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ABSTRACT:
The paper deals with the reproduction of stereotypes about the ”alkans
in the popular music of ex-Yugoslavia. During the last two decadesš
over a hundred songs in the Serbian and „roatian languages have been
releasedš speciically mentioning the term ”alkan and using it as a metaphor – to evoke and explain the atmosphere of warš povertyš conlict and
passionš beautyš love and pride. ”ased on the analysis of these texts and
the frequency of appearance of the themes and motifsš four distinct discourses can be identiied: 1. the ”alkans as an area of wars and conlictsš
2. the ”alkans as an area of joyš passion and fatalismš 3. the primitive and
aggressive male ”alkans vs. the beautifulš proud and resistant female
”alkansš and 4. the ”alkans as Europe’s Other . The results show thatš
despite the inherent luidity and the unclearness of the very deinition
of the ”alkans and its spatial coverage (and therefore the possibility of
distancing oneself from it)š mostly negative stereotypes about the ”alkans
are being reproduced. They are not questioned in that processš but accepted and afirmed as a part of one’s own identity.
1. CO JE BALKÁN?
Od té doby co žugust Zeune začátkem 19. století popsal názvem Balkánský poloostrov území ji ně od poho í Balkan v Bulharsku (jak cituje autorka Todorova
1997)š se deinicí Balkánu zabývali mnozí dal í. Termín
„poloostrov“ byl poté iroce p ijat ve vědecké i populární literatu eš a to i p estoš e se prostorově vztahoval
k rozdílným socio-politickým fenoménům a událostem.
Hranice Balkánu se měnila i v závislosti na politickém
klimatu a kontextu sledovaných událostí. Todorova
(1997) deinuje Balkán jako dědictví Osmanského impériaš co do Berlínského kongresu roku 1878 vět ina
zmínek potvrzuje. Nejčastěji byl Balkán spojen s p ítomností Osmanů a region byl tudí nazýván jako „Evropské Turecko“š „Evropská Osmanská í e“ atp. Balkán
je dle Kadareho (2001: 5) „...poloostrovš je byl d íve
součástí Evropyš ale p ed 500 lety od ní byl odtr en“.
Kaplan (2005) ve své knize ”alkán tí duchovéš ve které
se odkazuje na práci C. L. Sulzubergera v deníku New
York Timesš p ikládá mapu Balkánuš která zahrnuje celou bývalou Jugosláviiš žlbániiš Maďarskoš Rumunskoš
ecko a Bulharsko. Naopak Glenny (1999) tvrdíš e

ABSTRAKT:
Práce pojednává o íření balkánských stereotypů v textech populární hudby na území bývalé Jugoslávie. Regionální hudební průmysl v posledních
dvaceti letech vyprodukoval v chorvat tině a v srb tině více než sto písníš
v jejichž textech slouží ”alkán jako metafora pro popsání atmosféry válkyš
chudobyš konliktůš ale i vá něš krásy a pýchy. Na základě analýzy těchto
textů můžeme také díky frekvenci výskytu témat a motivů rozli it čtyři
skupiny: 1. ”alkán jako sféra války a konliktů; 2. ”alkán jako sféra hédonismuš vá ně a fatálnosti; 3. primitivní a agresivní maskulinní ”alkánš
oproti krásnémuš hrdému a vytrvalému femininnímu ”alkánu; 4. ”alkán
v diferenciaci vůči Evropě. Deinice pojmu ”alkánš včetně jeho geograické
polohy odráží přirozeně těžkou uchopitelnost a nejasnost. Dal í nesnází
je nemožnost distancování se od daného prostředí. “le i přes tyto zmíněné
faktory poukazují výsledky analýzy hudebních textů předev ím na negativní stereotypy spjaté s ”alkánemš které se dále nezpochybňujíš ale naopak
jsou přijímány jako součást vlastní identity.

