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Inleiding 

Toen ik voor het eerst in Bulgarije kwam, werd ik in Sofia opgevangen door een Bulgaars 

koppel en hun dochtertje uit onze vriendenkring. Tijdens onze gesprekken kwam ook het 

onderwerp muziek ter sprake. Ik herinner me dat ze me vertelden dat als er één muziekstijl 

was waar ze niet naar luisterden, dat het dan čalga was - hun dochtertje leek er anders over te 

denken. Volgens hen zou čalga immers domme muziek zijn. Desondanks was čalga een erg 

populaire muziekstijl in Bulgarije, legden ze me uit, dus ik zou het zeker wel eens te horen 

krijgen. Ja, ik kreeg zeker nog čalga te horen. Een week later ging ik met andere deelnemers 

van een taalcursus Bulgaars naar een concert van tv-persoonlijkheid Slavi Trifonov, waarop 

ook verschillende andere zangers en zangeressen optraden. Overal in het straatbeeld hingen 

posters met wulpse dames die ook concerten gaven. Čalgamuziek werd gespeeld in winkels, 

bars, discotheken, taxi’s en bussen. Wat ik ook nog vaak te horen kreeg, waren meningen 

over čalga van dezelfde strekking als die van hen. Čalga was dom, goed om naar te luisteren 

als je dronken was, slecht voor het imago van Bulgarije, een vorm van porno... Iedereen had 

er een mening over. Al was čalga zo prominent aanwezig dat je zou denken dat veel mensen 

haar graag horen, toch heb ik maar een paar mensen leren kennen die me vertelden dat ze 

graag naar čalga luisterden. Degenen daarvan die het meest enthousiast waren over čalga 

waren dan nog buitenlanders: een Belg en een Welshman. Ikzelf vond čalga niet zo 

interessant en bij momenten zelfs irritante muziek. Toch was ik blij dat ik bij mijn vertrek een 

čalga-cd’tje  meekreeg om te beluisteren wanneer ik Bulgarije zou missen. 

Toen professor Detrez me een half jaar later voorstelde om mijn masterproef over 

čalga te schrijven, was ik meteen voor het idee gewonnen. Het leek me fascinerend om uit te 

zoeken waarom čalga zo populair en alomtegenwoordig is, terwijl tegelijk zoveel mensen een 

afkeer van haar hebben. Waarom schamen zij zich zo voor čalga? Wat is het verband tussen 

het imago van Bulgarije en čalga? 

Om dit uit te zoeken heb ik gebruik gemaakt van uiteenlopend bronnenmateriaal. 

Etnomusicologen hebben al een redelijk aantal artikelen over čalga gepubliceerd en er zijn 

zelfs al boeken over haar geschreven, onder andere het werk Etnopopbumăt (De 

etnopopboom) waarin Ventsislav Dimov een prehistorie van čalga opstelt en haar ontleedt. 

Het boek van Rosmary Statelova, Sedemte grjaha na čalgata: kăm antropologija na 

etnopopmuzikata (De zeven zonden van čalga: naar een antropologie van etnopopmuziek) 

bestudeert daarentegen hoe de Bulgaar met čalga omgaat. Behalve wetenschappelijke bronnen 
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heb ik ook gebruik gemaakt van artikels uit kranten en tijdschriften, blogs en andere 

internetsites waarop artikels worden gepubliceerd, of informatie over čalga-artiesten. 

Daarnaast heb ik ook op internetfora meningen over čalga gezocht en de čalgaclips en 

interviews met artiesten benut die op YouTube te vinden zijn. De bedoeling is dat ik zo niet 

alleen studies over čalga en over haar fans en critici bestudeer, maar evenzeer čalga en haar 

voor- en tegenstanders zelf. 

Om de vorm en de maatschappelijke positie van čalga te begrijpen, is het van belang 

te weten hoe deze muziek is kunnen ontstaan. Daarom komen eerst twee voorlopers van čalga 

aan bod en daarbij ook het cultuurbeleid van de communisten, met name in de jaren tachtig. 

Verder worden de betekenis van het woord čalga en de andere muziekbenamingen waarbij ze 

genoemd wordt, gedefinieerd. Daarna bespreek ik kort hoe čalga zich heeft ontwikkeld in de 

jaren negentig. 

In het vierde hoofdstuk bespreek ik de oriëntaalse kenmerken van čalga en ga ik op 

zoek naar de oorzaak van de afkeur die deze klanken bij sommigen opwekken. Past čalga wel 

in het beeld dat Bulgarije van zichzelf voor ogen heeft? Ook in het vijfde hoofdstuk stel ik dit 

beeld in vraag: waarom horen de nationale minderheden daar niet in thuis? Wat betekent het 

voor čalga om geassocieerd te worden met Roma's en wat kan čalga voor hen betekenen? 

Vervolgens focus ik op de wereld die čalga representeert: zowel de wereld van haar clips, 

teksten en sterren als de wereld waarin ze wordt beluisterd. De bezorgdheid van intellectuelen 

om het bestaan van čalga lijkt samen te hangen met hun bezorgdheid om de Bulgaarse 

maatschappij. Wat is het verband hiertussen? 

Tot slot leek het me nuttig om de kenmerken van čalga die ik in de voorgaande 

hoofdstukken uitleg te illustreren met een voorbeeld. Daarom bespreek ik in het laatste 

hoofdstuk het leven, het imago en de muziek van čalga-artiest Azis. 
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1 De voorlopers van čalga 

1.1 Svatbarska muzika 

‘Сватбарска музика’ of huwelijksmuziek is een muziekstijl die bekend werd in Bulgarije 

tijdens de jaren zeventig van de vorige eeuw (Silverman 2007: 69), met name vanaf 1974, 

toen klarinettist Ivo Papazov bekend raakte met zijn ensemble Trakija (Buchanan 1996: 203). 

De stijl ontwikkelde zich vanuit de muziek die door kleine, plaatselijke, groepjes muzikanten 

van verschillende etnische afkomst sinds de negentiende eeuw werd gespeeld bij feestelijke 

gelegenheden (Buchanan 1996: 202). “[Svatbarska muzika] combines highly eclectic and 

improvisatory renditions of Bulgarian narodna muzika with stylistic elements of Greek, 

Macedonian, Serbian, Romanian, Turkish and Rom (Gypsy) traditional music, and American 

rock and jazz” (Buchanan 1996: 203). Silverman (2007: 71) verdeelt svatbarska muzika in 

twee categorieën: Bulgaarse muziek en Romamuziek. De meest gebruikte instrumenten waren 

de klarinet, de accordeon, het keyboard, de elektrische gitaar, de basgitaar en een al dan niet 

elektronisch drumstel. Groepen die svatbarska muzika speelden profiteerden van de grotere 

vrijheden die de tweede economie (naast de socialistische economie) verkreeg tijdens de jaren 

tachtig en de beste muzikanten verdienden grote sommen geld (Rice 1994: 242). 

1.1.1 Muziek en politiek onder het communistisch bewind 
 

Tussen 1948 en 1960 werd het systeem van de familieboerderijen in Bulgarije vervangen door 

de collectieve landbouw. De gebruiken waarbij volksmuziek een belangrijke rol speelden 

pasten niet in het ideologische plaatje van de communistische overheid en werden verboden: 

heidense en christelijke rituelen waren uit den boze en seizoensrituelen met als doel de 

vruchtbaarheid van het land en de veestapel te bevorderen werden als bijgeloof beschouwd. 

De bijbehorende muziek werd hierdoor ook overbodig. Er werd een gecentraliseerd 

muziekbeleid uitgewerkt en muzikanten werden ook werknemers van de staat. Onder leiding 

van klassiek getrainde componisten en dirigenten werden folklore-ensembles opgericht 

waarvoor de beste dorpsmuzikanten werden aangeworven. Deze ensembles speelden 

Bulgaarse volksmuziek of narodna muzika (Rice 1996: 180-181). 

De oorspronkelijke vormelementen van de muziek werden behouden als symbool van 

de Bulgaarse identiteit en culturele erfenis. Er werd nu echter ook gebruik gemaakt van de 
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harmonieën van klassieke muziek en de toonhoogte en intonatie werden aangepast aan de 

gelijkzwevende stemming1. De beweegredenen hiervoor waren ideologisch: het zou bijdragen 

tot de veredeling van de burgers (Rice 1996: 181-182). Rice vat deze aangepaste muziek als 

volgt samen: 

Insofar as instrumental music can be said to be about anything, these performances 
are about order, discipline, cleanliness, and beauty. They express the goals of a state 
for its citizens in the future, rather than the joys of individual musicians and lines of 
dancers in the present, and stand in stark contrast to the drab and difficult life many 
Bulgrians lived during the Communist period (Rice 1996: 182).  

Het is in deze context dat svatbarska muzika haar opmars maakte vanaf de jaren zeventig. Ze 

werd gespeeld door Romamuzikanten en ook dat maakte haar controversieel. Ze werd 

verboden door het regime en veranderde zo in een undergroundbeweging. Tegenstanders 

vonden de muziek “kitsch” en “ontaard” (“kitsch”; “corrupt” Silverman 2007: 70). Ondanks 

het verbod werd svatbarska muzika enorm populair, ze bood een alternatief voor de narodna 

muzika en werd een onmisbaar element in het Bulgaarse sociale leven (Buchanan 1996: 203). 

“It is not surprising that both Rom and non-Rom youth were attracted to wedding music for 

its unpredictability; thriving on technology and change, wedding music epitomized 

modernity” (Silverman 1996: 240). De staat probeerde het fenomeen in te dijken door de 

svatbarski muzikanten uit te sluiten van de sociale zekerheid en zware belastingen op te 

leggen. Hierdoor werden de muzikanten ertoe gedreven enorme gages te eisen om toch 

financiële zekerheid te hebben (Buchanan 1996: 207). 

Svatbarska muzika werd niet alleen de tegenhanger van narodna muzika op stijlvlak, 

zoals Buchanan (2006: 175) zegt, maar ook de ideologische opponent. Rice (1994: 247) 

noemt vier kwesties die een rol spelen bij het repressiebeleid tegen svatbarska muzika: 

“nationalism, ethnicity, money, and freedom”. Svatbarska muzika ondermijnde de Bulgaarse 

identiteitsconstructie in de narodna muzika door ook muziek uit andere Balkanlanden te 

incorporeren in het repertoire. Bovendien maakten de Turkse en Romamuzikanten veelvuldig 

gebruik van stijlelementen die typisch zijn voor hun cultuur, of ze speelden een Turks en 

Romarepertoire (Rice 1994: 247). Dit zorgde voor een clash met het beleid van het 

monoetnisch nationalisme onder Todor Živkov, dat het bestaan van minderheden in Bulgarije 

ontkende (Buchanan 1996: 207). Bovendien werd de positie van de staat als “enige 

beschermheer van muziek en scheidsrechter over smaak” (“sole patron of music and arbiter of 

                                                 
1 Dit is het meest gebruikte systeem om instrumenten te stemmen in westerse muziek, waarbij 
een octaaf verdeeld wordt in 12 gelijke delen. Met andere woorden, het frequentieverschil 
tussen twee opeenvolgende halve tonen is telkens even groot. 
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taste” Rice 1994: 248) aangevochten door de tweede economie waarin muzikanten meer 

verdienden dan onder de staatseconomie en ook meer artistieke vrijheden genoten (Rice 1994: 

248). Daarbij was muzikale improvisatie, een belangrijk aspect van de svatbarska muzika, 

“onmogelijk te voorspellen of door wetten aan banden te leggen” (“impossible to predict or 

legislate” Buchanan 1996: 208). Muzikanten moesten tactieken verzinnen om aan de politie te 

ontsnappen. Ze konden voor hun muziek worden beboet en zelfs gearresteerd worden met een 

gevangenisstraf tot gevolg (Silverman 2007: 74-75). 

Er verschenen ook publicaties waarin de muziek niet alleen werd afgedaan als 

“kitsch”, “ontaard” en “vol clichés” (“kitsch”; “corrupt”; “clichéd” Silverman 2007: 70; 73), 

ze werd zelfs zelfs als “antinationaal”, “van twijfelachtige Bulgaarse oorsprong” en “zonder 

enige artistieke waarde” bestempeld (“anti-national”; “of doubtful Bulgarian origin”; “devoid 

of artistic value” N. Kaufman en Todorov, geciteerd in Buchanan 1996: 207). Narodna en 

svatbarska muzika werden aan elkaar tegengesteld: narodna muzika werd beschouwd als 

“rein”, “lieflijk” en “authentiek” (“чиста”; “сладка”; “автентична”) svatbarska muzika 

daarentegen was “vuil, en […] verwijderd van de bron (izvor) van de traditie” (“dirty, and 

[…] distanced from the “wellspring” (izvor) of tradition”) en werd beschouwd als “agressief” 

en “leeg” (“агресивна”; “празна”) (Rice 1996: 193). De meest voorkomende kritiek was het 

volgende: “[W]edding music incorporated foreign elements and did not retain the “purity” of 

Bulgarian folk music. Ironically, it was simultaneously too western (like jazz and rock) and 

too eastern (like Romani, Turkish and other Middle Eastern musics)” (Silverman 2007: 73-

74). 

Toen het de staat niet lukte om het Turkse en Romarepertoire te verbieden, gooide ze 

het over een andere boeg en probeerde de muziek te regulariseren. Groepen moesten audities 

doen en repertoirelijsten indienen, waarna ze gecategoriseerd werden. De gages die de 

groepen mochten vragen werden bepaald op basis van de categorie waar ze in waren 

ingedeeld. Dit had als gevolg dat de muzikanten meer geld in het zwart vroegen (Silverman 

2007: 73). De staat probeerde de muziek ook onder controle te krijgen door haar te in te 

lijven. Er werden gekuiste opnames van svatbarska muzika uitgebracht door de 

platenmaatschappij van de staat, Balkanton. Er werden festivals georganiseerd waarop de 

svatbarski muzikanten ‘authentieke’ Bulgaarse muziek speelden (Rice 1996: 192). Het 

voornaamste festival was dat in Stambolovo, Rice noemt het “een controlefestival” (“a 

festival of control” Rice 1994: 250). De groepen werden door de organisatoren “instrumentale 

groepen voor het uitvoeren van Bulgaarse narodna muzika” (“instrumental groups for the 

performance of Bulgarian narodna muzika” Buchanan 1996: 210) genoemd. Het woord 
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svatbarska muzika werd door de staat inderdaad niet gebruikt, zowel de muziek op de 

Balkantonplaten als op de festivals werd narodna muzika genoemd. Plots schreef men zelfs 

artikels waarin svatbarska muzika beschreven werd als een muziekvorm die al bestond ten 

tijde van het Ottomaanse rijk. Rice merkt terecht op: “[This turned] wedding music into 

folklore and [diminished] the possibility that it had anything new to say” (Rice 1996: 192). 

Het beleid van de staat tegenover svatbarska muzika werd dus tegenstrijdig: “The 

Bulgarian government […] simultaneously prohibited wedding music, accommodated to it, 

sold it, and tried to control it from within” (Silverman 2007: 76). Maar ook de houding van de 

muzikanten was ambivalent: ze werkten mee aan de opnames en festivals van de staat, maar 

bleven intussen ook de verboden versie van hun muziek spelen (Silverman 2007: 77).  

On both sides, the official and the unofficial, there were cracks in dogma. In socialist 
Bulgaria police officers arrested musicians but secretly loved kyuchek; wedding 
musicians not only resisted but also accommodated to the state. In the cracks of 
official ideology, then, wedding music thrived (Silverman 2007: 76). 

 

1.1.2 De band tussen svatbarska muzika en čalga 
 

Na de val van het communisme werd svatbarska muzika populair in het buitenland, maar in 

Bulgarije zelf verdween ze op de achtergrond. De muzikanten hadden nu wel meer vrijheden, 

maar door de economische crisis verdween het publiek op de festivals van Stambolovo en kon 

men geen live muziek meer betalen voor huwelijksfeesten. Wie wel nog svatbarski 

muzikanten inhuurde, deed dat per uur en niet per dag, de muzikanten moesten op meer 

verschillende huwelijken spelen en hadden meer verplaatsingskosten (Silverman 2007: 84). In 

Ivanova's artikel “Съвременната градска сватба” (“Het moderne stedelijke huwelijk” 

Ivanova 2002b: 120) is zelfs geen sprake meer van live muzikanten, er wordt alleen maar 

gesproken over een DJ. Daar kwam nog bovenop dat huwelijkfeesten seizoensgebonden 

waren en de muzikanten tijdens de winter vrijwel werkloos waren. Het was dus begrijpelijk 

dat velen onder hen ander werk zochten om hun financiële zekerheid te handhaven 

(Silverman 1996: 240; 2007: 81-85). 

Silverman meent dat de neergang van svatbarska muzika rechtstreeks in verband staat 

met de opkomst van čalga, ook de muzikanten zelf vinden in čalga de oorzaak van hun 

verminderde populariteit (2007: 83; 86). Ironisch genoeg plaatsen de svatbarski muzikanten 

hun muziek tegenover čalga zoals de staat vroeger narodna muzika tegenover svatbarska 

stelde. Ze beschouwen zich als “kampioenen van de Bulgaarse volksmuziek” (“champions of 

Bulgarian folk music” Silverman 2007: 85) omdat ze Bulgaarse muziek spelen, ook al 
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gebruiken ze daarbij Turkse en Roma-elementen. Ivo Papazov en Juri Junakov zeggen zelfs: 

“Bulgarians should be ashamed that Roma are preserving their heritage: “Now we Roma are 

touring around playing Bulgarian music, while, in Bulgaria, Bulgarians are playing Romani 

music” (Silverman 2007: 86). Svatbarska muzika werd nu ook geprezen als “dichter bij de 

folklore en het dorpsleven” (“closer to folklore and to village life” Silverman 2007: 84). 

