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RŮZNÍ
I’m Not Here To Hunt Rabbits

Piranha Records, 2018, 53:08

Když něco z pohledu jiných děláte špatně, ješ-
tě to neznamená, že to bude špatné. Třeba kyta-
risté z Botswany, jediní svého druhu: vystačí si 
se čtyřmi strunami, základními akordy, nástroj 
si naklánějí k sobě a prsty levé ruky jim z vrchu 
kmitají v kombinaci přibližně známého prsto-
kladu, slidovaní a ťukání jak na cimbál, čímž to 
nekončí: mají v rukávu ještě údery otevřenou 
dlaní, loktem, pěstí nebo hlazení hřbetem ruky. 
Každopádně dosahují tak vrstevnatého zvuku, 
že nevidět je, nikdo vás nepřesvědčí o poslechu 
pouze jednoho hráče. Že se tak trochu jedná 
o show, to aby si vydělali co nejvíc peněz, potvr-
zuje i nizozemský kytarista Johannes Volleb-
regt, vyprávějící, jak dokonce zažil chlapa hrají-
cího s nohou za krkem. Od roku 2009 uvádí ky-
taristy na YouTube a skladba Happy New Year! 
s prstovou akrobatkou Ronnie nastřádala přes 
milión zhlédnutí, což k natočení alba přesvědči-
lo amerického producenta Davida Aglowa.

Než přejdete k myšlence na lokální krato-
chvíli, nafouknutou do dalšího worldmusiko-
vého zázraku, nechte si to vysvětlit. Bluesmany 
pak možná překvapí, kolik styčných bodů mezi 
mississippským hill country blues a kytaristy 
z Botswany existuje. Američané mají své juke 
jointy, čtyřstrunní virtuózové zase shebeens 
a okolo náleven v chudinských předměstích 
metropole Gaborone vyrostla od konce 19. sto-
letí komunita lidových, pro sprosté slovo v ja-
zyku setswana daleko nechodících songwrite-
rů, vydělávajících si na živobytí hraním po uli-
cích a na terasách shebeens. Nástroje si nejprve 
podomácku vyráběli ze všeho, co jim přišlo pod 
ruku a vrchní basovou strunu dodnes nahrazují 
brzdovým lankem, teprve později přešli ke ky-
tarám. Městské kapely o „psance z předměstí“ 
nestály a ti si zatím v ústraní v klidu pracovali 
na svém „orchestrálním zvuku“. Nikdo přitom 
nedokáže pořádně vysvětlit, kde se v Bot-
swaně vzal, a sami kytaristé z báječného alba 
s rozsáhlým doprovodným textem odkazují do 
minulosti – na starší hráče. Podoba s roztanče-
nými jihoafrickými styly a hypnotickými rytmy 
mbira music ze Zimbabwe vás ale trkne.

Jiří Moravčík

BANDA
Telegrafy

Pro Etno/Pavian Records, 2018, 61:12

Způsob, jakým Banda modernizuje lidové 
písně, je možná „populistický“, ale určitě vy-
nalézavý. Kdybych se nedočetl, že třetí stu-
diové album slovenské kapely obsahuje vý-
hradně úpravy lidových písní, věřil bych, že jde 
o skladby autorské, byť občas lehce ohlasové. 
Což je dáno jak současným stylem aranžování, 
tak tím, že si muzikanti neulehčili práci omílá-
ním známého materiálu. Zvolili k důkladnému 
přepracování natolik raritní slovenské, rusín-
ské a romské lidovky, že je asi i na Slovensku 
zná málokdo.

