismus přivlastňuje hudbu z jiné 

kultury, není to proto, aby jednoduše reprezentovala „Jiného“; používáme ji k tomu, aby 

reprezentovala naše vlastní myšlenky o „Jiném“
159

. Dále Scott podává výčet orientalistických prvků, 

které západní hudba využívá. Mezi nimi například: celé tóny, aiolský a dorský, hlavně pak 

frygický modus; zvětšené sekundy a kvarty, arabesky a ornamentické linie; „ah!“ melismata 

                                                 
157

Boyd, J. (2003): How Stalin Invented world Music Or Le Mystere de Voix Sovietique. Zdroj 

http://www.netrhythms.co.uk/articles_p1.html#boyd 
158 

  Více o aksak: Constantin Brăiloiu, "Le rythmeAksak", Revue de Musicologie 33, nos. 99 and 100 (December 1951): 

Str. 71–108. 
159 

  Derek B. Scott: Orientalism and Musical Style Musical Quarterly (1998) 82(2): 309-335. Str. 314 
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ve vokálech; klouzající a vinoucí se chromaticismy; trylky a disonantní ozdobné noty; rychlé 

stupnicovité pasáže; melodie, která náhle změní v noty kratší hodnoty; změna romantických, 

lyrických melodií k rychlým a energickým; repetitivně rytmus; ostinato; složité nebo nepravidelné 

rytmy; paralelní pohyby ve kvartách, kvintách nebo oktávách; dróny; „magické“  

či „mystické“ akordy.. Jak bude vidět dále, tyto prvky se pravidelně objevují i v „hudbě českého 

balkánu“, který tak kopíruje orientalistický, respektive balkanistický diskurz. 

 

Češi, kteří hrají balkán 
 

Hudebníci v Praze netvoří úzce vymezenou komunitu, jakou jsou Balkanites. Nelze mluvit o 

organizované komunitě, nesdílejí společný web, nevyměňují si partitury a nechodí  

na společné kurzy „balkánské hudby“ (které ostatně v české prostředí, na rozdíl od USA, neexistují) 

a neexistuje zde nic jako „balkánské hudební tábory.“ Jedná se spíše o společenství přátel – 

muzikantů, z nichž zhruba dvacítka působí v kapelách, které hrají hudbu „inspirovanou Balkánem“. 

Jedná se hudebníky-amatéry. Pouze minimum (Petra – klavíristka z Jazzbalk) se živí výhradně 

hudbou. Devadesát procent z nich jsou vysokoškolsky vzdělaní anebo dokončují vysokou školu. 

Průměrný věk je 25-30 let.  

Co je u obou skupin shodné, je, že se jedná o lidi, kteří nemají žádné balkánské předky, 

většinou neovládají žádný z balkánských jazyků a skutečně jediné, co je vzájemně v rámci 

komunity spojuje, je společný hudební repertoár. Motivace pro vznik obou skupin se zdá být 

odlišná. Zatímco Lauševič mluví o „návratu ke kořenům a tradici“
160

, v českém prostředí je situace 

jiná. Jako evropská země máme „tradice i kořeny“, „balkánská hudba“ v tomto ohledu pro nás 

představuje pouze „jinou“, „zajímavější“ variantu zábavy. S tím souvisí i míra, jakou se repertoárem 

zabýváme. Balkanites se učí hudbu od imigrantů z Balkánu, učí se hrát na tradiční nástroje a 

Lauševič píše přímo o „životním stylu“, který je s balkánskou hudbou spojený.  V českém prostředí 

nelze hovořit o životním stylu. Vyznavači materiálně příliš svůj koníček nedemonstrují. Pražští 

hudebníci netouží po tom hrát na saz či kaval z racionálního důvodu, že by se nebyli na něj schopni 

dobře naučit. Místo toho je pro ně zajímavější hrát hudbu inspirovanou balkánskou na západní 

nástroje, na které už umí. Anebo prvky, o kterých si myslí, že jsou balkánské, do jim známé hudby 

hudby fúzovat. V obou případech se dá hovořit o bezpečné zábavě
161

. 

                                                 
160 

V kapitole Why Balkan Lauševič popisuje motivace Balkanites pro výběr konkrétního regionu. I přesto, že nemají 

žádné balkánské předky, hovoří zde o kořenech a tradici ve smyslu imaginace, kdy oblast Balkánského poloostrova pro 

ně představuje „přirozené, čisté místo“, „lidový, tradiční svět“ (Lauševič 2007, str. 53 
161

 „Performing Balkan music can be considered a safe enterprise, even for beginners. (…) The outside world is largely 

unfamiliar with the repertoire and styles, and audiences are usually fascinated by the newness of the sound, thythms, 

harmonies, and instruments.“ Lauševič 2007, str. 44 
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Místo na velkých tanečních večírcích pražští muzikanti vystupují pro své přátele 

v komornějších klubech. Jejich „učiteli“ pak nejsou Balkánci žijící v Praze, ale zprostředkovaně 

přes webovou stránku www.youtube.com Goran Bregovič a další interpreti.  

 

Na základě provedeného výzkumu předkládám seznam prvků, které tvoří „balkánskou 

muziku“ tak, jak si ji představují pražští hudebníci: 

 

 Melodie pochází z oblasti Balkánu a jeho blízkého okolí 

(Rumunsko, Maďarsko, Řecko, Slovensko) 

 Nepravidelný lichý rytmus 

(7/8, 9/8, 11/8) 

 Orientalizované melodie  

(jde o využití tzv. cikánských stupnic
162

) 

 Úzké harmonie, paralelní sekundy 

 Improvizace, absence notového zápisu  

(v porovnání s preskripcí notového zápisu v klasické hudbě)  

 Vícehlasy 

 Prodlevy 

 Temperament 

 Ornamentace 

 Hrudní zpěv 

 Fúze 

 

Lauševič a Balkanites hodnotí především hudebně-teoretickou stránku a snahu  

o autenticitu. Pro české prostředí je nejcharakterističtějším prvkem fúze – míšení prvků, žánrů  

a kultur, a temperamentnost. S myšlenkou autenticity - hrát „tradiční“ hudbu - si Džezvica 

pohrávala pouze teoreticky, všichni ale shodně uznávají, že nechtějí hrát „tradiční hudbu z Balkánu“, 

jak se o to snaží Balkanites. Přiznávají, že by je to lákalo zejména proto, že se jedná o neobvyklou  

a zajímavou hudbu, v českém prostředí ne zcela běžnou, stejně tak nástroje. Nicméně, stejně jako 

Lauševič, končí úvahy myšlenkou bezpečné zábavy: proč hrát špatně na exotický nástroj, když 

můžeme zahrát, třeba špatně, exotickou hudbu na nástroj, který ale zvládáme perfektně. V našem 

                                                 
162 „Hungarian Gypsies employ various scales or modes not used in our music; for example, C, D, E1, F#, G, A, B, c. 

They employ in the minor scale the augmented fourth, the diminished sixth, and the augmented seventh. Frequently also 

they use the diminished seventh and the dominant with an augmented fifth. Arab music contains these same 

peculiarities.“  A.T. Sinclair The Journal of American Folklore, Vol. 20, No. 76 (Jan. - Mar., 1907), pp. 16-32, dostupné 

na  http://www.jstor.org/stable/534723 

http://www.jstor.org/stable/534723
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prostředí to bude stále znít zajímavě.  

„Mohla bych tady někomu říct, kup si saz a zkus se na to něco naučit. Ale on se na to nikdy nenaučí 

tak, jako kdyby se tam narodil a frčel by na tom od malička. Tak proč to dělat ve špatný kopii, když my tomu 

můžeme dodat něco originálního a dodat tomu přidanou hodnotu. To je moje teorie, spíš než byl špatná kopie 

něčeho, čím stejně nikdy nebudu, protože jsem Češka, ale můžu s tím udělat něco svýho.“
163

 

„Líbilo by se mi snažit se trochu přiblížit tý exotičnosti, aby to znělo víc zajímavě. Třeba nějakej 

nástroj, nějaký drnkací, buzuki, tambury. Na Džezvici je zajímavý zase to, že tam jsou Středoevropani, nikdo 

to nemá v krvi, ale všechny nás to baví a snažíme se ty hezký písničky, co nás zaujmou a po svýmto převzít a 

interpretovat.“
164

  

„Prakticky bych s tím byl hodně opatrnej, protože tím, že jsme všichni Češi a na nic z toho neumíme 

v tuhle chvíli, tak by bylo třeba, aby se na to někdo naučil v rozumný úrovni.  Aby to nebylo „hurá máme 

kaval, ale umíme na něj jenom tři tóny“. Ale nebál bych se tam cpát i jiný nástroje. Konkrétně buzuki.. na 

Balkáně se používá v Řecku. Ale my v tuhle chvíli řecký věci nemáme. Kdybychom to nacpali do Bulharský 

písničky, to by bylo trochu divný. Chtěl bych se přiblížit tomu, že kdybych vyměnil kytaru za buzuki, tak bych 

to ozvláštnil pro středoevropský publikum. Tohle by pro mě byla motivace.“165
 

Hudba z Balkánu je přitažlivá pro různé skupiny hudebníků, z různých hudebních  

i kulturních prostředí. Podobně jako ve Spojených státech a České Republice jsem se  

s „balkánem“ setkala například i během studijního pobytu ve Francii (pravidelné balkánské jam 

sessiony ve městě Nanterre, kde podobně jako v Praze se jamů účastnili pouze francouzští ne-

Balkánci). Situace ilustruje, že se nejedná pouze o český či americký fenomén.  

Jak bylo řečeno výše v textu, rozdíl českého a amerického prostředí je především v motivaci 

a míře zájmu o „autenticitu“. (Balkanites se učí hrát na balkánské nástroje, jezdí na hudební tábory, 

sdružují se v internetových skupinách). Zároveň je nutno mít na zřeteli, že Lauševič knihu napsala 

na konci 90. let, kdy situace byla zcela jiná i zde v České Republice. Většina kapel, které byly 

předmětem mé práce, není staršího působení než pět let, jedná se tedy o relativně nová uskupení, 

vzniklá již za doby, kdy nebyl problém hudbu objevovat přes internet. Tato skutečnost se odráží 

například ve výběru inspirace pro tvorbu, kdy pro Balkanites byla jedinou možností (a zároveň 

nutnou vstupenkou do aktivního působení) cesta na Balkán či znalost nějakého Balkánce. Čeští 

muzikanti mají k Balkánu pocit blízkosti (viz stereotypy vnímání Balkánců), spojené podobnou 

historií, folklorem či jazykem. Zároveň ale paradoxně je cesty na Balkán nelákají. Inspiraci tak těží 

z již interpretovaných písní. Závěrem by skutečně mohl být prostý fakt, že oproti Balkanites, kteří 

dle slov Lauševič hledají nepoznanou tradici a „autenticitu“, českým hudebníkům jde o zábavu, 

která však s sebou nese nádech „dostupného cizího“.  

                                                 
163 

  Z rozhovoru s Petrou, str. 104-108 
164

   Z rozhovoru s Vojtou, str. 85-88 
165  

 Z rozhovoru s Honzou, str. 81-85 
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4. Závěr 
 

 

 

Předmětem mé práce „Češi hrají balkán“ bylo odpovědět na otázku „jak pražští hudebníci, 

kteří hrají hudbu inspirovanou balkánskými melodiemi, konstruují svou představu o Balkáně skrze 

hudbu a v hudbě, kterou hrají?“ Cílem práce tak bylo zachytit, zda je možné na „český 

balkán“ pohlížet optikou balkanismu a zda, jak a jakém základě hudebníci své představy tvoří.  

Výzkum vzešel z mého dlouholetého působení v kapele Džezvica a souběžného studia 

Etnomuzikologie na Fakultě humanitních studií a univerzitě Nanterre ve Francii. Jako student 

etnomuzikologie jsem se setkala s množstvím „jiné“ hudby, od indonéského gamelanu, přes 

gruzínský chorál k arabskému aksaku. Co bylo ale zajímavé na terénu, do kterého jsem se nakonec 

ponořila při psaní diplomové práce, bylo to, že šlo o referenci jedné kultury ke druhé. V českém 

prostředí se můžeme setkat s velkou množinou hudebníků, kteří hrají hudbu „odjinud“ (můžeme 

slyšet hudbu irskou, židovskou, anebo právě hudbu z Balkánu). Než jsem začala hrát s Džezvicou, 

z Balkánu jsem znala pouze Gorana Bregoviče, „mága balkánské dechovky“, jak je často v českých 

médiích označován. Naše kapela ale neměla žestě. Naopak, měla klavír a violoncello. Bylo třeba 

hledat inspiraci i jinde než u Gorana a tím jsme se dostali k dalším interpretům hudby z Balkánu. 

Protože v Praze v té době bylo pouze pár kapel, které hrály podobný repertoár, nebylo těžké se 

seznámit. Brali jsme od sebe navzájem inspiraci a hráli na společných jam sessionech. V současné 

době je na pražské hudební scéně, alespoň mně známých, sedm českých kapel, které pravidelně 

koncertují po klubech a hrají „balkán“. (Je pravděpodobné, že zde existují hudební uskupení 

složená z Balkánců, kteří v Praze žijí, mým záměrem bylo ale interpretovat, jak Balkán v hudbě 

reflektují především Češi).  

Komunitu pražských muzikantů jsem se snažila zachytit z hlediska konceptu balkanismu.  

Za balkanismus považuji západní představu o Balkánu, jejíž teoretický základ má kořeny v přístupu 

orientalismu. Podobně jako představa Orientu pomáhá představa Balkánu západní svět definovat  

a vymezovat: Jde o sebeustavování západu, o tzv. proces „sebe-zkrášlování“
166

, posilování 

sebereprezentace západu i díky pozitivnímu stereotypizování Balkánu (balkánské jídlo, film, hudba 

a literatura). 

Todorová ve své knize Imagining the Balkans i Said v Orientalismu hovoří  

o konceptualitě označení Balkán (Orient). Geografické vymezení Balkánu a vnímaný diskurz se od 

sebe už dávno vzdálili. „Balkán“ s sebou nese pejorativní nádech zaostalosti a nepořádku. Podobná 

                                                 
166

   self-beautification, Bjelič, str. 9 
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konceptualita funguje i v hudební označení „balkánská muzika“, kdy pražští muzikanti výrazem 

„balkán“ označují hudební styl, kde písně jsou původně inspirovány balkánskými melodiemi, avšak 

během jejich tvorby došlo k oddálení. Například, čeští muzikanti používají například cajun, klavír, 

violoncello - tedy nástroje, které není možné na Balkáně potkat. Dále pak písně původně balkánské 

zpívají s polským či českým textem, a podobně. Hudební „Balkán“ je podle českých muzikantů 

především temperamentní a emotivní, specifický halekavou a nezvykle rytmizovanou hudbou (liché 

rytmy 7/8 atd.). Nezvyklý rytmus zmiňuje naprostá většina hudebníků, se kterými jsme během 

výzkumu hovořila. Většina takových představ vychází z dechových souborů, které jsou u nás dobře 

známé (Goran Bregovič, Boban Markovič, Emir Kusturica).  

Vesna Goldsworthy v knize Inventing Ruritania hovoří o tzv. „imaginativní kolonizaci“, 

která ze zdrojů Balkánu čerpá literárně, kdy ale precisní detaily z historie a geografie Balkánu nesou 

menší důležitost než ty imaginární, fiktivní rysy britských konceptů o Balkáně, které pak ale 

ovlivňují veřejný názor na vnímání Balkánu, čímž Balkán znovu vytváří a mění jeho geografické 

hranice. Jde o kruhový vztah. V hudbě v tomto ohledu největší roli sehrál už zmiňovaný Goran 

Bregovič, který místní hudbu zpopularizoval tím, že ji dokázal exportovat ve formě, poslouchatelné 

pro široké evropské publikum. Na základě toho na Balkáně i mimo něj začaly vznikat hudební 

skupiny, inspirované orientálními melodiemi, lichými a údernými rytmy, s nádechem temperamentu 

a melancholie. Většina z hudebníků na Balkáně nikdy nebyla a tamní hudbu zná pouze 

zprostředkovaně z internetu či filmu. Obojí napomáhá tvorbě představ, které ale již nejsou založené 

na skutečnosti. 

Fleming (Fleming 2000) zmiňuje fakt, kdy na Balkán pohlížíme zvenčí jako na jeden 

homogenní celek se zaměnitelnými částmi, jako na „jeden Balkán mezi Východem  

a Západem“, kde jsou lidé vnímáni jako podobní. Podobný přístup jsem zaznamenala i mezi 

českými muzikanty, kteří mají povědomí o tom, odkud jejich inspirace pochází, nicméně příliš si 

hlavu nelámou s tím, jestli to tak je skutečně. Konkrétní příklad jsem ukázala v úvodním snapshotu 

koncertu kapely Džezvica, kdy kytarista, který písně uváděl, se velmi často ztrácel v geografickém 

určení: Následující píseň je buď z Makedonie, Bulharska, nebo Srbska. Můžete si vybrat..“).  

Pro české hudebníky je Balkán jako oblast pro čerpání inspirace zajímavou kombinací 

blízkého a vzdáleného, podobně jak o tomto paradoxu píše Szeman (Szeman 2009). Na jednu stranu 

jsou pro nás tamní melodie a rytmus nezvyklé, jiné, až exotické, jak tvrdí někteří z muzikantů. Tedy 

velmi lákavé i s ohledem na publikum. Na druhou stranu jazyk je srozumitelný, není problém naučit 

se texty písní. Nezvyklost hudebních motivů dává muzikantům svobodu v projevu, není nutné se 

držet limit, jak je tomu v předepsané klasické hudbě. Souvisí s tím i fakt „bezpečné zábavy“, o které 
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hovoří Lauševič167, kdy muzikanti mají pocit, že exotičnost hudby obhajuje amatérské provedení. 

Sama nezvyklost a znějící cizost je pokládána za to, co posluchače zaujme. 

 

V českém prostředí, přímo na Fakultě humanitních studií, probíhá výzkum etnických 

stereotypů vůči lidem z Balkánu. Jelikož stereotypy s balkanismem souvisí, zajímalo i mne, jak 

Balkán reflektují účastníci mého výzkumu. Podobně jako Moravcová a Turková ve výzkumu 

Proměny reflexe balkánského prostoru ve vizích vysokoškolských studentů na přelomu 20.století
168,

 

kde se studentů ptaly na přímé asociace s výrazem „Balkán“, jsem od hudebníků získala následující 

(seřazeno do tematických skupin. Skupiny pak podle mnohosti výskytu termínů):  

Hudba  

Otevřenost, srdečnost  

Příroda, přirozenost, hory 

Syrovost, bída, chaos, nepořádek 

Temperament, nespoutanost  

Cikáni 

Nacionalismus, národní nevraživost, válka 

Nezodpovědnost  

Jak jsem popisovala v práci, účastníci výzkumu jsou muzikanti, většinou studenti  

či absolventi univerzit. Většina z nich s Balkánem nemá osobní zkušenost, pokud ano, tak šlo  

o rekreaci v přímořských letoviscích (Chorvatsko, Bulharsko). V naprosté většině výrazů byla na 

prvním místě při představě Balkánu hudba! Z výzkumu zároveň vyplynulo, že se hudebníci  

o Balkán jako takový začali během svého působení v kapelách zajímat blíže. Projevila se u nich 

touha na poloostrov odjet, případně čerpat i hudební inspiraci přímo tam.  

Zajímalo mne také, jak reflektují pojem „balkánská muzika“: 

Energická, dynamická, živelná 

Emotivní, citová, srdceryvná, teskná 

O rytmu, složité, zběsilé rytmy 

Halekačky, halekavé hlasy 

Zcela výhradně při představě „balkánské muziky“ na mysl hudebníkům přišla dynamičnost  

a temperament. A to i těm kapelám, které příliš temperamentní hudbu nehrají (Džezvica, Fez, 

Rajtaraj). Následující otázka byla, které znají interprety takové hudby, v osmdesáti procentech jsem 

byla odpověď Goran Bregovič. Ačkoliv kapely tvrdí, že se přímo Bregovičem neinspirují, stále je to 

                                                 
167

 Lauševič 2007, str. 44 
168 2005 Proměny reflexe balkánského prostoru ve vizích vysokoškolských studentů na přelomu 20. a 21.století (in 

Moravcová-Svoboda-Šístek: Pravda, láska a ti na Východě) 
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přední zástupce tohoto „stylu“. Kromě temperamentu pak velmi často zmiňovali rytmus. Zde jde už 

o praktickou zkušenost, kdy se všichni poprvé v „balkánské hudbě“ setkali s lichými rytmy, 

typickými pro některé oblasti Balkánu.  

 

Přesto, že je v Praze téměř desítka kapel, které hrají trochu „jiný balkán“, než Goran 

Bregovič, stále jde o úzce vyhraněný styl, čemuž odpovídají i prostory, ve kterých večírky probíhají. 

Jedná se o akustické nástroje, většinou hudebně propracované aranže. Tedy i přesto, že je to dle 

názvu stejný „balkán“, jde o odlišný zážitek, než při zaplněných koncertních halách (či 

Staroměstském náměstí) v případě „balkánských mágů“.  

Na muzikanty, kteří se zabývají produkcí „balkánské muziky“, lze jistě pohlížet pomocí 

konceptu balkanismu. Jak jsem ukázala výše, stereotypní představy jsou stále pevně zakotvené  

a plně využívané, i třeba vědomě, při tvorbě image kapel. Zvýšený zájem o Balkán se u muzikantů 

projevuje právě vědomým zvýrazňováním imaginárních znaků a pociťovanou nadřazeností nad 

neznalým publikem.  
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Dovětek 

 

V analytické části, kde představuji kapely, je nejobsáhlejší kapitola o Džezvice. Protože 

kapelu velmi dobře znám, snažila jsem vyčerpávajícím způsobem popsat rysy, které jsou 

charakteristické (nejen) pro „český balkán“ právě na své kapele. Se členy Džezvici jsem vedla 

podrobné rozhovory o hudbě, kterou tvoříme, a o způsobech, jakým ji tvoříme, při koncertech jsem 

pozorovala publikum, jakým způsobem reagovalo na jaký druh písní a chování. Pozorovala jsem 

diskuze v kapele při výběru písní a způsobů, jak písně hrát.  

Naprosto si uvědomuji své postavení ve výzkumu. Velice, velice dlouho mi trvalo, než se mi 

podařilo z terénu reflexivně vystoupit a zároveň nechat nezaujatě své spolu-muzikanty hovořit,  

a především tvořit. I přesto cítím, že Džezvica během mého výzkumu prošla určitým vývojem. 

Tímto bych chtěla Džezvice poděkovat za trpělivost a cenné názory, kterých si nesmírně vážím, 

nejen jako studentka antropologie, ale i jako muzikant a kamarádka. 
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Přílohy 
 

 

Příloha č. 1 - Audio CD s ukázkami kapel:  

 

Džezvica – Kad ja podoh na Bembašu 

Nahrávka ze živého koncertu v Rybě na ruby. Na CD „Rybanaruby club – live concert“, vydané 

vlastním nákladem v září 2011.  

Rajtaraj – Zaigrale 

Studiová nahrávka, nahráno ve studiu www.onlinestudio.cz. Dostupné na 

www.bandzone.cz/Rajtaraj 

Fez – Stamena 

Nahrávku se mi nepodařilo sehnat z důvodů selhání komunikace s kapelou. Nahrávka je k poslechu 

na http://fez.onlinestudio.cz/foto.html . 

Rooombaaa – Moja mala nema mane 

Studiová nahrávka, nahráno v Ryba na ruby. Dostupná na www.bandzone.cz/Roooombaaaa  

Fekete Seretlek – Put putuje Latif Aga 

Nahrávka ze živého koncertu v roce 2008. Vydáno na CD Fekete Seretlek, AMU.  

Jazzbalk – Bre Petrunko 

Nahrávka ze zkoušky kapely v červnu 2012. 

Mijaktič Orkestar – Opa Tsupa 

Nahrávka z roku 2001, CD Cabaret. Jedná se o záznam živého koncertu.  
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Příloha č. 2 - Transkripce rozhovorů 

 

Rozhovor s Honzou (Džezvica, Rajtaraj) 19.4.2012 

 
Když se řekne Balkán, když si představíš tu oblast, jaký slova, výrazy, se ti vybaví? 

Pro mě hlavně hudba a to, že hraju v kapele, která o sobě tvrdí, že hraje hudbu inspirovanou 

Balkánem, potom obrázky muzikantů, často cikánů nebo někoho, kdo tak pro mě vypadá.  

A taky trochu Chorvatsko, protože to je asi jediná balkánská země, ve který jsem někdy byl. Tejden. 

A taky to, že se o Rumunsku říká, že tam maj hezký hory. 