obecné shody nad označením pojmu Balkán nebylo nikdy dosa eno.
Termín balkanizaceš nejcharakterističtěj í odvozenina od slova Balkánš se poprvé objevila v deníku New
York Times 20. prosince 1918 ve článku „Velkoprůmyslník Rathenau p edpovídá balkanizaci Evropy“. Článek
neodkazuje na nic určitéhoš nicméně anticipuje černou
budoucnost Evropy v p ípaděš e by se situace v Německu zhor ila. Termín se dostal do politických slovníků
a po ukončení mírových smluv po první světové válce
a po vytvo ení nových evropských států (Todorova
1997). Dnes pojem balkanizace označuje proces fragmentace vět ích územních celků na men í. Výraz se
později odchýlil od svého původního významu a získal
vět í mno ství zpravidla negativních konotací. Ty se
dále pou ívají pro popis dění a fenoménů v různých
disciplínách – od pracovní migrace (Lichter a Johnnson
2006) p es ve ejnou administrativu (Jordan 2005) po
umění (Burton a Vandenbroucke 2003) a počítačovou
graiku (deGraf 2004). Miskovic (2006: 446) po analýze
práce amerických kinematografů týkajících se Balkánu
potvrzuješ e „balkanizace se změnila v dekonstruova-
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nou moderní metaforuš je slou í jako urá ka
v emuš co je uspo ádanéš civilizované a pravidelnéš a naopak se pojí s necivilizovaným
a marginálním“. S nedávnými událostmi
v bývalé Jugoslávii se opět v hojné mí e objevil Balkán a balkanizace v médiích a ka dodenní komunikaci. P edpokladem u ívání
těchto termínů je daná jistota v určení jejich
významu a lokality. Nicméně pokud se i jen
povrchně podíváme na literaturuš která se tomuto tématu věnuješ narazíme na různorodost a rozporuplnosti. Tendence rámcové
klasiikace Balkánu se seskupují zvlá tě kolem dvou proti ečících si témat. Podle jednoho se jedná o územíš jeho hlavní charakteristikou je nemo nost jasného vnit ního
rozli ení a rozděleníš druhé se naopak zakládá na zdůrazňování a vyzdvihování daných
rozdílů (Miskovic 2006). Kromě ečeného
„Balkán“ a „balkánský“ často implikuje opak
evropskéhoš p esto e je Balkán geograicky
jednoznačně součástí Evropy. Stejně tak se
na jedné straně zdůrazňuje etnické násilí
a nesná enlivost a na straně druhé tradice
interetnického sou ití a smí ených man elství. V p ípaděš kdy se Balkán srovnává
s ostatními místy poválečné Evropy – na p íklad s Baskickem nebo Severním Irskemš je to
místo relativního míru a nenásilí. S ohledem
na v e konstatované se v ak otevírá otázkaš
zda je vůbec mo né popsat Balkán dostačujícím způsobem.
2. GEOGRAFIE A HUDBA
Místo (angl. place) je podle Oxfordského geograického slovníku určitým bodem na zemském povrchuš jen je spjat s lidskými hodnotami (Mayhew 1997). Tuan (2001: 179) chápe
místo jako organizovaný svět významůš
zatímco pro Hudsona (2006: 627) jsou místa
komplexní entityš které sdru ují materiální
objektyš osoby a systémy společenských vztahů a je jsou v konstantním procesu vzniku.
Tyto deinice nás p ivádějí k my lenceš e
prostor není mo no uchopit jen v rámci jeho
fyzických vlastnostíš vnímáme ho toti i emocemi. ž pokud k tomuto docházíš nabízí se
umění a literaturaš díky nim mohou lidé významy prostoru vyjád it a ztvárnit. Uměleckáš
literární a ilmová reprodukce obohacuje prostor symbolikou a významy a tím se utvá í
dotyčné místo. Zku enosti a asociaceš které
místo vyvoláváš u lidí vyvolává nějaký pocit
(genius loci – duch místa [Crang 1998]). Způsobš kterým jsou místa prezentovánaš pomáhá vykreslovat a dotvá et jejich zeměpisnou
percepci u irokého okruhu ve ejnosti. Tento koncept není v zeměpisu nový. Existuje
mnoho pracíš které se zabývají funkcí místa
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v uměníš literatu e a ilmu. Nicméně propojení mezi zeměpisem a hudbou není tolik probádáné téma. Je to p ekvapující u z toho důvoduš e uběhlo 40 let od té dobyš co Peter
Hugh Nash (1968) publikoval svou práci „Hudební regiony a regionální hudba“š jeho dílo
se pokládá za prvníš je bylo (v disciplíně
hudební vědy) sepsáno geografem. Geograie
hudby zahrnuje iroké rozpětí tématš jako je
nap . stanovení hranic hudebních regionůš
interpretaci regionální hudbyš evoluci lokálně
speciických druhů hudbyš kulturní zdroje
a kálu hudebních fenoménůš vliv hudby na
kulturní prost edí (nap . výstavba koncertních síní)š organizaci prostorového hudebního průmyslu atd. Pokud se geografové zajímali o hudbuš bylo mo né jejich výsledky
mě itš počítat nebo je zviditelnit na mapách.
ž v posledních dvaceti letech bylo oti těno
několik významných pracíš které bádají na
poli hudbyš identity a pocitů spojených s vytvá ením míst (Kong 1995; Gumprecht 1998;
Duffy 2000; Connel & Gibson 2004; Cattermole 2006; Hudson 2006 aj.). Uvedení akademici se shodujíš e hudbaš jako způsob kulturní komunikace a v udyp ítomný kulturní
produktš má velkou úlohu p i vyvolávání
emocionálnho vztahu k místům a v procesu
jejich vytvá ení. Zvuk je časoprostorový fenoménš jen je snadno interpretovatelnýš pokud
je jeho význam p ímo propojen s původem –
nap íklad těkot označuje psa. P esto hudba
jako soubor speciicky organizovaných zvuků
nese významš který je daleko slo itěj í a kulturně jedinečný. Hudební textyš melodie a hudební styly vznikly díky charakteristickým
okolnostemš texty jsou psané v jazycích charakteristických pro určité národy nebo části
světa a auto i prost ednictvím svých textů
vyjad ují svůj pohled na událostiš osobyš okolnosti a krajinuš relevantní pro ir í okruh posluchačů (Saldanha 2009). Hudba také zaznamenává společenské změny daleko rychlejiš
ne kup íkladu romány nebo ilmy. Je to jednodu e protoš e její proces vzniku a cesta od
autora k posluchači je neúměrně krat í a tím
i aktuálněj í. Dané významy se mohou pojit
s hudbou nebo vycházejí z kontextuš ve kterém se hudba poslouchá. Tím se tvo í emocionální vazby mezi anga ovanými osobami (srov. nap . Duffy 2000). Kromě toho mů e
zvuk tradičního nástroje evokovat pocit spojený s určitým místem – nap . bend o v p ípadě USž nebo dudy u Skotska. Funkce hudby
a to zejména té populárníš je ve sfé e procesu
vzniku místa stále relativně opomíjena
(Carney 1998). P esto e se Kong (1995) nevyjad uje k deinici populární kultury a populární hudbyš k této věci konstatuješ e důvod

opomíjení populární kultury jako vědeckého
materiálu spočívá v její p ipsané triviálnostiš
krátkodobosti a pod azenosti vůči tzv. „elitní
kultu e“. Podle Jonese a Rahna (1977) neexistuje v eobecně p ijatá deinice populární
hudbyš p esto e tato doména obsahuje velké
mno ství témat a je mo né ji analyzovat četnými vědeckými p ístupy. Tagg (1982) deinuje populární hudbu pomocí trojúhelníkuš je
se skládá z těchto kategorií: populární hudbaš
tradiční (folková) hudba a klasická hudba.
Dále se ka dý typ vymezuje oproti ostatním
několika kritérii. Populární hudba je tak určena pro masovou distribuci velké a často i sociokulturně homogenní skupině posluchačů.
Je uchovaná a distribuovaná v nepsané
formě a je p ítomna pouze v průmyslové
společnosti s peně ní ekonomikou (kde se
stává produktem) nebo v kapitalistické společnosti (kde podléhá zákonům volného trhu)
(Tagg 1982: 40).
3. BALKÁN V POPULÁRNÍ HUDBĚ
Populární hudba se zabývá irokým okruhem
témat. Slovo populární pochází z latinského
popularis – „národníš lidovýš národ milujícíš
domácí“š je to tedy v eš co je charakteristickéš
důle ité a roz í ené mezi vět ím počtem
osob. S tím korespondují i témata a konceptyš
které populární hudba vyu ívá. Jak pro jednotlivceš tak i pro společnost mají velkou
váhu. V p ípaděš e porovnáme jiná anebo
podobná témataš je četnost výskytu hesla
„Balkán“ v populární hudbě poměrně častá.
Za pomocí internetových vyhledávačů a katalogů je mo né nalézt 110 písníš které zmiňují Balkán a odvozeniny tohoto slova (balkánskýš Balkánec atp.). V p ípadě hesla
„Jugoslávie“š včetně odvozeninš je to daleko
méně – 41 písní. Stejnýš nebo vícečetný výskyt lze nalézt pouze u p esněj ích a jasnějích termínů názvů států a národností – na
p íklad Chorvatsko s odvozeninami se objevuje u 119 p ípadů. Cílem tohoto výzkumu je
analýza (re)produkce stereotypů o Balkánu
ve zkoumaných textechš respektive důkladná
analýza systému společenských vztahůš které
doplňují prostorové pochopení Balkánu skrze
populární hudbu. Je t eba podtrhnoutš e výzkum je omezen výhradně na analýzu textů
ze zemí bývalé Jugoslávieš psaných v srb tině
a chorvat tině a tím jsou tedy automaticky
vyloučeny jiné zeměš které jsou s Balkánem
tradičně spojovány. Tento p ístup nemá Balkán záměrně omezit na zmíněné územíš nýbr byl zvolen na základě jednodu í systematizace textů a také kvůli jazykové barié e.
S ohledem na speciické okolnosti (rozpad
vět ího územního celku na několik men íchš