Ostatně autorský vstup je tu „větší než malý“ 
a kdybychom ho přirovnali k oné marihuaně ze 
slavného zákonodárného blábolu, z „puristic-
ky folkloristického hlediska“ určitě „trestný“. 
Kapelník Samo Smetana přiznává o potenciál-
ně hitové rom-popové legrácce Horčica: „Jde 
o romskou píseň, ze které zůstala jen jedna slo-
ka v romštině. Zpívá se v ní o tom, jak hrdina 
koupil v Bystrici husu, uvařil ji a předložil ženě 
a dětem. Další sloky v podobném gurmánském 
duchu jsem už ve slovenštině napsal sám.“

Nutno hned dodat, že záměrně prvopláno-
vá Horčica, vypíchnutá z alba také videoklipem, 
není typickou písní. Devizou Bandy zůstává 
pestrost. Často se tu hraje i mnohem „uctivěji“ 
k předlohám. Což zase neznamená, že kapela 
neudělá ze slovenské lidovky Polnoc reggae. Re-
ggae s typickým houpavým groovem a sólem… 
na dudy. Věc přitom nezní jen jako pouhá prča 
na jeden poslech, přepadávající do křeče. Ob-
stojí díky nesporné muzikantské dotaženosti. 
Však všichni členové Bandy jsou svrchovaní 
multiinstrumentalisté a zpěváci, což vyvažuje 
i ty žel povrchnější hudební vtípky (Gazda). 
Smetanovy housle mají virtuózní kvalitu, jen 
si poslechněme sólo v písni Hadanočka.

Tradicionalisté, folkloristé a další -isté mo-
hou album v klidu ignorovat. Kdo hledá hoch-
kunst, ohrne nos. Ale kdo měl rád třeba raný, 
ještě nepatetický a nepřeprodukovaný Čecho-
mor, dobře se pobaví. Je pořád dobrodružné, 
když se muzikanti vydají do kraje starých 
zpěvníků na zboj.

Tomáš S. Polívka

EMIL VIKLICKÝ, PETR DVORSKÝ, 
ERNIE ADAMS
Humoresque – Live At NCSML Cedar 
Rapids

NCSML/vlastní náklad, 2018, 69:39

Ono to bylo tisíckrát vychváleno, jenže ne-
zbývá než opakovat: Je neuvěřitelné, jak hladce 
vždy Emil Viklický propojoval východiska jaz-
zová, lidová a „vážná“ (uf, ale termíny „klasic-
ká“ a „artificiální“ jsou ještě více zavádějící). Na 
novém koncertním albu zúročil například au-
torskou úpravu Dvořákovy Humoresky, kterou 
právem zpopularizovalo letošní únorové pro-
vedení s Wyntonem Marsalisem a Jazz At Lin-
coln Center Orchestra na JazzFestBrno. V triu 
funguje skladbička pochopitelně jinak, ale zase 
dobře. Slyšíme tu i úpravu Poemu z Fibichovy 
symfonické básně V podvečer. A samozřejmě Vi-
klického variace na lidové motivy, známé třeba 
z janáčkovského CD Sinfonietta nebo z Mrazo-
va alba Moravian Gems. Že s nimi korespondují 
ohlasové kompozice jako Sweet Basil (Bazalič-
ka) ze Suity pro klavír č. 2, taktéž životná v roz-
ličných úpravách, toť samozřejmost. Jako pěst 
na ucho ovšem nedopadly ani dva závěrečné 
standardy, byť pocházejí z „jiného světa“. Sviž-
ně uchopená Gershwinova melodie Who Cares 
(netuším jen, proč obal uvádí jako autora Colea 
Portera) prostě přirozeně naváže na Fibichovu 
„nečekanou jazzovou baladu“.

Je slyšet, že se album muselo točit v pří-
jemné atmosféře. Nahrávka vznikla 30. května 
2018 během amerického turné Viklického tria, 
konkrétně v The National Czech & Slovak Mu-
seum & Library. Možná odtud ona inspirativ-
ně vstřícná odezva. NCSML v iowském městě 
Cedar Rapids je ostatně také koproducentem 
alba. Sestavu „Grand Moravia“ tu znovu doplnil 
na předchozím turné osvědčený bubeník Ernie 
Adams (Stanley Turrentine, Larry Coryell, Ar-
turo Sandoval) a platí slova o slovansko-swin-
gující symbióze. Nejde o protimluv. Podle ne-
dávné e-mailové komunikace navíc Emil Viklic-
ký chystá další album pro japonský label Venus, 
společný titul s Miroslavem Vitoušem. K tomu 
právě dokončoval jazzovou suitu pro Marsalise 
(poprvé pro něj na objednávku komponoval už 
v roce 2004). Nelze než jeho ajfr obdivovat.