Ten obrázek muzikantů, cikánů, když si ho představíš, jak ti muzikanti vypadaj? 

Pro mě takovej ten prototyp snědčí, knír, má v ruce od tuby přes harmoniku po kytaru. 

Když jsi byl v tom Chorvatsku, byl jsi na prázdninách u moře. 

Jo. 

Setkal ses tam s nějakou hudbou? 

To asi ne. Bylo to asi před 5 lety. 

Teď k balkánský hudbě jako takový. Jakým způsobem ses poprvé setkal s balkánskou hudbou, 

ať pasivně, nebo aktivně? 

Asi jsem se dostal k nějakejm nahrávkám, který se prezentovaly jako balkánská dechovka, myslím, 

že.. ze začátku jsem je neposlouchal nějak moc. První intenzivnější setkání bylo, když jsem naživo 

slyšel na Sázava festu Bobana Markoviče, to už je docela dávno, možná 2004. 

A ty nahrávky, to byl taky Markovič? 

Myslím, že jo. Jednak Markovič, Bregovič. Byl jsem přesvědčenej, že je to typická balkánská 

dechovka. Taky Kusturicův orchestr. Asi to bylo i v souvislosti s filmem Černá kočka, bílý kocour. 

Posloucháš i teďka pořád balkánskou dechovku? 

Skoro ne. 

Máš k tomu nějakej důvod? 

Jednak hudbu poslouchám obecně míň než předtím. A když už něco poslouchám, tak si vybírám 

většinou jiný styly, protože mě víc oslovujou. 

Oslovujou na poslech? 

Ano. 

Mluvil jsi o Bregovičovi. Máš na jeho tvorbu nějaký názor ? Co si o tom myslíš z pozice 

hudebníka, kterej ten balkán hraje? 

Nemám na něj negativní pohled. Beru ho jako člověka, kterej se snaží přistupovat originálně 

k předmětu kterým je ta Balkánská hudba, kterej zná z prostředí, ve kterým vyrostl. Snaží se k tomu 

přistupovat inovativně a myslím, že se  mu to daří. A navíc je to populární. 

Na jaký hraješ hudbní nástroje? 

Klarinet, saxofon, kytara, barokní klarinet, cistra, šalmaj taky trochu šalima. 

Pokud jsi ty nástroje studoval, tak kde? 

Klarinet a saxofon v hudebce a kytaru a zbytek samouk. 

Působíš v kapelách, které mají ve svém repertoáru balkánkso uhudbu. To vím. Je to Džezvica.. 

A vlastně i Rajtaraj. Respektive, tam to neprezentujeme jako balkánská hudba, ale jako inspirace 

z balkánu, velmi přetvořená řekněme. 

K džezvice: jak jsem se tě ptala, kterou skladbu by jsi zvolil jako reprezentativní, říkal jsi 

Bembašu, Agu říkala Kraj kjabe. Co si myslíš? 

Spíš trvám na Bembaše. Když bych si zkusil vyjmenovat ty prvky, který Džezvicu charakterizujou, 

tak tam jich je dost. Zajímavější rytmus, je tam ten 7/8, něco o co se snažíme, možná to tam není 

úplně patrný – ta energičnost, hybnost, vícehlasy, rytmická sekce hraje to, co hraje ve většině 

skladeb a má podobnou úlohu. Z tohodletoho pohledu čistě analytickýho vnímám Kraj kjabe jako 

kvalitní skladbu, ale pro mě to je, jako když rocková skupina natoč baladu. Je to krásný, je to super, 

patří to do toho žánru, ale je to trochu něco jinýho. Jsem takovej analytick, co se týče způobu 

přemejšlení, tak proto … 
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Jak a kdy kapela vznikla? 

Já jsem se do Džezvici dostal  když vznikala v tom nástrojovým složení, v jakým pak dlouho trvala 

a když se pustila do toho balkánu. To bylo někdy ke konci roku 2006. To byla ještě napůl autorská. 

Teprve jsme se začínali pouštět do těch balkánských věcí. S výjimkou toho klavíru to nástrojový 

složení vydrželo dodneška. 

Uvědomuješ si chvíli, kdy Petra přinesla ty balkánský písničky, nebo jsi tam už byl, když jsme 

je už hráli? 

Přemýšlím, jestli tam už něco bylo.. ani si to nevybavuju. Možná to bylo opravdu tak, že když jsem 

přišel, tak to byly písničky Péti, v zápětí po velmi krátký době jsme objevili zdroj Dunav a začali 

jsme se učit ty balkánský. 

Já si třeba vůbec nepamatuju, kdy ona přinesla… přijde mi, že to nebylo vůbec zásadní, že to 

prostě byla jenom další písnička. Ale přijde mi, že je to docela důležitý. 
Přijde mi, že jsme se do tý chvíle fakt jenom věnovali těm jejím, já jsem tam vlastně přišel na 

inzerát: hledáme trubku/hoboj/klarinet do kapely, která chce hrát balkánskou dechovku. Na tohle 

jsem narazil na nyxu a tohle mě tam přivedlo. 

Nemrzelo tě pak trošku, že nehrajem balkánskou dechovku? 

Trochu mě to překvapilo, ale asi nemrzelo. Já jsem byl v takový situaci, kdy jsem byl pár měsíců 

v Praze nově na vejšce a byl jsem rozhodnutej nějakým způsobem zužitkovat svoje hudební 

vzdělání. Říkal jsem si, že je divný, když člověk hraje 8,9  let na nějakej hudební nástroj, učí se 

v hudebce, a pak nehraje v žádný kapele.   

Takže to byla první kapela, ve který si hrál? 

Jo. Respektive, v rámci kutnohorský hudebky jsem hrát v big bendu, a pak tam bylo takový 

uskupení v podstatě napůl školní, kde jeden z těch učitelů tam dal dohromady jazzový uskupení… 

hráli jsme si standarty a on nás vedl. Ale nebylo to intenzivní zkoušení, spíš takový nahodilý. 

Ozvláštnění těch koncertních přehrávek a tak. 

Proč se s Džezvicou specializujeme zrovna na Balkán? 

Já mám pocit, že nás tam nasměrovala Peťa. A pak je to tím, že to byl ten první impuls, a potom si 

myslím, že se nám tam docela zabývalo, že nemáme důvod se orientovat někam jinam. Respektive, 

na tom Balkánu se v podstatě všichni shodnem. Možná je taky jeden z těch důvodů, kdybychom se 

pokoušeli najít jinou oblast, na který bychom se shodli, tak by to bylo těžký. 

Proč myslíš? 

Protože mám takovej pocit, že každej posloucháme nebo orientujem se na trochu jinej styl hudby a 

tímdle jsme docela pestrý. A Balkán je jeden z mála, na kterým jsme se shodli. V poslední době 

jsme navrhli, že bysme mohli přidat nějaký severský 

No když se přinesou a připravěj.. myslím, že by se nikdo nebránil 

Navíc teď už po tolika letech co tenhle materiál zpracováváme, už tušíme, co s tím. Kdybychom 

jsme se přeorientovali, tak by to stálo moc práce … abychom se v tom našli, abychom našli svůj 

způsob zpracování. 

Jak často zkoušíte/me? 

Snaha o jednou týdně. 

Zeptala bych se tě ještě na Rajtaraj. Jakým způsobem ses tam dostal, kdy … 

Do Rajtaraje mě přizval Václav, když měli za sebou pár měsíců zkoušení. Myslím, že byla založena 

v září 2009? A já jsem se tam dostal v lednu následujícího roku, protože kytarista, kterýho měli, 

nějak do toho neměl chuť. 

Rajtaraj bys charakterizoval jak? Co to je za kapelu? 

O tom jsme měli nedávno docela dlouhou debatu na zkoušce, jak se máme nechat charakterizovat. 

Asi takovej world music, kterej bere inspirace po celý Evropě, ať už na Balkáně, Skandinávie, 

Bretaně, Francie, Irska. 

A z jakýho regionu máte nejvíc písniček? 

Těžko říct písniček, protože my si často vezmeme jenom nějaký téma. Třeba spojíme víc témat 

z různých oblastí a zpracujeme si to po svým. Takže výsledek nemusí znít jako nic balkánskýho 

nebo bretoňskýho, ale prostě jako rajtaraj. Ale dost těch témat je z Balkánu. Minimálně jednu celou 
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písničku … je to vždycky tak, že není úplně celá z Balkánu, ale do tý balkánský zpěvný si tam 

přidáme nějakou mezihru, kterou buď napíše někdo, Pavel nebo Moňa, anebo si jí zase půjčíme 

z nějaký jiný oblasti. Třeba v Zaigrale máme mezihru Bretonskou. 

Třeba ty tam nosíš prvky z Balkánu? Propojuješ Džezvicu s Rajtarajem v tomhle ohledu? 

Myslím, že ne. Aspoň ne vědomě. Vlastně díky Džezvice umím hrát 7/8 rytmus, kterej se taky 

v Rajtaraji objevuje, ale není to tak, že bych to tam donesl já. A navíc ho tam hraju obráceně než 

v Džezvice – 2/2/3. 

Jak často zkoušíte? 

Jednou tejdně. 

A vystupujete? Docela často, viď. 

Maximálně jednou za měsíc až dva. 

Kolik máte členů… 5? 

5 s tím, že zaučujeme perkusistu.   

Zajímá mě, technika, kterou hraješ, používáš techniky, které bys mohl označit jako 

„balkánské“? 

S kytarou asi ne, když nepočítám ten samotnej rytmus. A co se týče klarinetu, tak jsem měl 

období … je to dost omezený tím, že necvičím, ale snažím se tím stylem, trilkama atp.přiblížit 

balkánskýmu stylu. Ale není mým cílem to napodobit. Spíš abych to nehrát klasicky. Snažím se 

napodobit nějakou střední cestu. 

Myslíš si, že by bylo zajímavý, ať v Rajtaraji nebo Džezvice měli balkánský nástroje? 

Kdybychom chtěli hrát na kaval nebo buzuki … 

Asi by to bylo zajmavý. Ale prakticky bych s tím byl hodně opatrnej, protože tím, že jsme všichni 

Češi a na nic z toho neumíme v tuhle chvíli, tak by bylo třeba aby se na to někdo naučil v rozumný 

úrovni. Aby to nebylo „hurá máme kaval, ale umíme na něj jenom tři tony“. Ale nebál bych se tam 

cpát i jiný nástroje. Konkrétně buzuki.. na Balkáně se používá v Řecku . A my v tuhle chvíli řecký 

věci nemáme. Kdybychom to nacpali do Bulharský písničky, to by bylo trochu divný. 

Takže ten důvod, proč bys to tam chtěl nacpat, je proto, že by to znělo zajímavěji. 

Jj, ta motivace by nebyla to, abych se záměrně přiblížil nebo vzdálil tomu balkánskýmu stylu, ale 

chtěl bych se přiblížit tomu, že kdybych vyměnil kytaru za buzuki, tak bych to ozvláštnil pro 

středoevropský publikum. Tohle by pro mě byla motivace. 

Používáte nějaký prostředky pro sebeidentifikaci, kostýmy… 

V Rajtaraji používáme klobouky. 

A proč? 

Abychom odlišili kapelu. Málo kapel používá klobouky. Vymyslel to Pavel. Ale není to, abychom 

se odlišili od ostatních kapel, ale proto, že když jdeme o pauze na záchod, tak aby ten, kdo nás 

potká, poznal, že jsme z kapely.  A vypadá to docela pěkně. 

Když hraješ balkánskou hudbu, nebo jakoukoliv jinou západní hudbu. Máš jinej pocit z tý 

hudby, cítíš se jinak? Ze sehrání se se spoluhráčema, z publika … Liší se tvůj pocit? 

Myslím, že ty rozdíly u mě osobně by pramenily jenom velmi málo z toho, jakou hudbu hraju, 

daleko víc to záleží na okolnostech, jestli hraju s kapelou nebo na rodinný oslavě. 

Takže ti je jedno, jakou hudbu hraješ? 

Pro mě to je do velký míry jedno. Fakt záleží na okolnostech. Zároveň přiznávám, že se mi to dost 

blbě porovnává, protože to mám hodně svázáný – styl hudby s těma okolnostmi. S Peregrinem 

hrajem na kšeftech, kde musíme vypadat seriózně a sebevědomě. 

Je to jako role? 

Víceméně jo, ale není to, jak se stylizuju já, ale i to, jak to na mě působí. 

Pak i ta uvolněnost, kterou ten Balkán může stylizovat, do jistý míry způsobujou ty lidi, co na 

ten koncert přijdou, a to pak cejtěj i ty hudebníci. 

Mně to tak přijde, ale jak říkám, mám podezření, že v tomhle tom nejsem úplně typickej. Hodně lidí, 

jak o tom mluví, jak říkaj, že ta konkrétní hudba na ně působí takhle. Ale já jsem takovej racionální, 

méně emotivní typ. 

Mohl bys říct pár tvých oblíbených muzikantů, kteří ten Balkán dělaj? 
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Mně se líbil ten Bregovič, ale musím se přiznat, že jsem nikdy nešel moc do šířky. Asi si 

nevzpomenu. 

Kdyby se dalo říct, kdo tě v balkánský hudbě nejvíc ovlivnil, kdo by to byl? 

To asi nedokážu říct. Necejtím se být ovlivněnej nějakou jednou osobou, interpretem … 

Když jsi říkal, že teď posloucháš něco jinýho, co třeba, namátkou? 

No, to ti stejně nic neřekne. Tak třeba Stadeless. Sophie Hunger, třeba taky Traband, v poslední 

době 100 zvířat, hlavně kvůli textům. Grine kuzine, to jsou Němci, který začínali na balkánský 

hudbě, ale už od začátku tam je slyšet ten vliv tý balkánský dechovky. Disko-německá dechovka 

s náznakama balkánu. Mají nápaditý aranže. Garmarna, to jsou severský, skandinávský, písně, 

trochu starší. No dost jsem poslouchal metal, ale ten už teďka neposlouchal a jenom si vybírám.. 

Vltava. Je to dost velká šířka stylová. 

Myslíš, že ten středověk s balkánem může nějak souviset? Je dost nápadný, že hodně 

muzikantů má hodně společnýho se středověkem i balkánem … 

Těch kapel je dost. Ale nikdy mě nenapadlo, jaká by tam mohla být souvislost. Dudy. Možná 

rytmus, harmonie.. je lehký najít souvislost tam, kde jí člověk hledá. Je to asi dost o tom, že jsme 

v něčem vyrostli, pak někdo z nás objevil středověk, objevili jsme, že se to vymyká tomu, jak jsme 

to doteďka chápali. A v balkáně se to taky nějak vymyká. Možná u těch harmonií by se ty paralely 

asi našly. Napadaj mě třeba nějaký ty motivy nebo principy dronovýho zvuku, jednoduchý 

harmonie, kde je jeden akord přes celou písničku. Respektive to, čemu se tady říká středověká 

hudba. Ono to se středověkem nemá moc souvislost. Znalci středověký hudby se vždycky ošívaj. 

Tady je dost kapel, který hrajou balkán. Myslíš, že to tady má nějakou budoucnost? 

Myslím že v tom, jak to.. v současný době těch kapel znám jenom pár, některý se toho mainstreamu 

dotýkaj, ale já mám pocit, že hudba, aby byla mainstream, musí být jednoduchá, nebo nějakým 

způsobem geniální, že kombinuje propracovanost s jednoduchostí. Tím, že má oslovit široký masy, 

tak musí zakomponovat ty prvky, co se líběj a vynechat, zamaskovat ty, co se nemusej někomu líbit. 

Tím míň je těch, co se líběj a víc, co se nelíběj všem. 

Co si myslíš, že jsou ty prvky, který se všem líběj? 

Tak třeba pop music, jednoduchý melodie, očekávatelný melodie, výraznej rytmus. Což neříkám, že 

neexistuje spousta interpretů, který tomuhle odporujou.. Zrovna myslím, že ten jednoduchej 

rytmus .. v poslední době jsem si toho všiml, že je docela oblíbenej disco balkán, remixy, kde se 

vezme balkánský téma, hodí se to do smyčky, k tomu se přidá nějakej hutnej basovej podklad, silný 

bubny a je to našláplý. Protože ty balkánský melodie jsou pro nás zajmavý, jsou hodně energický, 

co lidi hodně oslovuje, no a když se k tomu přidá ještě tohleto, což balkánská dechovka vlastně 

v sobě má, ten výraznej rytmus … 

Mohl bys popsat v několika bodech, v čem je pro tebe ta balkánská hudba specifická? Jaký 

jsou ty její specifika? 

Zjednodušeně, představím si lichej rytmus, to je to, co pro mě velkou část balk.hudby odlišuje od 

středoevropský. To je pro mě výraznej odlišovací znak. Ty dechový nástroje, mám to hodně spojený 

s dechovkou. Potom, cikánská stupnice- 

-co to je? 

To asi nedokážu popsat. Jsou tam půltóny jinde než západní moll nebo dur. Co se týče stylu 

melodických nástrojů – výrazně víc trilků a ozdob. Třeba typický je to pro trubku, ozdoby 

kombinovaný s určitou barvou tónu, když to odposloucháváš, tak máš problém slyšet, co to vlastně 

je, takový probublávání. 

V jakých těch specifikách tě ten styl přitahuje, čím tě to oslovuje natolik, že tomu věnuješ 

tolik času. 

Pro mě je jedna z těch hlavních věcí je ten lichej rytmus. Je to pro mě základní výzva. Zároveň ta 

cikánská stupnice, která je nevšední. 

Znáš třeba hudební styly, který pocházej z Balkánu? V balkánský hudbě toho je hrozně moc 

schovanýho… 

Ta balkánská dechovka, no a potom, sevalinky, iláhie.. 

S Džezvicou máme i nějaký cikánský skladby, který pocházej z Balkánu. V čem si myslíš, že se 
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to od sebe liší, ta balkánská a cikánská hudba? 

No to je velmi těžká otázka. Já to mám do velký míry provázaný, ale uvědomuju si, že to není to 

samý. Ale když o tom tak přemýšlím, tak ty cikánský mám zafixovaný, že jsou takový hybnější, 

často rychlejší, ale přiznávám, že ten vzorek, ze kterýho takhle usuzuju, je docela malej. Řekl bych, 

že maj o něco jednodušší rytmus. Je tam častější využití kytary. 

Znáš nějaký filmy z Balkánu? Viděl jsi nějaký? 

Kusturicu jsem viděl asi 2,5 filmu, Černou kočku, 3/4 z Undergroundu a ¾ ze Život je zázrak. A 

ještě ten Kdo to tam zpívá, to dávali ve filmovým klubu na dvojce. 

Uvědomoval sis třeba hudbu během těch filmů? 

Jo, ale spíš proto, že jsem dřív slyšel soundtrack než jsem viděl ten film. Nebo jsem slyšel předem, 

že je tam dobrá hudba. 

Co se týče lidový hudby, protože hrajeme hodně písniček, inspirovaných těma lidovkama. 

Znáš i nějaký český/moravský lidovky. 

Snažím se, ale pořád mi přijde, že jich neznám pořád dost. Pořád asi víc, než průměrnej čech. 

A proč se je snažíš znát ty písničky? Čím je to zajímavý? 

Třeba ta moravská hudba se mi zdá dost odlišná od tý český. A čím víc si uvědomuju, která 

z lidovek je česká a která moravská, tak si uvědomuju, že ty český jsou melodický a takový 

přirozenější. Je to asi způsobný tím, dřív jsem znal víc českých lidovek, ale v týhle chvíli už 

nedokážu posoudit co jsem znal kdy. Tím mi přijde zajmavější ta moravská, že je trochu jiná. 

Jam sessiony po koncertech, co si o tom myslíš? Že tady je taková věc, co si myslíš o hudbě, 

která tam vzniká, a jakej to má smysl a co ti to, jakožto muzikantovi, přináší? 

Mně to přináší zajmavou zkušenost, ať to, že hraju na ten nástroj, což může simulovat cvičení, 

protože doma normálně necvičím. A taky zkušenost sehrávání se s muzikantama, se kterýma 

normálně nehraju. 

Jakej smysl myslíš, že maj tyhle jam sessiony? 

Myslím že přo většinu z nás je to proto, že nás prostě baví hrát, že máme dobrej pocit z toho, že 

hrajem. Do velký míry je to určitej druh socializace, že se skamarádíme. Možná nějaká analogie se 

sportem. 

Přátelské utkání. 

Myslím, že právě na těch jam sessionech je pěkný právě to, že ta laťka toho, jak na tom člověk musí 

bejt, je daleko níž. Tím spíš se tam ty lidi odvážej připojit. Spousta lidí se taky může tímhle 

způsobem hudebně pozvednout. Některým není dáno vůbec, ale to jsou spíš výjimky. 

Ještě by mě zajímalo, jak jsi mi říkal, jak jste hledali větičku, jak charakterizovat Rajtaraj. 

Představ si, že potkáš někoho, kdo neví, co hraješ. Jak bys řekl podle sebe, co Džezvica hraje. 

Já říkám, že hrajem balkánskou a cikánskou hudbu. Ale je fakt, že v poslední době jsem začal víc 

přemýšlet a o tom dumat a dávat si pozor na to, jak to formuluju, protože existujou lidi, co to 

vnímaj hodně ortodoxně (jako třeba ten na nyxu) a tyhle věci si možná zasloužej přesnější vyjádření. 

Spíš to rozvinout, že se inspirujeme balkánskou hudbou, ale hrajem si to po svým, středoevropským 

způsobem. 

Máš nějakou představu, jak to s Džezvicou půjde dál ? Má to nějakou budoucnost ? Má to 

tendenci stát se profi kapelou, anebo to děláme jenom pro radost, že nemáme co dělat. 

Co se týče budoucnosti, tak o tom moc nepřemýšlím. Myslím, že z nás nikdy nebude profi kapela. 

Co se týče motivace, tak z většiny to děláme proto, že nás to baví. Co se týče mě, tak .. tyjo .. 

rozhodně nemůžu říct, že tam hraju proto, že bych chtěl něco dokázat. Musím říct, že mě to hraní 

baví. Pořád je to pro mě výzva, protože rozhodně nemám pocit, že jsem ještě zvládnul všechno 

technicky, co bych chtěl hrát tak, jak bych si představoval. Zároveň je to zdroj inspirace. Baví mě si 

vymýšlet… rozhodně mě to nutí přemýšlet o tý hudbě, přicházet s ňákejma nápadama. 

 

Rozhovor s Vojtou (Džezvica, Fez, Rooombaaa, Jazzbalk) 11.6.2012 
 

Jak jsi začal hrát na cello? 

V 6 letech, když se jde to první třídy. Začal jsem chodit do umělecký školy. Už od 4 let jsem hrál na 
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flétnu u pana Žilky. Vyhrál jsem vždycky nějaký flétny. A pak právě v 6 letech jsem šel do hudebky 

na flétnu a cello jsem si přibral. Původně jsem měl hrát na housle, ale maminka řekla, že by to 

vrzání těch vysokejch tónů nesnesla, tak tatínek vymyslel variantu cello, a to prošlo. Maminka tím, 

že není hudebník, si řekla, že to ve větší, tak to nebude tak vrzat. Jenže všechny smyčcový nástroje 

vržou, když se na to začíná, že jo .  Ale pravda, že ty frekvence jsou u cella hlubší, takže 

snesitelnější. A navíc v tý hudebce učil jeden z vyhlášených profesorů, tak se táta rozhodl mě dát 

tam. Takže jsem až do těch 11 let dělal souběžně tyhle dva nástroje. 

Pak od 13ti mě ten profesor poslal i do studentskýho orchestru, postupně jsem s tím orchestrem 

začal cestovat. Naučil jsem se, co to je hrát v orchestru, poznal jsem kus světa. Byl to Pražský 

studentský orchestr. Ten orchestr byl složenej ze studentů, neprofíků. Ale hráli tam většinou 

výborný hráči a ten orchestr si získal už renomé mezi orchestrama, vyhrával různý soutěže. Byl 

hodně známej a vždycky měl dobrý dirigenty. Když jsem tam začal chodit v tom roce 99, tak tam 

naštěstí ještě byla ta éra dobrejch muzikantů, ale postupně to začalo upadat, tak jsem odešel hrát 

jinam. Už se ani nikam nejezdilo, nic se nevyhrávalo. Teď jestli ještě existuje, tak už jen přežívá. 

Co ty a stará hudba? 