migrace obyvatelš volný trh) není v dy mo né se důkladněji věnovat identiikaci územního původu písníš
resp. jejich autorů.3
Ve t etině uvedených 110 písní slou í Balkán a od něj
odvozená adjektiva jako zeměpisný faktor p i určování děje (na p íklad „Balkánská ulice“ skupiny Magazinš
„Hotel Balkán“ zpěváka Zdravka Čoliće nebo ve ver ích
jako jsou „houpej mě záh ebskou ulicí“š „korzuj bělehradskou Balkánskou“4 nebo „žsfalt je horkýš horký
v ude po Bělehradu“š „Je tě ká nocš tě ká stejně jako
celý Balkán“).5 Detailněj í analýza některých textů této
kategorie by mohla napovědětš zda se Balkán objevuje
v pozitivním nebo negativním kontextuš av ak samotné
u ití nebývá p ímo spojeno s konotací nebo je tento pojem pova ován za hotovou věc a dále se nerozvádí. ž tak
nap . černohorský interpret Rambo žmadeusš v eobecně
známý na základě humoristicko-satyrických textůš v písni „ ene“ („ eny“ pozn. p eklad.) jen komentuješ e je
„Rambo z Balkánu“. P esto e si v textu pohrává s negativními stereotypyš které by mohly být volně asociovány
s pojmem Balkán nebo Balkánec (tím spí eš vezmeme-li
v úvahu celý jeho opus)š Balkán není v tomto směru zabarvený účelně a v podstatě ani spojení není prokazatelné. V ostatních 75 textech (68%) nese Balkán metaforickéš kódované významyš anebo slou í p ímo k vybavování
si a vysvětlování následujících pocitů: atmosféry válkyš
bídyš konliktůš rozdělení nebo vá něš krásyš lásky a hrdosti. Ná výzkum se zakládá právě na analýze těchto
témat.
Diskurzní analýza je rozdělena do čty kategoriíš podle četnosti výskytu témat a motivůš p ímo spojených
s pojmem Balkán. První kategorie je propojena s pojmem balkanizace ve smyslu územní rozt í těnosti a následky s tím spojenými – s válkouš odcizenímš uměle
vytvo enými hranicemi. Zde zvlá tě vyniká období hip-hopu devadesátých letš jako hudba vzdoru amerických
černochů proti společenským problémůmš kterou místní
(rozuměj balkán tíš pozn. p ekl.) hip-hopeři p izpůsobili
lokálním problémům. Druhá kategorie se zabývá emocemiš spojenými s Balkánem a turbofolkemš jako autentickou hudbou regionu. Tato kategorie je výjimkou z toho
důvoduš e jen est písní analyzovaného ánru zmiňuje
Balkánš a je do výběru za azena právě kvůli své autentičnostiš respektive p ímé spojitosti s daným územím
a jeho populární kulturou. T etí kategorie analyzuje rozdíly mezi maskulinním a femininním Balkánem a s tím
spjatými stereotypy. Posledníš čtvrtá kategorieš se týká
orientalismu uvnit balkánského diskurzuš vztahů mezi
severem a jihem a jejich symbolikou.
3.1. „BALKÁN JAKO KRVAVÁ POHÁDKA“
Balkanizace je pojemš který označuje rozdělení mnohonárodnostního státu na men í etnicky homogenníš znep átelené celky. Původ lze dohledat v období slábnutí
moci Osmanské í e a její fragmentace v 19. a 20. století (Gregory et al. 2009: 41). Od roku 1912 kdy Bulharskoš
Černá Horaš Srbsko a ecko (tzv. Balkánská liga) zaútočily na Tureckoš nače propukly boje i mezi samotnými
spojenci z důvodu rozdělení nově nabytého územíš se

na Balkánu vedlo sedm válek – první a druhá balkánská
válkaš první světová válkaš ecko-turecká válkaš druhá
světová válkaš ecká občanská válka a série válek v bývalé Jugoslávii ( imić 2001). To Balkánu p ipsalo nechvalnou p ezdívku „sud prachu“. Není p ekvapenímš
e se v analyzovaných hudebních textech objevuje ve
23 p ípadech ze 75 slovo válka a jeho odvozeniny. V dalích dvanácti se popisují válečné hrůzyš anebo se propaguje mír. Ver eš v nich se líčí válka a její následkyš
rozebírají témata dotýkající se explicitního násilí p es
pesimismus či autoironii (nap . píseň „Na hranici“)6š a
po tyš které popisují následky konliktuš nebo si p ejí
mír a poučení z vlastních chyb.O tom vypovídají následující úryvek: „Balkánský ezník slavnostně otevírá
nová jatka“7š jinde je vzýván bůhš aby „se podíval...
k hranicímš kde se odehrává balkánské ílenství“8š v dalím se „z historické kalu e mýtů a l í ozývá k ik tě ce
raněných a utichá dal í ze série válek“9š v jiném se ije
v „zápachu čevabčiči a dýmu granátů“10š apod. Na druhou stranu se v písních tou í po tomš aby „odezněly
patné karmy“11š aby „veselí lidé do li míru“š mír „pohladil v echny balkánské děti“12 atd. Obraz Balkánu je
v těchto textech tě kýš zachmu ený a depresivní. Balkánské země vět inou nemají speciické časové nebo
zeměpisné určení (kromě velmi obecných atributů typu
„daného roku“š „v dané zemi“) a tak jsou válečné tě kosti pokud ne jedinouš tak rozhodně hlavní a nejočividněj í asociací celého regionu. Válka je něčím obvyklýmš nadčasovýmš něčímš s čím je Balkán nejjednodu eji
svázán:
„ž se tě někdo zeptá
jaký to bylo toho danýho roku
toho danýho dne
v tý daný zemi na Balkánu
...
povim ti toš proto e ty neví š jak vypadá
kolona lidí na útěku
povim ti toš proto e jsi nikdy neviděl
krvavou skvrnu ve sněhu“.13
Z hudebních ánrůš které se v první skupině d íve zmíněných kategorií asociují s válečnými událostmiš vyniká
díky své četnosti tzv. hip-hop. Jeho počátky se pojí se
čtvrtí Bronx v New Yorkuš odkud se kvůli nenadálé deindustrializaci vystěhovala více jak polovina bohat ího
bělo ského obyvatelstva a tiš kte í setrvališ byli ponecháni svému osudu. Bronx ovládly gangyš kráde e a po áryš
čemu dalo p ítr p ímě í roku 1971š roku který zároveň
vyústil v kreativně-uměleckou platformu tanečního
a hudebního odvětví – hip-hop. Je t eba zdůraznitš e na
začátku neměl hip-hop vlastní politickou proilaci a byl
spí e oslavou p e ívání chudé mláde e Bronxu (Changš
2007). Během posledních t í desetiletí v ak jeho vliv
p edčil ve kerá očekáváníš a p esto e se dnes stal z vět í
části slo kou hudebního mainstreamu a komerčního
průmysluš stále se pova uje za jeden z nejvlivněj ích
světových uměleckých směrů. Jedna z jeho kvalitš je mu
umo nila rychlé společenské í eníš je vysoká p izpůso-