Tomáš S. Polívka

MARCIN MASECKI & JERZY ROGIEWICZ
Ragtime

BMC, 2018, 50:23

Skutečně se někdo může dneska vrátit na-
plno k ragtimu? Odpovědět lze otázkou: Proč 
ne? Polský pianista Marcin Masecki je ragti-
mem fascinován takřka od dětství, nicméně 
se už ozkusil ve všem možném od symfonie po 
polonézu. Nadto nepojímá „svůj“ ragtime jako 
automatické obnovení anachronického stylu. 
Chce sice reagovat na jeho přístupy a postupy, 
ale bere ho do značné míry perziflážně, nesou-
těží s dávnými ragtimeovými mistry, chce si 
zamachrovat, zamajstrovat po svém, sbíravě 
i dobíravě si zahrávat. A v tom si jako vítaného 
společníka našel bubeníka Jerzyho Rogiewic-
ze. Společně jsou náběžně vzrušiví, ponoukavě 
rozkochaní a zhumorněně poštívaví. Dovedou 
předlohy Maseckého i jiných rozautomatizovat 
do zdánlivě perpetuální mobilnosti, jejich roz-
rytmování nebo rozopakování v prootáčivém 
kruhu, sesumírovaně kolísavém nebo usedavě 
opáčivém, probíhá občas jako ve zpětném zr-
cátku. Ne, skutečně nejde o slepou uličku, ale 
o šibalské povyražení, (po)dotýkavé, nebazíru-
jící na předepsané „interpunkci“. Aby nedošlo 
k omylu: Masecki neparodizuje, přetavuje zvo-
lené skladby, obrábí je, detekuje, vymezuje se 
k nim, a bicí ho v žádném případě neponechají 
ve štychu, společně oba hráči zvolené předloze 
pochlebují, dokvapí ji nebo i znostalgizují, pro-
vokativně zhorempádní nebo rozmělní.

Takhle by mohlo album vypadat a zřejmě 
bychom se s tím i spokojili. Jenomže po krát-
kodeché zákostelní Tranzycji přijde něco, co 
nám vezme dech: téměř dvanáctiminutové 
klavíristovo sólo, živě zaznamenané 8. června 
2017 v amsterodamském Bimhuisu. To sku-
tečně nepodléhá žádné zažitosti, je vytěkávavě 
pokoušivé, rozvartovaně probíravé i zkusmo-
vaně záběhové, plné šancí k promeditováva-
nému různoznění. Masecki tu promiskuitní 
náladu, ve své suitce rozšolíchává, zašifrovává 
a vyvrací z pantů, záměrně vybíhá z rytmu, 
nicméně bazíruje si na svém, vydůrazňuje 
skočnost… až do odeznění. Dvě protikladné 
polohy, dvoje vhlédnutí do kumštování Marci-
na Maseckého.

Z. K. Slabý

IBRAHIM MAALOUF
Levantine Symphony No. 1

Mi’ster Productions, 2018, 45:14

Že mají skladby i alba libanonského trum-
petisty Ibrahima Maaloufa společenský pře-
sah, víme dávno. V jeho poctě rodnému městu 
(Beirut) i na albu věnovaném egyptské zpěvač-
ce Oum Kalthoum (Kalthoum) cítíme nejen 
úctu k různým kulturním tradicím Blízkého 
východu, ale i přání všechny často zdánlivě 
protikladné a antagonisté proudy nejen po-
chopit a pojmout, ale především usmířit. Ak-
tuálním vyústěním těchto snah je Maaloufovo 
nové album Levantine Symphony No. 1, které 
má být ódou na pestrost kultur Blízkého vý-
chodu. Tedy na to, co kdysi bylo skutečností, 
ale co různé válečné konflikty přervaly (viz na-
příklad knihu Sorje Chalandona Čtvrtá zeď).

