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proč má den tak málo hodin?
Pochází ze skutečné hudební aristokracie. Savoy je synonymem cajunské kultury, jejím rodičům 
se klaní i velikáni jako T Bone Burnett. Sarah Savoy je nejen výtečnou zpěvačkou a multiinstru-
mentalistkou, ale také kuchařkou, letos se dokonce chopí vařečky na festivalu Folkové prázdni-
ny. Je čas vyrazit na trh!

ROZHOVOR SARAH SAVOY (USA)
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Propagaci cajunské kultury se věnuje celá tvoje 
rodina, od tatínka, nejvýznamnějšího výrobce 
akaďanských akordeonů, přes maminku, 
hudebnici, producentku a spisovatelku, po 
sestru a bratry. Ocenění Grammy a množství 
nominací už jsou jen třešničkou. Přiblížila bys 
termíny cajun a zydeco?
Je snazší nejdříve vysvětlit rozdíl mezi cajunskou 

a kreolskou hudbou, protože zydeco pramení 

z kreolské muziky. Souvisí to s barvou kůže a půvo-

dem, proto je nejprve velmi důležité pochopit, kdo 

jsou Kreolové a kdo Cajuni. Kreolec byl kdokoli, 

kdo se narodil v Louisianě komukoliv z nepůvod-

ních, tedy v Americe nenarozených, rodičů. Takže 

pokud měl francouzský pár v Louisianě dítě, bylo 

považováno za Kreolce. To je samozřejmě jen jed-

na část spektra, protože v těch dnech bylo v New 

Orleans běžné, že bohaté bílé a černé rodiny se 

mezi sebou braly a měly potomky. A také boha-

tí běloši si brali svobodné barevné ženy a zajistili 

vzdělání svým dětem.

Cajuni jsou potomci Akaďanů, Francouzů, kteří 

přišli, aby kolonizovali Akadii, tedy dnešní část 

Kanady, pro Francii. Byli vyhnáni Brity během 

velmi tragické události, kterou nazýváme „le grand 

derangement“, velké vyhnání. V tu chvíli se začali 

Cajuni a Kreolové brát a až do druhé světové války 

nebyl v Louisianě náznak rasismu. Kreolové mají 

většinou hodně africké krve, takže jejich muzika je 

bluesovější, afričtější, má kolébavější rytmus. Caju-

ni mají více francouzské krve a německého akor-

deonového vlivu, takže jejich hudba má odlišnější, 

spíše skočnější podobu. Zydeco je elektrická verze 

kreolské hudby, ale bylo by příliš zjednodušující 

říct, že kreolská hudba je černá a cajunská bílá, pro-

tože v 19. století na nás bylo nazíráno stejně. Pama-

tuji si jeden text amerického návštěvníka Louisiany 

z pozdního 19. století, kde stojí: „Dokonce i bílí se 

mísí s černými a indiány, přejímají jejich zvyky, du-

pají a vyjí stejně jako jejich divocí sousedé.“ Pomy-

slela jsem si jen, díky bohu! Myslím, že právě vášeň 

naší hudby je to, co uvádí do rozpaků naše anglo-

saské bílé bohaté protestantské sousedy.

Vloni jsi vystoupila na festivalu Respect spolu 
se Cedricem Watsonem, bývalým spoluhráčem 
tvého bratra, letos přijíždíš s vlastním triem.
Trio je malou, spíše akustickou verzí kapely Sarah 

Savoy’s Hell-Raising Hayride. Mělo by posluchače 

přenést do minulosti, do dřevěné venkovní kuchy-

ně, kam si rodina pozve sousedy, všichni přijdou 

a tančí. Je to takzvané „fais-do-do“, tradiční akus-

tická hudba, plná lásky a smutku, ale také melodií, 

které by měly přimět k tanci. The Hayride jsem 

začala minulý rok, když jsem se chtěla pustit do 

hraní na akordeon. Snažíme se o velmi tradiční 

šedesátkový cajun styl, ale musím taky dostát své 

dřívější reputaci „zplozenkyně pekel“! Tom Bailey, 

člen tria, je z Virginie a odvádí skvělou práci ve 

smyslu zachycení právě starého zvuku. Manolo 

Gonzales, můj manžel, který hraje na basu v mém 

dalším projektu Francadians, hraje na akustickou 

a elektrickou kytaru. Máme v repertoáru několik 

outlaw country coverů i několik nových písní, 

které jsou jak ve starém, tak rockovějším stylu. 