3 Nabízí se například otázkaš kam zařadit
zpěváka Edina Osmiće (známěj ího
pod jménem Edo Maajka). Narodil se
v Bosně a Hercegoviněš jako uprchlík
se přestěhoval do Chorvatska a tam
i dokončil střední kolu. Dále studoval
v Bosně a Hercegoviněš ale později se
opět vrátil do Chorvatskaš kde podepsal
smlouvu se záhřebským nahrávacím
studiemš pod ním vydal ve kerá
dosavadní hudební alba.
4 Ulice v centru Záhřebu/Bělehraduš pozn.
překl.
5 V originálu „Balkanska ulica“š „Hotel
Balkan“š „ljuljaj me u Zagrebu kroz
Ilicu/u Beogradu kotrljaj niz Balkansku“
od interpreta Crvena Jabuka v písni
„Jedina“š „žsfalt je vreoš Beograd ceo/noć
je te kaš balkanska prava“ od skupiny
Flamingosi v písni „Ruska“.
6 V originále „Na grani“ od zpěváka
Bajagy.
7 „Balkanski kasapin svečano otvara novu
klanicu“ – Roblja Čorbaš píseň „Mesara
Papak Bluz“.
8 „usmeri pogled… ka granicama
balkanskog ludila“ – Six Packš „Bo e…
pravde“.
9 „iz povijesne kalju e mitova i la i (...)
prolama poklič te kih bolesnika i gasne
jo jedan od ratova u nizu“ od interpreta
Kurac od ovce v písni „Balkanska
ilharmonija“.
10 „u vonju ćevapa i dimu granata“ –
ajetaš „Ceterum censeo“.
11 „neka stanu lo e karme“ – Bajagaš
„Januar“.
12 „mir radosne pronađe ljude“š „pomiluje
sve klince Balkana“ – Bajagaš „Golubica“.
13 „žko te netko upita
Kako je bilo te i te godine
U tom i tom danu
U toj i toj zemlji na Balkanu
…
Ispričat ću ti jer ne zna kako izgleda
Kolona ljudi u zbjegu
Isprićat ću ti jer nisi vid’o
Mrlju od krvi u snijegu“ – Drugo stanješ
„Da se ne zaboravi“.
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14 „fu ir’o sedam dana/na ni ta ne ličimo…“
– Edo Maajkaš „Molitva“.
15 „da bog jo mo e na nam pomogne“ –
Frankieš „Soundtrack“.
16 „ni bog dragi ne mo e da nam sudi
i on se čudiš tako lijepa zemlja a
ru ni ljudi
al’ takav ti je ivot balkanskog
mentaliteta“ – žmon Raš „Ne računaje
na nas“.
17 „ ivim na Balkanuš kuća nam nema
fasadu/U ovom usmrdivom gradu
u kojem čak i nema vode“ – Frankieš
„Ovdje“.
18 „gdje meci leteš gdje seljaci prijeteš
i gdje su pametni postali mete“ – Edo
Maajkaš „Sevdah o rodama“.
19 „ljudi ginu za svoj fudbalski klub“.
20 „ko ne zna pucat’ ima 1 iz
domaćinstva“ – Edo Maajkaš „Stvoren za
rep“.
21 „pretvorbe i privatizacije donijele
otkaze i sikiracije“.
22 „oti li su ivci onaj dan kad su
oti le i irme“ – Edo Maajkaš „Sevdah
o rodama“.
23 Pejorativní označení pro Bosňáka –
pozn. překl.
24 „isprika za svakog fanatikaš usta uš
baliju i četnika“ –Edo Maajka „Molitva“.
25 „kao to se čekao Dayton“ –Edo Maajkaš
„Molitva“.
26 „Sad će izbori sad će kampanje
Da nam skrenu pa nje (...)
Da zaboravimo masnice
Prazne novčanike i na e prazne kartice“
– Edo Maajkaš „Sevdah o rodama“.
27 „„Balkan krajem jednog veka
Svako pleme crta granicu
Svi bi hteli svoju stranicu“ – Đorđe
Bala evićš „Requiem“.
28 „Mi smo jo uvek zemljaci“.
29 „Moji sinčići Vangel i Bla e
Dohvate globusš Strumicu tra e
I gde god prstić na Balkan stave
Pokriju barem tri dr ave“ – Đorđe
Bala evićš „Mi smo jo uvek zemljaci“.
30 „Poznam na odmah na e oči iste / ta
se tu folirate da ste stranci / Kada
niste?“ – Đorđe Bala evićš „Mismo jo
uvek zemljaci“.
31 „Ratovao sam protiv rata
I silne sam gradove izgubio
Sad sam samo crni stranac
Tamo gde sam sanjao i ljubio“ – Đorđe
Bala evićš „Sedam osmina“.
32 žlka Vuicaš „Balkan girl“.

bivost lokálním tématům. Z Bronxu se dostal do Keniš
kde lokální umělci zpívají ve slangu sheng (kreol tina zahrnující angličtinuš svahil tinu a jazyk kikuyu) o nezaměstnanostiš chudobě a neúspě ích star ích generací
(Chang 2007)š nebo do Brazílieš kde místní skupina Diagnostico upozorňuje na problémy ochrany ivotního
prost edí a vodních zdrojů (De Simone 2008). Hip-hop
disponuje univerzálnímš autentickým jazykem malého
člověkaš který bojuje proti autoritám a vyná í na povrch
četné společenské problémy.
V p ípadě Balkánu spadá polovina ze 75 textů právě
pod tento ánr. Mnoho společenských problémůš pojících
se s národnostním rozdělenímš negativními společenskými a ekonomickými změnami po p evratuš zahrnují typická témataš které hip-hop vyu ívá. Podobněš jako v d íve
analyzovaných textechš je nejčastěj ím důvodem kritiky
válka a s ní spojená politika. Na rozdíl od nich zde není
ani zmínka o optimismuš poučení se z vlastních chybš
nebo mo nosti e ení (kromě bo ského zásahuš tedy něčehoš co je za hranicí lidských mo ností). Bůh je v podstatě viníkemš je „sice pracoval sedm dníš ale stejně nejsme k ničemu“ a tak by se měl vtělit do osoby seslané na
zemiš aby nám ukázal správnou cestu.14 Také se v textech
doufáš e „bůh je tě mů e pomoci“.15