Verschillende elementen van svatbarska muzika zijn terug te vinden in čalga. Een 

belangrijk gemeenschappelijk element is de kjuček: een 2/4 of 9/8 ritme waarop gebuikdanst 

wordt. Muziek met dit ritme wordt geassocieerd met Roma en Turken (Rice 2002: 33; 

Silverman 2007: 72). Volgens Rice wordt aangenomen dat čalga afgeleid is van svatbarska 

muzika, maar is de nadruk verschoven van instrumentale improvisatie naar de “verse-refrain-

interlude structure of popular music” (Rice 2002: 30). Bovendien delen beide stijlen hun 

oriëntaalse kenmerken. Silverman meent dat ook de instrumentatie van čalga afgeleid is van 

svatbarska muzika (2007: 83-84), maar het lijkt mij dat een deel daarvan redelijk snel werd 

vervangen door synthesizers. Kurkela (1997) meent dat de redenen hiervoor economisch zijn: 

het was goedkoper dan echte instrumenten kopen en bovendien had men daardoor minder 

muzikanten nodig. 

De belangrijkste overeenkomsten zijn volgens mij eerder sociaal-economisch: 

svatbarska muzika bouwde haar populariteit op in de tweede economie en Silverman meent: 

“it represented capitalism and democracy in the midst of socialism” (Silverman 2007: 86). 

Čalga is echt een product van het kapitalisme: “Het gaat uit van de noodzaak, van de 

marktcriteria”2 (Statelova 1995a: 110). Een andere overeenkomst is dat zowel svatbarska 

muzika als čalga geassocieerd worden met Turken en Roma. Niet alleen wat betreft de 

muzikale overeenkomsten met de muziek van deze minderheden, maar ook wat betreft 

negatieve associaties volgens racistische denkpatronen. Over de houding van de regering 

tegenover svatbarska muzika in de jaren tachtig schrijft Buchanan: “This attitude was rooted 

in xenophobic racism, conceptual ambiguity regarding the bounds of collective Bulgarian 

identity, and an underlying preoccupation with cultural purity, authenticity, and national 

unity” (Buchanan 1996: 207). In verband met hetzelfde negatieve beeld over de invloed van 

Roma op muziek schrijft Silverman: “Some critics blamed Roma for chalga ruining Bulgarian 

music even though Roma had virtually no control over the marketing of the chalga industry” 

(Silverman 2007: 84). Ik ga later dieper in op de vraag hoe nationalisme en de negatieve 

                                                 
2 Тръгна от потребността, от пазарните критерии. 
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houding tegenover minderheden die daarmee gepaard gaat de visie van Bulgaren op muziek 

beïnvloeden. 

Niet alleen de muzikanten zelf verplaatsten de polarisering van narodna en svatbarska 

muzika naar svatbarska en čalga, ook de commentatoren. Om maar één voorbeeld te geven: 

de woorden “kitsch” en “ontaard” werden, zoals ik al eerder vermeldde, gebruikt door de 

tegenstanders van svatbarska muzika (Silverman 2007: 70), en het zijn dezelfde woorden die 

worden gebruikt om čalga te beschrijven (Agoston-Nikolova 2008: 11). 

Čalga heeft ook haar naam ontleend aan haar wortels in svatbarska muzika en aan het 

feit dat beide muziekstijlen aan de Turkse en Romaminderheden worden gelinkt. In plaats van 

de hele partij uit te schrijven, schreef bijvoorbeeld de componist van een stuk voor het Radio 

Ensemble in 1990 in sommige delen van het stuk het woord čalga, “indicating 

extemporaneous improvisation by the solo instruments in the wedding music style” 

(Buchanan 2006: 204). Over de naam van čalga vertel ik later meer. 

1.2 Novokomponovana 

Novokomponovana narodna muzika (nieuwgecomponeerde volksmuziek, in tegenstelling tot 

oorspronkelijke volksmuziek) of Yugofolk is een genre dat ontstond in Joegoslavië vanaf de 

jaren zestig. Aan het einde van de jaren zeventig was het geëvolueerd tot een mix van 

westerse popmuziek met lokale elementen: de basisinstrumenten, de structuur van de muziek 

en de opnametechnologie kwamen overeen met Amerikaanse en Europese pop, terwijl 

bijkomende instrumenten en de taal overeenkwam met die van de plaatselijke bevolkingen 

van Servië, Macedonië, Bosnië, ook van de plaatselijke Roma (Buchanan 2006: 432). Er 

ontstond een soort nationale mix van regionale stijlelementen. De belangrijkste waren: “the 

Serbian dvojka (double meter), Bosnian melismatic singing style, and Macedonian 

asymmetric (mixed-meter) rhythms” (Vidić Rasmussen 1996: 102). Vanaf de late jaren 

tachtig werden sommige elementen van novokomponovana als oriëntaals beschouwd, al 

“riepen ze technisch gezien Macedonische, Bosnische, Zuid-Servische en 

Romamuziekpraktijken op en, veelbetekend, de impact van de vroegere Osmaanse 

aanwezigheid op elk ervan” (“[they were]technically evocative of Macedonian, Bosnian, 

southern Serbian, and Rom musical practices and, significantly, the impact of the former 

Ottoman presence on each” Buchanan 2006: 433). Ook volgens Dimov is novokomponovana 

een “Joegoslavische muzikale hybride” en is het een “product van de massacultuur” 

(“югославски музикален хибрид”; “продукт на масовата култура” Dimov 1995: 7), 
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gekenmerkt door oriëntaalse invloeden en banale teksten. Deze modernere versie van 

novokomponovana werd turbofolk gedoopt. Vanaf de jaren tachtig raakte deze muziek ook 

populair in Bulgarije, ondanks de pogingen van de Bulgaarse overheid om haar te verbieden. 

De muziek zou ““more Western” than anything produced locally and yet “closer to home”” 

zijn (Buchanan 2006: 435-436). 

Vergelijkbare muziekstijlen komen ook voor in Griekenland, Turkije en Roemenië 

(Dimov 2001: 19). In Griekenland zijn er rebetika en laika, in Turkije arabesk en Türk pop 

müzigi en het Roemeense equivalent heet manele. Bulgaarse čalga ontleent rechtstreeks 

stijlelementen aan zijn tegenhangers en veel liedjes zijn gewoonweg covers van Griekse, 

Servische en Turkse muziek (Rice 2002: 29-30). Een belangrijk selement waar vroege čalga 

in overeenstemt met de novokomponovana is de Macedonische invloed. “Bulgarians regard 

the southwestern part of the country as part of the larger Balkan region known as Macedonia” 

(Rice 2002: 30). Muziek uit precies deze regio werd geproduceerd in de beginperiode van de 

čalga: “De beweging van het gecomponeerd lied op basis van folklore die karakteristiek is 

voor de Pirinregio kwam op”3 (Dimov 2001: 38). 

2 De naam čalga 

2.1 Oorsprong en betekenis 

De betekenis van het woord čalga wordt op verschillende manieren verklaard. De oorsprong 

van het woord is in ieder geval Turks. Het Turkse woord ‘çalgı’ betekent ‘muziekinstrument’ 

(Rice 2002: 31) of ‘instrumentale muziek’. Aan Buchanan werd verteld dat čalga ‘muziek’ 

betekende en ‘improvisatie’ in de context van de svatbarska muzika, maar het werd ook 

gebruikt als een scheldwoord voor de manier waarop Romamuzikanten speelden. Volgens 

Levy (2002a: 219) is het een korte vorm van ‘čalgija’, wat ‘spelen’ betekent maar waarmee 

ook naar volksmuziekgroepjes verwezen wordt. Hiermee bedoelt men muziek die gespeeld 

wordt voor het plezier, muziek om aan de alledaagse behoeftes van de mens te voldoen (Levy 

2002a: 219). De negentiende-eeuwse voorlopers van de huwelijksmuzikanten werden ook 

čalgadžii, of svirdžii genoemd (Buchanan 1996: 202) en hun muziek čalgija (Levy 2002a: 

219). Volgens radiopresentatrice Emilija Stojanova werd het woord ‘čalgadžija’ ook door 

muzikanten gebruikt met de betekenis “een sterke muzikant, een meester, een 
                                                 
3 Започва движението за авторска песен на фолклорна основа, характерна за Пиринския 
край. 
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improvisatietalent” (“a powerful musician, a master, an improviser” Rice 2002: 31) maar door 

de discussie in de media in 1997 over het nieuwe muziekgenre kreeg het woord ‘čalga’ een 

negatieve connotatie: “Journalists and commentators “inserted the idea that it was a sign of 

bad taste and a synonym for poorly made music”” (Rice 2002: 31). Tegelijkertijd is čalga 

voor Romamuzikanten een positief woord: het betekent “onze eigen muziek, vrij, virtuoos, 

indrukwekkend, meesterlijk, feestelijk, mooi”4 (Peycheva 1999: 64). Het woord čalga drukt 

ook de associatie van het muziekgenre met Romamuziek en Turkse invloeden uit (Rice 2002: 

31). Buchanan schrijft over het woord in de context van svatbarska muzika en van de 

čalgadžii aan het begin van de twintigste eeuw, maar maakt duidelijk dat het woord dezelfde 

associaties oproept ongeacht de muziekstijl die ermee benoemd wordt: “Chalga, and the 

musical practices it describes, developed a racial cast rooted in Ottoman domination and 

connected with the rejection of Muslim, Turkish, and Rom traits by Bulgarian Slavs” 

(Buchanan 2006: 116). 

2.2 Čalga en vele andere termen 

Čalga is niet het enige woord dat gebruikt wordt om de muziekstijl die ik hier bespreek te 

benoemen, er is een groot aantal woorden om haar te benoemen. Net als čalga zijn de andere 

termen die gebruikt worden ook niet eenduidig, of ze dekken de lading niet. Dat is ook 

moeilijk als de grote hoeveelheid muziek die onder de noemer čalga valt zo uiteenlopend is: 

Приблизително осемдесет и пет процента от музиката, консумирана в България 
през 1998-99, се падат вече на онова всъщност аморфно и далеч нееднозначно 
направление от “всекидневните музики”, назовавано - кога със симпатия, кога 
(по-често) с непримирим негативизъм - с простонародното обобщаващо “чалга” 
или с не по-малко проблематични наименования като фолкпоп или етнопоп 
(Levy 2000: 74).5 

Rice deelt de woorden die gebruikt worden voor čalga in twee categorieën in: de ene bestaat 

uit het woord čalga, de andere “gebruikt uit het Engels afgeleide termen en focust op haar 

verhouding met en mix van traditionele, populaire en etnische muziek” (“uses English-

language-derived terms and focuses on its relationship to and mix of traditional, popular and 

ethnic music” Rice 2002: 30). Hij noemt de volgende woorden: popfolk, folk, moderen folk, 

                                                 
4 [С]воя музика, свободна, виртуозна, фрапираща, майсторска, празнична, хубава. 
5 Ongeveer vijfentachtig procent van de muziek die werd verbruikt in Bulgarije in 1998 en 
1999, valt onder die eigenlijk amorfe en verre van eenduidige trend van “alledaagse muziek”, 
die - soms met sympathie, soms (vaker) met onstuitbaar negativisme - de volkse, 
veralgemenende naam “čalga” krijgt of niet minder problematische benamingen als folkpop of 
etnopop. 
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novfolk, folk end roll, folkrok, etnorok. Volgens Dimov (2001: 16) komen de laatste drie 

namen die Rice noemt minder vaak voor dan popfolk. Ook in mijn ervaring is, naast čalga, 

popfolk de meeste gebruikte naam voor deze muziekstijl. 

Nog andere woorden verwijzen naar de locaties waarmee čalga wordt geassocieerd: 

“кръчмарски фолк” (“kroegfolk”), “ресторантска чалга” (“restaurantčalga”) en 

“тавернаджийска музика” (“tavernemuziek”) (Dimov 2001: 14), en dan is er nog een resem 

aan benamingen voor de čalgaliedjes met Macedonische invloeden: Behalve “авторска песен 

на фолклорна основа” (“gecomponeerd lied op basis van folklore”) bestaat ook het 

omgekeerde, “народна песен на авторска основа” (“volkslied op basis van compositie”). De 

mensen die haar zo noemen zien deze muziek dus als “folkloristisch ondanks haar niet-

folkloristische afkomst.” (“фолклорна въпреки нефолклорния ù произход” Dimov 2001: 

13). 

Bijna al deze namen hebben de term folk gemeenschappelijk met elkaar en met een 

opvolger van novokomponovana, turbofolk. Dimov (1995: 10-11; 2001: 23-27) probeert een 

wetenschappelijke term voor het muziekgenre te vinden en komt uit op “съвременна 

българка етнопопмузика” (“moderne Bulgaarse etnopopmuziek”). Daarmee vermijdt hij het 

woord folk: hij vindt dat dit de positie van čalga als massacultuurproduct niet voldoende 

uitdrukt en wil zo associaties vermijden met andere genres die dit voorvoegsel dragen en die 

niets met čalga te maken hebben. Hij meent dat de term popfolk, ondanks haar populariteit, 

niet door iedereen wordt aanvaard omdat dit eerder verwijst naar westerse populaire muziek. 

Dat zou niet verenigbaar zijn met de oriëntaalse elementen in de muziek. Ook Rice vindt in 

het woord popfolk een associatie met westerse muziek: 

Popfolk and its terminological cousins are formed from the English words popular, 
folk, ethnic and rock. These labels capture not only the new union of these types of 
music, which were kept apart ideologically and practically in the communist era, but 
the symbolic link of the genre to a new Americanised, anglicised form of modernity 
that many Bulgarians have been seeking since 1989. These terms seem to distance the 
genre from any association with Soviet-derived, Slavic terms once used for folk and 
popular music (Rice 2002: 31). 

Hij meent dat het kiezen voor termen als popfolk in plaats van čalga slechts een uiting is van 

hoe men čalga ziet en welke aspecten van de muziek men wil benadrukken (Rice 2002: 30). 

Ook Buchanan meent dat de elke term een verschillend aspect van de muziekstijl uitdrukt: 

“orientalna muzika (oriental music), because of its Turkish properties; chalga for its frequent 

association with Rom musicians; and top folk or popfolk because of its commercial, mass-

mediated qualities and widespread popularity” (Buchanan 2006: 430). 
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Maar zoals gezegd verkiest Dimov het woord etnopop, waarmee hij “de etnisch 

gekenmerkte variant van een populaire muzieksoort; ook de Bulgaarse” bedoelt (“етнично 

маркирания вариант на вид популярна музика; и български” Dimov 1995: 11; 2001:26). 

Kurkela meent dat met het voorvoegsel etno verwezen wordt naar minderheden: “The reason 

is the convention according to which majority cultures are usually not called ethnic. The 

masses of majority citizens are usually termed folk or, in the Balkans, narodna, whereas 

minority people are ethnic” (Kurkela 1997). In zijn ogen is het woord folkpop dus correcter 

als men, zoals Dimov, wil uitdrukken dat deze muziek Bulgaars is en populair in Bulgarije 

(waar de Bulgaren dus geen minderheid zijn). Dimov meent echter dat het woord etno niet 

alleen maar verwijst naar minderheden: 

[О]значава културен избор, културна проява, притежаваща свойствата на 
етноидентификатор. И тъй като етноидентификацията не винаги е свързана с 
проявите на фолклорното, терминът етнопоп е за предпочитане пред фолкпоп 
(Dimov 2001: 27). 6 

Buchanan vat de positie van Rice mooi samen: “kristal became widely known as popfolk by 

its fans and chalga by its detractors” (Buchanan 2006: 431). Het is dus duidelijk dat de naam 

die iemand aan deze muziek geeft afhankelijk is van de visie die men erop heeft. Ik verkies 

om het woord čalga te blijven gebruiken in de rest van mijn betoog, omdat ik de nadruk wil 

leggen op de negatieve visie op deze muziek en wil uitleggen hoe die visie tot stand is 

gekomen. Verder is het woord, naast popfolk, de meest gebruikte naam voor het fenomeen en 

onderstreept dit voor mij hoe verspreid de negatieve houding tegenover čalga is. 

2.3 Definitie van čalga 

Het is moeilijk om te definiëren welke muziek čalga is en welke niet. Statelova definieert de 

muziek die ze verstaat onder de noemer etnopop als volgt: “een hele serie moderne, 

fenomenen van populaire muziek, waarin het plaatselijke en het etnische de dominerende 

factoren zijn die het product kenmerken.”7 (Statelova 2003: 7). Silverman noemt het “een 

smeltkroes van pan-Balkanstijlen, popmuziek, Romamuziek en huwelijksmuziek” (“a fusion 

of pan-Balkan styles with pop music, Romani music, and wedding music” Silverman 2007: 

83). Behalve de gelijkenissen met andere populaire muziek vanop de Balkan zijn er in čalga 

                                                 
6 Het betekent een cultuurkeuze, een cultuurmanifestatie, die de eigenschappen van een 
etnische identificator bezit. En aangezien etnische identificatie niet altijd verbonden is met 
folkloristische manifestaties, is de term etnopop te verkiezen boven folkpop. 
7 [Ц]ял ред съвременни популярномузикални явления, в които […] местното и 
етничното са доминиращите фактори, маркиращи продукта. 



 13 

ook nog eens een “potpourri van invloeden van wereldmuziek” te vinden (“potpourri of 

“world music” influences” Rice 2002: 30). Dimov citeert ook enkele definities die 

muzikanten eraan geven: “een soort popmuziek voor het volk”, “amusementsmuziek met 

folkelementen.”, “moderne schlagermuziek, een hybride tussen folklore en populaire muziek” 

(“вид попмузика за народа”; “забавна музика с фолк елементи”; “съвременна шлагерна 

музика, хибрид между фолклор и популярна музика” Dimov 2001: 13). 

Het grote probleem bij het afbakenen van čalga is dat ze zo hybride en divers is 

(Buchanan 2006: 430; Statelova 2003: 75). Het lijkt me dus een beter idee om enkel de 

belangrijkste kenmerken te bespreken, wat ik in de volgende hoofdstukken zal doen. Wel is 

het interessant om te vermelden dat ook op het internet de meest uiteenlopende definities van 

čalga worden gegeven. De frappantste zijn te vinden op UrbanDictionary.com, een site 

waarop elke gebruiker definities mag geven voor slangwoorden. Een aantal ervan zijn te 

vinden in de bijlage, ik citeer er hier slechts één (de definities worden gegeven door Bulgaren 

met een slechte kennis van het Engels): “Very shity music made by Bulgarian low-inteligent 

musiciants adicted to low-quality alcohol and preformed by guipsies and retarded whors(most 

often blond).The lyrics are cheesy and doesn't ring any bells...at all”. Deze site is slechts één 

van de velen waarop Bulgaarse internetgebruikers hun mening geven over čalga. Er zijn 

vooral interessante stereotyperingen van čalga en haar fans te vinden, maar ook serieuzere 

artikels. Ook deze zal ik verderop gebruiken bij het bespreken van de negatieve houding 

tegenover čalga. 