Řekněme od roku 2005, kdy jsem začal jezdit do Valtic, kde se koná letní škola staré hudby, což 

jsou kurzy zaměřený na interpretaci starý hudby, tzn. Od středověku po baroko. Začal jsem tam 

jezdit na flétnu, na kterou se hraje hlavně ta barokní hudba. Jak jsem se k tomu dostal – o tom mi 

řekl táta, že tahle škola existuje, sám tam jel hrát na flétnu. Postupně jsem tam potkával různý lidi, 

se kterýma jsem začal hrát, i na cello. Letos tam teda jedu poprvé oficiálně na cello. Jezdil jsem na 

flétnu, ale vlastně jsem skoro pořád hrál na celo, protože jsem dělal doprovod continuo různým 

zpěvákům, sólistům a tak. Tak jsem si říkal, že letos se už oficiálně přihlásím na to cello. K tomu 

jsem se dostal, že jsem chvíli hrál na gambu, což je taky barokní předchůdce violoncella. Jako baví 

mě to, je to něco jinýho, než nějakej Mozart nebo Martinů. Je v tý hudbě klid, majestátnost, i kus 

magična. Často se to hraje v kostelech. I ten prostor a prostředí tomu dodává zvláštní atmosféru, 

klidnou … 

A k balkánu ses dostal jak? To bylo poprvé s Džezvicou ? 

Jo, já se do hodně kapel dostávám jako záskok. 

U tebe mi připadá moc zajímavý to, že máš to srovnání ze čtyř kapel. A hodně by mě zajímalo, 

jakým způsobem bys ty jednotlivý kapely třeba charakterizoval. Co se tobě na tom líbí 

specificky a jak se od sebe lišej, nebo tvoje role.. jak se liší ta hudba.. . 

V Džezvici jsem nejdýl, od 2008 asi tak. Poprvý jsem s váma hrál v nějakým tom Vesuvu v Karlíně. 

No, je to kapela, která hraje řekněme z těch 4 kapel nejrozmanitější repertoár v rámci toho Balkánu, 

z každé země máme něco. V Džezvice zastupuju basovou linku, občas melodickou. 

Vnímáš nějak, že je to jediná kapela, kde není žádný Balkánec? 

Právě na spolupráci s těma dalšíma kapelama mě baví, že je tam vždycky nějakej ten domorodec, 

kterej do toho přináší tu svoji kulturu nebo aspoň ty svoje kořeny. Takže se dělaj písničky hlavně 

z toho regionu. A je na tom hodně znát, když to dělá ten domorodec, než když to děláme my. Je to 

jiný, hezký. Hezký to je, protože ten domorodec to má v krvi, zní to krásně, je to věrohodný, má to 

ten správnej šmrnc, pro nás, středoevropany exotickej. Na Džezvici je zajímavý zase to, že tam jsou 

středoevropani, nikdo to nemá v krvi, ale všechny nás to baví a snažíme se ty hezký písničky, co nás 

zaujmou, po svým převzít a interpretovat. 

Co ten Jazzbalk ? 

Tam to vede Petra. Ona se hodně zaměřuje na jazz. A má hodně ráda ty cikánský. Hodně to je  

o cikánskejch v jazzových úpravách. Plus Tanita Bulharka umí dobře ty bulharský. Ale těch 

bulharských tam zatím tolik nebylo. Já jsem měl zatím s nima jenom dvě vystoupení. Nejsem stálej 

člen kapely, ale když budu chtít, když se to bude hodit, tak si s nima přijdu zahrát. Jak maj tu basu, 

tak to není nutný. Oni jsou všichni z ježkárny, takže jejich priorita je jazz, což já vlastně moc 

neumím. Basovou linku tam má ten basák. Takže já bych tam mohl dělat tu melodickou linku na 

cello, případně zpívat druhý hlasy. Ale uvidíme.. nejsem stálý člen, když bude potřeba, tak si rád 

s nima zahraju. Ale není to moje další kapela. Byl jsem u vzniku, když jsme tam byli já, Petra, 

Michal z Azerbajdžánu na bicí a Tanita na zpěv a hráli jsme jenom v tý kavárně, tak tam to bylo 
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docela fajn. Tam jsem dělal tu basu plus jsem hrál mezihry. Tam jsme hráli nějaký ty bulharský. 

Bylo to trochu do jazzu a latina, co má Petra ráda. Tehdy mi to přišlo víc komornější. V současný 

podobně, jak je tam basa, bicí souprava plus perkuse, tak mi to přijde víc hlasitý a víc takový 

jazzový. 

Kterou písničku bys dal jako charakterizující naší kapelu? 

Možná Bembaša. Je charakteristická, že tam máme ty vícehlasy. Takže určitě to, není to ve všech 

kapelách. Nebo Nazad, Čaje .. Ty jsou takový známý. Všechny máme dobrý. 

Co je na tom balkánskýho, z tvýho pohledu? 

Je balkánský tím, že jsou to písničky z Balkánu. Nic jinýho v tom není. Máme netypický nástroje. 

Nemyslím si, že to naše vyznění je balkánský. Spíš naše podání balkánských písniček. Hrajeme 

písničky z Balkánu, proto říkáme, že jsme balkánská kapela. Ne tím, že je někdo z nás Balkánec 

nebo že to chceme dělat jako Balkánci. Děláme to po svým. Líbilo by se mi snažit se trochu přiblížit 

tý exotičnosti, aby to znělo víc zajímavě. 

A jak by sis to představoval? Co to znamená? 

Třeba nějakej nástroj, nějaký drnkací, buzuki, tambury. V balkánský hudbě jsou melancholický, 

pomalý písně. Ten sevdah, iláhie. Oni maj jak ty rychlý, na veselku, kde se radujou a pijou tu rakiji. 

Pak ty smutný o tom životě těžkým a náboženský, meditativní, niterný. Mají tam velký extrémy, ale 

oba jsou dost hezký. To je asi v každý hudbě. 

Znáš nějaký filmy? 

Vlastně nekoukám na filmy vůbec. Vím, že ta hudba je tam z filmů, černá kočka.. vím, že to 

existuje. 

Jak se cítíš, když hraješ balkánskou hudbu? 

Volnost – když hraješ v orchestru, tak hraješ podle not, co tam je zapsáno. Tady si můžu 

improvizovat, hrát, co mě napadne. 

Znáš okolnosti toho, jak vznikl Fez, jak funguje? 

My už jsme dlouho nehráli, tak vlastně ani nevím, jestli ještě funguje. Rozhodně to dal dohromady 

René s Aidou, Predragem. René kdysi hrával s Predragem, pak poznal Aidu.. pak mě k tomu nějak 

přifařil. Asi přes Džezvicu. Viděl, že v tom balkánu nějak hraju. Vždycky René napíše, že bude 

koncert, tak se domluví pár zkoušek. Ale v tuhle chvíli to není žádná pravidelná kapela. V podstatě 

Džezvica je opravdu kapela – snaží se pravidelně zkoušet, má pravidelný vystupování. Roooombaaa 

nezkouší vůbec, má pouze placené a neplacené zkoušky – koncerty. Myslím, že jsme měli jenom 

jednu zkoušku, ale to bylo nějak omylem. Naposledy co jsem se s nima viděl, to nebyla ani zkouška 

před koncertem, jsme se nějak potkali. Spíš má jenom různý hraní, spíš kšefty než koncerty. 

Čím to, že to takhle zvládáte? Dobří hudebníci, sedli jste si? 

Asi oboje. Saša je domorodec, zná spoustu těch písniček a ty nejsou moc harmonicky složitý. A 

Vojta je výbornej, takže se vždycky nějak chytíme. A Karel na base. Takže já jsem přestal plnit tu 

svojí oblíbenou funkci basy, takže hraju sóla, střídáme se s houslema. Nebo hraju roli kontráše a 

druhý hlasy. Na funkci kontráše nejsem zvyklej, takže najít ty správný dvojhmaty do tý harmonie, 

to je trochu těžší. Je vlastně dobrý, že je to zas jiná role než v dalších kapelách. Jedeme do Itálie 

buskovat. Ale nevím, kdy natočíme cédéčko. Zase se omylem sejdeme. Je to Ferarra busking fest, 

takovej řízenej buskovací festival. Oni ti každej den přidělej dvě místa, tu Ferraru si protočíš, 

normálně buskuješ, jenom oni ti řeknou, kde máš hrát. Je to polořízenej busking. Normálně hraješ 

pro lidi, prodáváš jim cédéčka. 

Uvažoval jsi někdy, že byses živil hudbou? 

Dělat to jako profík, na to asi nemám. Na nějakou konzervu, to nevím jestli bych se dostal. Asi bych 

neudělal zkoušky z tý hudební nauky. Nikdy jsem to vlastně zkusit moc nechtěl. Jenom tak z hecu, 

jestli bych se dostal. Hudební dějiny neznám. Teď už jsem zkušenější, chytřejší, ale tehdy mě tohle 

právě odpuzovalo. Není to sranda.  A hlavně u nás živit se klasickou hudbou jako profík.. to se 

dobře uživí pár lidí, co jsou sólisti. Ale hrát v orchestru, to je spíš dřina. To by mě asi nebavilo a 

neměl bych takovou radost z tý hudby jako takhle. Takže bude asi lepší model někde pracovat a 

tohle mít jako pro zábavu nebo přivýdělek. 

Takže ty ještě kromě těhlech 4 kapel hraješ ještě v Ignitu… 
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Tam jsem taky na hostování místo houslistky Máji, která odjela na rok pryč.  Kde ještě hraju… ve 

Szmyrum a Chechum, tam jsem taky původně přišel jako host. Ještě zpívám v Subitu, občas to 

kvarteto, orchestr. Ono se to nasčítá. 

Co si myslíš, že je pro nás na tý balkánský hudbě tak zajímavý? 

Tak exotika, jak to jde až do toho Turecka, ty čtvrttón. Zároveň je to slovanský.. v zásadě blízko  

i daleko od nás. Jsou to prostě hezký písničky, který maj ten extrém – energičnost rychlejch, 

melancholii pomalých. 

K prostředkům pro sebeidentifikaci. Do dotazníku jsi napsal, že nemáš ve svých kapelách. Ale 

třeba to, že se oblékáte do černého … ? 

Rozhodně nemáme žádnej kostým (až na Ignitus). Ve všech kapelách hraju v černým, ve slušný 

košili. Přijde mi, že to nesouvisí s tím Balkánem. Když máš koncert a předstupuješ před ty lidi, tak 

bys je na pohled neměl odpuzovat. Je to úcta k těm lidem, k těm posluchačům. Já si vás vážím, tak 

před vás nepřijdu v roztrhaných džínách. Saša džíny má, ale to je ten domorodec..ta výchova, 

prostředí. Já jsem třeba vyrostl ve vážný hudbě, tam chodím slušně oblečenej. V zásadě mi to přijde 

jako slušnost. Kdykoliv hraju, tak se snažím nějak vypadat slušně. Tak by to bejt mělo. 

 

 

Rozhovor s Monikou (Rajtaraj) 24.7.2012 
 

Mohla bys mi říct, jestli máš nějakou zkušenost s Balkánem, jestli jsi tam někdy byla, kde, co 

jsi tam dělala ? 

Byla jsem v Srbsku v Bělehradě a pak na řece Tára na hranicích Bosny, tam jsem byla na raftu. 

Vždycky to byla rekreace. V Bělehradě to byla návštěva táty a přátel. Táta tam dva roky pracoval. 

Když si představíš Balkán, jakýma pěti výrazama bys to popsala? 

Znějící hudba všude, dopravní chaos, srdečnost lidí a velká pohostinnost, museli jsme sníst všechno, 

co nám dali. A nehezky se chovaj ke psům. 

Ta hudba zněla všude v tom městě? 

Jo z těch krámků a z restaurací večer. Ale nebyla to z velký míry ta, co potkáváme tady v Praze, ty 

strašný tucárny, ale strašně moc hudby, anebo to byl místní pop. V restauracích byla i živá, ale jinak 

v rádiích. Nikdy jsem ale na koncertě nebyla. 

A tvoje zkušenost s hudbou vypadala jak? 

Od 5ti let jsem začala hrát na zobcovou flétnu, od 8mi jsem začala zpívat ve sboru, v 9ti jsem začala 

hrát na klarinet, toho jsem ve 12ti nechala, protože můj učitel používal  fyzické tresty když jsem 

málo cvičila. A pak jsem ve 12ti začala hrát na příčnou flétnu, na kterou hraju do dneška. A 

v různejch sborech zpívám taky do dneška. A pak jsem začala studovat před dvěma rukama 

sbormistrovství, takže už nejenom zpívám ve sboru, ale sbory i vedu. 

Co tě vedlo k tomu studovat sbormistrovství? 

Moje první vysoká škola, kam jsem šla na bakalářskej obor, byl institut komunikačních studií a 

žurnalistiky a vyhořela jsem v tom oboru ještě než jsem ho vystudovala tak jsem na konci druháku 

přemýšlela co bych mohla dělat. A protože moje kamarádka Míša studovala sbormistrovství, tak to 

byl asi ten první impuls, že jsem věděla že ten obor existuje a pak jsem zkusila talentovky a už jsem 

u toho zůstala. 

Že tě lákalo sbormistrovství? 

Jak jsem od malička vyrůstala ve sboru, tak jsem k tomu měla hrozně blízko. Tam jsem se dostala 

díky babičce. My v rodině máme hrozně málo hudebníků. Rodiče nejsou, ale jenom můj strejda a 

praděda. 

Ty jsi před tím psala, že máš ráda lidovou hudbu, jak se v tobě probudila ta láska? 

To bylo asi přirozenou cestou, když jsem ve 20 letech zjistila, že existuje Sušilova sbírka a začala 

jsem si to procházet, tak asi v tu chvíli. A teď ve vztahu ke sbormistroství a k tomu, že učím děti, 

tak jsem zjistila, že děti neumí, ani ze školy ani ze školky, pražádnou lidovku, takže s nima dělám 

hlavně lidovky  a dělám ty moravský atypický, oni to maj děsně rádi. A k tomu co dělám v těch 

kapelách, tak nějak přirozeně, to ani nevím proč. Možná je jednodušší upravovat melodie a texty, 



93 

 

který už existujou, než ta vlastní tvorba. Na to bych si netroufala a na druhou stranu na to mám 

mnohem větší chuť. Víc mě to táhne, než abych něco vymýšlela sama. 

Když znáš českou lidovku a vy děláte lidovky odjinud, cítíš v tom nějakej rozdíl? Dokázala 

bys popsat rozdíl mezi těmi českými a těma z balkánu? 

Myslím, že v tom rozdíl není. Přecejenom ta moravská tonalita a melodika je hodně bohatá, často se 

to blíží i těm orientálním melodiím a cikánským stupnicím, ty tam jsou strašně častý, takže já mám 

pocit, že asi moc ne. Největší rozdíl bude v tom, že já se v tom českým prostředí snáž dostanu 

k původnější interpretaci než u tý balkánský hudby. 

A u tý balkánský, když něco hledáš, tak to hledáš kde? 

Youtube, myspace… Víceméně na základě prokliků, co se tam zobrazujou. Plus věci, co se na sebe 

nabalujou. Hledala jsem třeba texty k něčemu a objevila jsem, že tady je stránka s textama a taky 

s melodiemi, který mě odkážou někam úplně jinam. Ale systém v tom teda nemám. 

Takže je teda náhoda, co tě osloví? A do Rajtaraje tedy nosíš písničky ty? 

Jo. 

A když jsme se dostali k tý balkánský muzice. Poslouchala jsi to před tím, než jsi to začala 

hrát? 

Toho českýho repertoáru, tak jsem hodně vyrostla na cimbálových muzikách. A přemýšlím, co jsem 

poslouchala, než mi bylo těch 20. Do tý doby jsem poslouchala rock, v tom mě ovlivnil strejda. A 

začala jsem to poslouchat asi simuntánně s tím, kdy jsem něco takovýho začala hrát. 

A proč jsi to začala hrát? Jak jsi se k tomu dostala? 

Myslím, že jsem se k world music a balkánský hudbě dostala přes Ignisáky. Ignitus hrál 

středověkou a od toho je v Čechách už jenom krůček k těmhletěm ostatním. A pak mi už přišlo 

jasný, když Pavel přišel s tím, že budeme mít world music kapelu, tak už jsem věděla, co to 

znamená. Nebo že to vlastně nic neznamená, že tam může být cokoliv. Už jsem tušila, co to bude. 

Jestli jsem něco poslouchala, tak to byli kapely, který se objevily na worldfestu, před Jirku Vydru. 

Rajtaraj začínal ještě bez tebe? 

Ne, začal v září 2009, já jsem byla už na začátku. Celý dohromady to dal Pavel. Toho jsem znala asi 

dva roky před tím, když jsem se ho ptala, od koho si mám nechat vyrobit dudy. A on mi pak psal, 

jestli bych chtěla do kapely. 

Měla jsi představu, co kapela bude hrát, byl Pavel už připravenej? 

Tušila jsem, že to bude něco jako Tula Borta, a Pavel přinesl tenkrát bretaňskou věc, nějaký dva 

tance. To jsme tam luštili z not. A já jsem vlastně ještě na jednu z těch prvních zkoušek nesla Dávaj 

me a ta první úprava… to se mi smáli, že umím napsat nejlepší dechovku na světě. Tam byl velkej 

přerod, co se s tím stalo. 

A pak až přišel Honza. 

O půl roku později, kdy vystřídal Davida. Teď hledáme novýho basáka a perkusistu. 

Orientuješ se trochu v tom, čím je balkánská hudba jiná? Než kdybyste hráli severský… 

v čem jsou specifický ty balkánský pasáže, proč tomu tak říkáte? 

Myslím, že ta inspirace Balkánem je právě tím, že jsme vzali lidovku, která pochází tam odtud. A 

myslím, že ani já ani pavel nemáme ambice tomu vtisknout ten balkánskej feeling. Jednak si 

myslím, že nemáme nástroje, třeba ta kytara tam moc nepatří a pak máme málo dechů. 

A myslíš, že je slyšet, že mezihra je ze Švédska a písnička ze Srbska… je to poznat? 

To měl na mysli Razbolje, Chorvatská. Myslím, že to poznat není, pořád ta hudba je evropská a 

když se nemůže změnit nástrojové obsazení, , tak to poznat není. Asi kdybychom po sloce odhodili 

nástroje a vytáhli žestě a ráznou harmoniku…. 

A když se teda řekne „balkánská hudba“, tak tu si představíš jak? 

Asi bych se ptala, jakej máš na mysli stát, protože Balkánskej poloostrov je docela širokej pojem. A 

myslím, že od Moldávie, kde je hlavní cimbál po Řecko, kde je buzuki.. to asi nejde dát do toho 

jednoho pytle. Ale v Čechách se to dělá. To je stejný jako s tou středověkou hudbou, která není 

středověká. Takže v Čechách, když mi někdo řekne, že je to balkánská hudba, tak asi hraje 

balkánský lidovky a pak se podívám, jaký maj nástroje a co je to za lidi. Jestli třeba to jsou 

imigranti, nebo češi. Ale myslím, že v tomhle okruhu těch neprofesionálních kapel mi nepřipadá, že 
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by byla úplně touha jít ad fontes k těm pramenům a hrát to tak, jak se to hraje tam. Ono to možná 

s tím temperamentem není ani možný. 

Takže by měla balk.muzika bejt i temperamentní?  Mohla bys stejně jako ten Balkán popsat 

pomocí pár slov i tu hudbu? 

Když to hrozně závisí na interpretovi, jestli je temperamentní, nebo ne. To, co je nebo není v notách, 

je něco jinýho. A balkánskou hudbu mám spojenou s balkánským venkovem, že to jsou lidovsku. 

Do jistý míry za to nepovažuju pop, co vzniká teďkon. Takže pak je to ta původnost lidový tvorby, 

která není odlišná o tý moravský, když tam slyším zpívat ty halekačky, tak je to dost podobný. 

Ty když zpíváš v Rajtaraji, tak mi přijde, že zpíváš  hruďákem. Zpíváš takhle i v tom sboru? 

Ne, tam zpívám klasicky. V těch kapelách tak zpívám proto, že mám pocit, že se to tam hodí a je to 

využívání barvy hlasu. A ve sborech se to moc nepoužívá, protože v těch věcech, co děláme, tak je 

to většinou klasická literatura. Ale když jsme třeba dělali ty lidovky s cimbálovkou, tak kdo to uměl, 

tak takhle zpíval. Ale do renezanční polyfonní věci se to nehodí. A taky mi to je hrozně příjemný si 

zahalekat. 

A kdybys měla popsat Rajtaraj, co to je za kapelu? 

My jsme se v poslední době ustálili na podtitulu akustický etnošraml, což kdyby se etymologicky 

rozbralo, tak to není pravda. Ale asi je to kapela, která se inspiruje lidovou tvorbou evropskou, ať už 

západo nebo východoevropskou. A v návaznosti na to, že vezmeme nějakou melodickou linku a 

slova, tak k ní dokomponováváme doprovod včetně harmonie. Plus několik instrumentálních 

skladeb vlastní tvorby, to tvoří hlavně Pavel. Já inklinuju k těm, co se zpívaj. 

A Ignitus? 

To je velká kapitola. Když jsem tam přišla, to bylo 2005 nebo 2006, tak jsem tam zaskakovala za 

bubeníka, ačkoliv jsem nikdy před tím nedržela buben v ruce. Ale ono se tenkrát jelo do Itálie a 

holky potřebovaly někoho, kdo umí držet rytmus. Tak jsem jela. Byla to moje první kapela. No a 

pak mě ta „středověká“ hudba začala docela bavit a docela jsem se v tom vyžívala. S Bárou jsme 

šily ty kostými a to mě bavilo. A pak jsem potkala starou hudbu jako takovou jako muzikologickej 

termín a začala pracovat v instituci, ve který pracuju. No, a když jsem začala pracovat tady, tak 

jsem zjistila, že středověká hudba, když se interpretuje tak, jak to možná bude, to se taky můžem 

dohadovat podle knih a názorů hudebních vědců, tak je to lepší a úplně se mi nelíbí způsob, jakým 

to hrajeme my. Takže jsem asi největší iniciativu měla za poslední rok, abychom se vymanili z těch 

takzvanej středověkářů, protože jsem si říkala, že si vlastně jenom na něco hrajou a většina lidí moc 

neví co a mám pocit, že ty muzikanti to dělaj jenom proto, že je to takový líbivý, že je to dobrej 

kšeft a takže proto Ignisáci přestali hrát v kostýmech, který se snažej tvářit historicky a já jsem 

začala odmítat akce i ty dobře placený, protože jsem se chtěla přestat mezi těma lidma pohybovat. 

Jsme i proškrtali repertoár od těch českých tradicionálů. Mně to totiž ze začátku vůbec nepřišlo 

divný, protože všechny ty kapely hrajou to samý. Ale je to vlastně divný, když všichni přejímaj 

jenom od sebe. 

Aha, a co vlastně teď teda hrajete? 

Teď to je asi nespecifický.. je to dost podobný s Rajtarajem, akorát tam není vlastní instrumentální 

tvorba. Jsou to prostě lidovky, jsme někde našli některý jsou pořád z těch pramenů třeba 

středověkých, občas tam tahleta inspirace zůstala. Ale z poslední doby tam je třeba portugalská 

lidovka a pak třeba ten tanec Chimů, tak to jsem potkala tady na koncertě. Tak je to takovej 

eklekticismus. 

A odlišuješ ty kapely, když najdeš písničku a tvoříš aranž, říkáš si, tak tohle je pro Rajtaraj, 

tohle je pro Ignitus.. ? 
To záleží na tom, jak mě ta věc osloví, tak většinou vím, že tohle bych chtěla hrát s Ignisákama a 

tohle s Rajtarajem. A pak ta instrumentace, to jsem už vedená tím, co máme v jaký kapele za 

nástroje. Ale mám pocit, že když jsem něco upravovala, tak pro obě kapely je to dost podobným 

způsobem. Neumím se vymanit z toho svého. Oposlouchám si lidovku, najdu si slova a překlad, pak 

si to zharmonizuju u klavíru a pak se snažím dát dohromady nějaký melodický linky a ty ostatní 

hlasy dopisuju na základě tý harmonie. V Ignisácích kostru vždycky donesu já a na zkouškách se to 

obohacuje. Rozhodně nevypisuju každou notu, to není potřeba, aby z toho nebyl orchestr. 
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Říkala jsi, že používáte ty kostýmy, proč jste si je ušili? 

Minulej rok jsme jeli buskovat do Francie a chtěli jsme být na tý ulici výraznější a říkali jsme si, že 

to je dobrá cesta a že to zvládneme ušít. A mělo to fakt úspěch, tak nám to zůstalo a proti tomu 

vlastně nic nemám. A v Rajtaraji máme klobouky a nějakou dobu jsme se snažili, že budeme celý 

černobílý a že si uděláme černobílý stránky a že to bude stylový, ale to se moc nedaří. Ten nápad 

vznikl nad nějakým pivem. 

A ty klobouky máte proč? 