Osobitý (ale i p esto nerelevantní) odstup od depresivníhoš pesimistického a odvr eníhodného náhledu na
Balkán je mo né nalézt u star í generaceš je část kariéry
pro ila p ed válkou a rozpadem Jugoslávie. Đorđe
Bala evićš narozen roku 1953 v Novém Saduš je známý
jugoslávský a srbský skladatel a zpěvákš který se ve svých
písních dotýká problematiky národnostních rozdílů
a politických a společenských problémů. P esto e začínal tvo it v 70. letechš jeho hudební texty se intenzivněji
zabývají politikou (obzvlá tě jugoslávskou krizí a rozpory v návaznosti na ní) a v období 80. let. Na rozdíl od
textů p ede lých autorů jsou ty jeho poznamenány pocity nostalgie a vzpomínek na jednotuš která kdysi na
Balkánuš resp. v Jugosláviiš p evládala. žčkoliv i zde dominují výjevy rozdílů a územní rozt í těnosti. Pro p edstavu p ikládáme ukázku z písně „Requiem“š věnované
Josipu Brozu Titovi:

V jiném textu se konstatuje:

„Mí synové Vangel a Bla e
si vezmou globusš hledají Strumicu
a kamkoliv na mapě polo í prstík
zakryjí nejméně t i státy“š29

„ani bůh nás nemů e soudit
také se divíš tak krásná země a tak patní lidé
ale takový je ivot v balkánské mentalitě“.16
V hip-hopových textech je Balkán p epolitizovaným
místem plným nepravdyš proti které se zvedá odpor obdobněš jak tomu bylo za tě kých ivotních podmínek
v Bronxu. Prost ednictvím hip-hopové platformy je tvoen obraz chudoby („ iju na Balkánuš ná barák nemá
fasádu/V tomhle zasmraděnym městěš kde neni ani
voda“17)š násilíš kráde íš nenávisti na národnostním
a nábo enském základěš války a celkově sociální problematiky. Dojem je umocněn u itím hrubéhoš často
i vulgárního jazyka uliceš který je snadno vyjád itelný.
Balkán je místemš „...kde létají náboješ terčem pro vesničany se stali inteligentní lidéš kterým je vyhro ováno“18š kde „lidé umírají za svůj fotbalový klub“19. Mezi
dal í podobné úryvky pat í následující: „Kdo neumí st íletš má pětku z rodinné výchovy“20š „změny a privatizace p inesly výpovědi a stres“21š „ten denš co ode ly
nervyš tak ode ly i irmy“22 a bůh je „výmluva pro ka dého fanatikaš usta ovceš baliju23 a četnika“24. Politika tu
není ohraničena jen na administrativní a vládní kruhyš
ale vztahuje se i na ka dodenní událostiš je se vmě ují
do ka dého aspektu ivota. ž tak se na p íklad na Balkáně čeká na lásku „stejněš jako se čekalo na Dayton“25
a politika je l íš díky ní se men ina obohacuje na úkor
vět iny:
„U budou volbyš u budou p edvolební kampaně
abychom p estali dávat pozor
abychom zapomněli na mod iny
na prázdné peně enky a na e prázdné bankovní účty“.26
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„Na konci jednoho století na Balkánu
ka dý rod kreslí na mapě hranici
ka dý by chtěl svou stránku“.27
Podobně pak v písni „Je tě stále jsme krajané“28:

nemají územní rozdělení ádný smysl a autor je vůbec
nechápe („Hned rozeznám na e stejné oči… Co si hrajete
na cizince… kdy nejste?“30). Balkán je pro něj problematické územíš ale v textech vzpomíná i na časyš kdy situace
nebyla a tak patná. Cítí osobní ztrátuš jako p ímý následek územních změnš které kromě administrativních obtíí vedou i k nevyhnutelnému odcizení:
„Válčil jsem proti válce
a ztratil jsem i vzpurná města
teď jsem jenom pokoutným cizincem
i tamš kde jsem sníval a miloval“.31
Maje v paměti tyto faktoryš pozitivní percepci Balkánu
v Bala evićových písních je t eba i p esto chápat jako
něco podmíněného a ohraničeného minulostí. Stejně
jako v jehoš tak i v relativně největ ím počtu analyzovaných textůš zůstává válka (spolu s rozpadem a následnými konlikty) základní asociací a spojením se zkoumaným
prostorem.
3.2. TURBOFOLK: „DESIRE KILLS ME“32
Turbofolk v analýze populární hudby balkánských identit
zaujímá důle ité místo. Texty se p itom z ídka p ímo
týkají války nebo Balkánu. Bělehradský hudební kritik
P. Luković (1994) v periodiku The Economist popsal
turbofolk jako „odpornou směs hip-hopuš techno rytmůš
staromódní disko hudbyš arabského trylkování a bosenských milostných písní“. První osobitou deinici a vlastně i pojmenování tohoto hudebnímu ánru vyjád il