Een andere vraag waarover wordt gediscussieerd, is of čalga en popfolk hetzelfde zijn. 

Zoals eerder gezegd blijkt de naam die aan de muziek gegeven wordt afhankelijk te zijn van 

de mening van de spreker of schrijver erover. De termen ‘čalga’ en ‘popfolk’ worden gebruikt 

om een onderscheid te maken tussen de čalga die de spreker of schrijver slecht of goed vindt, 

en ook om de luisteraars van de muziek in twee categorieën te verdelen. Op het forum van 

SetCom.bg beantwoordt iemand de vraag “Слушате ли чалга (поп-фолк)???” (“Luisteren 

jullie naar čalga (pop-folk)???”) met “Чалга - не, поп-фолк - да” (“Čalga niet, pop-folk 

wel”) (zie bijlage). Op dezelfde vraag antwoordt een gebruiker op het forum van Linux-

BG.org: “Popfolk en čalga zijn twee verschillende dingen. Je moet geen complete dronkaard 

zijn om popfolk te luisteren”8 (ook in de bijlage). Wat begrepen wordt onder čalga en wat 

onder popfolk is dus duidelijk subjectief, want nergens bij deze uitspraken staat er een uitleg 

over welke muziek dan čalga is en welke popfolk. Popfolk heeft duidelijk een positievere 
                                                 
8 [П]опфолка и чалгата са две различни неща. Не е нужно да си кьоркютук пиян, за да 
слушаш попфолк. 
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connotatie want dat luisteren de internetgebruikers hierboven wel. Mensen die geen enkele 

čalga graag horen gebruiken de twee woorden door elkaar. Volgens Kurkela is čalga of 

etnopop de muziek waarin Roma-invloeden voorkomen en bestaat er ook “Bulgarian folkpop 

without Gypsy connotations” (Kurkela 1997). Ik denk echter dat de muziek zonder Roma-

invloeden zoveel gemeen heeft met de muziek waarin die wel voorkomen, dat het voor de 

gemiddelde luisteraar geen verschil maakt. Bovendien zijn het dezelfde artiesten die nummers 

uitbrengen in de beide categorieën, waardoor de twee categorieën nauw verbonden blijven. 

3 De opkomst van čalga 

Rice citeert een interview met Evgeni Dimitrov, het muzikale brein achter de populaire groep 

Ku-Ku Bend waarin hij uitlegt wat narodna muzika en etnopop voor zijn generatie betekenen: 

“Official music, official Bulgarian folklore, was buttoned up and was like a museum. […] 

People had a need to listen to music that was close to their hearts and souls, and so there 

occurred an influx of music from neighbouring countries” (Rice 2002: 33). Er was binnen 

Bulgarije ook al een muziekstijl die elementen overnam van de muziek uit de buurlanden: 

hisarski pop, een stijl die halverwege de jaren tachtig ontstond, combineerde elementen van 

Griekse en Servische muziek met Bulgaarse narodna en schlagers (Dimov 1995: 12; 2001: 

33-35). 

Dimov meent dat etnopop ontstaan is halverwege de jaren tachtig, maar al opkwam 

ergens in de tweede helft van de jaren zeventig of het begin van de jaren tachtig (1995:12; 

2001:31). Hij noemt nog een factor die bepalend was voor de ontwikkeling ervan: het bestaan 

sinds de jaren zeventig van demokaseti, cassettes met gekopieerde muziek. De muziek op 

deze cassettes was Bulgaars, Turks, Balkan- of Romafolkmuziek (Dimov 1995: 12; 2001: 32-

33), allemaal muziekstijlen die čalga beïnvloed hebben. Er was dus een markt voor deze 

muziek, maar bij gebrek aan mogelijkheden om haar te maken in Bulgarije ontstond “de 

verhoogde interesse voor de etnopopmuziek van andere Balkanlanden” (“засилненият 

интерес към етнопопмузиката на другите балкански страни” Dimov 1995: 13). 

Sinds de val van het communisme wordt etnopop niet meer verboden en bepaalt de 

markt het muziekbeeld: “Wat gebeurde er na het staatssocialisme? Toen kwam de markt. En 

die maakte zijn keuze, die - vanzelfsprekend, de keuze is van de massacultuur 
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(“volkscultuur”)”9 (Daskalov 1999). Volgens Kurkela (1997) is één van de redenen dat čalga 

populair werd, het feit dat ze voordien niet gemaakt mocht worden. Čalga luisteren werd zo 

een vorm van protest en rebellie. Ook K’osev (2005) schrijft dat de bevolking precies dát wil 

luisteren, wat hen eerder verboden werd. 

De eerste Bulgaarse čalga bestaat uit de avtorski pesni die ik hierboven al besproken 

heb. Deze stijl komt overeen met de Joegoslavische novokomponovana, terwijl de modernere 

čalga eerder aansluit bij turbofolk. Levy maakt de vergelijking met Amerikaanse country en 

zwarte muziek, waarbij de eerste čalgastijl, die ze Macedonisch noemt, een conservatief, 

patriarchaal beeld propageert, terwijl de tweede, oriëntaalse stijl dit beeld ondermijnt (Levy 

2002a: 222). In 1992 vindt het eerste Pirin Fest plaats in Sandanski, een festival dat volledig 

gewijd is aan de Macedonische muziekstijl, die door de organisatoren Pirin folk genoemd 

wordt (Statelova 1995a: 111). Pirin folk verschilt enorm van de modernere čalga, toch past ze 

ook onder de noemer etnopop. Ze is in feite net als oriëntaalse čalga een tegenhanger van 

narodna muzika aangezien ze niet ‘authentiek’ is. Haar imago sluit daarentegen wel aan bij 

dat van narodna muzika, omdat de nummers op narodna muzika zijn geïnspireerd, en de 

uitvoeringen vaak omkaderd worden met dansers in volkskostuum. Een andere blijvende 

verhouding tussen Pirin folk en modernere čalga, is dat veel čalga-artiesten op het Pirin fest 

avtorski pesni komen uitvoeren en ook dat een aantal van hen debuteerden op het Pirin fest 

om vervolgens in de čalga-industrie te stappen. 

Wanneer Rice in 1994  in Bulgarije komt, leert hij een nieuw radiostation kennen dat 

20 uur per dag čalga uitzendt (Rice 1996: 196). Čalga ontwikkelt zich inderdaad als een 

massamediaproduct, samen met de audiovisuele industrie in Bulgarije. De media, 

voornamelijk privézenders, zorgen mee voor de verspreiding van de nieuwe čalga (Dimov 

1995: 13). Het is een “product van culturele industrie” (“продукт на културна индустрия” 

Dimov 2001: 40), platenlabels schieten als paddenstoelen uit de grond, degenen die andere 

muziek dan popfolk uitbrengen vormen zich om tot čalgalabels. Dit toont nogmaals aan hoe 

groot de vraag naar čalga was (Dimov 1995: 15-17, 2001: 38-39). Dimov meent zelfs dat 

etnopop “misschien de meest typische uiting van moderne Bulgaarse mediacultuur” is (“може 

би най-типичната проява на съвременната българска медийна култура” Dimov 2001: 

38). Hij telt halverwege de jaren negentig meer dan dertig platenlabels die zich voornamelijk 

met čalga bezighouden (Dimov 2001: 44), in de zomer van 2000 is dit aantal volgens Rice 

(2002: 36) fel verminderd en domineren vier platenfirma’s de Bulgaarse muziekmarkt. De 
                                                 
9 Какво стана след държавния социализъм? Дойде пазарът. И той направи своя избор, 
който - естествено, е изборът на масовата (“народна”) култура. 
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bekendste is Payner, waarover Ivo Papazov opmerkt: “Payner company owns and runs 

Bulgaria today” (Silverman 2007: 85). 

Volgens Agoston-Nikolova droegen de vrije markt en de val van het communisme 

niet alleen bij tot de overdonderende populariteit van čalga - in 1999 is 85% van de muziek 

die in Bulgarije geproduceerd wordt čalga (Dajnov 1999a: 65) - maar ook tot haar muzikale 

vorm: 

The westernization of Bulgarian society and the effects of free-market consumerism 
can be seen as the mechanisms behind the hybridization of Bulgarian folk music. The 
blurring of cultural esthetics can account for the mingling of tradition and modernity, 
urban and rural, native and foreign (Agoston-Nikolova 2008: 12). 

4 Oost west, čalga best 

De overgang van Bulgarije naar het kapitalisme is weliswaar een vorm van verwestering, 

maar al is čalga een product van de nieuwе, westerse vrije markt, de muziek zelf doet eerder 

denken aan het Oosten en aan de Balkan. Aangezien Bulgarije op de Balkan ligt, hoeft dat 

eigenlijk niet te verwonderen. Net als op andere cultuurvlakken heeft Bulgarije op 

muziekvlak een Balkanerfenis. Naast de uitwisseling die plaatsvond tussen de verschillende 

Balkanregio’s is Bulgarije ook beïnvloed geweest door de Turkse cultuur tijdens de vijf 

eeuwen overheersing door het Ottomaanse Rijk. Die overheersing liet niet alleen zijn sporen 

na in de vorm van een Turkse minderheid die nog steeds in Bulgarije leeft, maar drukte ook 

haar stempel op de muziekcultuur van Bulgarije en de andere Balkanlanden. Hierdoor zijn een 

aantal oriëntaalse stijlkenmerken ook Balkankenmerken geworden. Vanwege deze 

overlapping bespreek ik eerst de Balkan- en oriëntaalse stijlelementen in čalga hier samen. 

Ook de visies van Bulgaren op de Balkan en het Oosten sluiten nauw bij elkaar aan. Hoe zit 

het beeld dat Bulgaren hebben van de Balkan en het Oosten in elkaar en wat is het effect 

daarvan op hun kijk op čalga? 

4.1 Stijlelementen in čalga 

Čalga heeft veel stijlelementen geërfd van haar Servische tegenhanger. Toen het communisme 

viel, was de interesse voor de Servische turbofolk immers al erg groot in Bulgarije. Het is dus 

niet te verwonderen dat de nieuwe Bulgaarse muziekstijl čalga veel elementen van turbofolk 

overnam en er dus als het ware een boom was van Servische invloed op de Bulgaarse 

muziekscène in de jaren negentig (Ivanova 2006b: 122). Kurkela (1997) meent dat er zeker 

twee muziekelementen zijn die čalga heeft overgenomen van wat hij pop-narodna noemt: het 
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combineren van elementen van westerse pop met elementen uit plaatselijke volksliederen en -

dansen en de instrumentenbezetting waarin het gebruik van synthesizers overheerst. 

Kurkela (1997) verdeelt čalga in de muziek die door Roma’s wordt gespeeld en de 

muziek die zijn inspiratie eerder haalt uit Bulgaarse folklore. Hij noemt de kjučeks die ze 

spelen “echte pan-Balkandansmuziek” (“real pan-Balkan dance music”) en vindt dat Roma’s 

een sleutelrol spelen bij het importeren van oriëntaalse geluiden op de Balkan. De lokalere 

stijl zou haar stilistisch woordenboek volgens hem dus uitbreiden met elementen uit westerse 

pop en muziek uit naburige landen, maar het oriëntaalse ritme vindt ook haar plaats in deze 

muziek. Het voornaamste oriëntaalse element in čalga is dus het ritme, namelijk de kjuček of 

het buikdansritme. Kurkela (1997) legt in vier punten uit waarom dit ritme zo aanstekelijk is 

om op te dansen: Ten eerste heeft de kjuček een simpel binair ritme, waardoor iedereen er op 

kan dansen. Alleen af en toe wordt ook 9/8 gebruikt. Ten tweede wordt de tweede tel 

gesyncopeerd. Kurkela meent dat dit accent aanzet tot heupwiegen. Een typisch aspect van 

moderne kjuček is het accent op de vierde tel. Dit is een gemeenschappelijke factor met afro- 

en latinoritmes en zorgt ervoor dat de kjuček makkelijk te combineren is met westerse muziek 

die deze ritmes gebruikt. Het laatste definiërende element is volgens Kurkela het hoge 

slagwerkgeluid, ook al wordt meestal niet het oorspronkelijke instrument maar de 

synthesizerversie ervan gebruikt. 

Behalve het ritme zijn er nog andere oriëntaalse elementen die in čalga gebruikt 

worden, zoals typische instrumentale en vocale geluiden en het gebruik van bepaalde 

toonladders en melodische clichés. Kurkela (1997) geeft als voorbeeld de manier waarop de 

klarinet (of de synthesizerversie ervan) het geluid van de zurla imiteert. Dit is een hoboachtig 

instrument dat onder andere wordt gebruikt in Turkse volksmuziek en dat ook gebruikt werd 

door Ottomaanse militaire muzikanten. Dit geluid komt erg vaak voor in čalganummers, 

bijvoorbeeld in “Ще те спечеля” (“Ik zal je winnen”) van zangeres Džena (zie bijlage). 

Ondanks het feit dat er gebruik gemaakt wordt van stijlelementen van westerse pop, 

blijft het Balkanelement overheersen, en niet alleen wat betreft het geluid: 

Преди всичко българска етнопопмузика е балканска - и като функционалност в 
индустриалните механизми на съществуване; и като манифестация на 
музикални мотиви и идейно-текстови теми, характерни за сродните музикални 
явления в другите балкански страни (Dimov 1995: 14).10 

                                                 
10 Vóór alles is Bulgaarse etnopopmuziek van de Balkan - zowel wat betreft haar 
functionaliteit in de industriële bestaansmechanismen, als in de manifestatie van muzikale 
motieven en idee- en tekstthema’s die karakteristiek zijn voor verwante muzikale fenomenen 
in andere Balkanlanden. 
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Opmerkelijk is ook de samenwerking tussen de uitvoerders van čalga, turbofolk, laiko en 

manele uit de verschillende Balkanlanden. Ze geven samen optredens of nemen samen liedjes 

op. De Griekse zanger Sakis en de Bulgaarse zangers Kamelija hebben bijvoorbeeld een 

tweetalig duet opgenomen dat in het Bulgaars “Искаш да се върна” (“Je wil dat ik 

terugkeer”) heet en in het Grieks “Θέλω να γυρίσεις ξανά” (“Ik wil dat je opnieuw 

terugkeert”) (zie bijlage). Ik heb zelf in Bulgarije kunnen merken dat Servische turbofolk en 

Griekse laiko daar ook populair zijn en in de discotheken worden gedraaid, net zoals de 

Bulgaarse čalga. Die muziek heeft dezelfde stilistische kenmerken en wordt dus door 

hetzelfde publiek gewaardeerd. Vaak gaat het zelfs om dezelfde nummers als de Bulgaarse: 

de meest voorkomende vorm van samenwerking tussen de artiesten uit verschillende landen is 

immers dat ze elkaar het recht verlenen om elkaars liedjes te coveren. Al waren de Servische 

teksten van turbofolk voor mensen uit West-Bulgarije redelijk goed te verstaan, toch worden 

er uiteindelijk veel liedjes ‘gebulgariseerd’ (Ivanova 2006b: 124). Onder het artikel van 

blogger Kr. Bozhinov staat een lange lijst van čalganummers en hun oorspronkelijke versies 

of coverversies die ik nog op verschillende andere sites en fora ben tegengekomen, hij is zo’n 

dertig bladzijden lang. Ter illustratie heb ik de onvolledige lijst van covers uitgevoerd door 

artiest Azis toegevoegd in de bijlage. 

Behalve Balkanmuziek wordt er ook uit andere landen inspiratie gehaald en worden er 

uiteindelijk ook liedjes geschreven door Bulgaarse songwriters: “Arabische, Indische, Turkse 

songs en instrumentale melodieën worden gebulgariseerd. Samen met de coverversies 

verschijnen er ook gecomponeerde versies van oriëntaalse en Balkanmuziekintonaties”11 

(Dimov 1999: 32). 

4.2 Nationale identiteit en beschavingskeuze 

Volgens Levy (2002a) staan Bulgaren wantrouwig tegenover hun Balkanwortels. Ze 

beschrijft de houding van een meisje tegenover čalga als volgt: ze heeft een “standvastig 

vooroordeel over alles dat zigeuners, oriëntaals, Servisch of in het algemeen Balkan ruikt” 

(“непоклатимо предубеждение спрямо всичко, което намирисва на циганско, 

ориенталско, сръбско и въобще балканско” Levy 2000: 69). Het meisje dat in Levy's tekst 

beschreven wordt is niet de enige met zulke ideeën. Waarom worden elementen die aan 

Balkan of het Oosten doen denken zo afgekeurd? 
                                                 
11 Побългаряват се арабски, индийски, турски песни и инструментални мелодии. Заедно 
с кавърверсиите се появяват и авторски версии на ориенталски и балкански музикални 
интонации. 
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Het is wat Levy “het oude dilemma” (“старата дилема” Levy 2002a) noemt, ook 

bekend als de “beschavingskeuze” (“цивилизационния избор”) de keuze tussen het Oosten 

of het Westen. Muziek met Balkan- of oriëntaalse kenmerken draagt negatieve connotaties 

met zich mee. Het Westen wordt beschouwd als “beschaafd en superieur op cultureel vlak” 

(“civilized and culturally superior” Peters 2005: 8) terwijl het Oosten wordt geassocieerd met 

“achterlijkheid”, “primitiviteit” en “onbeschaafdheid” (“изостаналост”; “примитивното”; 

“нецивилизано” Levy 1999: 67: 2002a), net zoals de Balkan. Het spreekt voor zich dat 

Bulgaren niet als achterlijk of onbeschaafd willen overkomen en daarom geen band met čalga 

willen hebben. Bovendien richt Bulgarije zich momenteel politiek op het Westen. Toch 

gebeurt er op muzikaal vlak net het omgekeerde: “als op de vraag: Westen of Oosten? 

vandaag de meeste van onze politici Westen antwoorden, dan geeft de dagelijkse cultuur 

precies het tegenovergestelde antwoord”12 (Daskalov 1999). Er zijn dus genoeg Bulgaren die 

wel geïnteresseerd zijn in čalga: oriëntaalse elementen blijken immers “een garantie op 

succes” (“гаранция на търговски успех” Dimov 1999: 32) te zijn. Wat trekt deze mensen 

dan aan in čalga? 

