
Anežka Mejzrová: Pražský klezmer Trombenik 

Posudek tzv. vedoucího práce 

 

K historii mého vedení: v létě 2012 jsme se s Anežkou v průběhu Letní školy o hudbě Romů 
bavily o její budoucí bakalářské práci. Jako jedno z témat padl i klezmer. Přibližně o rok 
později za mnou Anežka přišla a já jí doporučila několik publikací, vztahujících se k tématu; 
ty v práci skutečně využila. Pak jsem o ní dva roky neslyšela – až do letošního května, kdy mi 
oznámila, že má práci napsanou.  Cítím se tedy být spíš prvním inspirátorem, než vedoucím. 
Tento posudek má kromě zhodnocení práce poskytnout autorce aspoň část zpětné vazby, 
kterou by ode mne jinak dostávala v průběhu psaní. 

V posudku pominu vše, spojené s jazykem, včetně gramatiky – ano, nesprávných i/y je tu 
hodně, a za mých časů by podobný text neměl šanci z gramatického hlediska uspět u maturitní 
zkoušky – a interpunkce, jejíž ovládnutí je zřejmě v současnosti nad síly studentů, ale také 
mnoho nešťastných formulací (viz např. pozn. 22 na s. 22, nebo výrok spíše se konstruuje 
funkce – s. 18, a mnoho dalších). Budu se soustředit na dva základní problémy, jejichž 
pojednání a pochopení může být autorce v budoucnu užitečné: 1) teoretický a 2) metodický. 

1) Anežka sice v souladu s doporučenou literaturou (konkrétně skvělou knihou Marka 
Slobina Fiddler on the Move, 2000) operuje s pojmem „kulturní konstrukt“, nicméně 
vlastně nepochopila, o co jde.1 Že totiž jev zvaný „klezmer“, podobně jako třeba 
„židovská hudba“, neexistuje „objektivně“, nýbrž je utvořený (zkonstruovaný) 
v našich hlavách. K onomu druhému konkrétní příklad: skladatel Viktor Ullmann 
(1898 - 1944) a zpěvák, klavírista a skladatel Karel Berman (1919 – 1995) byli 
základními osobnostmi hudebního života v koncentračním táboře Terezín, tedy v 
židovském koncentračním táboře. Ullmann byl německy mluvící rakouský občan 
nejprve římsko-katolického vyznání (stejně jako jeho rodiče), posléze se přimknul k 
antroposofii. Berman byl česky mluvící československý občan evangelického vyznání 
(stejně jako matka a bratr, zatímco otec byl bez vyznání). Jejich učitelé skladby 
převážně nebyli Židé. Ani jeden se nepovažoval za Žida a nijak se nezajímal o 
židovskou kulturu (přinejmenším do transportu do Terezína). Těžko o některém z nich 
říci, že byl „objektivně“ Žid a v jejich hudbě bychom sotva našli jakékoli specificky 
židovské melodické, harmonické či jaké postupy. Přesto je terezínská kapitola (plná 
podobných příkladů jako Ullmann a Berman) považována za jednu z velmi 
pozoruhodných kapitol v historii „židovské“ hudby. 
 
Aplikace na klezmer je nabíledni: v konstruktivistickém pohledu jej lze chápat jako 
proud hudebníků, kteří interpretují určitý styl – proměnlivý co do zvukové podoby i co 
do funkce (jak o tom autorka píše zejména na s. 10 – 12) - hrající pro různé (židovské i 
nežidovské) publikum, a vztahující se k určité „židovské tradici“, kteří jsou okolím 
považováni a sami sebe považují za klezmery (otázka, jestli termín referuje k lidem 
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 Viz výroky s. 50 a 51. 