černohorský zpěvák Rambo žmadeus ve stejnojmenné
písni:
„Folk je národš
turbo je systém vst ikování paliva pod tlakem
do válce motoru s vnit ním spalováním.
Turbofolk je po ár národa.
Ve keré uspí ení toho spalování je turbofolk.
Rozpuk nejni ích pudů lidského druhu.
Hudba je miláčkem v ech múzš harmonie ve kerého
umění.
Turbofolk není hudbaš turbofolk je miláčkem masš
Kakofonie ve kerých vkusů a vůní“.33
Tímš e rozvíjí paralelu mezi urychlováním ho ení pod
tlakem ve válci motoru (turbo) s rozpukem nejni ích
pudů u člověkaš turbofolk pro něj není jen hudbouš ale
i ir í metaforou. Proto je turbofolkem i alkoholš hypermarketš TV seriályš pečení na ro niš nacionalismusš
sázkárny a dokonce i ždolf Hitler. Vědci Gordy (1999)
a Kiossev (2002) psali o turbofolku v raných devadesátých
letech. Oba ho pova ují za bezesporu autochtonní „balkánský“ jevš je Gordy dále rozpracovává v rámci dal í expanze v Srbskuš kterou spojuje s p íchodem nečistého
vládního re imu Slobodana Milo eviće. Podle něj Milo ević vyu il nacionalistický potenciál turbofolku pro vybudování podpory velkého mno ství voličůš kte í opou těli
vesnice a stahovali se do měst. Turbofolk se svou hédonistickou kulturouš nevkusem a zdůrazněným u íváním
si na nejni í mo né úrovniš je zmínil Rambo žmadeusš
p edstavovaly určitý útěk od reality v době chudoby
a mezinárodní izolace Srbska. Gordy zároveň vědomě staví turbofolk a jeho posluchače do kontrastu s městským
rockem a jeho asociacemi se západem a západními hodnotami. Kiossev na něj v tomto směru navazuje a pozoruje jak nap . bulharská verze turbofolku zvaná čalga zaměnila jak staré socialistické způsoby zábavyš tak dokonce
i anglicky mluvící hudbu v disko klubech. Pro něj turbofolkš čalga nebo manele34 reprezentují kulturu u ívání siš
zakázanou evropskými normami. Ba co víceš turbofolk
sjednocuje elementy tradičních balkánských orgiastických
oslavš obscénního folklóruš tureckou a romskou hudbuš
nově vytvo enou subkulturu s kriminálním pozadím
a moderní elektronické rytmy. Výsledek p evrací negativní obraz Balkánu v autoparodii a „oproti zako eněnému
a chmurnému imid i oslavuje tato populární kultura
Balkán takový jaký je – zaostalý a orientálníš tělesnýš
s rurálními tendencemiš nevhodnýš smě nýš ale intimní“
(Kiossev 2002: 185). Seka žleksić v písni „Balkan“ zpívá
„ať se celý svět diví“š „ať se ostatní klidně neměníš hlavně
ať nám v ichni závidí“ nebo:
„Jen ať v ichni sly í
tuhle píseňš co haví bar
v ichniš uplně v ichni ať to sly í
jak se na Balkánu umíme bavit“.35
V textech je podtrhováno zadostiučiněníš které vychází z faktuš e je Balkán veselý a vá nivýš zároveň ale pro

posluchače zvenčí tě ko pochopitelný a někdy je i p edmětem závisti. Motiv baru („kafany“) je v tomto souboru
písní velmi častý a reprezentuje prostorš kde se tato hudba nejen posloucháš ale kde se zároveň i vytvá í balkánská intimitaš sociální atmosféra a alkoholové opojeníš
co je dal ím opakovaným motivem. žlkohol „posiluje“
vá ně a tak se stává sám o sobě „palivem pro palivo národa“ o kterém se zmiňuje Rambo žmadeus. Zpěvačka
Seka žleksić hledá „dno sklenice“36š bělehradského
zpěváka žcu Lukase zase „opíjejí vá eň jako drsná
rakije“ nebo mu „krev v e jako sám Balkán“37 a v „baru
na Balkánu je trochu vínaš trochu kou e a hodně smutku v očích“.38
Ze 75 analyzovaných písní jen est spadá do kategorie
turbofolku. Důvodem je pravděpodobně faktš e Balkán
natolik sémanticky ztě kl (Luketić 2008)š e se spojení
s válkouš nep átelstvím a boji s takovým druhem hudby
hů e ztoto ňuje. P esto e je turbofolk zmobilizován k politickým účelůmš jeho podstata je nekonliktní a sna í se
tuto tematiku obejít. Proto se ve zmíněných esti písních
objevují výhradně vý e uvedené motivy akcentovaného
u ívání siš zábavyš vá ně a fatality.
3.3. FEMININNÍ A MASKULINNÍ BALKÁN
Dal ím frekventovaným motivem v písních o Balkánu
jsou „typický“ Balkánec a „typická“ Balkánka. Zaobírá se
jimi dvanáct písníš u kterých mů eme opět snadno snadno nalézt trend „ katulkování“ diskurzu do dvou opačných kategorií – Balkánceš který je v dy negativním činitelem a Balkánkyš jako to něčeho ryze pozitivního.
Negativní popisné znaky balkánského mu e nejčastěji
vycházejí z jeho proklamovaného machismu. Jeho nejvýrazněj ími charakteristikami jsou p ehnané trvání na
mu skostiš fyzická síla a agresivitaš dominance nad enami a primitivnost. Zpěvačka Luna zpívá o Balkánciš který
je „z ídka ně nýš typický Balkánec“š „nosí zlatý etěz“š
„stydí se plakat“š „po hlase lze poznatš e je častým milencemš má eny v krvi“.39 Daniel Đokić vysvětluje proč
byl nevěrný a skončil „v posteli neznámé eny“. Pohnutkyš
kterým podlehlš p ikládá „balkánství ve svých ilách“.40
Lze tedy vyvoditš e machismus je nevyhnutelný a je odpovědný za ve keré patné kroky. Edo Maajka tvrdíš e
„smrdí jako burek41š je balkánský primitivš chytrák a chlupatý trhan“.42 Rambo žmadeus se popisuje jako „Balkan
boyš páchnoucí po potu“.43 Stejně tak Slađa Đogani zpívá
o „typickém Balkánci“š který „dr í enu zkrátka“44 a podle žndrey Dokić Balkánec „ničí v echnoš co vidí p ed sebou (...) l eš ubli uje a chladněš bez pozdravuš si jen tak
zase odejde“.45
Naopak Balkánka je na první pohled pozitivním elementemš je „silná a hrdá“. Je popisována jako „silná
ena“š atraktivní a neuvě itelně krásnáš dokonce natolikš
e jí mu i nemohou odolat. Také „nikdy neukazuje slabost a nikdy se nevzdává“.46 Ve zkoumaných textech písní je hlavní zdrůzňovanou charakteristikou balkánské
eny její fyzická krásaš která slou í ke svádění mu e.
Její krása podle textů také „ka dému chlapci vetne meč
do srdce“47š enské čáry dostávají mu e do kolenš eny
o mu e bojují a jsou „pro mu e stvo eny“48š jsou silné