Volgens Kurkela (1997) is het het exotisme van de stijl die mensen aantrekt, terwijl hij 

tegelijkertijd toch vertrouwd genoeg aandoet om hen niet te bevreemden: “It is a new exciting 

musical style, a novelty, which includes enough of the old and previously experienced - 

popular music may never be too strange and difficult” (Kurkela 1997). Het gaat slechts om 

enkele oriëntaalse elementen die gebruikt worden om het geheel te kruiden. Vooral tegenover 

“gewone” discotheekmuziek heeft čalga een streepje voor omdat ze ritmisch interessanter zou 

zijn. Ook op melodieus vlak is čalga onderhoudend om naar te luisteren, maar in tegenstelling 

tot svatbarska muzika kan je er niet alleen naar luisteren maar ook op dansen. Ten slotte 

meent Kurkela dat oriëntaalse muziek ook ronduit aantrekkingskracht uitoefent precies omdàt 

ze niet politiek correct is: 

Even today, the musical style previously forbidden carries some rebellious 
connotations. Oriental pop is a kind of protest against old cultural elites and 
nomenklatura power. The fact that chalga music is not highly valued and looked down 
by the cultural establishment, musical experts, and the media, increases its 
revolutionary power (Kurkela 1997). 

Het probleem met het dilemma tussen het Oosten en de Balkan enerzijds en het Westen 

anderzijds; is dat het moderne Bulgarije zich bij het Westen wil aansluiten, maar tegelijkertijd 

nog verbonden is met het Oosten en de Balkan. De vraag waar het eigenlijk om draait is “Wie 

                                                 
12 Aко на въпроса: Запад или Изток? днес повечето наши политически дейци казват 
Запад, то битовата култура дава тъкмо противоположен отговор. 
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zijn wij?” Afhankelijk van het antwoord op deze vraag wordt bepaald wat “eigen” is en wat 

“vreemd” is en dus waarmee Bulgaren zich al dan niet identificeren. 

Levy (2000: 73-74) legt uit dat in Bulgarije “eigen” eerder wordt geassocieerd met 

westerse stijlen in plaats van met lokale tradities. Deze lokale Balkantradities werden 

gemarginaliseerd, zowel vanwege de associatie met achterlijkheid en onbeschaafdheid als 

door het institutionaliseren van de Bulgaarse volksmuziek. Ze verdwenen uit het openbaar 

leven en werden zo “vreemd”. Levy noemt de heropleving van deze muziek dan ook 

“terugkeer naar het eigene”13 (Levy 2000: 74). Kurkela houdt er een gelijkaardige visie op na: 

It may actually sound absurd to speak about the appearance of oriental music and 
Orientalism in the Balkans. Maybe a more suitable term would be oriental revival. 
Due to its Ottoman past and geographical position, the Balkans itself is, in many 
respects, oriental. Local folk cultures are at least semi-oriental, and there have also 
been oriental features in dance music for hundreds of year (Kurkela 1997). 

Het Oosten maakt deel uit van het verleden van de Balkan en dus is het niet verwonderlijk dat 

ook oriëntaalse geluiden hun plaats in de Balkan hebben. In de negentiende eeuw al gaven 

intellectuelen de voorkeur aan muziek waar deze kleuren niet in voorkwamen (Peters 2005: 

8), maar het bleef tegelijk mogelijk om deze muziek te spelen. Pas onder de communisten 

werd alle muziek, van plaatselijke minderheden of uit de buurlanden, met oriëntaalse 

stijlelementen zoals Kurkela (1997) zegt “musica non grata”, en verdween ze uit beeld. 

Ondanks de plotse boom ervan na de val van het communisme, bleef het communistische 

muziekbeleid zijn invloed uitoefenen op de visie van de Bulgaren op oriëntaalse muziek en 

het Oosten en de Balkan in het algemeen. Uit het volgende citaat van Dajnov over čalga blijkt 

ook duidelijk zijn visie over de Bulgaarse identiteit: “Ze heeft haar eigen karaktertrekken, die 

eerder Balkan- zijn dan Bulgaars - op etnisch vlak en op puur esthetisch vlak, op 

beschavingsvlak, eerder oriëntaals en oosters, dan westers”14 (Dajnov 1999b: 60). “Balkan-” 

staat tegenover “Bulgaars”, “oriëntaals en oosters” tegenover “westers”. Aangezien 

“oriëntaals en oosters” net als “Balkan-” aan čalga wordt toegeschreven, ga ik ervanuit dat 

voor hem de tegenhangers daarvan, “Bulgaars” en “westers”, ook samenhoren. Voor Dajnov 

sluit Bulgarije dus zichtbaar aan bij het Westen, en čalga past niet in dat plaatje. Hieruit blijkt 

dat Bulgaarse muziek beschermd zou moeten worden tegen vreemde invloeden, westerse 

invloeden zijn echter geen probleem vanwege de positieve bijklank die ze meedragen. Vidić 

Rasmussen merkte gelijkaardige ideeën op over de Joegoslavische turbofolk:  
                                                 
13 [В]ръщане към своето. 
14 Тя има свои характеристики, които са по-скоро балкански, отколкото български - в 
етнически аспект и в чисто естетически, цивилизационен, по-ориенталски и източен, 
отколкото западен. 
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While borrowing from the ‘West’ had hardly ever been posed as an aesthetic issue in 
Yugoslav music, the impact of ‘Južni vetar’15 was disputed as culturally subversive. It 
revived the issue of East-West duality in Yugoslav music, here again interpreted as a 
conflict between culturally progressive and regressive forces. (The notion of 
regression can be partially explained by the negative stereotyping of the Islamic 
legacy in the region) (Vidić Rasmussen 1995: 249; mijn nadruk). 

Net als in Joegoslavië wekt oriëntaalse muziek in Bulgarije heftige reacties op, die het gebied 

van muziek ruim overstijgen. Er wordt in Bulgarije evenzeer geworsteld met de verhouding 

tussen de Bulgaarse identiteit en haar Balkanerfenis in het algemeen: 

Това амбивалентно отношение към унаследеното балканско, осъзнавано като 
относително обособена и специфична културна цялост, съпътства всички етапи 
от новата история на музиката в България, като същевременно трайно 
стимулира представата за него като за “другото” на българското, 
концептуализирано не като просто различно, а най-често като онова различно, 
което се простира в зоната на нежеланото, примитивното, нецивилизованото 
(Levy 2002a).16 

De Balkanidentiteit is dubbel, zoals Agoston-Nikolova schrijft (2008:13) en staat in een 

spreidstand” tussen ‘modern’ westers en ‘primitief’ oosters. Ze is ook tegelijkertijd “eigen” en 

“vreemd”, een “tegenstelling tussen het eigen Bulgaarse en het etnisch vreemde: het 

Servische, het Griekse” (“противопоставяне между собствено българското и 

чуждоетничното: сръбско, гръцко” Ivanova 2002a: 139), vertrouwd en onbekend tegelijk. 

Dat is volgens Ivanova ook hetgene dat ervoor gezorgd heeft dat Servische turbofolk aansloeg 

in Bulgarije: het verschil tussen Bulgarije en Servië, tussen ‘eigen’ en ‘vreemd’ is niet zo 

groot (Ivanova 2006b: 120): “De lage graad van verschil helpt bij de makkelijke toeëigening 

en aanpassing ervan aan de Bulgaarse alledaagse cultuur” (Ivanova 2006b: 131)17. 

Desondanks wordt čalga dus niet zomaar door iedereen geaccepteerd en blijft ze voor velen 

eerder vreemd. 

Het is moeilijk als de muziek die als vreemd wordt beschouwd eigenlijk eigen is, maar 

“wat men erft uit het collectief geheugen kan niet makkelijk gewist worden alsof het nooit 

                                                 
15 Een band die ontstond in het midden van de jaren tachtig en bekend werd met 
samenwerkingen met een aantal verschillende zangers. Hun muziek heeft een aantal 
prominente oriëntaalse karaktertrekken. 
16 Deze ambivalente verhouding met hun geërfde Balkanverleden, die ervaren wordt als een 
relatief geïsoleerde en specifieke culturele eenheid, vergezelt alle etappes van de nieuwe 
geschiedenis van de muziek in Bulgarije, en stimuleert tegelijkertijd constant het beeld ervan 
als “andere” tegenover het Bulgaarse, dat niet alleen gewoon als verschillend begrepen wordt, 
maar het vaakst als dat verschillende dat zich uitstrekt tot de zone van het ongewilde, het 
primitieve, het onbeschaafde. 
17 Ниската степен на различия спомага за лекото им усвояване и адаптиране към 
българската всекидневна култура. 
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had bestaan” (“what is inherited through common memory cannot be easily deleted as if it 

had never existed” Levy 2002a: 217). De huidige Bulgaarse bevolking is opgegroeid met het 

ideaalbeeld van de opgepoetste volksmuziek, volledig vrij van “vreemde” invloeden, en met 

de bijbehorende ideologie van authenticiteit. Zelfs de Bulgaarse studenten die ik heb leren 

kennen en die niet meer bewust onder het communisme hebben geleefd, kregen deze ideeën 

nog steeds mee in de muzieklessen op school. Daarom lijkt het me niet meer dan normaal dat 

ze hierdoor het beeld hebben dat čalga niet is zoals het hoort, met andere woorden, “niet 

Bulgaars”. 

Nochtans spreken de čalgafans en -artiesten dit tegen. Op het internetforum Krečetalo, 

waar het artikel “Окото на тигъра” van Dimităr Božanov besproken wordt, ontspint zich de 

volgende dialoog tussen een čalgafan en een tegenstander - ik heb de smileys weggelaten (zie 

bijlage). Gebruiker IL Bandito Monco schrijft op 16 juli 2005 om 10:42: “Gaan jullie niet 

begrijpen dat popfolk de muziek van Bulgarije en het volk is? Dat is een Feit”18. Gebruiker 

MadLover antwoordt daarop om 10:50 dezelfde dag; “En wat zie jij voor Bulgaars in čalga? 

Begrijp dat čalga niets meer is dan gemodificeerde en vervormde oriëntaalse cultuur, die met 

geweld in Bulgarije is ingeplant door de analfabete mensen die haar beluisteren en de maffiosi 

die haar produceren”19. Gebruiker IL Bandito Monco reageert om 11:00 weer: “Ze is Bulgaars 

want de laatste tijd worden er veel gecomponeerde liedjes gemaakt. Oriëntaalse cultuur - waar 

heb je dat gelezen. Wij zijn op de Balkan vent, dat is de muziek hier.”20 Ook de artiesten die 

Ventsislav Dimov heeft geïnterviewd vinden dat čalga Bulgaars is (hij citeert in dit fragment 

meningen van twee producers, een zanger en een zangeres): 

Широко споделяна в интервюта от изпълнители, продуценти и издатели на 
етнопоп музика е тезата, че съвременната фолкпесен е белег на българското. 
Като една от основните ù черти се сочи българската ù национална 
принадлежност. Основания за това твърдение са: функцията ù да задоволява 
според вкуса и манталитета му насъщни потребности на съвременния българин; 
фактът, че според фолкизпълнителите песните са на книжовен български език; 
мястото, което е заела в българската интонационна среда - там, където до скоро 
са триумфирали сродните балкански образци от Сърбия, Гърция, Македония, 
Турция. Твърди се, че българската фолкпесен дава отпор както на заливащата 
ни доскоро балканска музика от съседните страни, така и на западната 

                                                 
18 Няма ли да разберете че поп-фолкът е музиката на Б-я и народа Това е Факт 
19 И какво българско виждаш в чалгата? Разбери, че чалгата не е нищо повече от 
видоизменена и изопачена ориенталска култура, която насила е насадена в България от 
неграмотните хора, които я слушат и мутрите, които я продуцират.) 
20 Българска е щото напоследък се правят много авторски песни 
Ориенталска култура - къде го чете това 
Ние сме на Балканите бе това е музиката тук 
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попмузика, лансирана от световните медийни мрежи, налагана със средствата на 
тотална реклама (Dimov 1999: 36-37).21 

Daartegenover staat dus de mening van “muziekwetenschappers en folkloristen, 

muziekredacteurs, muzikanten, zangers van volksmuziek en volksmuzikanten, componisten, 

schrijvers, journalisten”, volgens wie het enige Bulgaarse aan čalga “haar benaming en de 

nationaliteit van haar uitvoerders en geluidsdragers” is (“музиковеди и фолклористи, 

музикални редактори, музиканти, народни певци и свирачи, композитори, писатели, 

журналисти”; “названието си и гражданството на изпълнители и звуконосители” Dimov 

1999: 37). Gezien deze mensen, ondanks het feit dat ze de markt niet kunnen beïnvloeden, 

een belangrijke culturele autoriteit hebben behouden, blijft het not done om naar čalga te 

luisteren. Maar toch doen velen het graag: bluesmuzikant Vasko Krăpkata zegt tijdens een 

interview op de radio dat Statelova citeert: “De Bulgaar is een beetje een oriëntalist”22 

(Statelova 1995b: 48). Tijdens mijn verblijf in Bulgarije vertelden vele studenten me dat ze 

čalga afkeurden, toch waren het diezelfde studenten die me achteraf meenamen naar 

discotheken waar čalga werd gedraaid en lieten diezelfde studenten zich daar volledig gaan op 

de čalgamuziek, terwijl ze meezongen met de refreintjes en vrij uitdagend met elkaar dansten. 

Wanneer ik hen hier dan achteraf vragen over stelde, legden ze me uit dat ze op čalgamuziek 

dansten omdat je je makkelijk kon amuseren zo, het is simpele muziek waarop iedereen 

meteen kan meedansen. Zo konden ze alles vergeten en loslaten. Ze hadden plezier en vonden 

het gewoonweg leuk. Het lijkt me dus dat hun keuze om op čalgamuziek te dansen vooral 

gemotiveerd was door emotionele en psychologische behoeftes, zoals je verstand op nul te 

kunnen zetten en plezier te maken. 

Het is belangrijk om op te merken dat emoties ook een belangrijke rol spelen in de 

negatieve beoordeling van čalga, aangezien er aan bepaalde muzikale kwaliteiten waarden 

worden toegekend: Agoston-Nikolova noemt het ideaalbeeld waar ik het over had “de 

                                                 
21 Een breed gedeelde mening in de interviews met artiesten, producenten en uitgevers van 
etnopopmuziek is de stelling dat het hedendaagse folklied een kenmerk van het Bulgaarse is. 
Als een van haar basiskarakteristieken wordt op haar Bulgaarse nationaliteit gewezen. Deze 
bewering wordt onderbouwd met het volgende: haar functie om volgens zijn smaak en 
mentaliteit de dagelijkse behoeften van de hedendaagse Bulgaar te bevredigen; het feit dat 
volgens de folkartiesten de liedjes in de Bulgaarse standaardtaal zijn geschreven; de plaats die 
ze heeft bezet in de Bulgaarse muzikale omgeving - de plaats waarop tot voor kort verwante 
Balkanvoorbeelden uit Servië, Griekenland, Macedonië, Turkije triomfeerden. Er wordt 
beweerd dat het Bulgaarse folklied een alternatief biedt zowel voor de Balkanmuziek uit de 
buurlanden die ons tot voor kort  overweldigde, als voor de westerse popmuziek die door de 
globale medianetwerken wordt gelanceerd, wordt opgelegd door middel van totale reclame. 
22 Българинът си е малко ориенталец. 
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communistische doctrine van folklore als zijnde de morele en esthetische kern van de 

Bulgaarse natie” (“the Communist doctrine of the folklore as being the moral and esthetic 

core of the Bulgarian nation” Agoston-Nikolova 2008: 13; mijn nadruk). Wat dus meteen 

impliceert dat andere muziek immoreler is, minder voldoet op esthetisch vlak en vooral 

minder Bulgaars is en niet zo’n belangrijk deel van haar identiteit kan uitmaken. De 

eigenschappen die aan čalga worden toegeschreven, zijn precies de tegenhangers van degene 

die aan de nationale volksmuziek worden toegeschreven. Sommige mensen voelen zich dan 

ook echt in hun nationale trots gekrenkt door čalga: Levy vertelt over een man die “verhit 

pleitte voor de noodzaak om de Bulgaarse identiteit te beschermen tegen niet-Bulgaarse en in 

het bijzonder tegen oriëntaalse invloeden” (“пледираше разгорещено за необходимостта 

българската идентичност да се пази от небългарски, и особено ориенталски влияния” 

Levy 1999: 66). 

Volgens Elisaveta Vălčinova zijn er echter voldoende mensen die genoeg hebben van 

deze houding en “lijken de aantrekking tot anderen, de oprechte wens om “het eigene” niet 

aan “het vreemde” tegen te stellen, de nieuwsgierigheid, de opwinding van het onbekende of 

weinig bekende vandaag sterker” (“днес по-силни се оказват тягата към другите, 

естественото желание за непротивопоставяне на “своето” спрямо “чуждото”, 

любопитството, възбудата от непознатото или малко познатото” Vălčinova 1999: 78-79). 

Desondanks blijft de elite deze tegenstelling volhouden: 

“Instead of looking at the dilemma as a possible expression of complementary 
conditions, rather than as a choice between alternatives, that is East and West rather 
than East or West, cultural elites persist in trying - in the name of social, political and 
cultural progress - to distance Bulgarians from some of the multi-ethnic traces of their 
past. To identify the national “self” with the notion of a pure Bulgarian ethnicity is 
still the prevailing idea” (Levy 2002a: 217; nadruk in origineel). 