Myslím, že to byla inspirace asi Kubou, kterej nosil vždycky klobouky na vystoupení a nikdy bez 

něj nechtěl rád. A nám to přišlo dobrý, tak jsme se po něm začali opičit, přišlo nám, že by bylo 

dobrý, kdybychom je měli všichni. A je pravda, že se s tím hraje dobře. Mně je to hrozně příjemný. 

Myslím si, že jsem někdo jinej, je to taková performance. Ale je třeba pravda, že já ho nosím i tomu 

Ingnisáckýmu kostýmu, ale v Rajtaraji se v něm cejtím trochu líp. 

Chtěla bych se zeptat na Zaigrale, na písničku. Jak se do Rajtaraje dostala? Co jsi přinesla ty? 

To jsme našli na prvním muzicírování, tam byl Matěj kolář, kterej jí přinesl a pustil nám nahrávku, 

kde to zpívaj jenom ženský hlasy a je tam jednoduchá harmonie. A v neděli dopoledne nová 

skupinka měla nazkoušet novou věc, tak jsme si k tomu sedli.. A pak jsme se ptali Matěje, jestli 

bychom si jí mohli nechat, že by se nám do Rajtaraje hodila. 

To jste se ale ještě nejmenovali Rajtaj 

Ne, to jsme zatím ještě hledali název. Říkali jsme si podtržítko. Jak všichni měli tu složku v počítači 

s podržítkem, aby se zobrazovala jako první v těch dokumentech. 

Kdy jste měli první koncert? 

To bylo na ozvěnách muzicírování v únoru 2010. To byla tak půlhodina repertoáru. 

Slyšela jsi někdy Bregoviče naživo? 

Já jsem tady na něm byla tady na Staromáku. Na mě je to už moc, všechny ty megalomanský věci… 

říkám si, že tam bude asi něco trochu jinak, než je to doopravdy. Bude na to nabalená šou, že to 

přitáhne ty davy. 

A co třeba teď posloucháš za hudbu ? 

Mým objevem je teď Paco da Trio, je to cimbál, kontrabas a housle a ten cimbálista je právě 

z Moldávie nebo Rumunska. A míchaj to s jazzem. 

A ještě mě napadlo, proč si myslíš, že od středověký k balkánský muzice je kousek? 

Protože se tam potkávaj ty lidi …  Ty středověký se tak jenom říká, aby to zapadlo na ten 

jarmark … Je to možná podobnej způsob, jakým se tou hudbou nakládá, ty středověkáři vezmou tu 

melodii… A ty český balkánský to maj podobný. 

 

 

Rozhovor s Jirkou (Fekete Seretlek) 23.4.2012 
 

Máš nějaké příbuzenské vazby na Balkán? 

Část mý rodiny emigrovala do celýho světa a mám dejme tomu nějaký starověký kořeny na blízkej 

východ. Palestina. Jsem prostě téměř cistej žid, takže se dá předpokládat, že odtamtaď někdo přišel. 

A máš něco společného i s židovskou hudbou? 

Mám samozřejmě kamarády, kteří hrajou klezmer. Znám Trombeníky, Létajícího rabína, ale pak 

taky spoustu židovských kamarádu, který ale nehrajou klezmer, různý styly, irskou muziku. Jsou to 

často jazzmani. 

Ty sám hraješ jazz? 

Laici by to nazvali jazzem, ale já asi ne. Někdy se o něco takovýho pokusím, při jam sessionech, ale 

v žádný jazzový kapele jsem nikdy nehrál. Zahraju si s těma muzikantama… 

Můžeš mi říct, jaká cesta tě vedla k tomu, abys studoval DAMU? 

Můj asi přirozenej exhibicionismus, kterej jsem ale objevil asi až potom, co jsem se poprvé hlásil na 

tu školu. Ten hlavní důvod, proč jsem se poprvé hlásil na DAMU bylo to, že divadlo spojuje 

spoustu uměleckých disciplín, jako je výtvarný umění, herectví, muzika. A vzhledem k tomu, že 

jsem herec dneska, ale muzikant od 5 let a věnuju se fotografii od svých 16ti let. Vždycky jsem si i 
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vyráběl kostýmy. Divadlo je komplexní. Dělám ještě novej cirkus. Proto jsem šel na DAMU. A to, 

jestli budu studovat herectví, nebo scenografii, nebo fotku, to byla otázka nějakýho losu, jak to 

zrovna dopadlo. Ze stejnýho důvodu jsem šel na to herectví. Když budu dělat herectví, tak budu furt 

moct dělat muziku, budu moct fotit, a pak se tomu třeba věnovat. Kdybych šel jenom na fotku, tak 

bude pro mě složitější věnovat se i tomu herectví. Těm hercům je dovoleno mnohem víc. Můžou si 

víc dovolit kecat do věcí. 

K balkánský hudbě, předpokládám, ses dostal, díky Matjovi? 

Ten první styk si myslím nebyl Matja. Byli to vesměs cigoši, se kterýma jsem se seznámil zase přes 

jiný muzikanty. Lidi kolem Terne Čhave a Maria Biháriho. To se nedá nazvat, že by to byl balkán, 

to, co ty kluci hrajou. V jejich repertoáru jsou balkánský písničky. Ale aktivně jsem začal hrát 

balkán až s Matjou. 

A s Mariem ses seznámil jak? 

Já jsem byl 10 let členem pražského studentského orchestru. Klasickej smyčcovej orchestr, kterej 

sdružuje studenty všech škol, takže tam nejsou jenom konzervatoristi, dneska už vůbec. Svýho času 

to byl orchestr na velmi vysoký úrovni. V tý době tam byla hromada muzikantů, který dělali i jinou 

muziku než klasiku, alternativu, jazz, cikánský věci.. a přes ně jsem poznal další muzikanty, 

například Maria Biháriho. 

A na škole ses seznámil s Matijou? 

Tam jsem na chodbě slyšel hrát super zajímavou muziku, tak jsem chvíli poslouchal za dveřma, pak 

jsem se osmělil, vlezl jsem dovnitř, zeptal se, jestli můžu poslouchat. Po další chvilce jsem se zeptal, 

jestli si můžu přinýst housle a oni řekli, že jo. Tak jsme pak začli jamovat a pak jsme se domluvili, 

že si zahrajeme znova a znovu až jsme začli spolu zkoušet. Úplně přirozeně jsem začal s nima hrát, 

nejdřív jednu písničku, dvě písničky, a pak prostě všechno. 

Kdo v tý místnosti byl? 

Honzík Meduna, trumpeťák, tam nebyl. Ten vlastně přišel ve stejnou dobu jako já. U toho si nejsem 

jistej, jak to byla, ale mám pocit, že ho Matja oslovil. To bylo tak spontánní. Ale původně bylo to 

trio, Anička, Pavlo, Matja.  Někdy v tom roce 2005 jsme se nabalili my s Honzou. 

Jak jsi říkal, že jsi slyšel super zajímavou muziku, v čem ti přišla zajímavá? 

Zajímavá.. prostě jim to šlapalo. Slyšel jsem úžasnou harmoniku a kontrabas živej. Jenom to, že 

jsem na herecký škole mezi hercema.. U mě v ročníku jsem byl mezi hercema jeden z mála 

muzikantů. Všichni uměli na něco zahrát, to jako jo, ale jako muzikantů jsme tam měli akorát dva 

režiséry. Takže jsem měl potřebu najít nějaký.. hrál jsem v tý době s kapelou, s irskou partičkou, ale 

to mi moc nevyhovovalo. Osobní vztahy … tak jsem hledal něco jinýho. Tady jsem okamžitě 

zbystřil. Lidi na škole, super, můžeme tady zkoušet. Vždycky jsem chtěl mít kapelu, kde je živej 

kontrabas, a ta harmonika, ta instrumentace mě moc bavila. To, že to je balkán, to mě taky bavilo, 

bylo to tenkrát pro mě nový, nikdy jsem to nezkusil i když mě to lákalo. Byla to vlastně láska na 

první poslech, okamžitě jsem věděl. 

A oni vznikli jako trio při nějakém projektu? 

Při nějakým představení. Nevím, kkterý bylo to úplně první, oni jich spolu dělali víc, ale bylo to na 

škole, nějaký klauzury. A to jako, že nejslavnější školní představení byli Ťapákovci v Disku. Tam ty 

písničky jsme z toho hráli i na koncertech. Matija z těch písniček postavil hudbu do představení pro 

svůj ročník. 

Aha, něco podobnýho, jako bylo představení v Lese? 

Jo, ale to co jsi viděla v lese, byla hudebně-divadelní kompozice. To v těch Ťapákovcích byla čistě 

písnička, balkánská. Myslím, že to byla Morava. To je v Srbsku, oblast. A to byla čistě jenom nějaká 

pohybová choroška v rámci představení na tuhle hudbu. Sborovej zpěv, kdy všichni zpívali a on tam 

takhle zhudebnil i soulož 11 lidí najednou. Úžasný. Možná by se to dalo někde na internetu najít.  

Potom jsme dokonce i hostovali v rámci jednoho představení živě. Jinak to bylo nahraný a zpívali 

to ty herci. Od tý doby, co jsme přišli my dva, tak už to byla čistě kapela. 

Jak jste přišli na to jméno? 

Oni měli hrát na nějaký vernisáži scénografů a na škole po nich chtěli jméno, tak si Matija vymyslel 

tohle. Fekete znamená černý, seretlek je miluji tě. Takže černá, miluji tě. My to překládáme jako 
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černá, miluji tě, cikánko, miluji tě. Černá láska. Je to gramaticky špatně, správně by to bylo 

Szeretlek Fekete a hlavně by se to psalo szeretlek, my to píšeme počeštěně. To už by Češi vůbec 

nevěděli, jak to mají číst. 

Ty jsi psal, že balkánská hudba pro tebe znamená hlavně dechy a dechové nástroje. 

To jsem myslel, že takový obecný povědomí o balkánský hudbě je, že to jsou dechy, mezi 

muzikantama se tomu říká „dechno“. Furt to šlape na ty dvě a do toho tam jezděj trubky, laufy. To 

je to obecný povědomý. Balkánská hudba v ty velký orchestrální podobě prostě je. Ale když máš 

balkánskou kapelu někde na svatbě, máš tam trubku, bubny, housle, kontrabas, akordeon. Nikdy 

jsem neměl představu, že balkánská hudba je jenom dechovka, to je stejný jako kdybys to řekla o 

český lidový hudbě, že to je jenom dechovka. Není to dechovka, je to kontrabas, housle.. ta 

orchestrace je stejná jako u nás, jenom se prostě hraje jinak, jinak se rytmizuje. 

Ovlivnilo tě trochu, jak jsi jezdil na Balkán? Dalo ti něco, že jsi tam odjel a slyšel jsi hudbu 

tam? 

Nemůžu říct, že by mě to ovlivnilo, že bych to vnímal jinak, ale samozřejmě těma jam sessionama, 

který se tam odehráli, člověk získal nějaký sebevědomí. Jsem zvyklej na to, jak hraje Matija. Ale 

když hraju s kýmkoliv jiným, tak mi to dělá problémy. Já ty balkánský písničky neznám. Znám 

odhadem třeba 15-20 balkánskejch písniček, který vím, jak jdou, a pak mám jenom takový útržkový, 

„to znám, to jsem slyšel“, takže na hlavním tématu se chytím, ale pak se ztratím a hraju jenom 

přiznávky, takže nemůžu říct, že bych byl schopnej jamovat jako balkánci. Jamuju s Matijou a jeho 

kamarádama. Což je výhoda, protože Matija ty jamy většinou vede a v tu chvíli je to pro mě 

v pohodě. 

A ty jamy, co probíhají tady v Praze, to je asi trochu něco jinýho, co? 

Tak jasně, tak když jamujou nebalkánci balkánskou hudbu, tak je to takové úsměvné, ale zároveň 

jak jsi sama slyšela, to není rozhodně o tom, že by ty lidi chtěli za každou cenu jamovat balkán. 

Cokoliv. Tam byla česká lidovka, jela tam lambáda, různý popový písničky z 80. let, úplně cokoliv. 

Hrajeme si s tím, různě se to přetváří, mění se tam rytmy, uděláš lambádu jako regéčko. Čistej 

balkánskej jam v Praze… to udělaj jenom ty Balkánci. Ve chvíli, kdy se do toho zapojej lidi, který 

třeba i hrajou balkán, z toho vznikne něco jinýho. Jam sessiony jsou o tom, že každej hraje to, co 

umí, a zároveň se učíš od ostatních. Já jsem schopnej hrát do jazzu, ale nejsem jazzovej hráč, hraju 

si po svým. Tím z toho vznikaj zajmavý patvary. Můžou bejt úžasný, ale zároveň taky hrozně nudný. 

A užívaj si to jenom ty lidi, který hrajou. To jsou jamy na různejch úrovních, zažil jsem teď jam 

s Monkey Bussines, Emil Viklický, to byl hustej jam, to nebyl jam, ale koncert! Ve chvíli, kdy máš 

profi muzikanty na vysoký úrovni, kam patří i Matja, tak to je už jedno, jestli je to jam session nebo 

koncert. Matja takhle cestuje po světě a hraje, kam přijede, tam má svého muzikanta. Má Fernarda 

Sterna, se kterým sjezdil latinskou Ameriku a Autrálii. Vznikaj tak zajímavý fúze. Jmenujou se 

Folkoholic. Matja už tak deset let žije v kufru. Není nikde doma, přitom všude. A je to krysař, 

nabaluje lidi. Měli jsme třeba koncert na Slovensku v Nitře a on přijel autem a to auto měl plný 

diváků, který posbíral cestou. 

Písničky, co hrajete, to většinou přinese Matja? 

Vždycky! A jakýkoliv pokus o jiný návrh jde do koše. On je jakoby duchovní vůdce a což byl 

problém, když jsme spolu udělali jedno představení, kde vznikly i ty kostými, ve kterých hrajem, a 

jezdili jsme s tím jeden rok po Balkáně. Tak ze začátku to mělo tak těžký porodní bolesti kvůli 

autorskejm neshodám, když jsme spolu zkoušeli. Jsme natolik silný individuality, že bylo hodně 

těžký zkoušet. Hudebně do toho nejvíc kecám já. A ten Matja, myslím, že mě začíná poslouchat víc, 

než před třemi lety. Všechna hudba je od Matji. Není to jenom balkánská hudba, záleží, odkud se 

vrátí. Když se vrátil z Chile, tak vznikla latina. Nebo když hrál ve Švédsku, tak přivezl švédskou 

věc – vozí suvenýry z cest. A co je pro nás specifický, to je ta fúze. Fúzujeme žánry, země, folklorní 

témata. Máš písničku, která má základ v ruský písničce, ale přejde do klezmer, zazní v ní srbská 

mezihra, bez jakékoliv svátosti vyrveme text, dáme tam jinej, s folklorem zacházíme naprosto 

svobodně, a pak nakonec z toho vyplivneme něco, co zase zní jako balkán. Ale pozorný posluchač 

zjistí, že tam nějaký věci nehrajou, že tam je jazzovej kontrabas, nebo jiný věci, který tam nepatřej. 

Ale to ta Matjova práce. On to všechno vymejšlí na koleni. Na zkoušce rozpracováváme motiv. U 
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něj to je, jako kdyby to psal do not. Má motiv v hlavě a vymejšlí basovou linku, hraje si to, vymejšlí 

to za pochodu. Já ho nějak stimuluju, dělám mu opozituru a můžu ho navíst někam, kam chci já, asi 

se mi to i párkrát podařilo, ale netroufám si to odhadovat procentuálně, je to zanedbatelný. 

Napadla by tě nahrávka, která by vystihovala to, co děláte? Co je Fekete Seretlek? 

Baju. Je i na webu. Je to divadelní písnička, jsou tam i nenástrojový zvuky. Pazvuky, rádio. To, co 

se tvoří na jevišti, co vzniká v komunikaci s divákem nebo v improvizaci. To, co se špatně přenáší 

na CD, tak to je už v týhle písničce zakomponovaný. Živě to hrajeme trochu jinak. Ale na CD se 

nám podařilo dostat tam ten živej prvek toho divadla. Je tam balkán, je tam vyprávění, zpíváme tam 

všichni. A na konci jako jediná naše věc končí remixem jednoho DJe. Což v reálu nikdy takhle 

nebylo. Já si to tedy vždycky přál, ale bohužel je to složitý a lidí, který by byli schopní s náma hrát, 

je hrozně málo. Museli bysme to dělat jinak tu hudbu, musel by tady Matja bejt. Ta muzika se dá 

zkombinovat naprosto s čímkoliv, s klasikou, technem, hiphopem. To, jak to děláme my, tak se to dá 

zfúzovat s čímkoliv a furt to bude Fekete. Kohokoliv Matja přiveze, tak ho zapojí do koncertu. 

Kousek jsme hráli s klukem, kterej hrát na sitár. Nebo na koto, beatboxér. 

Vystupovali jste společně i herecky? 

Jo, to bylo to představení v těch kostýmech z Bulgakova. A to byla loutkárna – hudební loutkovej 

kabaret. Na webu jsou fotky a články. A herecky vím, že Matja s Aničkou a Pavlem měli tady 

v Minoru svoje představení. Oni tři spolu na jevišti v rámci jedný inscenace byli. A Pavol s Aničkou 

dělali hodně spolu, protože jsou spolužáci. 

Trochu mě mrzí, že se nepovedla ta naše divadelní spolupráce. Ten Matja je totiž hrozně paličatej a 

sólista, že není možný s ním spolu-pracovat. Ve chvíli, kdy mu začneš dávat najevo, že bys to chtěl 

jinak, tak on na tebe začne tlačit, že ne, že jeho vize je správná. A on tím, že učí a režíroval spoustu 

představení, tak má hodně sebevědomí, že on nebude ustupovat. Jedině, když bude proti sobě mít 

opravdu soupeře. Což je třeba ten Fernando Stern, hudebně, životní stylem, charismaticky. Tam je 

respekt. Se mnou je to problematický, protože já jsem vyrostl až vedle něj, já jsem furt jeho žák. 

Takže když se spolu o tom začneme bavit, on někdy moc neposlouchá, protože on je o dva levely 

jinde. On furt hraje, nedělá nic jinýho. Když Matja hraje, tak já moc nehraju. Občas si zahraju, ve 

většině představení hraju na housle, ale těžím z toho, co už umím. Matja pořád tvoří nový a nový 

věci. Mě oslovujou lidi, se kterýma nechci hrát. Mě nebaví táhnout. Na housle já nikoho neutáhnu. 

 

 

 

Rozhovor s Aidou (Fez) 25.5.2010  
 

Tento rozhovor je jeden z pilotních rozhovorů, vedených v předvýzkumu, v roce 2010. 

 

Co si Češi o Balkánu myslej a jak to hrajou a jaký je tvůj regionální vztah k Balkánu? 

Bohatsví kultur, které se míchaly od tureckého impéria. Extrakt, který dává Balkán, je v tomto 

unikátní – míchání kultur jak z východu, tak západu. Balkán jako práh, kde se to všecko míchá. 

Balkán jako kultura – nejvíc toho vím o Bosně samozřejmě. Možné potkat srbskou, bosenskou, 

tureckou, křesťanskou, chlapi z Dalmácie – tím se odlišuje od ostatních evropských států, které jsou 

extraktem jedné kultury. Např. křesťanský stát... Vídeň, Praha – klasicismus, romantismus. 

A co myslíš teda, že se rozumím tím pojmem „balkánská hudba“? 

Třeba v Čechách se tím myslí Goran Bregovič. Takže to je percepce Čechů, kteří si takhle 

představují Balkán. Takže dechovka – ale není původně tradiční balk. hudba – tohle přivezli cikáni. 

A co je tedy tradiční hudba? 

To jsou písně, které ženy zpívaly na poli. Souvisí to s životem, jak žijí lidé v různých částech 

Balkánu. Souvisí to tedy s regionem a náboženstvím. Např. bosenské ženy byly zavřené doma, 

jejich vnímání života tedy bylo zavřené za ohradou. Tak oni seděly doma a zpívaly.. o lásce, o 

samotě, … tyhle písně jsou sevdalinky „černá žluč“. Ta láska způsobí takový bol, že se to vyrovná 
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nemoci. V české republice o tomhle lidé moc nevědí. Tohle je jedna z nejunikátnějších písní ve 

světě. Objevuje se jen tam. Nikdo to nepřejímá proto, že o tom lidé moc neví. Ludvík Kuba byl 

první Čech, kdo se o to zajímal. Nemělo to díky komunismu velký ohlas, byly zavřené hranice. Lidé 

jsou většinou o tom neinformované, protože si berou věci, které se jim dávají. Jako třeba ten Goran 

Bregovič. 

A ten čerpá kde? Taky z těch sevdalinek? 

Ten udělal super věc, kvůli tomu ho respektuju – o jeho nápadu. Využil to, co mu daly jeho kořeny. 

Našel tradiční píseň, melodie, cikánská Ederlezi, sbíral muzikanty a řekl cikánům zahraj mi to. Oni 

to zahráli na kytary – a ta hudba získala jinou chuť, podle toho, jak jí zahrál cikán. Pak vzal orchestr. 

Využil cikány, kteří měli talent. Takže je to cikánská hudba, která má všude obecně dobrý příjem. Je 

to veselá hudba bez komplexů. Je jedno, jak jsi tam oblečený, co si myslíš. Je jen důležité, abys 

stále tančil. Je jedno jestli prezident nebo bezdomovec, důležité je, aby ses zabavil. 

Lidi, co nás poslouchaj, stejně furt chtěj Bregoviče – takže je musíme stejně hrát. Lidi to chtěj 

slyšet. 

Přesně tak. Jestli chceš úspěch, tak je musíš nechat v jejich iluzi. Třeba Fez je kapela, která nedělá 

takové věci. Nehraje gorana bregoviče. Fez používá pouze extrakty tradiční balkánské hudby. 

Co to znamená? 

To znamená, že používá ty kořeny trad. hudby. Makedonské rytmy, třeba jsme občas dělali to, že 

najdeme zpěv a pak jsme na to dělali harmonii. To jsou úplně nerozpracované písničky. Člověk, 

který na Balkáně nejvíc úspěchu udělal a přizpůsobil tu hudbu, abychom ji dnes mohli poslouchat je 

Vladko Stefanovski. To je kytarista, který tou svou kytarou makedonskou píseň vrátil do života.  

A to není nic jinýho, než tradiční písničky. On schoval kořen té hudby, změnil harmonie.  

Ale adaptoval je do dnešní doby a to je jeho úspěch ve světě. A to v Čechách není. Kdyby byl  

v rádiu, tak by si lidi zvykli. Jak lidi znaj Gorana Bregoviče? Samozřejmě že přes Kustoricu. Takže 

to děláme přes film. Největší medium. Ten má největší vliv. Hudební sociologie říká, že lidé 

poslouchají to, co se jim nabídne. A nabízí se jim to, co chtějí. Takže to je začarovanej kruh. 

 

Jedině ty lidi, co se zajmaj o něco jinýho, můžou dostat něco jinýho. Ale ty, kterým stačí to,  

co viděj.. to je většina. Třeba 80 procent čechů vidělo film černá kočka... a tam je tam hudba.  

Nebo underground. A nic jinýho neznají. Gora bregovič měl nejvíc úspěchů před tím svým 

orchestrem, s kapelou Bielo Dugme, to byla největší roková kapela. Bílý knoflik. On byl kompozotr 

a hrál na kytaru. A když se ve válce kapela rozpadla (všichni šli na jinou stranu) a on odjel do 

Bělehradu, potom začal dělat svou vlastní hudbu. On byl před tím rokový hudebník. A to nikdo neví. 

To je slyšet v některých jeho písničkách. 

Třeba Růžica si bílá, to je roková píseň. Třeba ta píseň „si nevogo“  (zpívá), a ta včera zazněla.  

A jmenuje se „što imam novo u tebe“. 

Já taky gorana bregoviče vidím přes ten film. Přes ty cikánský vypalovačky. A k tomu Fezu. 

To čerpáte tedy v lidový hudbě... 

Fez je kapela, která se opravdu otočila k tradiční a instrumentální hudbě. Víc jsou v kompozici 

aranže pro nástroje. Děláme to všecky spolu. Když jsem já přišla do Fezu, to se ještě nejmenoval 

Fez, to bylo prostě sdružení hudebníků, to vzniklo od projektu Májka – my jsme se všichni potkali 

přes ten jeden projekt. A to se jednalo o to, že se dělalo divadelní představení, které mělo obsahovat 

písničky které mají stejného hrdinu, stejného jména. A ten hrdina má růst – má se sledovat jeho 

život. Začíná to ukolébavkou a končí písní o jeho smrti. Mělo se to hrát normálně na stagy,  

s tanečníky. Celý to byla živá hudba. Domluvil se Predrag, ten měl být hlavní hrdina – Mujo.  