33 „Folk je narodš turbo je sistem
ubrizgavanja
goriva pod pritiskom u cilindar
motora sa
unutra njim sagorijevanjem.
Turbo folk je gorenje naroda.
Svako pospje ivanje tog sagorijevanja
je turbo folk.
Razbuktavanje najni ih strasti kod
homo sapiensa.
Muzika je miljenica svihmuzaš
harmonija svih umjetnosti.
Turbo folk nije muzikaš turbo folk je
miljenica masaš
kakofonija svihukusa i mirisa“ – Rambo
žmadeusš „Turbo folk“.
34 Rumunská verze turbofolku – pozn.
překl.
35 Seka žleksićš „Balkan“.
36 „da ča i vidi dno“ – Seka žleksićš
„Balkan“.
37 „strast opija kao ljuta rakija“š „Balkan krv
mu vri“ – žca Lukasš „Balkan ekspress“.
38 [u] „Kafani na Balkanu [ima] malo vinaš
malo dimaš puno tuge u očima“ – žca
Lukasš „Kafana na Balkanu“.
39 „retko kada ne anš tipični Balkanac“š
„nosi zlatni lanac“š „stidi se da plače“š
„ljubavnik na glasuš ene mu u krvi“
–Lunaš „Balkanac“.
40 „u krevet nepoznatoj eni (...) Balkanom
u svojim venama“ – Daniel Đokićš
„Balkan u mojim venama“.
41 Mastnýš vět inou masový pokrm – pozn.
překl.
42 „smrdi na burekš balkanski krkanš
glavonjaš dlakav je i čupav“ – Edo
Maajkaš „To mora da je ljubav“.
43 „Balkan boyš smrdi na znoj“ –Rambo
žmadeusš „Balkan boy“.
44 „tipičnom Balkancu“š „ enu svoju dr i na
kratkom lancu“ – Slađa Đoganiš „ ene“.
45 „ru i sve to vidi před sobom (...) la eš
ujeda i hladno i bez pozdrava tek tako
ode“ – žndrea Dokićš „Balkanac“.
46 „jaka i ponosna“ – ivkica Miletićš
„Balkanka“š „silna ena“ – To e Proeskiš
„ ena sa Balkana“š „nikad ne posustaje
i nikad ne odustaje“ – Selma Bajramiš
„ ena sa Balkana“.
47 „svakom momku mač u srce“ – žna –
žnaš „Balkanka“.
48 „stvorena za njega“ –Selma Bajramiš
„ ena sa Balkana“.
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a py néš proto e u „nemají strach z tohoš e je mu
opustí“.49 Z uvedeného vyplýváš e se ena na Balkánu
deinuje vztahem k mu iš je je zároveň její pot ebou
nebo dokonce nep ítelemš kterého je t eba poko it svou
krásou a sváděním. ena je nejčastěji pasivní a častým
zdůrazňováním její krásy se mů e zdátš e se popisuje
spí e krajina ne osoba. Zpěvák To e Proeski v písni
„ ena balkanka“ líčí trochu jiný pohled. Nelpí na popisu
fyzického vzhleduš naopak se dotýká enského nitraš
je podle něj „trápí smutek a chladné noci jí ubíjejí“š
není pánem vlastního ivotaš poněvad má „zlomená
k ídla… tímš e pro někoho byla slu kou“.50 Pod ízenost
mu iš oběť a fatalistické p ijímání osudu popisují následující ver e:
„Utekla byš ale bojí se
věnuje mu celý svůj ivot
marně jí dny ubíhají
na v echny čty i světové strany.“51
žčkoliv se balkánský mu často popisuje s notnou dávkou autoironie (Lunaš Edo Maajkaš Rambo žmadeus)š ta
v ak v důsledku vytvá í divokou karikaturu zdůrazňující
jeho charakteristikyš vedoucí a ke groteskní vizi zveličující ivoči né pudy. Z popisu Balkánu a balkánského
mu e je snadné vyvodit různé paralely. Balkánec je metaforou v ech negativních charakteristikš které Balkán činí
divokýmš zaostalým a primitivním. žgresivita a primitivnost Balkánce se následně mohou spojovat s válkouš zdůrazněnou sexualitouš dominancí nad enamiš nedostatkem citlivostiš p etrvávající konzervativní patriarchální
společností či hor ím postavením en. eny mají pod adnou roliš jsou pasivní a deinují se na základě mu e nebo
vlastní krásy a tak se nabízí závěrš e Balkán je p edev ím
mu ským světem.

49 „ne pla i vi e rastanka“ – ivkica Miletićš
„Balkanka“.
50 „tuga moriš ubile je noći hladne“š
„slomila svoja krila… nekom da bi sluga
bila“.
51 „Pobjegla bi al strah je
Sav svoj ivot njemu dade
Uzalud joj mahom dane
Sve četiri svijeta strane.“ – To e Proeskiš
„ ena balkanska“.
52 „... be imo u Evropu
Varvara sad čuvaju nas NžTO armije
Od žl Kaideš Osameš Sadama i D amije
žle ale ale Slovenija
žuf Wiedersehen Balkan
Selam žlejkum“. Zakloni če prepevaš
„Sellam žlejkum (žlleš alleš Slovenija)“.
53 „Balkan jo uvijek čuva carstva mrtvih
bogova/po utjela slova i velike
riječi iz crvenih bukvara…“ – Perperš
„Montenegro Jazz“.
54 „svakih pedeset leta izbija rat“ – Bajagaš
„Balkan“š „mi se vrtimo u krug“– ajetaš
„Ceterum Censeo“š „ponekad [će] s
vremena na vrijeme/ti inu gluhe
balkanske noći/i gustu mrenu ljudskoga
zaborava/proparati jezivi krik“ – Kurac
od ovceš „Balkanska ilharmonija“.
55 „glavom na zapadš a srcem na jug“ –
ajetaš „Ceterum censeo“.
56 „najzapadnijeg kvarta Balkana“ – Tram
11š „Samo kod nas“.
57 „ju njačkom nervnom sistemu“–Bajagaš
„Na grani“š „smiluje na nas ju njake“ –
Đorđe Bala evićš Sedam osminaš „ju no
od sreće“ – Neverne bebeš „Balkan“.