Kdo však čeká, že Maaloufova „nová Levan-
ta“ bude stát na propojení prvků hudby arab-
ské, židovské a třeba byzantské, bude možná 
zklamán, nebo naopak mile překvapen (podle 
naturelu). Erudovaný autor pojímá Levantu 
jako kosmopolitní oblast ovlivněnou klasickou 
evropskou hudbu i jazzem. Třičtvrtěhodinové 
dílo s poměrně složitou strukturou (navrace-
jící se témata i překvapivé aranžérské zvraty) 
tak nabízí organický dialog mezi klasickým 
orchestrem (Pařížský symfonický orchestr) 
a dětským sborem (La Maîtrise des Hauts-
de-Seine) na jedné straně a jazzovou kapelou, 
v níž vedle samotného Maaloufa vyniká napří-
klad pianista Frank Woeste (Fender rhodes) 
nebo bubeník Stéphane Galland, na straně 
druhé. Samozřejmostí je bohatá dechová sek-
ce (mimo jiné čtvero lesních rohů a také další 
hráči na čtvrttónové trubky). 

Z toho, jak vnímáme Blízký východ skr-
ze různá klišé my, je toho na albu překvapi-
vě málo. To může znamenat dvě věci: Buď je 
Maaloufovo přání, jak by měla jeho rodná ob-
last vypadat, silně ovlivněno jeho evropskými 
a americkými zkušenostmi. Nebo, a k tomu si 
přikláním, vnímá ucho posluchače jazzu blíz-
kovýchodní postupy (včetně čtvrttónů) jako 
něco tak přirozeného, že nám to ve spojení 
s velkým orchestrem a dětským sborem zní, 
jako by to byla „naše“ hudba. 

Milan Tesař (Radio Proglas)

BEYOND BORDERS BAND
It Just Happens

Hout Records, 2018, 60:06

Existují od léta 2011, první (a do této doby 
jedinou) desku Un Coup du Destin si vydali 
vlastním nákladem, od počátku jim bylo zce-
la jasné, že boří hranice mezi jazzem, rockem 
a orientálností, arabizovaně ztvárněnou – to je 
Beyond Borders Band, jmenovitě udista Fadhel 
Boubaker z Tuniska a saxofonista (altka a so-
pránka) Niko Seibold, kontrabasista Jonathan 
Sell a bicíman i perkusista Dominik Fürstber-
ger, trojice ostrých hochů z Německa. Jejich 
druhé album It Just Happens, nahrané v Jazz-
campus Studiu v Basileji v srpnu 2016, vydal 
tamní label Hout Records a svědčí o formování 
nové, jiné skupinové identity, což nemá být 
taktizování, nýbrž – řečeno s titulem – ono se 
to tak prostě stalo. Záhy poté, kdy ve stejno-
jmenné titulní kompozici jakoby mimochodem 
vpadnou do dějového řečiště, se naplno spustí 
arabeska, udem prosólovaná, jedním ze saxů 
vždy nadhleděná či nadlétaná, basou zhovorně-
ná i zvažovaná a stabilními bicími rozpádněná 
nebo odpálkovávaná. Hráči v šesti komprovi-
zacích nevybočují příliš ani z exotizované me-
lodie, ani z vhoupávavé nálady příběhů, načle-
ňované ze čtyř jakobysvětadílů a vždy poznovu 
střetávané v pomyslném jejich středu. Dvě 
Fürstbergerovy skladby sice podržují základní 
souputnění, nicméně navzdory spontánnosti 
se v nich vytřibuje dějovost, každý ze zúčast-
něných přidává při jakékoli možné příležitosti 
své „vstupné“, všichni se v příhodný moment 
zapekelcují nebo rozžejbrovávají, jsou vzájem-
ně přilnavostní a rádi si zopakují „povedenou“ 
melodii. V těch ostatních, nezbytkových čís-
lech Boubaker dovede podněcovat i načleňo-
vat, ale je to Seibold, který si nedá vzít své (za)
překotněné vyzpěvování. Jeho saxy jsou hebké 
i rozléhavé, vnukají posluchači nad rozbřeská-
vaným udem zádumnění nebo vývršnění, a tak 
jeden proclívá druhého, z čehož v ústředním, 
více než dvanáctiminutovém No Pale Gleam 
vznikne poskládankový propletenec, plný ná-
honů, výmlatků, pohřmívání a balancování. 
Jde však v podstatě o jednoznačně vyvláčňo-
vaný celek, obestíraný jednotnou náladou.

Z. K. Slabý