A měly tam být bosenský a makedonský písničky, který sledovaly ten děj. Začala se dělat ta hudba. 
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Před tím se to mělo nahrát, kvůli tanečníkům. Takže René ve svým studiu začal spolupracovat  

s Predragem. A potom začali dělat aranži, aby to bylo jinak. Pak sháněli vokály. Hlasy holky  

z různých kapel – třeba z yellow sisters, nebo třeba Míša, Světlana, z Braagas, Bára z Denebu... A to 

se pak nahrávalo, kombinace hlasů. Nahrálo se několik písniček. Ale pak Predrag odmítnul, protože 

neměl čas. Ale zůstaly zpěvačky a lidi, co o to měli zájem. Potom jsem se přidala já – my jsme se 

potkali přes jiný projekt – Mostar Sevdah Reunion, kteří měli přijet do Prahy. A potom mi René 

začal povídat o tom, tak jsem se přidala. Začali jsme spolupracovat. A dělali jsme aanže a playlist.  

A začala iniciativa, že by se začaly dělat bosenský sevdalinky, třebas haj mene majke. To jsou 

všecko naše aranže, které děláme spolu. Nikdo nic nediktuje. Potkáme se mezi sebou, někdo má 

nápad, někdo něco přidá, někdo něco veme... a na ten způsob se vybudovaly ty naše aranže. Nápady 

jsou důležitý. Eliška, Vojta, René, Já., Světlana. Měli jsme třeba 5 hodin zkoušku, ale nikomu to 

nevadilo. Třeba jsme změnili u nějakýc sevdalinky rytmus na blues... Modrá atmosféra. Ta píseň 

pak zněla úplně jinak. A pak jsme zavolali Predragovi a přes telefon jsme mu jí zazpívali, jestli jí on 

může zpívat v jiný tonině. A on „dej mi dé“. Můžu. A tak vznikla písnička. S Míšou, která žije  

v Londýně, tak je těžký něco udělat. Tak jsme dělali i zkoušku přes skype. To odlišuje ten Fez – tím, 

že je to taková nezodpovědná kapela, že se dáme vždycky natlačit tím časem před koncertem, 

abychom něco udělali. Před koncertem se potkáme třeba 4, 5 dní. Jinak se nezvládneme potkat, 

protože máme hudebníky z různých stran, Jonny je z Irska... je z Ameriky, Míša je v Anglii. 

Takže kdo je tedy stálé jádro Fezu? 

My ti, kdo jsme v Praze. René, Vojta, já, Světlana. To je to jádro. A ostatní přicházej, odcházej. 

Bajron z marimba mama, ten hraje na klarinet. Zajmavá věc ve Fezu je že chceme oživit tu tradici 

ora. Oro je tradiční tanec – kruh. Takže máme teď tři ora. Instrumentální. To je takový zajmavý, co 

se odlišuje od Džezvici, která je zpěvná kapela. Takže v Praze je teď 5 kapel, co hrajou balkán. 

Gothart, oni jsou takoví elektronický. Džezvica, která je víc otočená k cikánský, fez – nejvíc se drží 

tradice a dělá instrumentální věci a tradiční zpěv. Deneb – housle a kytara, je to akustický. A Korjen 

– to je víc taková etno kapela. S Korjenem jsme měly asi 10 zkoušek. To jsou 3 holky. Já hraju ještě 

na klávesy. Basa a bicí. Jan Šikl a Milan hraje na basu a trumpetu. To je docela pěkná kombinace, 

aby nerušila zpěv. Rytmická sekce v pozadí. 

A jak a v čem se Korjen liší od Fezu? 

Úplně. Je to divoká kapela. Jsou tam ty bicí, který dávaj to napětí, ten rytmus. A tři hlasy. Když máš 

tři ženské hlasy... tak je to... všecko tříhlas, žádnej vokál se neopakuje. Někdo nás teď porovnal  

s Yellow sisters. Ty jsou takové kokety. A Korjen je divoký. Podle Reného. Takže o tom se jedná. 

Viz Bandzone. Zkusili jsme se vrátit ke Korjenu – Kořenu, ale přes dnešní dobu. Kdežto Fez jde ke 

kořenu skrze tradiční hudbu, tak jak to bylo. A proto tam jsou ty hlasy – tradiční hudba spočívá na 

hlasech. Lidi, když byli v lese, pastýři, neměli klávesy, kytaru.. pouze přirozený zpěv, aby se slyšeli 

z jednoho kopce na druhý. A právě o to se jedná o zpěv v Korjenu. Rustikální, primitivní zpěv. Zní 

to jinak. Hodně takových je, každá druhá bulharská kapela. Ale tady jsem to ještě neslyšela, tak 

jsme to zkusily. 

A zpíváš tam jinak než ve Fezu? 

Určitě. Protože to jsou jiný techniky. Je to úplně jinak. A mě to fakt těší, že nejsem všichni kopie 

jedni druhých. Že se nekopírujem, že máme každej velkou možnost v rámci toho svýho směru.  

Ale furt je to fakticky jeden a ten směr, balkán. Je zajmavý, jak se to tady rozvíjí do různejch 

způsobů. Jednotící prvky, společnýho je... René s Predragem byli první, kdo tady začali dělat tu 

balkánskou hudbu. Před ním byla jedna kapela, nevím, kdo to přesně byl.. Gothart. Mi říkal, že na 

tu balkánskou hudbu přišel přes Irskou. Když tam byl na sessionu, někdo začal zpívat Ajde Jano, 

balkánskou píseň. A tam žádnej balkánec nebyl. A to je podoba toho rytmu. Tradiční irský písničky 
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jsou rytmem podobný irský hudbě. Je zvláštní jak se šíří ty lidový písničky. Třeba teď jsem byla  

v Norsku a potkala jsem tam tradiční zpěv. A bylo jich hrozně podobných jako jsou balkánksý. 

Třeba ty sekundy, harmonie, výraz. A jak se tam hudba propojuje, to je fakt zvláštní. Lidi se 

většinou začínaj zajmat o ten rytmus. Česká národní hudba a český životní styl je zvyklý na 

jednoduché rytmické formy. Pro jednoho klasického hudebníka je moc těžký zahrát klasickou 

balkánksou skladbu. Prostě 7/8 rytmus bylo to moc těžký. A to hrozně dlouho trvá. Třeba hodně 

bubeníků. Chytnout ten rytmus. Třeba jazzový bubeníci s tím nemaj rytmus. Jde to těžko udržet – 

protože na to nejsou zvyklý. Když vidíš, že ti něco nejde, tak o to máš větší zájem. To zahraju, nebo 

nebudu živý.Tak! A tak ty lidi začali. A tak se jim to začalo líbit. Ta bulharská, makedonská, srbská.. 

je bohatá. Tam jsou pěný rytmy, pěkný základy.. je to pro muzikanta dobrá zkušenost. S tím začneš 

žít. Musíš s tím začít žít. Začít to cítit. 

Takže myslíš, že to souvisí s životním stylem? 

Samozřejmě. Proč lidi maj rádi balkán? Svoboda, první věc. Ten rytmus, který je na balkáně. Lidi 

nejsou omezení. Svoboda pohybu. Lidi jsou komunikativní. Maj rádi tanec, choděj po horách, žijou 

v lese. Nemají takový veliký vliv západní kultury, vliv Ameriky. Zůstali vůči tomu izolovaní. 

Protiklad konzumu. Lidi na Balkáně maj definitivně jinej vztah k přírodě než tady. Není tam žádnej 

McDonald, Tesco, žádný giga markety v Bosně. Jsou velký markety, ale to jsou produkty  

z Balkánu. Nevyplatí se tam dovážet španějslký rajčata. Kvůli tomu jíme přírodní jídlo. A to taky 

souvisí. U nás se jí hodně halal máslo. Balkánci jsou temperamentní, nic v sobě nezadržujou. Proto 

tam jsou ty konflikty, ale to je znovu o té svobodě, lidi chtěj mít tu svobodu. Katastrofa, jestli to 

přijde do evrospký unie. Pro tu kulturu to bude obrovskej šok. Teď ještě lidi tak moc nejezděj na 

balkán. Třeba Praha. zůstala Prahou, ale koncentrace těch turistů tady je hrozná. U nás se to ještě 

nestává. Bosna je malá, jako Slovensko. Makedonie taky. I ty města jsou menší. Starý ortodoxní 

domy, to dřevo, fresky. Myslím, že hudba našla cestu schovat ten kořen. 

Dneska večer budete zpívat jak, s Fezem, s Korjenem... bude poznat rozdíl? To bude koncert? 

Ne je to jam, ale asi to poznáte, kdy je to fez a kdy korjen. René se teď zajímá o tu antropologii 

Balkánu. Hudba vyvěrá ze způsobu bydlení, kultury. V Bosně – sevdalinka: jako píseň – používalo 

se hodně turcismu. Je to antropologická píseň. Aida vypráví text písně – kůň, kterého vedou na trh. 

Překryl koně pláštěm, který spadl do trávy. Ty hned vidíš, že ten Mujo byl veliký chlap. Nebo 

popisuje, aby se tvrdě opasoval – že je silnej. Je za tím hodně kontextu. To pozná hudební 

antropolog. Nikdo neví, jak se lidé oblékali, ale v textech těch písní toho je hodně. Jak vypadali, jak 

se oblékali. Mluvili o tradicích. Ženy nosily pantofle – souvisí to s tureckou tradicí – která tak přišla 

do Bosny. Mujo se opásal – byl turecky oblečen. O islámu je ještě zajmavá věc – jsou tam zvláštní 

muslimové – protože pijou. Víno piju nane, vino piju nane... píseň. Aga byla pro bohatého člověka. 

Který může pít víno. Takže ti ta píseň říká, že ty muslinové musej být prostě jiní. Mě ta sevdalinka 

fascinuje, proto jsem si vybrala toho Ludvíka Kubu. Ta ti podává takovejch informací. 

Řekni mi ještě, ty jsi mi říkala, že chcete jet trasu podle Ludvíka Kuby. To tam chcete 

vyzkoumat? 

Chceme zjistit, co se tam změnilo. On tam byl v roce 1895. Teda víc než 115 let. Co se změnilo. 

Byla tam válka. Co se změnilo hudebně. Antropologicky. Eva bude chytat zpěv. Od Ludvíka Kuby 

mám knihu s přepsanými písněmi. Ale jeho problematika – on byl Čech. Byl jenom 4 měsíce v 

Bosně a tam nabral 1330 písniček. A to co chybělo, bylo, že měl málo času poznat tu kulturu. 

Kdyby se s ní víc seznámil, tak by ten záznam byl jiný. Rytmy jsou přesné... atd. Ale v tom sevdahu 

jde o tu melismatiku. Je tam rytmus, ale ten zpěv je melismatický, jde mimo. A občas se spojí. A ten 

Kuba to zapsal příliš přesně. A myslím, že můj úkol je, že do dnešní moderní technologie – v 

programu finale jsou i ornamenty. Tak ty bych já tam přidala, takový, který by popisovaly zpěv těch 
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sevdalinek. Od tý doby, co on to zapsal, se tím nikdo nezabýval. On udělal úžasnou věc. Jinak by ta 

sevdalinka byla schovaná. On a Stevan Mokraněc. Takže pojedeme a budeme vysvětlovat co se 

změnilo (rozdíl oproti folklorismu). Jestli ty písně ještě existujou. Písně, které jsou natočené od 

70.let, ty lidi pořád slyšej. Ale věřím, že tam jsou ještě pořád písničky, které jsem ještě neslyšela. 

Představuju si, že přijdu do místní hospody a zeptám se, jestli někdo neslyšel tu a tu píseň. Udělala 

bych to samý, co on. Zkusila bych najít i ty rodiny. Máme na to měsíc, celý Balkán, Bosna, Srbsko, 

Makedonie, Albánie, Bulharsko... Děláme mapičku podle tý jeho knížku. Tu teďka zkoumáme. 

Myslím, že to bude velký projekt pro Bosnu, pro ty státy. I pro českou republiku. Koukala jsem na 

galerii na webside. Když jsem přišla do Čech, bydlela jsem 9 měsíců v Poděbradech. Každý den 

jsem chodila do školy. Každý den jsem chodila kolem galerie Ludvíka Kuby. Absurdní, přišla jsem 

z Bosny do malého městečka, kde se narodil Ludvík Kuba. A moje Zuš byla v  ulici Ludvíka Kuby. 

Nikdo to tam nevěděl, kdo je to Kuba. A pak přijdu do Prahy a na fakultě dělám to co dělám. Našla 

jsem na netu, že teď chtějí podporovat jméno Ludvíka Kuby. On byl původně malíř. Chtějí ho teď 

podporovat. Jsou stipendia jako podpora na šíření jeho jména. Byl to pozitivní člověk. Těší mě to. 

Proto děláme ty akce Kuby. Třikrát do roka. Myslím že to je skvělý způsob, jak šířit Balkán. Přes 

vědce. Ne přes Bregoviče. On je úžasný, je super, že použil ty kořeny, že to presentoval aspoň tak. 

Jinak by se to asi neprezentovalo tady. Přijdeš na youtube. Chceš poslechnout mesečinu. A pak se 

dostaneš dál. Nějaká polská píseň. Nějaká bosenská píseň. Začala si od Bregoviče a dostala ses na 

nějakou kapelu, kterou neznáš. Ten goran aspoň umožnil, aby ses potkala s jinou tou balkánskou 

hudbou. Tak aspoň tak. Jinak bychom se k tomu nedostali. Jsme moc blízko, ale zároveň moc 

dalekou tou povahou hudby. Češi víc patří k tomu Německu. Třeba Morava je jiná. Jiný příběh. 

Halekání přes kopce. Jano Mori. Primitivní láska. Přizená. Jseš schopná zabít jahně od matky. Když 

nemáš lásku k jehněti, jak jí můžeš mít ke mně. Tyhle primitivní přirozený koncepty jsou krásný. 

Rovnováha člověka a příroda. Ty příběhy jsou krásný. Lidová tvorba řeší příběh, řekne ti něco, co 

bylo. 

Aido, co jsi tady studovala? 

Jsem tady jenom dva roky. Jsem stipendista české vlády. Dostala jsem stipendium na 5 let. 9 měsíců 

jsem byla v Poděbradech na přípravném kurzu, kde jsem se učila češtinu. Abych se dostala na 

fakultu. Dávali stipendium jenom pro státy v rozvoji pro profese, které jsou v deficitu. Politologie, 

elektrotechnici.. a já jsem chtěla studovat hudbu. Ale ten program neexistoval. A tak oni ho pro mě 

našli. Moc jsem chtěla do Prahy. Praha je kolébka kultury, jenom si to Češi neuvědomují. 

Ministerstvo Bosny nepodporuje umění. Ale pak mi něco našli – žurnalistiku. Řekla jsem, ne. Ale 6 

měsíců potom mi volala ambasáda. - dostali pro mě stipendium – jsem tedy první student Karlovy 

univerzity, který dostal stípko na umění. Ale byla jsem jediná. V Poděbradech neměli pro mě 

program. Tak já jsem se připravovala s nimi na politologii a sama na zkoušky na hudební vědu. A 

udělala jsem zkoušku na politologii. Tak jsem tam začala studovat. A potom jsem se dostala na 

Karlovu. Pak už jsem se rozhodla pokračovat jenom s tou hudbou. Takže já jsem teď v Praze ty dva 

roky. A píšu bakalářku na toho Ludvíka kubu. 

 

 

Rozhovor s Reném (Fez) 7.6.2012 
 

Rozhovor je také jedním z pilotních rozhovorů vedeném v předvýzkumu, v roce 2010. 

 

Už jsem dělal rozhovor – někdo na mě přišel, že umím světsky... kamarád hrát na trubku v cirkusu 

Humberto na trumpetu. Já jsem se naučil pohádku a dodneska si to pamatuju. Vždycky když jsem 
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se někde opil, tak jsem se vytahoval. A ty studenti se to nějak dozvěděli.... a pak jsem se objevil  

v časopise jako zdroj... 

Jaký máš vztah k hudbě, jak to začalo, tvoje hudebnictví? Od dětství.... 
Strejda měl kytaru a to jsem byl malej kluk, 5, 6 let. Neuměl jsem, ale brnkal jsem.. on hodně 

poslouchal Beatles. A hodně mluvil o elektrický kytaře. A já jsem měl dva drátky.. ty jsem tak 

omotal kolem E struny, tý spodní, a pak jsem je strčil do zásuvky.. A to bylo moje první seznámení s 

hudebním nástrojem … 

A s elektrikou :) 
A přežil jsem to teda. Jsem sestrojil první eletrickou kytaru. První akord na kytaru jsem zahrál.. to 

bylo myslím A nebo D na chalupě v Heřmani, a to mě tam učil soused. A to mi mohlo bejt 10 nebo. 

Naučil mě Komáři se ženili. A potom jsem chodil … na těch dětskejch táborech u táboráku. Když 

jsem šel do hudebky, tak jsem byl trochu starej na hudebku, asi kolem 13, 14ti. A musel jsem dělat 

přes dva ročníky. Na kytaru. Potom jsem hrál klasiku, ale jenom dva roky. Protože potom jsem si 

pustil desku beatles a úplně jsem toho nechal. Sundal jsem ty dvě struny z kytary a udělal jsem si 

basovku. A potom jsem přišel po prázdninách, měl jsem takhle udělaný vlasy, z brejlí udělaný 

lenonky.. A profesor Griza na mě kouká a říká „Z tebe se stal beatník! Víš, co to jsou beatníci?“ Já 

říkám ne. „Tak si přečti Kerouaka“. Tak se rozhodni, buďto budeš hrát na basu bigbít nebo na 

kytaru klasiku..dohromady to nejde. tak jsem skončil u toho rokenrolu. 

Tak tady skončila tvoje hudebka, viď. 

No.. jsem skončil vlastně někde na začátku.. mám minimální hudební vzdělání. 

A jak ses dostal třeba k těm bubnům? 

Já jsem vlastně hrál na tu basovou kytaru. Tak jsem samozřejmě chtěl mít hned kapelu. A protože 

jsme bydleli na Kampě, tak byl takovej domeček, a to byl ateliér Honzy Moravce, to byl kamarád 

mámy, manžel Marty Kubišový, a ono to bylo takový zdevastovaný. A my jsme za ním šli, že 

bysme tam udělali zkušebnu, tak nám dal klíče. Tak my jsme to opravili, dali jsme tam klavír. Tak to 

byla první kapela. A ten bubeník, tomu to nějak nešlo.. A já jsem si to občas tak zkusil... na ty bicí. 

A pak jsem zjistil, že mě to baví víc, než ta kytara ty bicí. 

A v tý kapele si pak už teda pokračoval na bicí.. 

no no no, no a na klavír tam hrál... hehe, Pavel Bém. On byl tenkrát pankáč! 

No to je teda změna.. k horšímu... 

to jsou věci, vid. 

Vím, že si hrát ve strašně moc kapelách. 

no to víš že jo. Jsem měl ve škole – vyrazili mě s gymplu a nedostal jsem doporučení dál studovat 

ve středočeským kraji. Takže mě vzali v Českých Budějovicích. 

Co si udělal tak hroznýho? 

Jsem byl hroznej grázl. Jsem jednou přinesl omluvenku z gynekologie.. jsem nevěděl, že je to 

gynekologie. Jsem to tvrdil i řediteli... Jsem měl 50 procent účasti. Ale až ve druháku, to byl zlom. 

To bude tou hudbou. V prváku jsem dělal ještě tu klasickou hudbu, ale přes ty prázdniny se ze mě 

stal beatník. Začal jsem chodit do Malostranský kavárny, kouřit dýmku, číst knihy, dělat ze sebe 

intelektuála. A v těch Českých Budějovicích jsem hrál s kamarádem... tam to byla taky 

undegroundová kapela. Hrát tam s náma Dušan Vozárik a taky Petr Muk, ten zpíval v pankový 

kapele. A pak jsem se vrátil zpátky do prahy po maturitě a začal jsem hrát v .. Karel Malich zakládal 

Echt! Ty hrajou do dneška, ty tady budou navěky dědci. Pak jsem vlastně začal hrát ve Velvet 

Revivalu na bicí, pak v Plastic People, ale to jenom přechodný období. Ale asi jenom dva nebo tři 

koncerty, ale zase hodně dobrý. A potom jsem už nějak potkat tu irskou hudbu a tak jsem si řekl, že 

s bicíma konec a koupil jsem si flétnu. To mi furt nešlo. Tak kytaru. A pak buzuki. A tu kytaru v tom 

dadgad ladění. 

A Jak jsi potkal tu balkánskou hudbu? 

Tu jsem potkal právě přes tu irskou hudbu. V Irsku. Jsem odjel se učit do Irska, udělal jsem si 

buzuki, dodneška to ještě někde existuje. Putuje mezi začátečníkamaKrk ze řecký kytary, z klavíru 

verchní deska.. .a ono to fakt hrálo. Vypadá strašně, ale hraje to. Vodljel jsem do Irska. A potkal 

jsem tam jednu holku, Švědku. A vona … Asi po roce když jsem se tam vrátil, tak jsem získal práci 
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– vodil jsem turisty. A hráli jsme. Vyzvedla sis 30 turistů v jedný hospodě a provedlas je centrem po 

5ti hospodách a v každý hospodě se jim zahrála hudba. Oni si vypili pivo a šlo se dál. A já jsem tam 

pracoval s tou holkou. A v tom posledním už ty turisti měli zůstat. A ta Míla hrála právě nějaký ty 

makedonský tuny na housle. Ta jsem poprvý slyšel něco, co nemělo čtyřčtrťovej rytmus. Ta jsem 

tohle slyšel poprvé naživo. Taky zárovEň v Irsku v těch 80.letech tam přivezl jeden člověk – 77 – 

přivezl z Balkánu řecký buzuki. Tam předtím nebyla ani kytara. A začal to používat v Irský hudbě. 

Začali se tam dělat první ora, instrumentálky balkánský. Já jsem se díky tomu, že jsem je 

poslouchal, jako irskou hudbu, jsem se díky těm nahrávkám dostal k těm balkánským. Bylo to 

takový víc stravitelný pro mě, jak to dělali ty irové. Hrajou to víc západně. Ale je tam zachovaná ta 

melodie. Z mýho pohledu dnešního to je hybrid. Ale v tý době to bylo hodně zvláštní. Dneska už 

mám hodně rozšířený obrzory, takže už vidím ten rozdíl. Ale tenkrát to byl nářez. Takže vlastně 

poprvé jsem o balkánský hudbě slyšel v Irsku. Právě Irové hodně k tomu inklinujou. Maj rádi 

balkánksou hudbu. Právě tam existujou ty rychlý instrumentální taneční věci. A to samý je i v Irsku. 

Ale tam je toho víc. \To by mohl bejt takovej společnej prvek. Hudba je jiná, ale některý harmonie... 

daj se aplikovat harmonický postupy z Irský do Balkánský... já to dělám. Když se začne hrát 

doprovod k balkánský písničce, tak já tam slyším tu Irskou harmonizaci. Těch pár základních 

akordů tam je. 

C se ti líbilo na tý balkánský hudbě líbilo kromě toho, že to byl jinej rytmus? 

No dost dlouho trvalo, než jsem si na to zvyknul. Nedá se mi říct, že se mi to líbilo. Ale když to 

vydržíš rok poslouchat, tak už si zvykneš... Jak u tý Irský. Pak už ti nepřestanou připadat ty melodie 

stejný. Musíš mít fakt to ucho vycvičený. A to samý je i u tý balkánský. Pro normálního posluchače, 

konzumenta mu to bude připadat furt stejný.. to schéma, 8 taktů, repetice, moll, dur.. .ty akorty jsou 

furt stejný. 

A byl jsi někdy na balkáně? 

Ne. 

A chtěl bys tam někdy jet? 

No jako byl jsem v Bulharsku když jsem byl malej, ale to mě zajmala spíš zmrzlina. 

A ty balkánský hudebníky znáš z Prahy? 

No tak první balkánec, kterýho jsem potkal, byl přes Irskou hudbu, A to byl Predrag. Hráli jsme  

s Keltic grey (moje první Irská kapela česká), ta první irská sestaa. A hráli jsme v Jazzklubu  

v Železný. A to byla válka zrovna. A predrag on utek a přijel do Prahy. A my jsme hrái a já koukám, 

tam vzadu někdo šíleně tančí. A já si říkám, to je magor. A po koncertě on přišel... a ňák sme se 

zkamarádili. Hrál jsem s Pepou Janíčkem ve Velvetech – a já jsem věděl, že on hraje irskou hudbu. 