3.4. BALKÁN „JIŽNĚ OD ŠTĚSTÍ“
Ji v pasá i o turbofolku jsme se dotkli tématu mobilizace hudby pro politické účely. Podobným p edmětem se
zaobírá Stankovič (2001) na p íkladu o ivování tzv. „balkánské [hudební] scény“ ve Slovinsku po vyhlá ení nezávislosti. Zatímco v Srbsku je folk vyu íván pro nacionalistickou propaganduš ve Slovinsku má revitalizace scény
jugoslávského rocku opačný účel. Podle Stankoviče bylo
u ití srbské či chorvatské fráze v neformálním hovoruš
poslouchání jugoslávského rocku a sledování jugoslávských ilmů z devadesátých let mezi členy alternativní
slovinské rockové scény velmi moderníš a to hlavně
z toho důvoduš e zpochybňovalo p evládající ú ední
a populární nacionalistický diskurs nově vybudovaného
státuš který se chtěl distancovat od „necivilizovaného
balkánského jihu“.
V této rétorice byl zbytek státního uskupeníš od kterého se Slovinsko odtrhloš p edstaven jako necivilizovaný
jihš symbolický Orientš „to druhé“š jako opak racionální
Západní Evropyš do které Slovinsko v daných interpretacích spadalo. Stankovič také poznamenáváš e se u ití
slova Balkán mezi členy balkánské scény neodli uje od
dominantního slovinského diskursu daného obdobíš
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jeliko ač ho p ijímá a popularizuješ tak ho i dále pociťuje jako něco neslovinskéhoš nebo p esnějiš v obou
p ípadech se pou ívá jako „jednotný konceptš který se
vztahuje k souboru ixních exotických (orientálních)
vlastností národů ji ně od slovinských hranic“ (Stankovič 2001: 110). P íkladem jsou potom ver e písní úspě né slovinské rockové skupiny Zakloni če prepeva. Jejich
texty jsou p edev ím v chorvat tině nebo srb tině
a často je charakterizuje zveličování Jugoslávie a protizápadní propagandy jako na p íklad v písni „žle ale
Slovenija“:
„...prcháme do Evropy
Varvaroš teď nás hlídají armády NžTO
p ed žl Kaidouš Usamouš Sadámem a me itami
Slovinskoš jdiš jdiš jdi
auf Wiedersehen Balkan
Selam žlejkum“.52
Náznaky orientalistického rámce v písních o Balkánu
je mo né nalézt i ve ver íchš kde je region popsán jako
území uvězněné v nep átelské náladěš je p etrvává a je
odsouzeno k setrvání v minulosti a opakování stejných
chyb. Úryvkyš které tomu nasvědčují jsou: „Balkán je tě
stále chrání impéria mrtvých bohů/za loutlá písmena
a veliká slova z červených slabiká ů...“.53 Vypovídají
o tom i dal í texty: „Ka dých padesát let je tu válka“š „točíme se v kruhu“š „někdyš jednou za čas/ticho hluché balkánské noci/i hustý zákal lidského zapomnění/protne
hrůzný k ik“.54 Podle Becheva (2006) je nedávný konlikt
v bývalé Jugoslávii nazýván válkou na Balkánu nebo někdy i t etí balkánskou válkou. Boje viděny jako obyčejné
opakování p ede lých cyklůš kdy probíhalo krveprolití.
Todorova (1997) shledává vztah mezi Balkánem a Evropou ve své podstatě slo itěj í (p esto e pou ívá stejná
základní fakta) ne tenš co Said nachází mezi Východem
a Západem s ohledem na toš e Balkán je nadále součástí
Evropy. Bakić-Hayden (1995) zkoumala dichotomii vztahů mezi východem a západem na p íkladu Jugoslávie
a v imla siš e se v letech bezprost edně p ed a po rozpadu Jugoslávie zintentivnila rétorika pou ívající ontologický rozdíl mezi (severo)západem a (jiho)východem.
V této době lze hierarchii relativních hodnot uvnit (rozpadající se) Jugoslávie chápat jako ustupování od severozápadních (nejhodnotněj ích) směrem k jihovýchodu
(nejméně hodnotným). V p ípadě písní o Balkánu není
východ vůbec zmiňován a je plně narazen pojmem jihš
který je mnohdy pozitivněj í ne východš ale i p esto je
stavěn do binární opozice vůči západu. Takto se na p íklad jde „hlavou na západš srdcem na jih“55 a Chorvatsko
je zemí „nejzápadněj í čtvrtě Balkánu“.56 Zpěvák Bajaga
zpívá o svém „ji anském nervovém systému“š Bala ević
zase prosí boha aby se „smiloval nad námi ji any“ a v písni enské hudební skupiny Neverne bebe se Balkán nachází „ji ně od těstí“.57
4. ZÁVĚR
Bechev (2006) tvrdíš e ptát seš co je regionální identita
a jaké jsou její vlastnosti není dostačujícíš proto e

identita se nevztahuje na sdílené kulturní
nebo společenské znakyš nýbr na vnímání
samotých aktérů. Percepce mů e vznikat
u vněj ích pozorovatelůš nebo uvnit – u členů skupinyš co je i jedním z výchozích bodů
této studie. žnalýza hudebních textů z území
Balkánu měla za cíl částečně zodpovědět
otázkuš jak vnímáme sami sebeš respektive
měla poslou it jako ukazatel na í vlastní percepce Balkánu v populární kultu e – p esněji
v hudbě. Hudební texty jsou inspirované světemš který nás obklopuje a jednodu e tak bezprost edně vypovídají o ka dodenních problémech a událostech. Hudbu posloucháme
domaš během jízdy autem nebo p i nakupováníš během oslavš narozeninš p i poh bech. Tím
se p ená ejí zprávy a nápady od autora dané
skladby k ir ímu okruhu posluchačů. Článek
se zaobírá analýzou textů a zároveň nechává
prostor pro dal í analýzy a reakce. Nap íklad
některé dal í závěry se mohou vyvodit z faktuš e ze 75 zkoumaných textů je jen děvět
z Chorvatska (12%) a ze Srbska a Bosny
a Hercegoviny celých 81%. Z chronologického
hlediska vznikla vět ina písní o Balkánu na
konci osmdesátých a počátku devadesátých
let – téma Balkánu se objevuje častěji v období ekonomické či sociální krize a konliktů
ne během míru a ekonomické prosperity.

Z daných 75 textů se jen patnáct asociuje
s pozitivními charakteristikamiš jako je vá eňš
krása nebo hrdost a v některých p ípadech lze
nalézt vět í mno ství autoironie. Jiné vyplývající vlastnosti spjaté s regionem se mohou
pova ovat za pozitivní za určitého p edpokladuš a to na p íklad tyš kde iguruje postava balkánské eny. V edesáti textech se pova uje
Balkán (nebo cokolivš co je balkánské) za výlučně negativní časoprostorový činitel. Balkán
je p edev ím územím válkyš válečných traumatš nenávisti mezi národnostmiš chudobyš
bídy a odcizení. Je témě personalizovaně
odsouzen k opakování vlastních chybš k uvěznění ve vlastní minulosti. Balkánský mu je
vá nivýš ale zároveň syrovýš hrubý a agresivní.
ena není bez mu e vedle sebe celistvá a pot ebuje hoš aby si potvrdila své hodnoty. Kromě
toho se Balkán někdy deinuje cizími vlasnostmiš nebo spí e tímš s čím hraničíš co ho dělíš
anebo jaké dvě rozdílné entity jako imaginární
most spojuje. Dle textů se nachází „mezi východem a západem“ nebo mezi „dobrem
a zlem“š pat ící na obě strany a nespadající
vlastně ani do jedné.
Goldworthy (2000) pou ívá k vykreslení
budování balkánské identity v 19. století západoevropskou literaturu. Země jako jsou „Ruritánie“š „Kravonie“ nebo „Gaustarka“š jsou
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