5 Roma’s: de ‘local other’ 

De controverse rond čalga is niet alleen een uiting van de zoektocht van de Bulgaren naar hun 

positie tegenover de ‘verre anderen’ - zowel tegenover het Westen als het Oosten -, maar 

vooral ook een uiting van de moeilijke verhouding die ze hebben met de “plaatselijke 

anderen”, namelijk de Turkse minderheid en vooral de Romaminderheid in Bulgarije. Dit 

onderscheid tussen de ‘verre andere’ en de ‘plaatselijke andere’ maakt Claire Levy in haar 

artikel “Balkanski groove: postetničeski razmišlenija na tema dalečna muzika i poželanoto 

drugo” (“Balkangroove, postetnische bedenkingen over het thema van verwijderde muziek en 

het gewenste andere”). In de Engelse versie van het artikel (“Balkan Groove: Postethnic 
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Reflections on Distant Music and the Desired Other”), maar niet in de Bulgaarse versie, 

schrijft ze: “we may still suggest that the national discourse in Bulgaria rather excludes, or at 

least pushes to the margins, not the “distant other,” but the “local other”” (Levy 2002a). Voor 

het vak Contrastieve Slavische discoursanalyse bij professor Yudin interviewde ik 

moedertaalsprekers van Russisch en Bulgaars over Roma’s. Uit deze interviews bleek 

duidelijk dat de relatie tussen Roma’s en Bulgaren ronduit slecht is. Al heb ik slechts vijf 

Bulgaren geïnterviewd, hun uitspraken lijken me toch representatief: ze stroken immers met 

de indrukken die ik heb opgedaan tijdens mijn verblijf in Bulgarije, met uitspraken die ik 

tegenkwam op Bulgaarse blogs, fora en in de commentaren bij online krantenartikels; en met 

het beeld dat van de situatie wordt geschetst in de artikels en boeken van Rosmary Statelova, 

Ventsislav Dimov, Claire Levy en Lozanka Peycheva. Het volgende citaat is een deel van het 

interview dat ik met een Bulgaarse student voerde via Skype: 

[З]начи въпреки че най-много живеят отделно, интегрирани са? 
Не, не мога да кажа, че са интегрирани, защото те самите не го правят, защото 
на тях им е по-лесно така. Никой няма да работи, ако държавата му плаща на 
месец по 500 лв. за 5-те му деца, които има. А и манталитетът им е такъв. Общо 
взето, те се стараят винаги да се изкарат потърпевши, но има и семейства, които 
живеят много по-добре от средностатистическия българин. Ако отидеш в някой 
цигански квартал, не само в Пловдив, ще видиш, че те имат повече сателитни 
чинии отколкото има НАСА сигурно. 
Така че въпросът за интеграцията им е техен личен избор -дали искат да живеят 
като всички останали нормални хора, или искат да бъдат винаги аутсайдери. 

[З]начи няколко се интегрират и други не 
Ами тези, които успяват да се интегрират, са нищожна част от всички 
остaнали.23 

Roma’s zijn niet alleen niet geïntegreerd, het is zelfs zo erg gesteld met de verhouding van 

Bulgaren en Roma’s dat het woord “zigeuner” (“циганин”) gewoonweg als scheldwoord 

wordt gebruikt. Tijdens haar interview met Roma-accordeonist Neško Nešev is het voor 

Rosmary Statelova erg moeilijk om dit thema aan te kaarten: 
                                                 
23 Dus ook al leven ze voornamelijk apart, ze zijn geïntegreerd? 
Nee, ik kan niet zeggen dat ze geïntegreerd zijn, want ze doen het zelf niet, omdat het zo 
makkelijker is voor hen. Niemand zal werken als de staat hem 500 leva per maand geeft voor 
de 5 kinderen die hij heeft. En ook hun mentaliteit is zo. In het algemeen proberen ze zich 
altijd als het slachtoffer voor te doen, maar er zijn ook gezinnen die veel beter leven dan de 
gemiddelde Bulgaar. Als je naar een of andere zigeunerbuurt gaat, niet alleen in Plovdiv, zal 
je zien dat ze meer satellietschotels hebben dan de NASA heeft, waarschijnlijk. 
Dus de kwestie van integratie is hun persoonlijke keuze - of ze willen leven zoals alle overige 
normale mensen, of dat ze voor altijd outsiders willen zijn. 
 
Dus sommigen integreren zich en anderen niet 
Wel, degenen die erin slagen om zich te integreren zijn een verwaarloosbaar deel van al de 
anderen. 
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Необходими са доста дипломатически усилия, докато въобще стане възможно 
дори само да се произнесе тази дума. Нейната конотация в България е не само 
отрицателна, но е някак допълнително подценяваща, сякаш става реч за нещо 
несериозно, нескопосано, несигурно. Показателно е, че ако в днешния публичен 
разговор изказващият се е с положително отношение към малцинството, то той 
вместо “цигани”, ще употреби новата за България, ценностно все още не 
обремена дума “роми”. […] В продължения на нашия записван разговор, траещ 
цял ден, Нешко нито веднъж няма да произнесе думата високо, само ще я 
прошепва24 (Statelova 1995b: 45-46). 

Het is in het licht van deze problematiek dat ook een deel van de controverse rond čalga moet 

worden gezien. Ivan Mirčev gebruikt in zijn artikel op de site BGReporter, een site voor 

burgerjournalistiek, het politiek correcte woord “Roma” en zijn negatief geladen tegenhanger 

“zigeuner” zelfs om popfolk en čalga te definiëren! 

Но тъй като заглавието на темата предполага все пак да избера един от 
термините чалга или попфолк, то е като да избереш роми пред цигани! И тъй 
като все пак има разлика от ром до ром - аналогично не всичко, което бълва тази 
индустрия, е пълен боклук25 (Mirčev 2009). 

Het gebruik van een ander woord voor iets verandert het wezen daarvan dus nog niet, en 

ondanks de positieve noot op het einde van het citaat zegt Mirčev eigenlijk dat de meeste 

čalga afval is en - onrechtstreeks - dat de meeste Roma’s dat ook zijn. Op zich zou dit een 

vergelijking als een andere kunnen zijn, maar mij lijkt het niet zo toevallig dat Mirčev - al dan 

niet bewust - čalga in verband brengt met vuilnis. Kurkela schrijft het volgende: “[I]t is likely 

that, for Bulgarian folkpop and ethnopop audiences, oriental style does not primarily signify 

Turkishness or Gypsyness nor does it refer to any other defined cultural entity” (Kurkela 

1997). Het is inderdaad zo dat čalgaluisteraars niet naar čalga luisteren omdát er een verband 

is tussen čalga en Roma’s of Turken. Levy stelt ook duidelijk dat čalga niet de muziek is van 

een bepaalde minderheid, maar wel kenmerken van muziek van minderheidsgroepen 

integreert (Levy 2000: 75). Čalga heeft trouwens dezelfde relatie met andere muziekstijlen. 

                                                 
24 Er zijn aanzienlijk wat diplomatische inspanningen nodig, voor het überhaupt mogelijk 
wordt om dat woord zelfs maar uit te spreken. Haar connotatie in Bulgarije is niet alleen 
negatief, maar is daarbovenop op één of andere manier geringschattend, het gaat haast over 
iets onserieus, iets onbekwaams, iets onzekers. Het is veelbetekenend, dat als in de 
hedendaagse publieke conversatie de spreker een positieve houding heeft tegenover de 
minderheid, dat hij dan in plaats van “zigeuners” het nieuwe voor Bulgarije, nog niet met een 
waardeoordeel geladen woord “Roma’s” zal gebruiken. […] In het vervolg van ons 
opgenomen gesprek, dat de hele dag duurt, zal Neško het woord niet één keer luidop 
uitspreken, maar het alleen maar fluisteren. 
25 Maar aangezien de titel van het thema nu eenmaal veronderstelt dat ik een van de termen 
čalga of popfolk kies, dat is alsof je Roma's verkiest boven zigeuners! En aangezien er nu 
eenmaal een verschil is van Roma op Roma - zo is ook niet alles dat deze industrie uitspuugt 
compleet afval. 
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Desondanks associëren de tegenstanders van čalga haar toch met de plaatselijke minderheden. 

Vanwege het negatieve beeld dat ze hebben van deze minderheden draagt dit bij tot hun 

negatieve houding tegenover čalga. 

Ik moet hierbij even opmerken dat ik me toespits op de plaats van Roma’s in de 

Bulgaarse muziekwereld en de Turkse minderheid er over het algemeen buiten laat. Ik heb 

hier verschillende redenen voor. Om te beginnen is de verhouding tussen Bulgaren en de 

Turkse minderheid een stuk beter dan de verhouding met de Roma’s. Dit wil niet zeggen dat 

er geen onderlinge problemen zijn, er zijn bijvoorbeeld wel degelijk gevallen van 

discriminatie en een aantal twistpunten - bijvoorbeeld het gebruik van Turks op school -, maar 

er is niet echt sprake van een serieus maatschappelijk conflict: de Turkse minderheid is goed 

geïntegreerd. Wat muziek betreft: de Turkse muzikanten hebben evenzeer als Roma’s een 

aandeel in de ontwikkeling van svatbarska muzika en oriëntaalse stijl in Bulgarije. Het lijkt 

mij echter dat de rol van Roma’s in de Bulgaarse muziekwereld een andere kwestie is in de 

ogen van de Bulgaren, dan die van de Turken. Ik denk dat de Turkse aanwezigheid eerder in 

verband wordt gebracht met de Ottomaanse geschiedenis van Bulgarije en de aanwezigheid 

van een Balkanfeel in muziek. Aangezien ik het daar in het vorige hoofdstuk al over heb 

gehad, concentreer ik me hier vooral op de Roma’s. Daarbij blijven de Turken wel een 

belangrijke “local other” en zal ik ze dus toch af en toe vermelden. 

5.1 De rol van Roma’s in čalga 

Natuurlijk is de associatie tussen čalga en de Bulgaarse minderheden niet zomaar uit het niets 

ontstaan. “Ongeacht of het gaat over het verleden of het heden, over huwelijks- of 

etnopopmuziek, čalga is bijna altijd verbonden met Romamuzikanten”26 (Peycheva 1999: 60). 

Om te beginnen drukt het woord čalga zelf de associatie met Roma’s en Turken uit, zoals ik al 

heb uitgelegd in hoofdstuk 2.1. Bovendien zijn er inderdaad een redelijk aantal Roma’s die 

actief zijn in de čalgawereld, zoals zangers, zangeressen, muzikanten, songschrijvers. 

Bekende voorbeelden zijn Sofi Marinova, Azis en Orkestăr Kristali. Het lijkt logisch dat er 

onder de čalga-artiesten ook Roma’s zijn, net zoals ze deel uitmaken van de rest van de 

Bulgaarse maatschappij, maar het is minder evident voor degenen die dat liever niet geweten 

willen hebben omdat het om publieke sector gaat. “Het is een feit dat de muzikaliteit van de 

zigeuners die ene kwaliteit van hen is die als enige positief is met op de achtergrond veel 

                                                 
26 Независимо от това дали се отнася за миналото или съвременноста, за сватбарската или 
етнопоп музиката, чалгата почти винаги се свързва с ромските музиканти. 
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negatieve kwaliteiten”27 (Peycheva 1998: 138). In zekere zin horen ze dus meer dan op andere 

plaatsen thuis in de muzieksector, maar het is iets anders om een groep Roma’s op een 

huwelijksfeest muziek te laten spelen, dan om ze als idolen op de televisie door kijkers en 

luisteraars verheerlijkt te zien worden. De verhouding met Roma’s als muzikanten blijft 

tegenstrijdig, ondanks het feit dat “in de tweede helft van de 20e eeuw zigeunermuzikanten de 

auteurs en de uitvoerders zijn van de meest populaire en best verkochte muziek in Bulgarije - 

de muziek van de huwelijksorkesten, en de als etnopop gedefinieerde muziek, die čalga 

genoemd wordt, in de jaren negentig” (“In the second half of 20th century Gypsy musicians 

are authors and performers of the most popular and best-sold music in Bulgaria – the music of 

the wedding orchestras, and in the 1990s defined as ethnopop music, called calga” (Dimov & 

Peycheva 2003: 190-191). Ivanova spreekt van een “tolerante instelling” (“толерантното 

отношение” Ivanova 2002a: 140) tegenover Roma-artiesten. Of zoals Goran Bregović vertelt 

over zijn Romamuzikanten in een interview: “Gewoonlijk schamen we ons allemaal voor hen, 

maar we kunnen niet zonder hen”28 (Levy 2000: 78). Misschien worden Roma-artiesten wel 

getolereerd binnen čalga en misschien zou dat kunnen bijdragen tot de maatschappelijke 

integratie van Roma’s. Maar volgens mij zorgt hun aanwezigheid in čalga eerder voor een 

grotere intolerantie tegenover čalgamuziek. 

Er zijn niet alleen Roma-artiesten die čalga uitvoeren, er zijn ook muzikale kenmerken 

die čalga gemeen heeft met Romamuziek. Deze zijn eigenlijk precies dezelfde als de 

elementen die als oriëntaals worden beschouwd, met als belangrijkste element dus het kjuček-

ritme. Dat dit dezelfde elementen zijn die worden geassocieerd met het Oosten en de Balkan 

is niet zo verwonderlijk. Tenslotte zijn de Roma’s, als minderheid aanwezig in de 

verschillende Balkanlanden, “een origineel medium, vertaler en integrator tussen de aparte 

Balkanmuziektalen”29 (Dimov 1999: 35). Er is dan ook “geen gemeenschappelijke 

Romamuziekstijl, noch een speciale manier om muzikale identiteit te creëren die zou gelden 

voor zigeuners over de hele planeet”30 (Dimov 2008: 1). Het specifieke aan zigeunermuziek is 

juist dat zij elementen uit muziekstijlen die ze kennen overnemen en daar hun eigen ding mee 

doen. Dimitrijevski merkt bijvoorbeeld op dat de harmonisering die Romazangeres Esma 

                                                 
27 Факт е, че музикалността на циганите е това тяхно качество, единствено позитивно на 
фона на много негативни. 
28 Обикновено всички се срамуваме от тях, но без тях не можем. 
29 Своеобразен посредник, преводач и интегратор между отделните балкански 
музикални езици. 
30 No common Roma musical style, nor a special way for creation of musical identity, that 
would be valid for the Gypsies over the whole planet. 
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Redžepova en haar man Stevo Teodosievski gebruiken in hun arrangementen dezelfde is, als 

die waar andere muzikanten gebruik van maken bij het spelen van etnopop of van 

gearrangeerde traditionele muziek (Dimitrijevski 2008: 17). Kurkela schrijft: 

Unlike Gypsy chalga, Bulgarian folkpop Orientalism is not directly based on a certain 
tradition. As in transnational popmusic in general, only some elements referring to 
oriental music are borrowed by the folkpop arrangers, in order to bring some exotic 
colour to the mainstream style (Kurkela 1997). 

Maar dat is precies wat Romamuziek en Bulgaarse čalga met elkaar gemeen hebben: dat ze de 

nationale grenzen overschrijden en niet gebaseerd zijn op een bepaalde traditie, maar alle 

muzikale elementen gebruiken die van pas komen. Dit traditie-overschrijdend aspect zouden 

we wel kunnen typeren als een specifieke Romatraditie en dus gebruiken de Roma’s ook de 

minder politiek correcte muzikale elementen: die met oriëntaalse en Balkankenmerken. Čalga 

is een muziekstijl die “anti-etnocentrisch” (Statelova 2001: 68) is, net als Romamuziek, in 

tegenstelling tot de Bulgaarse narodna muzika waarin zoals gezegd het puur en authentiek 

Bulgaarse van groot belang is: “While nationalist discourse insists on the uniqueness of 

Bulgarian culture, chalga and its fans proclaim an expanded identity” (Rice 2002: 39). 

5.2 ‘Ciganija’ 

Een interessant artikel over het etnocentrische idee van narodna muzika en haar tegenbeeld 

ciganija is ““Ciganija” i bălgarska identičnost (Aksiologični aspekti)” (““Ciganija” en 

Bulgaarse identeit (Axiologische aspecten)”), geschreven door Lozanka Peycheva. Ze 

bespreekt in dit artikel de positie die Todor Bakalov inneemt in zijn boek Svatbarskite 

orkestri. De definitie die van ciganija wordt gegeven is de volgende: ““Ciganija” is muziek 

die door een aantal huwelijksmuzikanten wordt uitgevoerd, niet zigeuners, vaak Bulgaren, die 

de “zuivere”, “ware” Bulgaarse volksmuziek onrecht aandoet”31 (Peycheva 1998: 135). 

Behalve ciganija vindt Peycheva nog een aantal belangrijke trefwoorden doorheen het boek 

die allemaal afgeleid zijn van de stam “циган” (“zigeuner”). Er wordt een verband gelegd 

tussen deze woorden en “de kwestie van de “zuivere”, “ware” Bulgaarse volksmuziek, van de 

“kitsch” in die muziek, de redenen voor haar verloedering, van de mechanismen waardoor ze 

moet worden geregulariseerd en bewaard” (“въпросът за “чистата”, “истинската” 

българска народна музика, за “кича” в нея, за причините за развалянето ù, за 

механизмите по които тя трябва да бъде регулирана и предпазвана” Peycheva 1998: 

                                                 
31 “Цигания” е музиката, изпълнявана от някои сватбарски музиканти, не цигани, често 
българи, която изневерява на "чистата", "истинската" българска народна музика. 



 30 

133). In een interview door Bakalov wordt gepraat over muziek met “niet-Bulgaarse 

elementen” (“небългарски елементи”) beschouwt als “onserieuze muziek” (“несериозна 

[…] музика”) (Peycheva 1998: 135). Het is duidelijk dat deze muziek een bedreiging vormt 

voor de Bulgaarse narodna muzika. Peycheva definieert het idee dat Bakalov met het woord 

ciganija uitdrukt als “vervuiling van de Bulgaarse muziek, waarbij er niet per se 

zigeunermuzikanten deelnemen” (“замърсяване на българската музика, в което не е 

задължително да участват цигански музиканти” Peycheva 1998: 138). Om de Bulgaarse 

muziek hiervan te vrijwaren, meent Bakalov dat er inmenging van de overheid nodig is 

(Peycheva 1998: 137). 