nebo stylu, je nepodstatná). Je zřejmé, že do této definice se dobře vejde i klezmerový 
revival. Pojem „tradice“, na který se hudebníci ze zkoumané skupiny Trombenik 
velmi odvolávají,2  by bylo užitečné podrobněji definovat; v souladu s mnohou dnes 
používanou literaturou bychom asi došli k pojetí blízkému Shilsovi (1981, ale třeba 
také Glassie 2003), totiž že se odkazuje k minulosti a proměňuje se tak, aby byla 
smysluplná pro dnešní hudebníky i posluchače. 
Místo tohoto pojetí se ale Anežka drží (esencialistického) chápání hudebních historiků 
Ottersové a Rubina (2003), kteří si dovolují tvrdit, že klezmerová tradice „byla 
ukončena“ (s. 14), a že klezmerový revival 70. let „nelze chápat jako pokračování“, 
protože (klezmerová) hudba byla dříve součástí rituálu, kdežto revival (vzniklý ovšem 
mezi židovskými hudebníky, navíc jako jeden z podstatných podnětů se uvádí 
vystoupení legendárního klarinetisty Tarrase, který si styl osvojil ještě v Evropě, ale 
během mnoha dekád v USA jej jistě značně proměnil) už není užíván v rituálním 
kontextu. (Jen o pár stránek dřív jsme ovšem četli, že „původní“ klezmeroví hudebníci 
hráli v hospodách, na trzích…) Navíc prý revivalová hrací technika neodpovídá 
„původnímu stylu“ (s. 15), z nějž ovšem známe jen nejnovější vrstvu z počátku 20. 
stol. z USA. Ono esencialistické pojetí si tedy samo protiřečí. Nakonec dojde Anežka 
k tomu, že „klezmer byl obrazně „v jejich krvi“, který tyto prvky komolil“ (s. 18). Tady 
by stálo za to se při obhajobě zdržet a zjistit, co to znamená neobrazně.  Tedy: co 
spojovalo „opravdové“ klezmerové hudebníky „původní“ tradice? A jak moc je to 
podstatné? 
 

2) Druhý okruh problémů vidím v metodice, konkrétně ve vazbě dat a jejich interpretací. 
Jako vstupní popis události používá autorka momentku z netypické akce TechniColour 
Dream Party. Proč? (Hudebníci tu vystupují v námořnických oblecích, což je podle mé 
zkušenosti netypické. Publikum je také netypické, přinejmenším v porovnání 
s častějšími akcemi, např. ve Vagonu.) Jako hlavní cíl práce si autorka vytyčila zjistit, 
jak skupina vytváří svou představu o klezmeru a jak tuto představu předvádí? (s. 24)  
Ponechávám stranou antropologům dobře známou skutečnost, že výroky aktérů je 
potřeba interpretovat, tj. že pokud například hudebník něco říká, naprosto to nemusí 
znamenat, že to tak je, ba dokonce ani to, že si to myslí.  
Hudebníci tedy podle vlastních slov uvádějí pro klezmer příznačné dva rysy. Je to 
jednak vazba na tradici (viz výše, pozn. 2), jednak vlastní zvuková stránka hudby. 
Konkrétně se o ní ale mnoho nedozvíme. Občas (např. s. 43) je řeč o odlišném 
tonálním systému: o jakém ale? Nediatonickém? Je to pravda? Jak by se takový 
systém hrál třeba na bendžo? Pokud to tak je, je samozřejmě potřeba jej konkrétně 
popsat. V hudebně-analytické části je jedna notová transkripce, které naopak nesvědčí 
o žádné tonální zvláštnosti. (s. 48) Tedy: stálo by za to důkladněji popsat skutečnost 
(hudební i nehudební), důkladněji ji analyzovat (kupříkladu výroky hudebníků, jejich 
imaginaci, která je někdy skutečně surrealistická: „A když se to dostalo přes velkou 
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 Anežka sice tvrdí, že „klezmer není pro hudebníky spjatý s religiozitou a komunitou…“ (s. 42), nicméně dřív (s. 

37) čteme vyjádření Radka, že „klezmer je hudba s židovskou tradicí. Nejde patrně tolik o prvky hudební, spíše 

kulturní, vázané k etniku.“ 



vodu, tak se to začalo míchat s černošskejma vlivama, s cikánskou (!) muzikou“, s. 43) 
- a systematicky ji interpretovat. 
 
Shrnutí: Anežka Mejzrová provedla terénní výzkum, využila (se střídavým úspěchem) 
teoretickou a metodologickou literaturu a napsala o tom bakalářskou práci. To se jí 
zdařilo také se střídavým úspěchem. Práci navrhuji k obhajobě a hodnotím ji mezi 
dvojkou a trojkou. 
 
Praha 27. 8. 2015 
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