Většinou ale hrajeme hudbu, která by měla lidi 

zavést zpět do louisianských šedesátkových tančí-

ren. Marty Vickers, bubeník, je z Kanady a hraje 

s Chuckem Berrym a Percym Sledgem, takže je 

opravdu zábavný především v cajun r&b kouscích 

a směskách.

Jednou jsi řekla, že polovina cajun písní je 
o chlastání a druhá o umírání. Jaký je tvůj 
oblíbený cajun příběh?
Mým nejoblíbenějším ze všech bude asi Quelle 

Étoile (Jaká hvězda), která je zpívaná z pohledu 

osamělé osoby, jak stojí venku, pozoruje noční 

oblohu a ptá se se svého zemřelého snoubence/

snoubenky, kterou hvězdou je.

Obdivuji tvou činorodost – věnuješ se s plným 
nasazením muzice, tanci, vaření a dokonce vyší-
vání! Jaká je role žen v cajunské kultuře?
Žijeme jen jednou, tak když už jsme tady, měli 

bychom zkusit co nejvíce věcí. Historicky neměly 

ženy v cajunské hudbě nikdy velkou roli. Zpívaly 

si doma, někdy popadly rodinný nástroj a hrály, 

ale nikdy nemohly vystupovat třeba v tančírnách. 

Myslím, že Cleona Falcon byla první ženou, která 

hrála veřejně, byť s manželem. Dnes je vše samo-

zřejmě jiné, i když chlapi jsou v muzice stále v pře-

vaze. Moje maminka založila první ženskou cajun 

kapelu Magnolia Sisters v 80. letech. Jenže téměř 

každá tradiční cajun píseň je zpívána z mužského 

pohledu. Máma napsala několik písní ženským 

viděním, což mě inspirovalo, a začala jsem sama 

psát takových písní více, abych dala cajunu silný 

ženský hlas. Cajunská kultura je prastará, zako-

řeněná v tradici, velmi rodinně a katolicky zamě-

řená, tudíž patriarchální kultura. Muži pracují na 

farmách a vydělávají peníze pro rodinu, ženy mají 

děti a starají se o domácnost. Já si dokonce mys-

lím, že by to tak mělo i být, ale to neznamená, že by 

se ženy neměly ozývat a nevyjadřovat nahlas své 

pocity, názory nebo obavy a nechodit na večírky!

Jaký máš recept na vydařenou párty?
Jednoduchost především! Obvolám pár kamará-

dů, pozvu je na něco, co mě nedonutí stát v ku-

chyni celou noc, dáme si drinky, smějeme se 

a hrajeme. Nikdy jsem neměla zálibu v náročných 

a přeplácaných večeřích, takže většinou udělám 

gumbo, něco se hodí na gril, nebo se udělá hot 

dog bar...

Vydala jsi kuchařku s názvem The Savoy Kit-
chen. Jak dlouho jsi ji připravovala?
Abych pravdu řekla, zabralo mi to čtyři roky, a to 

jen proto, že nejsem moc dobrá v rozjíždění a do-

končování projektů – neustále dělám nespočet 

věcí najednou. Nejtěžší bylo asi vážení a poměr 

ingrediencí. Nikdy předtím jsem to nedělala, tak-

že jsem si musela dělat poznámky pokaždé, když 

jsem někam přidala i jen lžíci mouky, a pak to za-

nášet a zapracovávat do receptu. Nejlepší ale je, že 

kniha neobsahuje jen recepty, ale i rodinné vtipy, 

dává vhled do života v Louisianě a přibližuje její 

historii. Jsem z těch, co si kupují kuchařky, přečtou 

je, inspirují se jimi, ale málokdy vaří podle recep-

tů. Každý si může přečíst mou kuchařku a užít si 

to, i když není zrovna hrr do vaření.