Al gaat het hier dus om svatbarska muzika, het is niet moeilijk om de lijn door te 

trekken naar čalga. Tijdens interviews van Peycheva met Romamuzikanten over de betekenis 

van het woord čalga, wordt het woord pas als negatief beschouwd wanneer er wordt 

gesproken over de manier waarop Bulgaren het woord gebruiken (Peycheva 1999: 63). Een 

geïnterviewde, A. Michajlov, geeft dan aan dat čalga voor hem een “scheldwoord” (“обидна 

дума” Peycheva 1999: 63) is. Peycheva legt vervolgens uit dat dit te maken heeft met de 

associatie van čalga met ciganija. Ze legt in haar artikel rond het boek van Bakalov ook de 

link met de mediastorm rond čalga in 1997 (Peycheva 1998: 137), waar ik later nog op 

terugkom. In de krantenartikelen die hieromtrent werden gepubliceerd, werden de termen 

‘čalga’ en ‘ciganija’ veelvuldig door elkaar gebruikt en geassocieerd met “verwijdering van 

het Bulgaarse - slechte smaak, primitivisme, commercialisering” (“отдалечаване от 

българското - лош вкус, примитивизъм, комерсиализация” Peycheva 1998: 139). En al 

nemen aan ciganija niet per se Roma’s deel, het is duidelijk door het gebruik van precies deze 

term dat zij geassocieerd worden met de besproken muzikale evoluties. Bakalov beschouwt 

deze evoluties duidelijk als erg negatief. Omdat hij zijn idee uiteenzet met een terminologie 

gebaseerd op het woord ‘zigeuner’, is het duidelijk dat hij ook negatief staat tegenover 

Roma’s. Ook al wordt ciganija volgens hem niet altijd uitgevoerd door Roma’s, hij 

beschuldigt hen toch in elk geval ervan er een rol in te spelen. 

Bakalov is natuurlijk niet de enige die een dergelijke terminologie gebruikt. Een veel 

voorkomende uitdrukking is bijvoorbeeld ‘циганска работа’ of ‘zigeunerwerk’, “een 

uitdrukking die […] gebruikt wordt om een taak of een gebeurtenis te beschrijven die niet 

fatsoenlijk of met onvoldoende inspanning is uitgevoerd” (“a phrase used […] to describe a 

task or event accomplished improperly or with insufficient effort” Buchanan 1995: 386). Een 

andere versie van deze uitdrukking is ‘хубава работа, ама циганска…’ of ‘mooi werk, maar 
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wel zigeunerwerk…’ en het betekent precies hetzelfde. Ook hier wordt het woord ‘zigeuner’ 

weer negatief gebruikt. 

Levy vertelt in haar bijdrage aan het verzamelwerk Music, popular culture, identities 

van Richard Young over een frappant geval waarbij nog een woord afgeleid van “zigeuner” 

werd gebruikt: ‘циганизация’, dat vertaald zou moeten worden met een neologisme zoals 

‘zigeunerisering’ of ‘verzigeunering’. Het gaat hierover: 

A petition to the Bulgarian Parliament, initiated in December 1999 by prominent 
cultural figures, pleaded for a “cleansing” of the national soundscape of what, for 
Bulgarians who signed it, were the “bad,” “vulgar” and - most importantly (!) - 
“strange” sounds coming from the “uncivilized” experiences of the local Gypsies and 
Turks. Neglecting the fact that these minorities are the biggest in Bulgaria, the petition 
expressed concern about an invasion by their music which might result in the 
“gypsification” and “turkification” of the Bulgarian nation (Levy 2002a: 224). 

Deze petitie is een rechtstreeks gevolg van de controverse rond čalga en illustreert nogmaals 

de negatieve houding tegenover čalga en de nationale minderheden die veel Bulgaren erop 

nahouden. Ze drukt de angst uit om de goed geconstrueerde Bulgaarse identiteit te verliezen 

aan precies die elementen die er zorgvuldig uit waren gezuiverd. Het probleem is dat dit 

concept van een mono-etnische natie er weliswaar in slaagt om de minderheden uit te sluiten, 

maar daarmee zijn ze nog niet uit de realiteit verdwenen. De nieuwe democratie en de nieuwe 

commerciële vrijheid maken etnische muziek wel actueel, schrijft Levy, maar de negativiteit 

waar die tegen moet opboksen is daarmee nog niet verdwenen (Levy 2000: 75): “Integendeel 

- de democratisering lijkt helemaal niet te raken aan de oude vooroordelen tegenover de 

“čalgija” als “zigeunerwerk”, als iets “onbeschaafds”, dat daarbij de “authenticiteit” en de 

“zuiverheid” van de Bulgaarse cultuur onteert”32 (Levy 2000: 75). Ik denk dat de plotse 

prominente aanwezigheid van čalga er juist voor heeft gezorgd dat er een té hevige reactie 

ontstond tegen de ‘aanval’ op hun identiteit. En al zijn Roma’s slechts ten dele 

‘verantwoordelijk’ voor het ontstaan van čalga, het verband dat tussen Roma’s en čalga wordt 

gelegd komt hun imago niet ten goede. De ideologie van de mono-etnische identiteit blijft 

haar invloed uitoefenen op de Bulgaarse visie van de maatschappij en de muziek, en “dit 

standpunt stimuleert en versterkt, eventueel niet een racistische is, maar wel op zijn minst een 

vijandige houding tegenover de dragers van elke veronderstelde “niet-Bulgaarse” invloed, 

waaronder invloeden verstaan worden die afkomstig zijn van de lokale culturen van de 

zigeuners en de Turken” (“this point of view stimulates and reinforces, if not a racist, then at 

                                                 
32 Напротив - демократизирането сякаш въобще не докосва старите предубеждения към 
“чалгията” като към “циганска работа”, като към нещо “нецивилизовано”, 
оскверняващо при това “автентичността” и “чистотата” на българската култура. 
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least a hostile attitude towards the bearers of any presumed “non-bulgarian” influences, which 

are understood to mean influences coming from the local cultures of Gypsies and Turks” 

Levy 2002a: 218). 

5.3 De visie van Roma’s op čalga 

Ik heb voortdurend uitgelegd hoe čalga op zich geen Romamuziek is, dat ze wel een band 

heeft met Romamuziek, maar dat er een even sterke band is tussen čalga en andere soorten 

muziek. Er is één punt dat ik slechts even heb vermeld in 2.1, maar dat meer aandacht 

verdient: Roma’s beschouwen čalga als hun muziek. Of beter gezegd, ze noemen hun eigen 

muziek ook čalga. In het artikel “Săblazenata muzika (Čalgata spored romskite muzikanti)” 

(“De verleidelijke muziek (Čalga volgens de Romamuzikanten”) beschrijft Lozanka Peycheva 

wat čalga betekent voor Romamuzikanten op basis van gesprekken die ze met hen gevoerd 

heeft over een periode van acht jaar. Ze benadrukt dat čalga slechts één van de vele woorden 

is uit het muziekjargon dat specifiek is voor Romamuzikanten (Peycheva 1999: 61). De 

geïnterviewden geven aan dat čalga als functie heeft feestmuziek te zijn en dus een rol speelt 

bij belangrijke sociale gebeurtenissen zoals huwelijken en andere familiefeesten (Peycheva 

1999: 63). Wat de inhoud van čalga betreft, maakt Peycheva een belangrijke opmerking: “niet 

één van de stemmen van de geïnterviewde Romamuzikanten laat een negatieve houding 

tegenover čalga zien, die karakteristiek is voor het hedendaagse intellectuele discours bij ons” 

(“нито един от гласовете на интервюираните ромски цигани не изповядва негативно 

отношение към чалгата, характерно за днешния интелектуален дискурс у нас”. Met 

čalga verwijzen Roma’s dus naar hun “eigen muziek” (“собствената музика” Peycheva 

1999: 61). Ik citeer hieronder een uitleg over Bulgaarse ciganija en een paar definities van 

čalga. Ze zijn niet geschreven in standaard-Bulgaars, het lijken me eerder transcripties van de 

gesproken interviews: 

“[Н]ашта цигания я няма никъде. Нашта е най-голямата цигания. И по-добрите 
според мен, сме ние — ние имитираме цял свят. Ние можем да свирим — искам 
да кажа за музикантите в България, които сме, чалгаджиите — имаме много 
музиканти, които можем да имитираме и унгарско, и руско циганско, и нашто 
си. Докато нас не можат да ни имитират, никой в цял свят.” (Ф. Симеонов) 
[…] 
“Чалга значи нещо — по-жива музика: кючеци, чалгаджийска музика, за сватба. 
Чалга е свободен стил. Свириш квот ти идва, просто свободна музика. […]” (Цв. 
Маринова) 
 “[…] Смесвания на различни стилове, ей това е чалга. […] Хубава музика, — 
свободна, майсторска музика.” (Д. Димитров) 
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“[…] И да свириш виртуозно народна музика. […] И да я свирим малко по-
различно от нормалното. […] И става по-интересно.” (В. Памуков)33 (Peycheva 
1999: 62). 

Simeonov gebruikt het woord ciganija op een positieve manier om Romamuziek aan te 

duiden en aan čalga schrijven de andere geïnterviewden ook alleen maar positieve 

eigenschappen toe. De kernwoorden van čalga zijn vrijheid, virtuositeit, improvisatie en 

vermenging. De Romamuzikanten zetten zich hiermee duidelijk af tegen de waarden van het 

establishment, met ‘vrijheid’ en ‘vermenging’ als tegenhangers van ‘authenticiteit’ en 

‘zuiverheid’. De muzikanten zijn zich daarvan bewust én ze zijn er trots op: 

“Цигания в музиката — такъв стил не съм слушал аз. Понеже е прието 
“циганска работа”, нали, “хубава работа, ама циганска”, сички казват така, 
затова — цигания. Обаче такова нещо не вервам. Цигания в музиката — може 
да се каже това, че примерно едно българско хоро е точно ограничено: акорди, 
хармония, соло […]. И ако нещо по-различно се направи, вече става цигания. 
Ако се поосвободи малко от ограниченията, това му викат цигания. Това не е 
цигания обаче, това е просто... преработка. Затова е интересна музиката, щото аз 
го свирим по един начин, той — по друг, тя по друг начин го разбира и секи 
дава нещо от себе си. Затова е интересна музиката. Това не е цигания, това е 
разнообразие. Затова хората харесват чалгата.” (Д. Димитров)34 (Peycheva 
1999:63). 

Volgens Dimitrov is het dus opnieuw vermenging die muziek mooi maakt, deze keer niet de 

vermenging van stijlen, maar van losse ideeën van muzikanten over dezelfde muziek. 

Statelova noemt dit de basis van čalga: de “esthetiek van het mengen” (“естетика на 
                                                 
33 “[O]nze ciganija, die is er nergens. Die van ons is de allergrootste ciganija. En de beteren 
volgens mij, zijn wij — wij imiteren de hele wereld. Wij kunnen spelen — ik wil zeggen over 
de muzikanten in Bulgarije, die zijn wij, de čalgadžii — wij hebben veel muzikanten die we 
kunnen imiteren, ook het Hongaarse, ook het Russisch-zigeunerse, ook het onze. Terwijl ze 
ons niet kunnen nadoen, niemand in de hele wereld.” (F. Simeonov) 
“Čalga betekent iets — levendigere muziek: kjučeks, čalgadžijska muziek, voor op een 
huwelijk. Čalga is een vrije stijl. Je speelt wat er maar in je opkomt, gewoon vrije muziek. 
[…]” (Cv. Marinova) 
“[…] Vermengingen van verschillende stijlen, wel dat is čalga. […] Mooie muziek — vrije, 
meesterlijke muziek.” (D. Dimitrov) 
“[…] En dat je volksmuziek virtuoos speelt. […] En dat je haar een beetje anders speelt dan 
normaal. […] En het wordt interessanter.” (V. Pamukov) 
34 “Ciganija in muziek — zo’n stijl heb ik niet gehoord. Aangezien 
“zigeunerwerk”geaccepteerd is, weet je wel, “mooi werk, maar wel zigeunerwerk”, iedereen 
zegt dat zo, daarom — ciganija. Maar zoiets geloof ik niet. Ciganija in muziek — het kan zo 
gezegd worden, bijvoorbeeld dat een Bulgaarse horo precies beperkt is: akkoorden, harmonie, 
solo […]. En als er iets verschillend gedaan wordt, dan wordt het al ciganija. Als men zich 
een beetje bevrijdt van de beperkingen, dan noemen ze dat ciganija. Maar dat is geen 
ciganija, dat is gewoon... bewerking. Daarom is muziek interessant, omdat ik haar op één 
manier speel, hij — op een andere, zij begrijpt het op een andere manier en ieder geeft iets 
van zichzelf. Daarom is muziek interessant. Dat is geen ciganija, dat is verscheidenheid. 
Daarom houden de mensen van čalga.” (D. Dimitrov) 
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смесването”) waarvan het principe “alles is combineerbaar met alles” (“всичко е съчетаемо 

с всичко”) is (Statelova 1995b: 49). Dit is een punt waarop Romačalga overeenkomt met 

‘modernere’ čalga: de achterliggende filosofie bij het maken van de muziek is dezelfde, en 

komt er op neer dat alles mogelijk is zolang het goed klinkt, alle combinaties van stijlen en 

muzikale ideeën zijn mogelijk. Vastgelegde regels en normen doen er niet toe. Een verschil 

tussen Romačalga en ‘modernere’ čalga is dan weer de muziekvorm. Romačalga komt 

eigenlijk nog steeds overeen met de svatbarska muzika uit de jaren tachtig en is voornamelijk 

instrumentale muziek. ‘Modernere’ čalga laat het improvisatie-element van die muziek links 

liggen en valt terug op de structuur van het lied: dat stimuleert volgens Levy “de dans- en de 

bredere deelname” (“танцувалното и по-широкото участие” Levy 1999: 69) 

Wat Roma’s vinden van ‘modernere’ čalga wordt bijna nergens geïllustreerd, behalve 

de mening van svatbarski muzikanten: “Wedding musicians blame chalga for the decline in 

popularity of wedding music; they criticize chalga for being more pop than folk, and they feel 

that it is technically inferior to wedding music” (Silverman 2007: 86). Het vinden van 

meningen van Roma’s over čalga werd ook bemoeilijkt door de dubbele betekenis van čalga 

als Romamuziek en als equivalent van popfolk. Wel vond ik uitspraken van Bulgaren die 

ervan overtuigd waren dat Roma’s čalga luisteren. Op het internetforum Krečetalo schrijft 

gebruiker Deljan op 16 juli 2005 om 17:49: “En nee, ik luister geen Turkse muziek want ik 

ben een Bulgaar, maar ik begrijp waarom er in Bulgarije mensen zijn die haar beluisteren. 

Tenslotte is 8-9% Turk, 3-4% is zigeuner!”35 (zie bijlage). Ook de Bulgaarse student waarmee 

ik een gesprek via Skype voerde over Roma’s meent dat zij naar čalga luisteren: “Maar ze is 

beslist de lievelingsmuziek van een enorm deel van de Bulgaren, dat is een feit. En dan 

hebben we het nog niet over de zigeuners. Zij luisteren alleen maar daarnaar...” Het verschil 

tussen deze twee uitspraken is dat forumgebruiker Deljan meent dat er “Turkse muziek” 

geluisterd wordt in Bulgarije omdat de Turkse en de Romaminderheid ernaar luisteren, terwijl 

de student waarmee ik op Skype praatte zegt dat ook veel Bulgaren graag čalga luisteren. Hoe 

het ook zij, het lijkt me aannemelijk dat Roma’s zeker even veel naar čalga luisteren als 

Bulgaren, ze worden er sowieso even vaak aan blootgesteld in het openbare leven. 

                                                 
35 И, не не слушам турска музика защото съм българин, но разбирам защо има хора в 
България които я слушат. Все пак 8-9% са турци, 3-4% са цигани! 
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5.4 Romamuziek als deel van de Bulgaarse identiteit 

Ik wil graag ingaan op een interessante denkpiste van Carol Silverman: “Although it inspired 

chalga, wedding music began to be seen in contrast to it, as folk music. Recently, fatigue with 

chalga and nationalistic ideologies are revitalizing wedding music” (Silverman 2007: 69). Ze 

demonstreert dit aan de hand van de evolutie van de groep Kanarite, die eigenlijk sowieso al 

een “fatsoenlijke” (“well-behaved” Silverman 2007: 88) band waren. Ze beschrijft hoe er 

steeds minder Roma- en Turkse elementen op hun cd’s te vinden zijn en steeds meer op de 

traditie van de narodna muzika een beroep gedaan wordt. Al werken ze veelvuldig samen met 

čalga-artiesten, ze slagen erin om alleen de “positievere” punten van čalga mee over te 

nemen: “succes, moderniteit, en technologie” (success, modernity, and technology” 

(Silverman 2007: 90) en zich te profileren als door en door Bulgaarse groep: 

The band has come to stand for the Eastern Orthodox religion, family values, 
optimism, and the nation (i.e., the Bulgarian majority). They have distanced 
themselves from Romani and Turkish musical motifs and cultural symbols. I do not 
think this is accidental. Especially at a time when anti-Muslim sentiments are being 
openly expressed by the Attack party, Kanarite has tapped into a nationalistic musical 
vein (Silverman 2007: 90). 

Zoals ik vermeldde in 1.1.2 beschouwden Romamuzikanten zich tegenover čalga al als 

bewaarders van de Bulgaarse volksmuziek, maar het is wel erg ironisch als Bulgaren 

svatbarska muzika nu als medium voor nationalistische of zelfs patriottistische ideeën 

gebruiken. Dat zou betekenen dat ze zich afzetten tegen de ‘verzigeunering’ door čalga met 

behulp van échte Romamuziek, en dus eigenlijk zelf zo de ‘verzigeunering’ van de Bulgaarse 

natie in de hand werken. Nu lijkt de muziek van de Kanarite mij meer een verzwakte vorm 

van Romamuziek en ben ik van mening dat de ‘bevroren’ vorm van narodna muzika nog 

steeds als de meest Bulgaarse muziek wordt beschouwd. Wel heb ik gemerkt dat de meeste 

Bulgaren die ik ken de muziek van Ivo Papazov, Petăr Ralčev enzovoort appreciëren, er een 

positieve houding tegenover aannemen en haar bijvoorbeeld gesofisticeerd vinden. Het leek 

me inderdaad dat hiermee ook een gevoel van trots gepaard ging omdat deze mensen dezelfde 

nationaliteit hadden als zij. Het is ook veelbetekenend dat Ivo Papazov in 2005 ereburger 

mocht worden van Stara Zagora en dat zijn groep Trakija gevraagd wordt om belangrijke 

politieke evenementen muzikaal luister bij te zetten (Silverman 2007: 92). Silverman merkt 

op dat de groep op de cover van hun cd uit 2003, Fairground/Panair, traditionele Bulgaarse 

kostuums dragen: “I believe that this imagery reflects the repositioning of wedding music as 

folk music in opposition to chalga. It also reflects Papazov’s genuine attachment to Bulgaria 

as a nation” (Silverman 2007: 91). Deze cd was hun laatste grootste succes in het Westen, en 
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ik vraag me af of dat niet heeft bijgedragen tot hun comeback in Bulgarije, maar dan nu als 

maatschappelijk geaccepteerde muziekgroep. In het licht van de politieke oriëntatie naar het 

Westen en bij uitbreiding de hele Bulgaarse maatschappij - cfr. het vorige hoofdstuk -, lijkt 

het me mogelijk dat de Bulgaren het positieve beeld dat het Westen heeft van hun 

Romamuzikanten uiteindelijk overneemt. De oriëntatie naar het Westen zorgt dus zo eigenlijk 

voor een aanvaarding van iets oriëntaals. 