 

Jak jsem potkal irskou hudbu – já jsem jí neznal .Hrál jsem na ty bicí. Ale měl jsem schůzku s 

jednou holkou v irský hospodě. A vona ňák přišla hrozně pozdě. A já tam sedím a v rohu seděl Nol 

O Bryen a Rob Pierce, a hráli nějaký tuny, na buben a píšŤalu. Hodinu. A já jsem tam seděl a 

nevěnoval tomu pozornost. Ale pak sjem zjistil, že si pod tím stolem ťukám... a ten kolovrátek mi 

začal nabíhat. Ten záznam v tom mozku už je. A mě se to po tý hodině začalo líbit. A tak jsem 

zavolal tomu Pepovi. Ten mi přinesl kazety, tak jsem to poslouchal. A najednou aaaa. Pepo, já bych 

chtěl hrát, jakej nástroj bys potřeboval. Tak mi dal tu píšťalu. TO mi nešlo, tak tu buzuki. On hrát v 

tý kapele Celtic Grey. To byla taková první autentická irská kapela v Čechcáhc. Taková živá hudba, 

jak se to praktikuje v tom Irsku. Ty tuny – jak se to učíš poslechem. I to podání je autenticky. Jeden 

se to učí od druhýho. Začal jsem tam hrál a byl jsem spokojenej. A potom se to rozpadlo... a potom 

jsem potkal Predraga. A ten hrál na kytaru a výborně zpívá. Líp než Nol O Bryen. A Káťa Garcia 

taky. A od Predraga jsem poprvý slyšel i balkánský písničky. 

A zase přes tu irskou hudbu. My jsme do toho repertoáru dycky dali nějaký ty balkánský písničky. 

Jako spestření ty irský hudby. 

A v tý době tady myslíš bylo něco balkánskýho? 

To byl rok 95, to tedy nebylo ještě nic jinýho. Gotharti v tý době dělali středověkou hudbu. Ale až 

tak v 97 Honza poprvý začal mluvit o tom, že budou dělat tu blakánskou hudbu. Beru to podle 

vydání Dun a doraz, podle vydání jejich CD. A to ještě gotharti hráli středověkou. To jsme měli s 
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Honzou dílnu – truhlářskou. Jsme vyráběli ty buzuki. Já jsem jezdil do Irska prodávat ty buzuki. 

Vždycky jsem tam jel s tim, že ho tam nechal. On dělal středověký nástroje a já tyhlety Irský. A tam 

on poprvý plánovat ten projekt balkánský hudby. To byl teda ten rok 97. Mně to ani nepřipadalo 

nějak zajmavý. Líbilo se mi, když to zazpíval Predrag.. jako jo, ale že by mě to oslovovalo až tak 

moc, tak to ne. Okrajově jo, ale ten Honza byl vyloženě hr. Měl už tenkrát vizi, že to bude nářez. Ne 

folkově jako my, ty kytarky. 

Já si říkala, kdy byl ten boom toho stylu. 

Já si myslím, že on ještě neproběhnul. 

Jo? Já mám za to, že už to je pryč. 

No já si myslíám, že hodně lidí tady zaměňuje balkánskou hudbu za tu balkánskou dechovku. Tak 

to přišlo s tím Bregovičem a Kustorickou. Ale balkánská hudba jako taková. Myslím si, že boom 

irský hudby v čechách byli ten dun a doraz. Do tý doby když jsi řekla irská hudba tak si všichni 

představili Dubliners. Ale to bylo to dupání. Já jsem slyšel Pepovu kapelu hrát, a to byli lidi z 

undergroundu, Petr Placák, Láďa Leština, Honza Macháček, a ti vlastně hráli tu keltskou hudbu, ty 

instrumentálky, jigy a realy. A to byla moje první informace. Ale v tý době, v tom roce 95, to nebyly 

cédéčka a nebyli hudebníci.. který by to prezentovali, takže ani nemohl vznikl boom. Takže ten 

vznikl v těch 90.letech, kdy přijelo hodně učitelů (co učili jazyk) a začalo se to tady oživovat. 

Dodneška si nemůžeš jít koupit dobrou irskou hudbu do obchodu. 

To není ten mainstream že jo. 

To není no. Ale právě to zaměnování nálepky irská hudba, co se tady dávalo kapelám, to vůbec  

s tím má málo společnýho. Takže ten boom byl dun a doraz. Teď už jsou kapely další. Shanon...  

a různý kapely, který v tom jedou normálně. A jakoy nastartovaná balkánská hudba, která má ten 

náběj na boom, to je třeba Džezvica, Deneb... protože to není dechovka. Ta myslím, že už vyčpěla. 

A teď teprve může přijít něco jinýho než jenom ten rambajz.Ze teď clověk může vnímat víc tu 

lyriku, víc tu poezii. Mě dycky připadalo, že ty žestě je hroznně jednostranná muzika. 

To je pravda. Ale pořád, když se řekne balkán, tak si všichni představěj toh oBregoviče. Nikdo 

si nepředstaví sevdalinki. 

Ale to je to, jak se to sem dostalo do podvědomí lidí. Skrze Kustoricovi filmy. 

Takže balkán se tomu říká, protože to přišlo od Kusturici, kterej je z balkánu, ale nemá to ale 

s tradiční balkánskou hudbou... 

Hele já nevím.. to musíš udělat průzkum. 

Nene, mě zajmá, co si o tom myslíš ty. 

Myslím, že drtivá většina lidí, když řekneš balkánská hudba, ti řekne Bregovič. Málokdo ti řekne 

Vlatko Stefanovski nebo Teodori Spasof... protože to neznaj. Možná Mostar sevdah by mohli ještě 

znát... to už je víc autentičtější balkánská hudba než ta dechovka. Ta si myslím... ty nástroje nejsou 

tradiční, ty trumpety. To je hibryd. To je stejný jako moravská dechovka, to je strašný, ještě horší 

než ta balkánská. 

Čím si myslíš, že ten balkán může bejt specifickej.. když se to srovná třebas s českejma 

lidovkama. 

Já bych spíš nejdřív … musíme specifikovat českou hudbu. Nemluvím o moravský. Ta je 

zakonzervovaná. Maj tradici, držej jí, a je spousta moravsk hudby, která má ten vystopovatelnej 

kořen. Ale u tý český, to je takovej apendix. Ale nejsem si vůbec jistej, čemu můžeme dát málepku, 

co je ta česká hudba. Ale obávám se, že bysme museli lovit někde na domažlicku. Mně se to hrozně 

nelíbí. Je to nutný, nezajmavý. Je to bavorský. Mi to připadá víc německý než slovanský. Moje 

úvaha je, že právě jeden z důvodů... můžeme říct, že posluchači, mladý lidi v čechách, aspon co 

jsem já viděl v těch letech 96 – 2000 kdy mluvíme o tom boomu irský hudby u nás kdy jsme měli s 

Dun a Doras plný sály – právě tam působilo to, že ty lidi nemaj zakořeněnou vlastní kutluru, vlastní 

tradiční hudbu, se kterou by se stoprocentně mohli ztotožnit. Když jsem byl třeba v Irsku někde v 

hospodě na sesionu,,, tak tam říkaj, tak zahraj něco vašeho. A ty zalapáš po dechu, protože nevíš. 

Tak jsem zahrál moravskou nebo slovenskou. Ty jsou hezký, není to nudný. Ale ty český... 

domažlickou.. mně se to prostě nelíbí. Takže jsem přirozeně hrál tohle. Takže si myslím, že tohle to 

ty lidi takhle maj, že se snadnějc ztotožňujou s tou jinou kulturou. Ta balkánská hudba, tím, že ten 
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jazyk je slovanskej, ta hudba nám je bližší. 

Třeba ty témata …. Zpívaj o tom samým... 

To jo, ale to si myslím, že je ve všech. To se liší třebas způsobem smrti. Predrag říkal, že když je u 

nich někdo smutnej, tak se skáče z věže. V Irsku to zas řešej jinak jo. Na Moravě se oběsej... Jednou 

rukou si kopala hrob a druhou si zarazila nůž do srdce. Je to forma, ale obsah je dycky stejnej. Ty 

zápletky jsou dycky stejný si myslím. To je logický, protože ty lidi na venkově žijou víceméně 

stjeně. Maj pole, jsou to sedláci a maj podobný příhody, jestli to je tam, nebo tam. To je jasný, že to 

bude stejný. Ale ten jazyk je myslím důležitej. Mně osobně – nikdy jsem nezpíval v hospodě. Už 

vůbec ne irskou písničku. Ale tu balkánskou si zazpívám, protože mi ten jazyk jde víc přes pusu. 

Víc se s tím ztotožňím, připadá mi to kulturně bližší. Nepřipadá mi, že se do něčeho stylitzuju. 

Skrze ten jazyk, kterej mi připadá podobnej. Mohlo by to pozitivně ovlivnit absenci český kultury.. 

to se ale nedá, že bysme vzali z toho balkánu něco, a dali to sem místo toho germanizovanýho.... ty 

sevdalinky... to asi ale ne. Ale dovedu si představit, že nějaká substituce český kultury by u mnoha 

hudebníků mohla fungovat. Víc než ta irská hudba – ta je vzdálenější. 

A když si mluvil o hudebních nástrojích Balkánu, co tam tak je ? 

V Irsku más tradiční nástroje – jenom v irsku – ty irský dudy. To je vymakanej nástroj. Na balkáně 

zase dudy – gajda. Takový jsou i na slovensku, jenom u nás jsou jiný, ty dvouměchový. V Irsku je 

baoran – a specifickej typ hraní. I ty balkánský bubny – na který se hraje prstava. Kaval. Uhači – ale 

to je jenom způsob foukání, ale ty díry.. Tapan – buben velikej. Co tam ještě je .. Tambura, 4, 6-ti 

strunná... Tohle budou asi nejspecifičtější zvukově z Balkánu. To samý v Irsku – dudy, baoran, 

píšťala. Kytara, buzuki až od 70.let.. Irský buzuki už vypadá jinak, ladí se jinak, zvuk je jinej – ten 

nástroj se modifikoval potřebám – tj. Hrát doprovody, ne ten klasickej způsob, jak se hraje v řecku. 

Ten nástroj je už trochu jinej. Je to pořád buzuki, ale už irish buzuki. Anebo banjo. To je v irský 

hudbě velice frekventovanej nástroj. Původně je to africkej nástroj – takže africký otroci v americe, 

začalo se používat v Irský hudbě v Americe a pak se to transpontovalo do Irska. A zlidovělo tam. 

Takže tradiční irský nástroje jsou housle, dudy, píšŤaly, banjo, baoran, harmonika. 

A vy jako Fez máte nějaký tradiční nástroje v kapele ? 

Počkej počkej, takže zaprvé, co je to Fez. To je něco jako bardie. To je krycí název všech hudebníků, 

co hrajou irskou hudbu. Když potřebujou něco hrát a pořadatel potřebuje nějakej název, tak se řekne 

bardie – což znamená hudebník. S tím, že se necvičí, nezkouší.... A Fez je na tom podobně. Fez je 

asi 9 lidí, který můžou hrát všech 9 nebo 3, 4... není to vyloženě kapela, která má regulérní zkoušky. 

Tradiční nástroje máte? 

No nemáme... Jediný na co by se dalo hrát, je buzuki. Ale máme tam kytaru.... takže proč bysme 

měli hrát na buzuki. Proč ne. Když budu hrát bravurně na kaval, tak si to lajsnu. Ale když budu hrát 

na něj blbě, jenom proto, že to je balkánský... to radši budu hrát na kytaru. Posunulo by to hudbu 

dvěma různými směry – špatně hraju balkánskou, anebo dobře českou balkánskou.  

Slyšeli vás někdy nějaký balkánci hrát? Jak jim to připadalo? Zní to balkánsky pro 

domorodce? Jak se na to tvářej ? 
Počkej, máme darbouku, aspoň jeden nástroj. My zas nehrajeme tak často, jenom na Ludvíka Kubu, 

2krát za rok, ostatní jsou – třeba když má někdo narozeniny, tam jsou všichni balkánci. Tam je to 

tak, že všichni hrajou a zpívaj, tam se na to tak nekouká. Sedneme si a jamuje se. Oni by taky asi 

vzali kytaru... To nejde takhle brát. Mám jedinou zkušenost, a to mě potěšilo: když jsme hráli na 

Hadisových narozeninách, tak tam hrál Predrag na kytaru, Vojta na cello a pak tam byl darbuk – já. 

A to bylo dobrý, to nemusíš umět, Vojta to chytá, Predrag to má v krvy, tak to mělo úroveň a nějakej 

chlápek mě děsně pochválil a řekl: „Supr, hraješ na darbuk jako opravdovej balkánec“. 

Hustý, jako že jsi dával těch 9/8... 

No to není jenom těch 9/8. Taky i jinak.. nevím jak na to přišel. Mně to potěšilo, protože já nemám 

ambici být hráč na darbuku. Ale pak bych ho podezíral z toho, že mi chce udělat radost. Já jsem hrát 

proto, že mi na kytaře praskla struna.. a já neměl na co hrát. 

A jak vy jste se dostali k Hadisovi? Přes Ludvíka Kubu ? 

No to ne, přes střechu. Predragovo a Hadisovo rodiče jsou z Denverty, ze stejn vesnice. A oni dali 

kontakt Hadisovi na Predraga, protože on je tesař a Hadis potřeboval něco opravit … A Predrag 
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volal mě, abych mu s tím šel pomoc. Hadis byl ten velkej zadavatel, co má peníze :) A pak když 

jsme se začali bavit o hudbě a Ludvíku Kubovi, tak jsme se zkamarádili. 

No já nechápu, že máš takovejch kontaktů, kamarádů Balkánců a ke všem se dostal náhodou. 

To jsou prostě ty přirozený kruhy. Vidíš, jak se to propojuje. 

Mně připadá, že i ten „balkán“ tady je propojenej. Všichni se znaj. 

Ale jsou tady i jiný... třeba my jsme teď byli na tý rychtě, tam nebyla hudba, ale byli tam tance.  

A jako tam byl supr taneční soubor a já jsem na to koukal.. vůbec jsem o nich nevěděl. To bude asi 

to sdružení Zaedno. Vůbec nevíš, kolik tam může bejt potenciálně dobrejch zpěváků. Víš jak já 

znám Sevdu? Úplně odjinud – je to kamaráda mýho kamaráda Tomáše Šili, violoncellisty z Echtu, 

taky hrál v Plasticících. Známe se 20 let z hospody. Mám spoustu vinylovejch desek  

z Balkánu, co kupuju po bazarech. A našel jsem jednu písničku a nikdo nedokázal dešifrovat ten 

text. Tak mi Tomáš dal kontakt na Sevdu. A pak jsem šel na nějakou akci a koukám, že to pořádá 

ona. To jsou ty kruhy. 

A kde berete s Fezem inspiraci pro tvorbu? Jak si vybíráte to, co hrajete ? 

No vlastně takhle. My jsme s Dragem asi před 2 lety si řekli, že uděláme ve 2 malej prográmek 

chodit ven buskovat. On přijel, já jsem mu dal ve studiu mikrofon a on hrál, co ho napadlo. On tam 

nasekal asi 15písniček. Pak jsme z toho něco vybrali a začali jsme aranžovat. Já jsem začal hodně 

aranžovat, že jsem přidával i různý bicí... pak on zas něco přidal. A udělali jsme projekt, kterej se 

jmenoval Majka – kombinace balkánský a irský hudby pro divadelní představení. Textově šly pro 

pohybový divadlo. Spousta těch písniček jsme vybrali já s Predragem – Predrag je přivez. Já jsem 

se to učil od něj. On doma.. nebo z cédéček .. Třeba čudna jada od mostara grada říkal, že se učil od 

nějaký starý paní v bosně.. něco od Mostar Sevdah. Ale pro měl byl zdroj on – Predrag a jeho orální 

podání. Není to učení se z notiček, od Kuby nebo tak. Ale to by mě nebavilo, já to potřebuju slyšet. 

Pro mě to byl vždycky Predrag. A teďkon taky Aida – přináší písničky. A Světlana.. Holky si 

vždycky nějakou písničku vyberou, nacvičej... pak mi jí zazpívaj a já si začnu něco brnkat. A pak to 

vzniká. Spontánně. Ale vždycky tak, aby to bylo hratelný ve 2, 6ti.. Aby to museli hrát všichni, 

jinak to hrát nemůžeme, to zase ne. Má to takovou volnou formu. To je právě ten Fez, že to je volný. 

Ty lidi jsou flexibilní, nepotřebujou zkoušet – my ani nezkoušíme. Jim stačí si to párkrát 

poslechnout, je to trochu na bázi trochu session trochu nazkoušeno. Jsou tam věci, který by byly 

fakt hezký, kdyby se nazkoušely, ale to myslím, že časem, nechci to tlačit. Ono jako naučit se 

nějakou písničku, zahrát – to že to zahraješ, to je předpoklad, udělat z toho hudbu, to už je něco 

jinýho. 

Máš nějakou nahrávku ? 
My nemáme žádnou... z koncertu, ale to je strašný. To nesmí opustit můj počítač. Ten výkon je 

špatnej, není to uvolněný.. vůbec. To nemá žádnou šťávu. Jediný nahrávky máme ze studia, ale to 

není Fez, to je já, Predrag a hosté. Tam je Nesigo prodavaj kolo … 

A to, co máte na webu? To není Fez ? 

To by se dalo akceptovat, tam je Predrag, já, Míša Sečanská.... Fez je schopen to zahrát tak, jak je to 

na tý nahrávce. 

Plánujete nějaký hraní v blízký době? Nebo až toho Ludvíka Kubu na podzim ? 

No to teď řešíme s Aidou. Když jsme si poslechli tu nahrávku z posledního koncertu, tak jsme si 

řekli, že bude buďto zkoušet, aby to bylo zahraný uvolněně... Míša je v Londýně, Predrag v Jihlavě.. 

ale bez nich to nenazkouším. Tak budeme zkoušet v malým – děláme písničky. Aida zpívá. Pokud 

se nám podaří udělat repertoár tak, aby se to nazkoušelo bez Míši a bez Predraga tak potom by se 

mohlo udělat i nějaký hraní, a bylo by to postavený na těch lidech, co jsou fyzicky v Praze a choděj 

na zkoušky, takže Aida, Světlana, já a Vojta. Ale ten je v pohodě, tomu stačí říct akordy. Ten je 

nejlepší muzikant. Takže takhle ve 3. Ale zbytečně to netlačíme, spíš připravujem písničky a děláme 

ty aranže. 

No tak vy stejně máte ty irský sessiony, kde se hraje i balkán, ne? 

No právě, na to sessionu, když se zpívá, tak my zpíváme balkánský písničky. Protože ty lidi se to 

naučej. Ajde Jano, Jovano … připadá mi to bližší než zpívat irský balady.  Mně se líbí irská 

instrumentální, a pak balkánský zpívaný. To hodně díky Predragovi. Tady v jednu chvíli krátce 
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fungovala kapela, a měla docela dobře našlápnuto. A to bylo Kali Kanto. Predrag, Káťa a Bára 

Garcia. A oni zpívali balkánský a sefarský a španělský písničky – to, co Káťa a Predrag měli v krvy. 

A někam pronikly nahrávky a hodně lidí se tyhle písničky naučili. Třeba Honza Brabec z Plzně … 

to je ta ústní lidová slovesnost. Třeba ta Čudna Jada od Mostara. Takže ten to převzal přesně od 

Predraga jak to v tu chvíli hrál. Takový nepochopení, transformace. A pak jsme to hráli spolu někde.. 

a najednou jsme se rozešli. A Honza říká, dyť si to tak hrál.. A Predrag na to, že to zrovna tak 

vyšlo … 

A kdy plánujete zas nějakej jam ? 
No nevím, chtělo by to ještě před létem, možná příští víkend … K tomu je dobrej facebooku, bude 

pozvánka. 

Ještě mi řekni o tom tvým výzkumu, jak jedete na balkán, co tam chcete dělat ? 

Jedeme tam tři a každej chceme něco jinýho vyšťourat. Já tam vlastně jedu na vejlet. Islamizace 

Balkánu – to, co tam zůstalo po Osmanský říši – kdybych se dostal do tý Plzně, tak bych se tím 

chtěl trochu zabývat. Ale to nemá s hudbou nic společnýho. Asi bych se koukal, jak se ty lidi chovaj 

a tak.. První dotek balkánu. Aida, ta už má téma bakalářky – po stopách Ludvíka Kuby. Ta by tam 

měla udělat výzkum, kterej by reflektoval to, co tam bylo a co tam je, hudebně. Udělat takovou 

rekonstrukci. A Eva, ta tam chce řerpat nějaký prvky nevím co přesně. A já si myslím, že pomůžu 

Aidě s tím jejím. Mně to taky zajmá jako osobně. 

Jak jste se seznámi s Aidou ? 

Přes Hadise. Hadis přišel s nápadem, že by chtěl udělat konkr.akci pro Ludvíka Kubu. A začali jsme 

vymejšlet, že pozveme Mostar Sevdah... ale pak nám stejně nikdo nedal peníze … A sestavovali 

jsme tým. Hadis mluvil o Petře – takhle jsem se seznámil s Petrou. A že mu na ambasádě řekli  

o Aidě. Ta řekla že jo. A pak měla Džezvica koncert loni někdy v březnu kdy přiletěl Johny.  

V Krásných ztrátách. A tam jsme se poprvé setkali všichni, Hadis, já s Aidou a Petrou a tam jsme 

poprvé promešleli ten projekt. Ale Aida mě tam zaujala – vymejšleli jsme reklamní video, to by 

bylo skvělý, blondýnka češka a já za klavírem.. A tak jsem si říkal, že má dobrý nápady. Dneska se 

dá sedět doma na prdeli a naučit se všecko. A tenkrát já měl jenom noty a nástroj a tak jsem musel 

jet do Irska. Dneska je veškerý studium mnohem jednodušší. Ale fakt ta prezenční formu studia, 

když seš s těma muzikantama v tý zemi, tak to je ono. Ale oni ty češi si nemyslej, že to je nutnost. 

My si mysláme, že to prostě zvládnem. Že jsme tak dobrý, že si myslíme, že není nutný někam 

odjet.  

No to taky nevím, jestli ty kapely jezdej na Balkán se učit ? 

No to myslím, že ne! Ani s tím Irskem... a musím říct, že jsem byl asi jedinej a první, kdo to kdy 

udělal! To je kultura, tam je normální hrát na ulici... Tady to není. Režim se bál jakýchkoliv 

písničkářu a proroků a srocování se lidí. Ale v dnešní době – nechápu proč to není. Spíš je to ten 

zvyk. Lidem připadá přirozenější, že v hospodě hraje rádio nebo televize než ta hudba. To je 

nejstrašnější. Ty stereotypy jsou i přes tu irskou hudbu. Dycky když hrajeme v hospodě tak někdo 

řekne „mohli byste hrát už jinou písničku ?“ Tam si užívaj ty hráči, ne posluchači. To je nuda. Když 

hraješ, tak to vnímáš jinak. A taky tanečníci si to užijou. Ty lidi co seděj v hospodě, ty neposlouchaj 

ušima, ale vnitřně. 

 

 

Rozhovor s Petrou (Jazzbalk, bývalý člen Džezvica) 7.4.2012 
 

Jak se zformoval tvůj vztah k hudbě od malička ? 

Od 4 mě děti strčili na flétnu, v 10 jsem s tím sekla. Od 7mi na klavír. První rok to bylo hrozný, 

moc mě to nebralo, ale ten durhej, když už jsem byla schopná si něco zahrát, jsem byla schopná u 

toho strávit odpoledne. Zlomovej bod byl v Bosně – někdo mi poslal smsku – na ježkárně jsou 

přijímačky, nechceš to zkusit. Tak jsem se vrátila, narychlo se připravila a klaplo to. A tím se mi 

otevřel jinej svět, nejen klasika, ale i další styl. Režim cvičení, srovnání s ostatníma, ambice. A další 

zlom byl když jsem si řekla, že se tou hudbou chci živit, a takhle to pytlíkuju od září. Učím v 
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ZUŠce a hraju s kapelou a učím soukromě... 

Jak jsi začala s balkánskou hudbou ? 

Někdy v tom roce 2004 … Začala jsem dávat dohromady ty svý songy, Orten .. Měla jsem vlastní 

kapelu, cello, housle, klavír a ty. Jak jsme hráli ve skabetce, tak to bylo hrozný. Natočili jsme si to 

na video. A moje babička, která měla alzheimera se na to dívala a nepoznala mě a seděla před tou 

televizí a říkala: dyt to je hrozný, to ani není hudba! A mě došlo, že pokud chci hrát při takovejhlech 

příležitostech pro lidi, tak to musí mít rytmus, musí to bejt chytlavý. Orten je dobrej do hudebky, 

kde ty lidi seděj. A tehdy docela frčel Bregovič, Černá kočka bílej kocour, tak mě to docela 

oslovilo .. V Paříži jsem hodně studovala o tom konfliktu tam, a připravovala jsem se, že pojedu do 

Bosny. Hrozně mě tam zaujala ta melodie, ty harmonie. Viděla jsem v tom něco originálního, co 

tady dělá málo lidí a co se mi fakt líbí. 