Tvoje nejoblíbenější jídlo?
To se stále mění, ale pokud mluvíme o cajunu, 

moje jídlo na hození se do klidu je miska horkého 

gumba s kuřetem a klobásou. Je to jednoduché, 

levné a zahřeje nejen žaludek, ale i srdce. 

Nedávno jsi otevřela v Toulouse restauraci. Co 
nás tam čeká?
Vlastně jsem jen pomohla švagrové přeměnit její 

podnik na cajun restauraci. Vyzdobila jsem ji, vy-

myslela všechny recepty na jídlo a koktejly, udě-
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lala playlist na bar, naučila kuchaře udit klobásy 

v suterénu. Jídlo je výborné a naprosto autentické 

– nic není adaptováno pro necajuny –, prostředí 

skvělé a pití lahodné. Nemohla jsem v Toulouse 

zůstat a zároveň pokračovat v koncertování jako 

dosud, tak jsem se vrátila do Paříže. Ale ta restau-

race tam pořád je.

Jak se zdá, cajun je založený na mase – mají 
vegetariáni šanci? 
Často říkám vegetariánům, co jedou do Louisia-

ny: Doufám, že máte rádi rýži! Jíme hodně plodů 

moře, ale většinu zeleniny vaříme s masem. Loui-

siana je perfektním místem. Díky Mexickému zá-

livu máme bohatství moře a také přírodní lesnaté 

oblasti k lovu. Nejvíce se exportuje rýže a cukrová 

třtina. Rýžová pole slouží půl roku jako rybníky 

pro raky, což je skvělý, trvale udržitelný projekt. 

Cajunové jsou tvrdí, takže snídají biskvity, vajíč-

ka a boudin (kořeněné klobásy z vepřového, jater 

a rýže), oběd je většinou rýže s omáčkou, dušené 

maso nebo ryba a vařená zelenina, večeře se po-

dobá obědu. Hodně naší historie se dá vystopo-

vat právě v kuchyni – španělský vliv v jambalaye, 

kreolský vliv v gumbu, francouzský v bohatých 

omáčkách a německý v uzených klobásách a ma-

sech. Striktní vegetarián by měl být velmi vybíravý 

při objednávání cajunského jídla a klást hodně 

otázek. Slanina je běžnou ingrediencí v salátech, 

a dokonce i naše postní jídlo je často vařené s kost-

mi, aby dostalo šmak.

Francie právě schválila zákon, který nařizuje 
supermarketům nevyhazovat jídlo, ale dávat ho 
na charitu. Ty máš zkušenosti nejen s Francií 
a Státy, ale i s Ruskem. Jak se jako kuchařka 
díváš na plýtvání jídlem a všudypřítomné 
fastfoody?
Dávat zbylé jídlo na charitu je skvělá myšlenka. 

Ve Francii existuje několik výborných programů 

na podporu bezdomovců a já navíc nesnáším 

plýtvání jídlem! V Louisianě využijeme i ty části 

zvířete, nad kterými by běžní Američané ani ne-

zauvažovali. Většina se dívá na lov jako na sport, 

ale my lovíme pro obživu a snažíme se ze zvířete 

použít co nejvíce, aby se zabránilo plýtvání. Ma-

sová výroba jídla mě děsí – když si kupujete jídlo 

za menší částku, než kolik stojí jeho výroba, asi 

byste se tomu měli vyhnout, že? Je to jednodu-

ché, obecně platné pravidlo. Lidé by se jen měli 

dívat na složení a trochu přemýšlet o tom, co jí. 