En zelfs al staat svatbarska muzika naar mijn mening nog steeds niet centraal in de 

idee van de Bulgaarse natie, ik denk wel dat ze tegenwoordig mag bijdragen aan de 

constructie van de Bulgaarse identiteit. Of dit nu is in het volle bewustzijn dat op deze manier 

Roma’s en Turken als een deel van de Bulgaarse natie worden beschouwd, of dat het gaat om 

een toeëigening, een bulgarisering van iets “vreemds”, het is in ieder geval een verbreding 

van het concept van de Bulgaarse identiteit en daarom een opmerkelijke evolutie. 

6 Čalga: voor en tegen 

In de vorige twee hoofdstukken heb ik twee belangrijke aspecten van de polemiek rond čalga 

toegelicht. In dit hoofdstuk wil ik ingaan op de discussie rond čalga zelf en de beweegredenen 

van haar opponenten. Čalga wekt zowel discussies op rond het wereldbeeld dat ze promoot, 

haar visuele en tekstuele inhoud, als over de wereld waarin ze gedijt en haar plaats in de 

Bulgaarse maatschappij. 

6.1 Werkelijkheid en fantasie: leven in Čalgaria 

Zoals eerder gezegd, is het plotse succes van čalga een gevolg van de liberalisering van de 

markt in Bulgarije na de val van het communisme. En “čalga betekent geld” (“чалгата 

означава пари” Dnes 2008), want er is grote vraag naar. Binnen de kortste keren is čalga de 

meest geproduceerde muziek van Bulgarije en alomtegenwoordig: 

Cред доминиращите нотки, изпълващи звуковото пространство на улични 
пазари, дискотеки, домашни празненства, често - автобуси, в по-редки случаи - 
и на някои частни радио и телевизионни станции […], ясно се долавят онези 
специфични, щедри на “източна” чувственост интонации, асоциращи в най-
широк смисъл “балканското” (Levy 2000: 74).36 

                                                 
36 Tussen de dominerende nootjes die het geluidsterrein inpalmen van markten op straat, 
discotheken, huiselijke feestelijkheden, vaak - autobussen, in zeldzamere gevallen - ook van 
enkele privé radio- en tv-stations […], zijn die specifieke klanktinten, rijk aan oosterse 
sensualiteit die in de breedste zin geassocieerd wordt met “Balkan”, duidelijk waarneembaar. 
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In de tweede helft van de jaren negentig ontstond er echter een ware mediastorm rond čalga: 

in de kranten werd er tegen haar geprotesteerd en opgeroepen tot een ingreep van bovenaf: 

In the pages of different newspapers and periodicals, it has been not an isolated 
occurrence to read slogans such as “Down with kyuchek!” (the oriental belly dance), 
or “Next elections I’ll vote for the party which will ban chalga”, or warnings such as 
“It wouldn’t be surprising if soon the national anthem sounded oriental” (Levy 2002a: 
225). 

Omdat čalga groeide samen met de sociaal-economische problemen in Bulgarije, wordt ze 

daar uiteindelijk ook mee vereenzelvigd: volgens Azarova is čalga een “Eufemisme voor de 

benaming van de problemen van het echte leven en de echte dood” (“Евфемизъм за 

назоваване на проблемите на истинския живот и истинската смърт” Azarova 1999: 15). 

Maar als eufemisme zou čalga positiever moeten zijn dan het echte leven: hoe ziet het 

čalgaleven er dan uit? 

Uit de analyse van een groot aantal teksten van čalganummers die Valentina Venkova 

en Galina Kurteva uitvoeren, blijkt dat het gebruikte vocabularium grotendeels overeenkomt 

met de meest gebruikte lexemen in het Bulgaars in het algemeen en dat ze “op zijn Spartaans 

van weinig woorden zijn en voornamelijk bestaan uit zelfstandige naamwoorden, existentiële 

werkwoorden en voornaamwoorden” (“са по спартански немногословни и се състоят 

предимно от съществителни, екзистенциални глаголи и местоимения” Kurteva & 

Venkova 1999: 51). Dimov beschrijft aan de hand van deze teksten het beeld van de typische 

čalgaman, de typische čalgavrouw en hun omgeving. De man is in čalga de dominerende 

pool. Hij is sterk, is succesvol als zakenman - al dan niet corrupt -, en gedraagt zich als een 

playboy, een macho (Dimov 2001: 136-151). Niet alleen in de teksten, maar ook in clips 

pronken de mannen met de volgende statussymbolen: een luxewoning, dure auto’s, 

merkkledij en indrukwekkende horloges. Een vrouw is de “prijs, die de overwinnaar van de 

wedstrijd van het leven opwacht” (“награда, очакваща победителя в състезанието живот” 

(Dimov 2001: 144). Ze is dus ook slechts een statussymbool, een blijk van het succes van de 

man. Het belangrijkste vrouwelijke personage in het mannelijke beeld van čalga is volgens 

Dimov dus de “losbandige vrouw” (“жената блудница”) in zijn leven, niet een vrouw uit zijn 

familie, een geliefde of een echtgenote (Dimov 2001: 144). 

Het vrouwelijke perspectief van čalga is gelijkaardig, maar net iets genuanceerder, in 

de zin dat het de gevoelens van de vrouw wel aan het woord laat en haar niet volledig 

reduceert tot een object. Centraal in het leven van de čalgavrouw staat volgens Dimov de 

liefde. Een vrouw bereikt geluk in haar leven door het vinden van haar prins op het witte 

paard en de comfortabele huiselijke situatie die daarmee gepaard gaat (Dimov 2001: 157-



 38 

169). Om dit doel te bereiken is het van belang voor de vrouw om de man van haar dromen te 

behagen. Een noodzakelijke eigenschap van de čalgavrouw is dus haar verleidelijkheid. Niet 

alleen de figuranten in de clips zijn mooie, jonge vrouwen, ook de čalgazangeressen voldoen 

aan dit beeld. Tijdens concerten, in clips en op foto's zijn ze uitdagend gekleed, velen van hen 

maken gebruik van plastische chirurgie, ze laten bijvoorbeeld hun lippen opspuiten of hun 

borsten vergroten. De stereotiepe čalgaster heeft daarbij ook nog eens geblondeerd haar. Een 

goed voorbeeld hiervan is de zangeres Malina, van wie ik de clips van twee duetten met Azis 

toegevoegd heb in de bijlage. 

Dit beeld van vrouwen en mannen in čalga - Ivanova vat het samen als “de vrouw - 

een seksbom, en de man - een machtige rijkaard” (“жената - сексбомба, и мъжът - властен 

богаташ” Ivanova 2002a: 138) - lijkt op de wereld van de hiphop- en R&B-clips, maar dan 

opgeschroefd: 

Ако 70-те години в САЩ се рекламираха като “секс, наркотици и рок'енд'рол”, 
втората половина на 90-те и началото на 10-те от новия век в България се 
легитимираха като “алкохол, секс и пари”.Тук не става дума просто за някакво 
субкултурно явление или мода, става дума за цялостна ценностна картина, 
нарисувана от масите и за масите37 (Božanov 2005). 

De wereld die čalga voorstelt lijkt me eerder een vorm van escapisme dan een eufemisme, 

meer een materialistische droom dan een verbloemende voorstelling van de realiteit. Toch is 

čalga inderdaad niet meer alleen een muziekstijl, ze staat ook symbool voor de nieuwe 

leefwereld van de Bulgaren en voor de nieuwe normen en waarden. Vanwege de geladen 

bijklank van het woord čalga zou ik haar dan ook geen eufemisme noemen, maar eerder een 

verzamelterm voor alle ontwikkelingen in het postsocialistische Bulgarije die niet meteen in 

goede aarde vallen. Het beeld van Bulgarije in de jaren negentig dat Rosmary Statelova 

terugvindt in artikels gepubliceerd in het tijdschrift Култура (Cultuur) wordt steeds 

negatiever, het is een beeld van “deklassering, degradaties en verlies” (“декласиране, 

деградации и загиване” Statelova 2003: 20). De artikels brengen verschillende 

samenhangende problemen onder de aandacht, zoals het dalen van de gemiddelde 

levensstandaard, het wantrouwen tegenover de politiek, de inflatie, het verdwijnen van 

culturele en andere waarden (Statelova 2003 19-27); “alles wordt goedkoper, alles 

degradeert” (“всичко евтинее, всичко деградира” Statelova 2003: 26). Boris Serginov en 

                                                 
37 Als de jaren ’70 in de VS zich adverteerden als “seks, drugs en rock ’n roll”, dan lieten de 
tweede helft van de jaren ’90 en het begin van de jaren ’10 van de nieuwe eeuw in Bulgarije 
zich gelden als “alcohol, seks en geld”. Het gaat hier niet gewoon om een of ander 
subcultuurfenomeen of een mode, het gaat om een volledig waardenpatroon, uitgetekend door 
de massa’s en voor de massa’s. 
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Svilen Stefanov zeggen dat “in Bulgarije het leven čalga kopieert, het leven is […] banaal en 

cynisch […]” (“в България животът копира чалгата, животът е […] пошъл и циничен 

[…]” Serginov & Stefanov, geciteerd in Statelova 2003: 23). Paulina Čamova is het daarmee 

eens: “Ons leven is čalga” (“Животът ни е чалга”) is de titel van een artikel dat ze publiceert 

op de site BGReporter. “Čalga is geen muziekstijl, maar een manier van leven, die verschenen 

is ten gevolge van een zwakke geest” (“Чалгата не е стил в музиката, а начин на живот, 

който се е появил в следствие на слаба психика” Čamova 2008) schrijft ze. Čalga is 

volgens haar dus een way of life van een zwak persoon die geïnspireerd wordt door 

čalgamuziek. Journalist Martin Karbovski ziet het net omgekeerd:  

Не чалгата кара една нация да изглежда проста, а обратното: простата нация по 
естествен път ражда чалга. Чалгата е следствие, а не причина. Вижте се къде и 
как живеете, вижте как и за какво си говорите, вижте се какво и колко 
получавате (Karbovski 2006).38 

Voor Karbovski is de band tussen čalga en de toestand in Bulgarije zo hecht, dat hij haar 

Čalgaria doopt. Het gaat zelfs zover dat er behalve de escapistische vorm van čalga ook čalga 

is die precies het tegenovergestelde beoogt, namelijk commentaar leveren op de situatie. Levy 

bespreekt bijvoorbeeld het lied “Едно Ферари с цвят червен” (“Een rode Ferrari”) van de 

Ku-ku Bend, waarin de zanger zaakjes probeert te doen met God om te verkrijgen wat hij zich 

wenst, bijvoorbeeld een Ferrari met een mooi meisje erin (zie bijlage). Levy schrijft dat het 

lied bol staat van het jargon dat door “de huidige “sluwe zakenvoerders”” (“днешните 

“бизнес-тарикати”” Levy 1999: 69) wordt gebruikt. Čalga parodieert niet alleen, ze mocht 

zelfs een rol spelen in de politieke protesten tegen de overheid. De betogers vroegen de 

socialistische overheid om nieuwe verkiezingen en klaagden de sociale en economische 

situatie in het land aan. Ivanova noemt deze protesten karnavalesk vanwege hun speelse 

vorm, en čalga kreeg hier een groot aandeel in: het refrein van het lied “Тайсън Кючек” 

(“Tyson kjuček”) werd gebruikt om slogans te zingen (zie bijlage). Ook de makers van het tv-

programma Каналето namen ostentatief deel aan de protesten (Ivanova 2006a: 113-114). 

6.2 Het gewicht van čalga in de culturele schaal 

Čalga krijgt dus weliswaar af en toe een iets positievere rol toebedeeld, toch blijft ze voor 

vele Bulgaren een doorn in het oog. Čalga wordt niet alleen gezien als symbool van de sociale 

en economische achteruitgang, ze wordt er ook van beschuldigd de oorzaak te zijn van 
                                                 
38 Niet čalga brengt een natie ertoe om er ordinair uit te zien, maar omgekeerd: een ordinaire 
natie baart čalga op een natuurlijke manier. Čalga is een gevolg en niet de oorzaak. Kijk waar 
en hoe u leeft, kijk hoe en waarover u praat, kijk wat en hoeveel u krijgt. 
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sommige problemen. Blogger Kr. Bozhinov beschuldigt čalga van de “massale verandering 

van zestienjarige meisjes […] in seksueel gebruikte vrouwen” (“масовото превръщане на 16 

годишни момичета […] в сексуално употребени жени” Bozhinov 2008). Er is 

verontwaardiging over de blootstelling aan čalga die kinderen ondergaan (Levy 2002a: 225) 

en čalga wordt zelfs gevaarlijk voor het volk genoemd (Varzonovcev 1999: 9). 

Ivanova schrijft dat de tekstuele en muzikale componenten in čalga georiënteerd zijn 

op “het aardse, het primaire, het donkere, het vreemde, het lichamelijke, het erotische, het 

materiële, het vulgaire... Kortom, het lage” (“земното, първичното, тъмното, чуждото, 

телесното, еротичното, материалното, вулгарното... Ниското изобщо” Ivanova 2002a: 

142). Men verwijt čalga inderdaad dat ze te banaal, te vulgair is en van te laag niveau. 

Volgens schrijver Bojko Lambovski is čalga “een soort barbarisering van de cultuur in zijn 

geheel” (“вид варваризация на културата като цяло” Lambovski 2007) en het gaat zelfs 

zover dat er wordt gezegd dat čalga de Bulgaarse bevolking dommer maakt: Aleksandăr 

K’osev schrijft dat “ons honderdjarig verlichtingsproject mislukt is, we moeten opnieuw 

beginnen” (“[С]толетният ни просвещенски проект се провали, трябва да започнем 

отначало” K’osev 2005). Een gebruiker van Urban Dictionary noemt “gebrek aan 

intelligentie” (“lack of intel[l]igence”) één van de belangrijkste kenmerken van čalga, en 

beschuldigt bovendien ook de čalgazangeressen ervan een laag IQ te hebben (nogmaals in 

gebrekkig Engels: 

In general to become a CHALGA SINGER there is also an "lack of intelligence test" 
with those 3 questions:  
1. 2+2=?  
2. What is the first name of Todor Jivkoff  
3. Name one river starting with "D" and finishing with "unav"  
 
If you have more than one correct answer you are expeled for good from the 
CHALGA society (zie bijlage). 

Ook een andere gebruiker geeft aan dat čalga “nergens goed voor is behalve om je compleet 

idioot, achterlijk te maken en om een soort van plezier te maken wanneer je compleet dronken 

bent!” (“[is g]ood for nothing except making you stupid, retarded and having sort of fun when 

total[l]y wasted !”) (zie bijlage). Al drukken journalisten, schrijvers en academici zich een 

stuk gematigder uit dan de ‘modale internetgebruikers’ die ik hier citeer, deze 

internetgebruikers halen wel de mosterd bij hun sterk gemediatiseerde discours. 

Dit discours brengt één van de bezielers van de Ku-Ku Bend ertoe om čalga een 

“slachtoffer van idiote ideologische speculatie” (“victim of stupid ideological speculation” 

Ljuben Dilov junior, geciteerd in Levy 2002a: 225) te noemen. Maar op een conferentie over 



 41 

čalga, georganiseerd door de Nieuwe Bulgaarse Universiteit (Нов Български Университет) 

op 25 en 26 juni 1999 gaat het niet om het ideologische plaatje waar čalga niet in past, maar 

spreken sommige van de deelnemers wel hun bezorgdheid uit over de situatie waarin de 

Bulgaarse cultuur zich bevindt. “Čalga is een getuigenis van het gebrek aan cultuur in 

Bulgarije” (“Чалгата е свидетелство за липса на култура в България” Spasov 1999: 72) 

volgens Rumen Spasov. 

Evgenij Dajnov vergelijkt de publieke opinie over čalga met de vooroordelen 

tegenover rock-’n-roll waar hij als jonge muzikant tegen moest opboksen (Dajnov 1999b: 57). 

Ook svatbarski muzikanten verkeerden in de jaren tachtig in dezelfde positie als die rock-‘n-

rollmuzikanten, maar ironisch genoeg zijn het onder andere die muzikanten die nu čalga 

aanvallen volgens Dmitrij Varzonovcev: “De aanvallen komen van de muzikanten zelf, van 

diegenen, die om een of andere raden andere muziek dan čalga spelen en vanwege dit feit niet 

zo’n groot en niet zo’n enthousiast publiek verzamelen”39 (Varzonovcev 1999: 10). Deze 

uitspraak geeft mij de indruk dat die muzikanten eerder uit eigenbelang van zich laten horen, 

maar anderzijds zijn ze ook gewoon zoals andere publieke figuren die “hun verhouding tot het 

fenomeen meedelen zelfs wanneer hen daar niet naar wordt gevraagd” (“съобщават 

отношението си към феномена дори и когато не ги питат за това” Statelova 2003: 17). 