Já si vůbec nepamatuju, v jakej moment jsi přinesla ty balkínský písničky ? 

Já si uvědomila, pokud ty lidi v hospodě nebo někde v klubu chceme zaujmout, tak to prostě musí 

mít rytmus, musí to bejt našláplý. A protože jsem nic takovýho neměla, tak jsem začala hledat jinde. 

Takže ten balkán … to tě nasměroval Bregovič? 
No v tý době to frčelo, všichni jsme jeli na tý vlně. Asi to bylo spojený s tím mým zájmem o tu 

Bosnu. Sposta věcí zraje, děje se pozvolna. 

Většinu aranží jsi dělala ty, kde jsi brala inspiraci, z Bregoviče? 
No to ani ne, Bregovič ty maj jiný … to jsou trubači, ty maj jiný nástrojový obsazení. Já se 

inspirovala tím, jaký jsme měli nástrojový možnosti. Cello, kytara, 2 zpěvy. Tak tam dáš dvojhlas, 

cellu dáš prostě aby to šlapalo, rytmus, kytaře dáš akordy. A ty písničky, ty jsem vybírala podle toho, 

co se mi líbilo. Z internetu, youtube, dunav... tam byla spousta not. V začátcích jsem se v tom sama 

vůbec neorientovala, co bylo na dunavu, našla jsem si nahrávky a zkusili jsme to. Ne všechno taky 

fungovalo že jo. Vůbec jsem nečekala, že se toho chytne tolik lidí. Já si tu hudbu dělala hlavně pro 

sebe. Já jsem vždycky hrozně udivená, když je nějakej koncert a vidím tam ty lidi, oni fakt přišli na 

tohle. Třeba poslední takovej okamžik byl na Džezvice v Ta kavárně. A já tam sedím a nějaký Kraj 

Kjabe, bosenská... a oni to ty lidi zpívaj. Slovo od slova, podle mě nerozuměj ani slovo, ale jedou! 

A já wow!! Nechápu, až jsem si z toho skoro začala hryzat nehty. A pak jim řikám: vy to znáte? No 

my to známe, my máme to cédéčko a furt to sjíždíme .. No hustý. 

A jak ses ho učila ze začátku? Ty harmonie, rymtus... 

No všichni jsme se to učili.. ze začátku to byla katastrofa. Metoda pokus – omyl, postupný 

objevování. Ale musím říct, až teprve ty cesty na Balkán mi hodně otevřely to, jak to chápat. Víc se 

mi to dostalo pod kůži než když si tady sedíš, po internetu. V Bosně máš 5krát denně ezam, volání k 

motlitbě, to je ukázková orientální stupice. Hraje na klavír. Každej imam si to hraje podle svýho, 

takže takhle stupnice tam je. Já jsem byla v bosně vlastně 2003, a když říkám, že jsem tohle začali 

hrát, tak už tam ten zážitek byl. Pak jsem byla 2005, a pak 2007 už sama na výzkumu. 

A tvůj obecný vztah k Balkánu ? 

K Balkánu jako kultuře, např. k Bosně – to je mi nejbližší a nejvíc známý. To je pro mě druhej 

domov. Jsme se tam našla a hrozně to tam baví, co se týče komunikace lidí.. stylu života. Je to tak 

hořkosladký. 20 let od obléhání Sarajeva, ale je to tam pořád živý, když se třeba podíváš na stránky 

radio sarajevo, tak 30procent článků se týká války. Furt se to tam řeší. A Sarajevo je podle mě 

nejkrásnější město v Evropě. Něco, co mi je hrozně blízkýho i tím, že jsem zvládla ten jazyk. Cítím 

se tam dobře, bezpěčně. Každej rok tam jedu aspoň na tři tejdny. Bosenštinu mám teď i aktivnější 

než franouzštinu. 

Znáš Balkánskou hudbu jako takovou? Třeba ty nástroje ? Lákalo tě použít tamní nástroje  

v hudbě tady? 

Oni tam maj spoustu těch specifik. Třeba saz nebo gusle, jednostrunný.. to je strašný hejkání, ale 

když to ten černohorec vezme a tím vožralým hlasem zahraje, to je paráda. To je dobrá otázka  

a odpověď je neměla. Já prostě vycházím z toho, co tady mám. To je pro mě hlavně ten klavír.  

A hlavně, nemyslím si, že by se to vylučovalo. Spíše se inspiruju tím … bere mě spojení jazzu  

a balkánu. A na Balkáně je pár kapel, co to dělaj, ale tady to nikdo nedělá. Mohla bych tady někomu 

říct, kup si saz a zkus se na to něco naučit. Ale on se na to nikdy nenaučí tak, jako kdyby se tam 
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narodil a frčel by na tom od malička. Tak proč to dělat ve špatný kopii, když my tomu můžeme 

dodat něco originálního a dodat tomu přidanou hodnotu. To je moje teorie, spíš než byl špatná kopie 

něčeho, čím stejně nikdy nebudu, protože jsem češka, ale můžu s tím udělat něco svýho. 

Vyprávím Petře o Lauševič, o Balkanites a jejich stereotypních představách v účasti na 

táborech – vesnický život. Shodneme se, že dyž pak odjeli na skutečný Balkán, že se jim tam 

vlastně nelíbilo, protože nezapadal do jejich představ. 
Tady je strašně moc stereotypních dobře fungujících předsudků. Balkán = spousta předsudků anebo 

velká romantika. 

My jsme tak nějak napomezí. 

No byli jsme všichni v Jugošce ne... 

Balkánská muzika jako bezpečná zábava. 
Globalizace... fenomén. 

Znáš filmy z Balkánu? Přišla ti důležitá hudba v nich? 

To je film od filmu. Třeba Bregovič jo, tam to na tom fakt stojí. Ale pak … to je specifický, tím ta 

kultura prorazila do Evropy. Ale filmy, který jsou koncipovaný na lokální úrovni na tý hudbě moc 

nestojej. 

No a teď mě zajímá tvoje kapela. Jak bys jí charakterizovala ? 

Jazzbalk... je čerstvě vylíhnutá, má zatím 4 členy. Mě, Tanitu z Bulharska, zpěvačku a výbornou 

klavíristku, Michala Pašajeva, Azerbajžance, co studuje na HAMU perkuse a operní zpěv, toho 

znám z RH Funkis, a Vojta. Ještě bych tam ráda měla basu, jak to směřuje do jazzu a forem, který 

fungujou s těma bicíma, tak bych tam tu basu ještě ráda slyšela. Jak bych to charakterizovala.. 

nechci se s nikým srovnávat... Tak jednoduše. Vezmu song, kterej mě bere, přijde mi, že bude brát i 

ostatní, ty co to budou poslouchat a zkusím úlet s aranží. Vzala jsem Andro Verdan a udělala jsem z 

toho swing. A funguje to. Vzala jsem Djelem Djelem a udělala jsem z toho latinu. Vzala jsem 

Stamenu a udělala jsem z toho funky. Teď budu brát jednu cikánskou a udělám z toho house. Pak 

tam bude tango, rychlá bosa, groove na 7/8. Nechci, aby se sobě ty písničky podobaly. Zpětně si 

myslím, že když jsem dělala aranže pro Džezvicu, tak to k tomu dost spadávalo. To si sypu popel 

sama sobě na hlavu. 

Tak na tom ses to naučila, ne? 

Takže prostě Jazzbalk, balkán-jazz.. Máme zatím udělanejch 10 songů. Zatím máme jenom jedno 

video. Vsadila jsem na to, až na Vojtu, kterej je amatér v nejlepším slova smyslu – aimer jako 

milovat, jsou to všechno profíci muzikanti a jsme schopní dát koncert na 2 zkoušky od nuly. 

Takže jak často zkoušíte ? 

No skoro vůbec! Já si teď hryžu nehty, protože máme před koncertem a nedokážem se sejít... 

Michal má před absolventským koncertem, my s Tanitou před maturitou, Vojta je k nesehnání ..  

Tak jestli si dáme 3 zkoušky, tak budu happy, to je luxus. Baví mě, že já nevymejšlím, co tam budou 

hrát bicí. On si tam jede podle svýho uvážení, Tanita taky si s tím hlasem dělá, co umí... Když má 

někdo dobrej nápad, tak ho tam přihodí... je to takový přidaná hodnota. Jako někdo musí vybrat ten 

song a vymyslet, co by se s tím dalo udělat, rozepsat ty kila, rozmyslet. Potom se ostatní taky 

účastněj. 

Jak tahle tvoje nová kapela vznikla ? 

Já jsem odešla z Džezvici, že jsem měla pocit, že se hudebně rozcházíme, přišla jsem s nápadem, 

ale nepadlo to na úrovnou půdu, tak jsem odešla. .. za tím stojí vlastně kšeft. Kámoš mi psal, že jeho 

známá otevírá restauraci a maj tam klavír a chtěli by nějakou hudbu. Tak jsem se tam vypravila  

a nabídla jim několik možností, že dám solovku, dohodím Džezvicu, anebo že dám dohromady 

nějaký uskupení a budeme hrát jazz nebo Balkán. Ona chtěla balkán. Tak jsem vzala Tanitu, Vojtu  

a Michala.. dali jsme dvě zkoušky a fungovalo to. Teď proběhla jenom změna, že Michal hrál 

nejdřív na perkuse, ale ted na půl cesty jsem mu řekla, aby si vzal bicí a to je paráda! Ta rytmika je 

super! Tak já bicí potřebuju, jak plavu v rytmu... :) 

Mluvíme o Gothartu/Mijaktič jak se nám zdá, že to je až moc velkej nářez, kde zaniknout 

harmonie. Petra souhlasí. 
Tím jak je to velkej nářez, je to zjednodušený. Češi to žerou, ale mě osobně to nic nedalo, ani 
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hudebně, ani aranže...Já tu balkánskou scénu tady ani moc nesleduju. 

Často děláme jamy. Je fascinující, že dycky to tylidi znaj ty písničky. A vy nám tam ještě 

chybíte. 

No takhle, já k těm jamům nemám úplně vřelej vztah. Mám k tomu několik důvodů, jednak moje 

ruce, a pak.. jamy bejvaj většinou po koncertě, kdy maj lidi většinou vypito a je tam děsnej bordel. 

A to já si už nemůžu dovolit. Zadruhé, asi jsou tam dobrý hudební momenty, ale myslím si,  

že nepřevládaj. Já si spíš promakám tu aranž a pak to nějak interpretuju než prostě... Prostě mě to 

nebere. Jiná situace je, když se ten večer zvrtne a pak si něco zahrajem.. tak nějakaá spontánní chuť 

tam je. Ale že bych to vyloženě vyhlédavala, jako „jdu si zajamovat“, to jako vyloženě ne. Mně ten 

jam prostě nic nedá. Pokud bych nehrála vyloženě se skvělejma muzikantama, ale to by 

předpokládalo ,že já se s nima uslyšim. Ale to většinou nebejvá. Navíc se k tobě přidá spousta 

nadšenejch lidí, který ale neintonujou nebo prostě neznaj harmonii, nebo ty tam chceš dát nějaká 

obzvláštnění a oni to samozřejmě nechytnou. Takže, je to zjednodušený, vyřvaný, vymlácený, 

prostě je to taková lidová zábava.. jako nic proti. 

Je tvůj nápad dělaj image tý kapely? 

No já si tím lámala hlavu – kauza jazzvica – džezvica. Jinak v tom mám celkem jasno. Vím, co mě 

inspiruje, a to je východ. Sarajevo. Úžasný město. Takže stačí vzít na letáček černobílou fotku 

Sarajeva. Jak se chceme oblíkat.... furt si jedu to svoje štýlo, njaký ty náušnice, nebráním se něčemu 

víc elegantnějšímu. Možná, jak je ten jazz spojenej s tím balkánem, tak přecejnom jazzovej 

hudebník má bejt takovej elegantnější, takže v ideálním případě, abychom byli elegantně oblečený, 

ale byly by tam prvky, který symbolizujou ten Balkán, je to zase stereotyp, ale víš co, cikánský 

náušnice, barevnej šátek, něco... 

Je pravda, že vy hrajete i hafec cikánckej skladeb, že jo ? 

No hafec, hrajeme dvě, teď mám v plánu třetí, to bude pecka. To se těším, totální úlet aranž. 

Ještě kromě Balkánu, ty hraješ ještě funky? 
No RH Funkis. Ale teď se to spíš trochu rozpadá, hodně kšeftů jsme měli minulej rok, léto, to jsme 

furt někde hráli. Teď už je toho míň, tak kluci dali dohromady měnší sestavu, aby to utáhli, aby 

každýmu po koncertě prostě mohli dát tu tisícovku. Vzhledem k tomu, že tam je dobrá kytara, tak já 

jsem na durhý koleji no. A navíc funky není moje srdcovka. Ale hrozně mně to s nima dalo, dobrá 

škola, profesionální úroveň. 

A plánuješ hrát ještě něco jinýho než Balkán? 

No ve škole toho je dost, zejtra mám třeba jenom jazz. Ale když si nastavím zrcadlo, tak já nejsem 

zas tak dobrej jazzman. Snažím se hrát jazz 3, 4 roky. A když se srovnám s děckama na ježkárně, ty 

jsou nabušený, to se ani nedá srovnávat. Takže když si člověk uvědomí, co je ta jeho originalita, tak 

si jde za tím. Takže já se realizuje tady v tomhle. Takže když dělám tadytohle, jazzbalk, tak mi nic 

nechybí. Klasika taky, hraju 4 hodiny denně. Na tý teďkon strašně makám. Tak letos jsem mákla na 

klasice a příští bych chtěla víc na tom jazzu. 

Balkánská hudba... co to je pro vás? 

Zálěží, co si definuješ pod pojmem balkánská hudba. Jako byses ptala, co je česká hudba.. Michal 

David, Spiritual Kvintet, Spiritual sound systém... V našem pojetí.. nevím, jestli to je ještě pořád 

balkánská hudba. Jestli to není už víc jazz nebo něco novýho než ta balkánská hudba, já bych to 

takhle neškatulkovala. Balkánská hudba, to je takovejch disciplín, tam más turbofolk, sevdah, novej 

sevdah, nějaký popiny, který tam teď převládaj. To je jako byses zeptala, co je česká hudba, jestli to 

je Smetana, nebo Lucie Bílá. 

Ale říkáš, že hrajete Balkán... sice spojenej s jazzem... ale čemu teda vy říkáte balkán ? 

To je nějaká … oblast.. na kterou se zaměřuju, která se mi líbí, proto si jí chci zahrát. 

Jaká to je oblast? 

Takže sevdah, romská hudba a třeba tradiční hudba, ten song Gusta mi maglo. To je tradiční song, 

kterej má potenciál fungovat i v týhle hudbě. 

Vysvětluju Petře koncept balkanismu a diskutujeme o tom. Mluvím o tom, že fůze balkánské 

hudby je ztělesnění balkanismu. Na čem je reálně založená jejich zkušenost Balkánu? Ty lidi 

nemaj o Balkán skoro ani zájem. Nebo až zpětně. Zezačátku vůbec. Proto jim dávám i slepou 
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mapu. … Tvorba je založená na abstraktní představě – podobné konceptu Balkanites a těm 

jejich táborům. 

Proto možná mám v kapele tu bulharku, která tam dá ty ornamentíky... a navíc má jazzovou 

průpravu, tak je dobrá zpěvačka. Michalovi nemusím nic říkat, Azerbajžán. A Vojta je v tom už 

zběhlej … 

Jaký vidíš motivace a cíle kapely? 

No to je dobrá otázka, jako kapelník bych si ji měla položit. Tak začlo to tím kšeftem, pak jsem 

měla ty narozky. A bylo to dobrý a lidi říkali, že to je dobrý, my vás chcem ještě slyšet. Tak jsem 

dohodla to Café v Lese, pak jsem dohodla ještě jednu akci, možná ten RefuFest, uvidíme. Jaký cíle... 

já mám nějaký a ostatní možná jiný. Já do určitý míry tu hudbu dělám hlavně pro sebe, dělám něco, 

co je pro mě zajmavý, co mi dává smysl a pokud se to navíc líbí lidem, tak je to přidaná hodnota. To 

tě pak samozřejmě těší, když tak někdo přijde.. Cílem je prostě udělat dobrej večer. Aby se ty lidi 

bavili. Protože hudba je nějaká myšlenka, sdělovaná emoce. Tak aby se podařilo jí tak nějak předat. 

A to je asi celý. 

A plánujete hrát na kšefty dál? 

To bych na tom musela trošku máknout. Teď ta kapela není ve středobodu mýho zájmu, vůbec 

nejsem schopná říct, kam se to bude vyvíjet. V Jazzdocku by bylo dobrý si zaahrát.. tak jestli tohle 

je cíl. Ještě jak ses ptala, co ten Balkán pro mě znamená, tak třeba – Jožin je z východního 

Slovenska. A tam maj reklamu na pivo, kde je napsaný „srcom východňár“. Tak já jsem srdcem z 

východu. Neměla bych vůbec nic proti tomu se do Sarajeva přestěhovat. 

Fakt? A proč? 

Tam se žije mnohem líp než tady. Co se týče těch praktickejch aspektů, otevřeš kohoutek a napiješ 

se úplně luxusní vody, která tam pramení v těch horách. Jídlo? To je nesrovnatelný, takovýhle 

rajčata, nesrovnatelný... 

A práce tam je? 

Tak jako, tak v roce 2007, tak byla 40 procentní nezaměstnanost. Ale záleží na tom, v jakým oboru. 

A my bysme tam jeli jenom kdybychom měli sehnanou práci. Proto si dělám konzervu, abych 

mohla učit a Jožin má takovou specializaci, kteoru může dělat všude – je GIS specialista, 

aplikovaná ekologie. 
 
 

 

 

 

Rozhovor s Honzou (Mijaktič Orkestar). Vedený virtuálně, 22.8.2012 
 

Na myspace se o Mijaktič píše, že balkán je životní styl. Co to znamená?Co konkrétně pro 

tebe? Jak se takový životní styl projevuje? 

Jde spíš o pocit, podpořený obrázky z filmu, dojem nespoutanosti, nevázanosti, v jistém smyslu ale 

i starých dobrých časů, kdy chlapi byli chlapi a kvůli ženské melo význam vytáhnout kudlu. 

Jak jste v Gothardu přešli ze středověký hudby na balkán? Kdo či co byl impulsem? A proč 

zrovna balkán? 

Poprvé jsme ji slyšeli od německých kamarádů. Západem se nesla vlna world music, a to byl jeden 

z jejich příznaku. Znělo to známě, hudba spřátelených zemí, ale zároveň dost exoticky: liché rytmy 

a jiná atmosféra 

A kde jste brali inspiraci pro tvorbu? 

Kde se dalo, nahravky, knihy, filmy 

Poslouchal jsi už před tím hudbu z Balkánu (a co)? 

Rozhodne ne cíleně. 

Je někdo z hráčů v Mijaktič muzikant-profík? pokud ne, čím se členové 

Klarinetista je učitel hudby _ konzervatorista, houslista houslař, harmonikář loutkoherec, bubenice 

malířka a basista je hudebně vzdělán, ale živí se jako truhlář. 
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Repertoár Mijaktič: z jakých se skládá převážně písní? odkud konkrétně? A proč zrovna tyto? 

kdo písně vybírá, jak, na základě čeho je vybíráte? 

Bereme všechno, co je dostupné a co se nám libí, krademe a opisujeme. Protože jsme vznikli kvůli 

chuti pokračovat v hraní, krademe i gothart. 

Co je pro vás v balkánské hudbě nejdůležitější? Jaké musí splňovat charakteristiky, abyste  

o sobě mohli říct, že hrajete balkán? (po hudební, performativní stránce) 
Snad jen místo původu. 

Co si představíš, když se řekne "balkánská muzika"? (stačí několikvýrazů). 

Pot, bolavé prsty, zavřené oči, kořalka. 

Co si představíš, když se řekne Balkán? (výrazy). Byl jsi na Balkáně? Kdea za jakým účelem? 

V Bulharsku, čistě na dovolené, i když jsem i pátral. Paprika, rajce, rakija, vino, prach, vedro, 

chudoba, srdečnost, hrdost. 

Používáte nějaký prvky pro zvýraznění image? (oblečení, klobouky, apod.) - jaké a proč 

zrovna tyto ? 

Jakákoliv klišé jsou v pořádku. V současnosti zejména kýčovité pokrývky hlavy a špičaté boty- 

Jak často zkoušíte? A jak často vystupujete? 

Málo, málo. 

Na jaký akce se zaměřujete, pro koho hlavně hrajete? Kde? 

Kdo si nás objedná, ten nás má. 

Ty a hudba - kdy jsi začal učit se na nějakej nástroj, jak to pokračovalo, v jakejch kapelách jsi 

působil, jak ses dostal ke středověký hudbě, tvůjvztah k balkánu a Balkánu…. Čím se živíš? 
Ve 14 na kytaru, hrál jsem na Karl. moste, potom v duu s kamarádem, trochu folku, jako výpomoc, 

potom mě oslovil známý, abychom mu zahráli na svatbě...a tak vznikl Gothart. K Balkánu nemam 

žádný zvláštní vztah. Vyrábím hudební nástroje. 

 

 

 

 

Rozhovor s Pavlem (Rajtaraj) 6.4.2012 
 

Když jsi byl kdysi dávno v Chorvatsku, mohl bys popsat, jak na tebe pobyt působil, jestli máš 

srovnání s jiným přímořským státem … 

Bylo to studeně obchodní. Bylo to v normálním kempu. Cizinci jsou tam hlavně zdrojem peněz. Ale 

nemůžu říct, že by to nevstřícný. Ale na žádný kultury jsme tam nenarazili, jestli něco hrálo z rádia, 

tak to byl popík. Zrovna jsem tam potřeboval sehnat buben, protože mi prasknul, a ten chorvat, u 

kterýho jsme byli, říkal, že tohle bude problém, že tohle nikdo v širým okolí nebude a skutečně ho 

nesehnal. Nemám tyhle výlety vůbec spojený s balkánskou kulturou jako takovou. V tý době jsem 

tohle ani nečekal. Hlavně jsem se chtěl vykoupat a užít si volno. Až zpětně když si na to vzpomenu, 

tak vidím že z tý hudební stránky tam nebylo nic.  

Tys mi popsal několik výrazů, jak na tebe působí Balkán: vroucí krev, horké léto, teskná a 

taneční hudba. Když to není na základě tý tvojí cestovatelský zkušenosti, tak na základě čeho 

to na tebe takhle působí?  

Poslechu. A to, jak na to reagujou lidi. A ještě se mi to potvrzuje, když tady v Čechách je koncert, 

třeba Aidy, tak atmosféra, jak ty lidi reagujou, na mě takhle působí. Paradoxně takhle na mě 

nepůsobej ty lidi, který tady znám, jako je Predrag nebo Saša, ale jak jich bylo takhle hodně 

pohromadě, tak bylo cejtit, že to je něco úplně jinýho, úplně jiná atmosféra.  

Jednu školní otázku .. co by sis představil pod pojmem balkanizace? Pomocí jakýchkoliv 

výrazů, opisů, představ. …. 

Jako každá izace, tak bych to viděl jako rozmach něčeho.. v tomhle případě Balkánu, balkánskýho 

vlivu, do všech společenskejch složek.  

Co znamená ten balkánskej vliv? 

Třeba v tý hudbě to, že se do hudby stále víc prolínaj balkánský prvky.  
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Jako do český hudby třeba? 

Ne, jako obecně. Když to pojm obecně, tak třeba použití balkánských nástrojů (myslím těch 

žesťových), použití stupnic, rytmizace, liché rytmy atd. A cože znamená balkanizace? 

No vlastně pravej opak. Balkanizace znamená rozbrobení jugoslávie na menší územní celky. 

Netýká se jenom Balkánu.  

Napsal jsi, že Gotharti byla první kapela, se kterou ses kdy setkal s balkánskou hudbou. 

Jakým způsobem ses k nim dostal, jestli si vzpomeneš, proč.  

Náhodou. No vlastně, protože oni dělali středověk, kterej jsem poslouchal. Oni nejdřív dělali 

středověk a pak přecházeli na balkánskou hudbu s tím, že nejdřív to měli prolnutý, dělali 

balkánskou hudbu ve středověkých kostýmech, pak postupně tu středověkou začali opouštět, až ji 

opustili úplně a přešli na balkánskou hudbu.  

Jak jsi na to reagoval ty? 

Chvíli jsem v tom tápal a některý věci mi moc neříkaly.. stejně jsem víc poslouchal ty středověký. 