Jsem velká fanynka práce Michaela Pollana, 

především jeho knihy In Defense of Food: An 

Eater’s Manifesto. Navrhuje, abychom „jedli jíd-

lo – ne moc a hlavně rostliny“. Dodává, že máme 

jíst skutečné jídlo, ne produkty. Nechci vypadat 

militantně. Mé dceři je šest a jako každé dítě mi-

luje občas kolu, brambůrky a McDonalda. Ale 

doma jí hodně ovoce a zeleniny, domácí chléb. 

Všechno je postavené na rovnováze. Cajunská 

strava je dost těžká, ale doma jíme spíše vegetari-

ánsky, protože zkrátka milujeme zeleninu a nej-

různější zrní.

Na Folkových prázdninách v Náměšti se 
nechystáš jen zahrát, ale budeš taky pořádat 
workshopy.
Chystám workshop cajun tance, takže se návštěv-

níci mohou naučit valčík, two-step a „cajun free-

ze“. Pokud zbyde čas, naučíme se Whiskey River 

Jitterbug a Plazení aligátora. Jedná se o velmi 

jednoduchý workshop pro začátečníky, na každý 

tanec bude dostatek času, aby se ho naučily i děti. 

Je to velmi zábavné a obvykle se dost nasmějeme. 

Doufám, že lidi budou rozumět mojí angličtině. 

Taky uvařím jambalayu, každý bude moci ochut-

nat a podívat se na postup. Bude s kuřetem, klobá-

sou a lardony – uzenými kusy slaniny. Miluju 

ukázky vařené z lokálních produktů, aby si všichni 

mohli vytvořit jídlo na vlastní, tematickou cajun 

párty doma nebo kdekoliv na světe. Jak jednou 

vidíš postup a ochutnáš, zjistíš, že cajunská kuchy-

ně není složitá. Lidi si samozřejmě můžou udělat 

své vlastní verze, třeba vegetariánskou jambalayu, 

ale já jim ukážu, jak to děláme u nás doma, v zemi 

cajunů, na prérii.

Také chystám cosi jako přednášku, kde předsta-

vím lidem cajunskou hudbu a naučíme se spo-

lečně píseň. Nejdříve jsem si myslela, že nabídnu 

lekci zpěvu, akoredonu a houslí, ale to se ukázalo 

být organizačně náročné. Pokud bude mít někdo 

zájem o cokoliv z toho, klidně uděláme soukro-

mé lekce, stačí, když si nás na místě odchytne. Na 

přednášce taky vysvětlím, proč se cajun zpívá tak, 

jak se zpívá, odkud písně pocházejí, a všichni si 

zazpíváme v cajun francouzštině. Bude to zábava.

V mládí jsi rebelovala, měla punkovou kapelu, 
střídala barvy vlasů, asi jsi neuvažovala, že 
převezmeš rodinnou tradici. Pár let jsi dokonce 
žila v Rusku na manažerském postu. Chtěla jsi 
někdy s muzikou úplně seknout?
Ne, to ne. Nikdy jsem sice nečekala, že bych se 

hudbou živila, ale nikdy jsem nepřestala hrát. 

Když jsem byla těhotná, všichni mi říkali, že bych 

si měla dát pauzu, k tomu ale nebyl důvod. Mat-

ka nás všechny vychovala, a přitom vystupovala 

se dvěma kapelami, přednášela, fotografovala, 

zabývala se uměním a psala knihu. Myslím, že 

by to bylo jiné, kdybych byla v punkové nebo 

metalové kapele, ale lidová hudba byla vždycky 

zaměřená na rodinu, nikdy nebyl problém být 

mámou na cestách. Hudba je pro mě přiroze-

ností a s tím, jak miluji šíření povědomí o naší 

kultuře, není absolutně myslitelné, abych ně-

kdy přestala, ať se děje cokoliv. 

Hudba je se mnou tak pevně spojená, 
že bych se nemohla vzdát hraní, stej-
ně jako bych se nevzdala jídla!
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