Ale je pravda, že ty první balkánský věci měly takový víc tesknější, ke kterým se člověk musí nějak 

dopracovat, až pak začali hrát ty tanečnější, propracovanější, tam se člověk snáz chytne. Takovej 

ten první dojem byl „jo tak to je docela dobrý, škoda, že už nehrajou ten středověk, ale dá se to“, až 

pak postupně, když jsem k tomu balkánu začal přistupovat jinak a i oni se vyprofilovali jako 

balkánská kapela a člověk věděl, na co jde... 

A ty jsi zůstal vpodstatě věrnej Gothatům.. i když přestoupili na jinej styl, tak ty jsi zůstal s 

nima. 

Dalo by se to tak říct. Hráli na slušný úrovni, pak už to přeťápli a začali dělat rakija roll a to už je 

zas něco jinýho, to jsem je zas klidně opustil. Na žádným koncertě jsem vlastně od tý doby nebyl. 

Taková ta střední část, kdy dělali takovej ten echt balkán, tak to byla asi nejlepší.  

Jak dlouho jsi je neslyšel? 

No hodně dlouho, oni už teda nehrajou.  

A řekněme, Mijaktič? 

No Mijaktič, na ten jdu dneska poprvý. Ty jsi ještě neslyšel. To je něco jinýho, ty jsou ještě v 

pohodě. Ale ten Rakija roll to už bylo moc, ty bicí, elektrizovaný … takový už pak moc hrubý na 

mě. To, co maj Mijaktič na myspace, tak to je docela dobrý. Ale je pravda, že od tý doby, co jsem 

přestal poslouchat Gothart, tak jsem přeskákal různejma způsobama do stylů, který ten balkán 

dneska využívaj různejma způsobama – dub balkán … Takže možná bych dneska ten tvrdší Gothart 

ocenil.  

Jak to všechno začalo, kde vznikla tvá touha hrát a založit kapelu? 

Jako malej jsem začínal na piano, ve třetí třídě. Ale dali mě k tak přísné a ošlklivé paní učitelce, že 

jsem to po 7 letech v 15ti vzdal. Vlastně těsně před dokončením prvního stupně. Fakt se jí podařilo 

mi to otrávit. Ale naštěstí mi to zůstalo, a přešel jsem na kytaru. Vlastně předtím na banjo, který 

máma přivezla z Východního Německa. A protože brácha s tátou hráli na kytaru, tak jsem si řek že 

budu hrát na něco jinho, tak jsem hrát na banjo. A pak jsem stejně přešel na kytaru. V nějakejch 

14ti... Hrál jsem hlavně u toho táboráku, sám... npodobovat různý vzory... A pak jsem zaslechl 

někde krlesh, středověkou hudbu, to mi bylo asi 26. Zalíbilo se mi to. V tý době jsem se pro sebe 

učil na zobcovku, vzal jsem to zodpovědně, každej den jsem postupoval podle učebnice písničku po 

písničce. Slušně jsem si ten nástroj osahal. A zároveň jsem si v tý době vzal afro tanečnici, a líbilo 

se nám vzít si buben, djembe. Pak jsem potkal Kubu Severina. A s ním a ještě jedním kamarádem 

jsme tenkrát založili mojí první hudební skupinu \Vagabund a hráli jsme na bubny a didgeridoo. A 

já si souběžně doma furt hrát s tou zobcovou flétnou a pořád mi vrtalo v hlavě, tak jsem jim začal 

vnucovat, že součástí těch afro tanců bylo na konci protažení a relaxace. Tak žena má tehdejší 

využívala toho, že jsem vzal flétnu k relaxaci jsem něco pískal a kluci se přidávali s bubínkama. 

Tenkrát jsem dostal do ruky první plátkový nástroj, indickou šenaj a vydával strašlivé zvuky do těch 

našich odrhovaček. Dostal jsem se k různejm etnickej nástrojům, třeba k metr dlouhý bolivijský 

flétně, kterou mám od Ondry Smejkala,  a ta měla asi 6 direk … vypadalo to jako když hraješ na 

příčku, ale foukao se do ní. Krásně hlubokej zvuk, pro ty relaxace. Člověk si díky těm bubnům 

odbourával od trémy, takže pak když jsem hrál na tu flétnu, tak to bylo podobný. To už je rok 2003, 
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tak jsem se seznámil s … Vondráčkem a dalšíma lidma a začal jsem trochu do toho středověku. A 

současně jsme s kamarádem chtěli založit Tula Borga – pěknej projekt, měl úspěch. To byla asi 

první slušná kapela. A současně s tím jsem založil Peregrin. Pak jsem rozvíjel ty dechový nástroje, 

šalmaje, koupil jsem si středověký dudy, no a tři roky zpátky jsem to už nevydržel a pochopil jsem, 

že si k tomu všemu musím prostě koupit akordeon. 2009. Takže na něj hraju tři roky. Poslední 

kapkou byly klezmerový pecky a to mě tak nadchlo ta harmonika v tom...  Po zkušenostech, jak ty 

nástroje vezmou tý energie, tak jsem si řekl, že jak do roka ta harmonika nezačne vydělávat, nebo 

aspoň nějak fungovat, tak se jí zbavuju. Nechci jí mít doma na zdi! A nejlepší způsob je si na 

základě toho drze založit kapelu, tak jsem založil Rajtaraj. Napsal jsem pár písniček tak, abych je na 

tý harmonice zahrál a bylo to. 19:54 

Co by mě zajímalo, jak jsi založil Rajtaraj? 

To bylo tak, že se nám to souviselo s rozpadem tula borty – odešel jsem já z nedostatku času tenkrát 

a bohužel současně odešel i kámoš a tka se to rozpadlo. A já jsem myslel ještě dlouho potom, že mi 

to chybí, tohle publikum, a tak jsem koketoval a těma časovýma možnostma, … tak jsem 

domlouval s nějakýma muzikantama, mimojiné s Mikulášem Bryanem, kterej navrhul, že bysme 

mohli dět tzv. Balfolkovou hudbu, se samplama – kombinace tvrdších podkladů, zároveň s těma 

nástrojema. A přizvali jsme Kubu Soldána, kterýho jsem znam z husa a z Grabštejna a zjistil jsem, 

že je v Praze a že se tady kope do zadku. Všichni byli hrozně překvapený, když zjistili, že Kuba 

hraje poctivě z not. Mikuláš pak odjel na rok do Bretaně. A my jsme s Kubou říkali, že ty samply 

nejsou špatný, ale že to možná torchu svazuje. A já jsem říkal, že je to náročný, buď to může dobře 

dopadnout, anebo bejt velkej průšvih. Není cesta mezi tím a myslel jsem si, že na to nemáme 

technicky. A zároveň jsem cejtil, že mě víc láká to dělat akusticky s lidma. Ne že by mně ty samply 

vadily, mně se to líbilo, ale chtěl jsem těch nástrojů víc. My jsme tam byli tenkrát akorát 3 plus 

jeden bubeník/samplista. V tu chvíli jsem si pořídil tu harmoniku. Už jsem měl nějaký věci 

rozepsaný a říkal jsem si, co by se mi tam tak líbilo. Tak příčka – ta Moňa, ta byla nadšená tou 

balkánskou hudbou a chtěla jet na Balkán sbírat písničky a tak. Třeba ten klarinet, basa... zjistil 

jsem, že ty lidi znám, tak jsem se jich zeptal a každej řek, že jo, supr... Takže takhle to vzniklo. 

Když jsme hráli v Linci s Peregrinem, tak tam jsem oslovil posledního, jestli by nechtěl na kytaru. 

Tak si to zkusil, ale po pár zkouškách toho nechal, a tak jsme vzali Honzu Václa, to bylo na konci 

roku 2009. A od začátku roku 2010 v týhle sestavě hrajem. Nejdřív po hospodách, tam jsme 

představili našich tenkrát 6 písniček a pak už jsme jenom pařili. Pár akcí v tomhle duchu proběhlo 

na jaře, pak se už se začalo hrát konečně pořádně.  

K písničkám – říkal jsi, že jsi psal písničky. Kde jsi hledal inspiraci, podle čeho jsi ty 

balkánský písničky psal ?  

To nebyly rozhodně balkánský. U jedný jsem se nechal ovlivnit lichým rytmem, začne to ¾ a v 

půlce se to zlomý a skočí to do 7/8. Ale ani balkánci by si na to asi nezatancovali. Inspiraci jsem 

nehledal nikde, spíš mi najednou utkvěla v hlavě nějaká melodie – hlavně na tu harmoniku, člověk 

si tak hraje a najednou říká, hele to je docela dobrý! A tak do toho dáš nějakou harmonii, napíšeš a 

je to.  

A texty? 

Máme všechny převzatý. Ze zdrojů – internet, videa, notový zápisy.. toho je dneska mraky. Ve 

středověku se to nejčastěji přinese z cedečka. Tady je to poctivější, že Moňa skutečně přinese  

notovej zápis tý původní lidový písničky a pak se to ropracuje. U nás to většinou přinesla Moňa – 

těch zpívaných. Jakožto zpěvačka. Zpěvák si musí přinést písničku a my si to pak můžeme 

doupravit.  

A jak fungujete, že někdo přinese tu jednu linku a pak tvoříte společně, anebo někdo přinese 

už rozpracovaný aranže? 

Kloním se spíš k tý druhý variantě. Ta první, tak to máme v Peregrinu a smějeme se, že trneme na 

jednom repertoáru, protože každej má rád jinej styl .. Je to ještě výraznější, protože se velkmi špatně 

protínáme na tom, jak ta písnička má vypadat, protože tam jsme skutečně každej jinak zaměřenej. 

26:42 V Rajtaraji to funguje tak, že někdo přinese už něco skoro hotový, předloží to těm lidem, a já 

říkám, že je nejlepší, když se všichni naučej tu hlavní melodii, pak ty svoje hlasy a pak se na tom 
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začne pracovat dynamicky. Na začátku je ta písnička nudná, ale pak kdybych nás měl chválit, tak v 

tomhle výborně funguje Kuba. Ten tam tak sedí, vypadá, že neposlouchá, a pak najednou vstane a 

řekne, hele, tenhle kousek moc nesedí, přijde mi to divný. Co kdybychom zkusili todleto .. a 

většinou na druhej pokus tohle jeho todleto zabere a je to vážně dobrý. Takže většina těch špeků je 

od našeho Kuby.  

Navíc, v Rajtaraji se víc protkáváme v tom vnímání hudby oproti Peregrinu. A začlo se s tím, že tu 

písničku někdo přinese, což jsem já, nebo Moňa. A ta kapela už ji jenom dodělává. Mysím, že 

nejideálnější je, když někdo má takovou energii, že ty lidi skutečně vtáhne a jde to přes něj. Taková 

pevná ruka. Ale to se nedá vnutit. To komponování je ve vlnách, v začátku Rajtaraje jsem za první 

půlrok měl 4, 5 písniček a hrozně mě to bavilo. A teĎ už to nejde tak rychle, jsou to přesně ty vlny. 

V tý tulabortě jsme měli šikovnýho kluka, chytl vlnu a to z něj padaly věci. A pak třeba v nějaký 

písničce mu chyběl kousek a tři měsíce ho nic nenapadlo. A pak zase přišla ta vlna. Co je důležitý 

pro ty ostatní je, že v tu chvíli se to tomu aranžerovi nesmí shazovat. Pokud ti to řeknou na začátku, 

tak ok. Ale jak ti kapela takhle pár písniček shodí, tak nemáš motivaci.  

Mám vizi, že pod 3 minuty to není skladba. Je pak těžký, když si vezmeš písničku, jenom tu 

melodii a zkusíš z ní udělat něco úplně jinýho …  

to mě napadlo, že bychom mohli udělat experiment, džezvica a rajtaraj by si každej vzal 

stejnou melodii a udělal z ní svojí písničku. Ale tam bude problém v Honzovi, kterej v obou 

kapelách. 

No my jsme tohle už řešili, když jsme chtěli hrát jednu písničku, co hraje Džezvica. TeĎ si 

nevzpomenu, co to bylo. Ale třeba v tom středověku je tohle možný, a už jsme si i říkali, že by se 

mohl udělat festival (nazvaný dle jedné písně), kterou hrajou úplně ale úplně všichni! Každá 

samozřejmě jinak, v jinejch úpravách. Doufám, že Balkánu tohle nehrozí. Že tam ta sbírka věcí, ve 

středověký hudbě, z kterých se vychází, to je jeden sborník, a je to jenom jeho malá část, která je 

použitelná. A to se pak mezi lidma točí. Takže když se dělá festival středověký hudby, tak se velmi 

špatně vybírá, co kdo hraje, protože všichni hrajou to samý. Tak to doufám, že balkán je velká 

studnice zdrojů.  

 Když bys chtěla srovnávat balkánský kapely u nás, tak bych tam Rajtaraj asi neškatulkoval. Já měl 

pocit, že jste to jenom vy, nevěděl jsem jestli to toho zařadit Fez. Mijaktič ano. Nevím, jestli některá 

z těch kapel u nás, využívá žestě. Každej tady jede v tom duchu tý folkový písně.  

Tenhle prvek, kterej hodně balkánskou taneční hudbu charakterizuje, myslím, že to tady vůbec 

neexistuje.  

TeĎ mě napadlo, každejch v těch dotaznících napíše, že zná Bregoviče a Markoviče a že to 

byla jejich inspirace, ale pak to tady stejně nikdo nedělá.  

 Otázka, jestli jsme už tak zakořeněný v tom folkovým pojetí lidový hudby, takže to člověka ani 

nenapadlne. On s tím tady asi ani nikdo nemá zkušenost, jak by to znělo. Nevím, jak by zněla ta 

samotná trubka … to je pak fekete seretlek, a ta tam má jinou roli než ten balkán, spíš to háže do 

jazzu. Takže si myslím, že taková kapela by tady měla velký publikum.  

Je zajmavý, že v těch mých dotaznících lidi o Bregovičovi psali hodně s opovržením, že to není ten 

pravej Balkán, ta pravá balkánská hudba a že to je kopírování.  

No koneckonců, Gothart na tohhle ze začátku hodně stavěl, že se snažili být co nejvíc styloví. 

Nevím tedy, co to znamena v tom jejich pojetí, ale vím, že byli na Balkáně a byli tam přijati velmi 

dobře.  

Zajmalo by mě, jak by to vypadalo  kdyby tady taková žesťová kapela existovala. Ale nevím jestli 

tady je tolik žesťařů.. a třeba je to ani nenapadne a je to jenom akademická pakáž co hraje jenom 

jazz.  

Měla jsi zajmavou otázku, jakej je rozdíl mezi českou/moravskou a balkánskou lidovkou. Mně by 

teda ještě víc zajmalo, jakej je rozdíl mezi českou a balkánskou dechovkou. Protože česká dechovka 

nemá rozhodně dobrý jméno,  oproti balkánský. A přitom nástrojový obsazen í je podobný. Tak by 

mě zajímalo, v čem je ten problém pro českou dechovku. Oč jde.  

Ono to bude hodně i tím kulturně-sociálném kontextem. Balk.dechovku bych spíš přirovnala k 

cimbálovce. Vyprávím o výzkumu v Hluku – rivalita mezi dechovkou a cimbálovkou. Lišily se ty 
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zábavy, kde která sestava hrála... Dechovka se mi zdála víc jako tradičnější záložitost.  

Mně by to zajímalo, protože tam může být sociální a historická vazba, protože ta dechovka tady 

vznikala v době, na kterou se dneska nevzpomíná úplně dobře. Ale takže i v tý době kdy jako dítě 

jsem tyhlety kontexty neměl... ale obecně si myslím, že to nikdo takhle nevnímal. Ta dechovka byla 

vždycky bez ohledu na ten kontext braná jako bídná. Byli lidi, co si tam šli zatancovat. Pepíček 

Zíma měl pořad v televize. Ale mezi mýma vrstevníkama to nikdo neřešil, ale nikdo to 

neposlouchal, protože to za nic nestálo. Ani dneska to za nic nestojí.  

To je možná ta odpověĎ. Ty písničky, který hrajou. … 

To by mě právě zajímalo, jak to ty lidi vnímali. V čem je problém. Já na to svůj názor mám. S 

Honzou jsme nad tím dlouho a nesouhlasně spekulovali. Bylo by to i dobrý srovnání i s tou 

cimbálovkou. Proč bys tu dechovku k tomu přirovnala ?  

Sociálně.  

Ne, já myslím jen hudebně, když to budeš jenom poslouchat. Mohla bys bejt třeba z Francie, mohlo 

by ti to být úplně jedno …  

Nene, já jsem myslela sociálně ve smyslu kde hrajou, jak na to ty lidi reagujou. Koukáš na lidi, 

jak seděl u stolu a maximálně si poťukávaj. U ty cimbálovky to je jiný. Stejně tak u tý 

balkánský dechovky.  

Jo to věřím, že kdyby třeba na večer Pepíčka Zímy přišla nějaká cimbálovka, tak by ty lidi taky 

strhla. V těch písních to je určitě. A já zastávám názor pořád, že to je v mollu. Že ten moll je daleko 

chytlavější tónina i s v těch modifikací, než dur. Čistě statisticky to vnímám, že je i pár pěknejch 

českej durovejch písniček, i pár smutnejch českejch, ale množstevně je daleko víc pěknějch 

mollovejch písniček, který i v tom mollu můžou bejt veselý. To už je pak o tom textu. A to je už zas 

z psychologickýho hlediska, že člověk je víc nastavenej, že ten dur ti dává radost, můžeš si 

zatancovat, je to veselejší. Ale ten moll z tebe víc vytahuje, ty tvoje problémy, víc tě otvírá a daleko 

víc lidí... si pobrečí u mollovejch než u durovejch. Ta rozvernost ty český dechovky je roztomilá, 

proto si lidi na ní chodili zatancovat, ale to tě moc neotevře, lidi si zatancujou a jdou domů a tím to 

končí.  

Teď mě ještě napadlo – máš pravdu, že ty český písničky jsou plochý a nedynamický. Je to pořád v 

jedný rovině. |Což teda, ta balkánská dechovka je tak nařvaná od začátku do konce.  

Je fakt že v českých lidovkách se dá najít spousta pěknejch písniček. Třeba když se ten talinskej 

rybník nahání.  

Ještě mě napadlo, třeba dětský písničky – nenapadá mě žádná mollová. Což ale musí 

vypovídat o tom, v čem jsme všichni vychovaný. V tý plochosti. Proč? Odpověď na to, že moll 

je smutný, je blbost. To je taky něco, co jsme se naučili vnímat. To je docela zajmavý.  
To by bylo zajmavý téma pro nějakýho muzikoterapeuta. Bylo zajmavý s jakou opozicí jsem se 

setkal s muzikantama, když jsme o tom diskutovali, moll a dur.  

Třeba balkán není mollovej.  

Ve většině případů jo. 

No oni jsou durový, ale mají snížený intervaly – ta tzv. Orientální stupnice. Je to durová 

stupnice, která je modifikovaná.  

To pak záleží, jako ta sklenička naplněná do půlky. U těch modifikovanejch to není jasný ta tonina. 

I ten klezmer. Ale s těma dětma to je zajmavý, kdyby jim člověk předkládat mollový písničky, jestli 

by byly ochotný se je učit stejně jako ty durový. Zajmavej výzkum. Nikdy mě to 

nenapadlo.Přemýšlím, moje děti, jestli se k nim nějaká mollová písnička dostala. Nevím.  

Bylo by zajmavý to dělat s nějakým psychologem … Rozhodně by tam člověk mohl zkusit 

posbírávat, třeba ve školkách, centrech, protože ty učitelky toho znaj dost. Nejlepší je ale udělat si 

svoje děti a učit je mollovejm písničkám :) 

Ještě mám poslední otázku: co si o myslíš o těch jamech. Jak to na tebe působí, že se přestane 

hrát a pak lidi pokračujou. Třeba mi připadá zajmavý, že ty jdeš na koncert někoho a 

automaticky si s sebou bereš harmoniku. Nebo že Vojta chodí s cellem. Co ti to dává ?  

Tak určitě to splňuje nějakou spontánnost, protože před tím ten program je nějak sehranej a 

secvičenej, je tam nějaká atmosféra. Ta kapela je svázanější, ta atmosféra je jiná, má to pravidla, 
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playlist. Kdežto na tý afterpárty se ta atmosféra uvolní, někdo to zkazí a to se neřeší. Proč to tak je .. 

je to setkání muzikantů, kteří spolu nehrajou  ve stejný kapele. Je to určitě o typu člověka, 

muzikanta, kterej když se někde hraje a on má tu možnost se k tomu přidat, tak se k tomu přidá. 

Někoho to apriori baví, že ten nástroj s sebou tahá pořád. Někdo, jako třeba já, ho tahá jenom když 

ví, že ten jam pak bude. Třeba první jamy, který jsem zažil byly akce typu festival. První jam byl na 

festivalu, kdy  po koncertě zbytek Peregrinu tak zmastil, že usnuli v šatně a já neměl cobych, a na 

trávě mimo hlavní program tam hráli nějaký muzikanti, tak jsem se k nim připojil na šalim. Tohle je 

to pozitivum, ale někdy se to nepovede. Ale to je dobrý, že se ten jam rozpustí sám. Odpadnou z 

toho ty, co se necejtěj. Myslím si, že by to nemělo nikomu vadit, nikoho urazit. Zaskočila jsi mě tou 

myšlenkou, nikdy jsem na tom nepřemejšlel. Nevím jestli se tohle dělalo dřív.  

Je fakt, že jsem se s tím setkala celkem nedávno, třeba někdy v létě v Lese.  
V tomhle stylu hudbu jo. Třeba tady v Praze se teďka vytvořila tahle sestava lidí. Pak je to vždycky 

o tý kapele a náladě. Třeba se to neděle po Trombeniku nebo po Fekete. Oni třeba něco málo sami 

zahrajou, ale nevybavuju si, že by se. Možná je to působením tý kapely. Ale u těch folkařů víc že to 

tak funguje, nevím jestli po těch koncertech, ale s tulabortou jsme zkoušeli na nějakej koncert, ale 

pak najednou se tam přidali lidi a všichni jamovali. Ale folkaři mi přijdou takový studený a 

neosobní. Musím si přiznat, že mám v tomhle velmi omezenej záběr, musím se přiznat, že v tomhle 

stylu hudby nikoho jinýho nenavštěvuju než tuhle skupinu. Možná jinde to takhle není, možná jsme 

si tady vytvořili nějakej vlastní afterpartiovej fenomén.  

Ono to je asi pravda, že se těch jamů vždycky účastní ta skupina lidí, co tady hrajou ten 

balkán. Protože kdokoliv jinej se nemůže přidat z jednoduchýho důvodu, že ty písničky prostě 

nezná.  

Třeba někdo tomu pak vytýká, že se hraje vždycky to samý. Že to pak už není zábavný. Je fakt, že 

někdy ty lidi byli mnohem víc nadšený z těch jamů, že byly lepší než z koncertů, tak jsem se na to 

chtěl vyprdnout. Honza Klíma, ten byl z našeho jamování.. z koncertu slyšel dvě písničky a šel na 

bar. No a pak byla afterparty, ale byl úplně unešenej. A pak, co jsem bral jako fakt velký ocenění, 

přišel za mnou a říkal, že ta afterparty byla fakt super. Tak mi pak říkal jednu kritiku, „kdybyste tam 

v tom sále hráli tak, jako na tý afterparty, tak to bude úplně...“ to mi pak děkoval jak to bylo super. 

To se člověk asi tak neuvolní, při koncertě. 

Právě, mělo by to k tomu směřovat. Na after hraješ jednoduchý věci, víš, že když se ztratíš, tak 

přestaneš hrát.. ale to pak vyleze na koncertě – tam to vyleze. Na after prostě přestaneš, počkáš, 

chytíš se. Ty podmínky jsou úplně jiný. To nejde srovnávat.  

Kdy hrajete příště?  
20.dubna v Rubínu.  

To by bylo zajmavý vám nahrát koncert a pak i tu afterparty.  
No ono to je zrádný, ptže závisí na tom, kdo se tam sejdem. Třeba když jsme tam my a táhnem si to, 

tak je to dobrý. Nebo Franta tomášek... Ale shodli jsme se, že jak tam přišel Hubáček, tak se hrálo 

špatně a musel jsem odejít. On si to mění jak chce, není slyšet rytmus, zrychlí si, jak chce... Nebo 

Kuba pak říkal, že měl problém se Sašou... ta jeho kytara taky není moc slyšet, navíc ten rytmus 

taky... Takže jsem uznal, že ta poslední afterparty nebyla nic moc. Ale někdy se to sejde moc dobře. 

Měli jsme hezkou mikroafterparty, když hráli Fekete v Rubínu, tak jsme šli já, Kuba a Honza. Tak 

jsme začali hrát, pak přišel Matia, Jirka Jelínek … A bylo to fakt příjemný, je to hodně o těch lidech.  

 