Maar het belangrijkste punt in de uiteenzettingen op de conferentie over čalga blijft 

haar positie als lage, populaire cultuur en vooral als massacultuur. Terwijl de dominerende 

cultuur op nationaal vlak ten tijde van het communisme door de overheid werd bepaald, 

regeert nu de vrije markt: de intellectuele elite is haar controle verloren en heeft nog geen 

manier gevonden om daar mee om te gaan. Varzonovcev maakt zich meer zorgen om de 

“hulpeloosheid” (“безпомощност”) van de elite tegenover čalga dan over čalga zelf 

(Varzonovcev 1999: 11). 

Volgens Evgenij Dajnov is er geen reden om zich zorgen te maken over čalga: “beter 

massacultuur, dan geen enkele cultuur” (“[п]о-добре масова култура, отколкото никаква 

култура” Dajnov 1999b: 58). Hij meent dat het een vergissing is wanneer “de liefhebbers van 

hoge cultuur menen, dat als er geen massacultuur is, op een of andere manier iedereen zich 

alleen met hoge cultuur zal bezighouden” (“почитателите на високата култура смятат, че 

ако няма масова култура, някак си всички ще се занимават само с високата култура” 

Dajnov 1999: 57), net als Varzonovcev: “Een normale maatschappij kan niet alleen maar van 

                                                 
39 Атаките идват от самите музиканти, от тези, които по една или друга причина свирят 
различна от чалга музика и поради този факт не събират толкова голяма и толкова 
ентусиазирана публика. 
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Mozart of Dave Brubeck houden”40 (Varzonovcev 1999: 10). Ook artiest Slavi Trifonov - 

frontman van de Ku-Ku Bend en bekend tv-presentator - deelt hun mening. Volgens hem is 

de enige manier om de situatie te verbeteren čalga professioneel uit te voeren: 

Аз много обичам Малер, 6-ата симфония - трагична, ако ви я пусна, ще ви 
приспя - точно за 10 минути всичките. Не можем да кажем да слушаме Малер и 
Чайковски от утре всички. Няма да стане. Наистина тоя дето вика “да му еба 
майката” - шофьорът, той иска да слуша “всичките прасета за мезета”. 
Единственият изход, повярвайте ми, защото аз съм вътре в нещата, е да се 
правят нещата професионално. Това ще трае между 8 и 15 г., за да може да влезе 
в такт тази музика41 (Trifonov 1999: 65) 

Hij stelt dit echter eerder voor als het beste wat er van te maken valt, niet als oplossing voor 

het hele probleem waar zijn gesprekspartners mee worstelen, namelijk de overheersing van de 

massacultuur. Levy schrijft dat bij de definitie van populaire muziek de tegenstelling tussen 

“hoog” en “laag” een belangrijke plaats heeft, waarbij “art” en “pop” tegelijkertijd aan elkaar 

tegengesteld worden (Levy 2006): populaire cultuur kan volgens deze redenering geen kunst 

zijn. Dat is de stelling van Ivanova over čalga: “ze is geen hoge cultuur en ze kan zich er niet 

in veranderen” (“тя не е и не може да се превърне във висока култура” Ivanova 2006a: 

114). Desondanks speelt čalga volgens Dajnov een belangrijke rol: lage vormen van cultuur 

zouden een soort trigger zijn en aansporen tot het verkennen van andere vormen van cultuur, 

dus ook de hogere (Dajnov 1999b: 58). Dajnov zegt dat het probleem niet ligt bij čalga, maar 

bij de hogere vorm van cultuur: die slaagt er niet in zich te laten gelden en daarbij “loopt ze 

weg van het debat, aangezien ze niet in staat is om haar posities te verdedigen” (“[т]я бяга от 

дебата, понеже не е способна да отстоява своите позиции” Dajnov 1999a: 68). 

Een gebrek aan ‘hoge’ cultuur is er in Bulgarije inderdaad niet, maar hun 

vertegenwoordigers beseffen misschien niet dat ze de interesse van čalgafans niet zullen 

opwekken wanneer ze haar ostentatief afkeuren. Als de ‘hoge’ cultuur zich afsluit van de 

‘lage’ om haar eigenheid te behouden, verandert ze volgens Dajnov “of in een oorlogsmars, of 

in een vierkant, of in vierkant marcherende mensen” (“или във военен марш, или в квадрат, 

или в квадратно маршируващи хора” Dajnov 1999b: 59). Vertegenwoordigers van de 

‘lage’ cultuur uiten zich daarentegen positief over de ‘hoge’ cultuur: sterren zoals Desi Slava 

                                                 
40 Едно нормално общество не може да обича само Моцарт или Дейв Брубек 
41 Ik hou erg van Mahler, de 6e symfonie - tragisch, als ik haar voor jullie opzet, zullen jullie 
in slaap vallen - precies in 10 minuten, allemaal. We kunnen niet zeggen dat we vanaf morgen 
allemaal Mahler en Tsjaikovski luisteren. Het zal niet gebeuren. Degene die zegt “dat hij zijn 
moeder neukt” - de chauffeur, die wil luisteren naar “alle varkens aan de aperitief”. De enige 
uitweg, geloof mij, want ik zit in de zaken, is dat de zaken professioneel worden gedaan. Het 
zal tussen 8 en 15 jaar duren voor deze muziek om in de maat te raken. 
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steken hun voorkeur voor narodna muzika niet onder stoelen of banken. Tijdens haar verblijf 

in het Big Brotherhuis zingt ze herhaaldelijk volksliedjes (Božanov 2007), ook tijdens andere 

tv-shows voert ze af en toe narodna muzika uit. Ze neemt ook eigen versies op van 

volksliedjes en werkte mee met de cd die Slavi Trifonov in samenwerking met gsm-provider 

M-Tel uitbracht. Op deze cd, die Vox populi... gedoopt werd, staan onder andere 

gearrangeerde versies van de volksliedjes “Назад, назад моме Калино” (“Achteruit, 

achteruit meisje Kalina”, “Лудо Младо” (“Wilde jongeman”) en “Катерино Моме” 

(“Katerina meisje”) (zie bijlage). De nummers zijn wel niet op een ‘authentieke’ manier 

uitgevoerd - ook niet in een oriëntaalse stijl, trouwens -, maar ze konden toch de goedkeuring 

wegdragen van de professor die ons, Erasmusstudenten in Veliko Turnovo inwijdde in de 

Bulgaarse cultuur. En als er intellectuelen zouden zijn die neerkijken op deze nummers, dan 

lijkt het me dat ze zich vergissen: ik veronderstel dat het hun bedoeling blijft om de 

cultuurvorm die ze verkiezen zoveel mogelijk te verspreiden en dat ze dus ook een positieve 

houding aannemen wanneer Slavi Trifonov erin slaagt dat te doen. Op een filmpje op 

YouTube (zie bijlage) is te zien hoe hij samen met Desi Slava het publiek “Назад, назад 

моме Калино” laat zingen. 

Op de cd staat Slavi afgebeeld “zoals het doodsmasker van Ludwig van Beethoven - 

met een laurierkrans om zijn hoofd” (“като посмъртната маска на Лудвиг ван Бетховен - с 

лавров венец около челото” Statelova 2003: 29). Tegenover deze knipoog naar ‘hoge’ 

cultuur staat de titel van de cd - weliswaar in het Latijn, maar toch “Stem van het volk”. Eén 

manier om dit te interpreteren is dat Slavi en zijn Ku-Ku Bend zich opwerpen als 

vertegenwoordigers van de cultuur van het volk; een andere interpretatie zou kunnen zijn dat 

ze zich vertegenwoordigers van de Bulgaarse natie beschouwen. Bij het bezoek van een aantal 

internationale filmsterren aan Bulgarije stelt Slavi Trifonov čalga voor als “de meest 

representatieve Bulgaarse muziek” (“най-представителната българска музика” Novkov 

2001). Novkov stelt dat čalga een ongemakkelijk gevoel geeft omdat ze anders is, maar dat dit 

anders zijn precies ook is waarom men trots op haar kan zijn: “Чалгата и като срам, и като 

достойнство”42 (Novkov 2001). Hij schrijft dat čalga ondanks haar ongepaste elementen toch 

Bulgaars is, en dat het geen zin heeft om zich anders voor te doen. Met dit idee gaat hij in 

tegen “een volks conservatisme, volgens het welke het Bulgaarse zijn eigen specifieke, 

fundamentele trekken heeft, die we moeten beschermen en bewaren als een oogappel, omdat 

we in het tegenovergestelde geval van de aardbodem zullen verdwijnen” (“един 

                                                 
42 Čalga én als schaamte, én als waardigheid. 
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народнически консерватизъм, според който българското има свои специфични, 

фундаментални черти, които трябва да пазим и съхраняваме като очите си, защото в 

противен случай ще изчезнем от лицето на земята” Novkov 2001). Toch is het dit 

conservatisme dat blijft overheersen, er is meer schaamte over čalga dan trots. Dat muziek een 

rol speelt in het cultiveren van de nationale identiteit is een idee uit het communistische 

tijdperk dat niet meteen zal verdwijnen. Met dit identiteitsconcept in het hoofd, gecombineerd 

met de afkeur voor čalga, is de prominente aanwezigheid van čalga in het Bulgaarse openbare 

leven een regelrechte aanval op de Bulgaarse identiteit. De pogingen om čalga buiten dit 

concept te houden en haar als domheid af te doen, zorgen er echter voor dat čalgaluisteraars 

uit de boot vallen en scheef worden bekeken. 

Wie naar čalga luistert loopt dus het risico beschouwd te worden als ongecultiveerd. 

Levy meent dat dit verband houdt met etnische onverdraagzaamheid en misschien zelfs 

racisme, wat in schril contrast staat met de waarden van de burgermaatschappij die ze opsomt: 

“pluralisme, wederzijdse tolerantie, verdraagzaamheid tegenover culturele verschillen 

enzovoort”43 (Levy 2000: 70). De oriëntaalse kenmerken zorgen inderdaad - zoals eerder 

besproken - voor een associatie met culturele minderwaardigheid, maar het gebruikte discours 

focust meer op de situatie van het Bulgaarse volk dan op die van de minderheden. Wanneer er 

wordt geklaagd over de vermeende simpelheid van de Bulgaren die naar čalga luisteren, lijkt 

het soms wel alsof dit een unieke situatie is die Bulgarije overkomt. In andere landen treft 

men net zo goed een zogenaamde lage cultuur aan, bijvoorbeeld de zomerhits, de après-

skihits en de carnavalhits, die ieder jaar weer verschijnen, zoals “Frisco in den disco” van 

Marven Vantorre / Curly Head Deejays uit 2007 en “Lief klein konijntje” van Henkie uit 

2006. Net zo goed ontstaan er ook in België controverses rond ‘lage’ cultuur: in april van dit 

jaar lokte de programmering van Milk Inc. als afsluiter in de Marquee op Werchter 

verontwaardigde reacties uit:  

Dat een ‘platte danceact’ op pensenkermissen en dorpsfeesten de tent afbreekt, daar 
heeft niemand problemen mee. Maar dat Milk Inc. zo’n prestigieus slot krijgt op een 
van de belangrijkste rockfestivals in Europa schiet de immer politiek correcte 
smaakpolitie zodanig in het verkeerde keelgat dat er met het gebruikelijke gevoel voor 
dramatiek meteen zware woorden van stal worden gehaald (Steenhaut 2009). 

Een groepspagina en een fanpagina op Facebook haalden samen meer dan zesduizend fans en 

groepsleden die protesteerden omdat de “platte commercie blijft regeren” (zie bijlage). Een 

overeenkomst tussen Milk Inc. en čalga is trouwens dat een deel van de luisteraars de 

behoefte heeft om die keuze goed te praten: net als mijn Bulgaarse medestudenten die zich 
                                                 
43 [П]лурализмът, взаимната толерантност, търпимостта към културните различия и пр. 
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lieten gaan op čalga vond een medestudente die naar een concert van Milk Inc. ging het nodig 

te melden dat ze dat geen goede muziek vond, maar zich daar nu eenmaal op kon amuseren.  

Al wordt er weliswaar geprotesteerd tegen het indringen van Milk Inc. op een domein 

van ‘hogere’ populaire cultuur, ‘lage’ cultuur zorgt in België niet voor dezelfde emotionele 

reacties als in Bulgarije. Ik denk dat als de verontwaardigde elite zich zou kunnen losmaken 

van het idee dat muziek en identiteit hand in hand gaan, čalga hen al een stuk minder tegen de 

borst zou stuiten. 

7 Ter illustratie: een controversiële artiest, Azis. 

Als er één čalga-artiest is die mensen in Bulgarije tegen de borst kan stuiten, dan is het Azis 

wel. Hij is een mooie illustratie van de problematiek die ik in de vorige hoofdstukken 

besproken heb. Als bronmateriaal voor zijn bibliografie heb ik de autobiografie van Azis 

gebruikt (Bojanov 2006) een fansite met materiaal uit het tijdschrift Нов Фолк (Nieuwe Folk) 

(Azisfens 2009) en zijn interview op YouTube met Michael Palin in het programma New 

Europe in de bijlage. Ook de filmpjes van de clips en de interviews die ik daarna bespreek 

zijn terug te vinden in de bijlage. 

De echte naam van Azis is Vasil “Vasko” Trojanov Bojanov. Hij is in 1978 geboren in 

Sliven, maar opgegroeid in Sofia in een welgestelde Romafamilie. Als kind reisde hij mee 

met het ensemble “Roma” van zijn ouders, waarin hij mocht zingen. In het interview met 

Michael Palin zegt hij dat hij ook vaak door zijn moeder naar castings werd gebracht, maar 

nooit werd aangenomen vanwege zijn huidskleur. Zijn familie emigreerde naar Duitsland. 

Ondanks zijn hechte band met zijn pasgeboren zusje Matilda was Vasko daar niet gelukkig en 

keerde hij terug naar Bulgarije om te leven bij zijn oma in Kostinbrod. Hij stopte daar echter 

met school, volgens zijn moeder omdat hij bij zijn terugkeer verplicht werd in dezelfde klas te 

beginnen als die waarin hij zat toen hij naar Duitsland vertrok, volgens hemzelf vooral omdat 

het hem niet interesseerde. Op jonge leeftijd leert hij Gala kennen, waarmee hij uiteindelijk 

gaat samenwonen. Voor zijn eerste job werkte hij als barman. In 1996 doet hij auditie voor 

een talentenjacht op de televisie maar hij wordt afgewezen omdat hij Roma is. In 1999 sluit 

Azis dan uiteindelijk een platencontract af en brengt zijn eerste cd op de markt. In de loop der 

jaren wordt Azis een figuur die niet weg te denken is uit de Bulgaarse media vanwege zijn 

opvallende, controversiële verschijning. 



 46 

Toen hij klein was verkleedde hij zich al graag in zijn moeders kleren en trok hij haar 

hakschoenen aan. Naarmate Azis bekender werd, werd ook zijn podiumverschijning 

extravaganter. Zijn bekendste uiterlijke kenmerk is het contrast tussen zijn vrouwelijke, zwaar 

opgemaakte ogen met lange wimpers en zijn mannelijke baard. Daarbij geeft hij aan dat hij 

liever een vrouw had willen zijn, schakelt om naar vrouwelijke woordvormen wanneer hij het 

over zichzelf heeft - bijvoorbeeld tijdens het interview met Galena in de bijlage - en wil 

Vasilka genoemd worden. Azis tergt conservatieve denkers niet alleen met zijn travestie, zijn 

persoonlijke leven wordt ook breed uitgesmeerd in de schandaalpers. Hij komt openlijk uit 

voor zijn homoseksualiteit en er wordt veel aandacht besteed aan zijn relatie met Niki 

“Kitaeca” (“de Chinees”) Părvanov. Hun huwelijk in 2006 wordt op de televisie uitgezonden. 

Samen met zijn man neemt Azis deel aan Big Brother en in 2007 wordt hij vader van een 

dochtertje. Zijn vriendin Gala is de moeder. In 2008 gaan Niki en Azis uit elkaar, maar Azis 

heeft algauw een nieuwe relatie waar de roddelpers over kan schrijven. 

Ook de evoluties in zijn carrière houden Azis in de spotlights: in 2005 stelt hij zich 

kandidaat bij de parlementsverkiezingen als lid van de partij Evroroma, maar hij kreeg 

uiteindelijk niet genoeg stemmen om in het parlement te raken. Eind 2007 kreeg Azis zijn 

eigen talkshow op een nieuwe tv-zender, een concurrent van de talkshow van Slavi Trifonov. 

De reclame voor deze nieuwe zender bestond uit billboards met een erotisch getinte 

afbeelding van Azis en Niki. Deze werden echter weggehaald door de burgemeesters van de 

steden waar ze waren opgehangen omdat ze “schandalig” (“скандални”) waren (News.bg 

2007). In de media werd gesuggereerd dat de echte reden was dat de poster twee mannen 

afbeeldde. Een andere reclameposter van een half ontblote Azis werd in 2004 verwijderd op 

vraag van Bojko Borisov, de toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van 

binnenlandse zaken: 

Тогава Азис заплаши Борисов със съд в Страсбург, ако не бъдат свалени 
плакатите на всички голи мъже и жени в столицата. Фолкаджията дори заяви, че 
България няма да влезе в ЕС заради сваления билборд 44 (News.bg 2007; nadruk 
in origineel) 

Slechts een paar uitgebreide interviews met Azis zijn terug te vinden op het internet. Een 

ervan had echter als enige gespreksonderwerp seks en ook in een ander interview komt dit 

thema uitgebreid ter sprake (zie bijlage). De openheid van Azis over zijn seksualiteit komt 

                                                 
44 Toen bedreigde Azis Borisov met een rechtszaak in Straatsburg, als niet alle billboards met 
blote mannen en vrouwen in de hoofdstad zouden worden weggehaald. De folkzanger 
verklaarde zelfs dat Bulgarije niet tot de EU zou toetreden wegens het weggehaalde 
billboard. 
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ook terug in zijn autobiografie. Hierin beschrijft hij niet alleen zijn kindertijd en adolescentie, 

de belangrijke mensen in zijn leven, maar ook enkele van zijn avontuurtjes met mannen tot in 

de kleinste details. Ook wanneer hij zelf anderen interviewt brengt hij seks vaak ter sprake 

(zie bijlage). Zo bespreekt hij met Galena een seksvideo van haar die openbaar werd gemaakt, 

ook al laat zij weten dat ze dit incident liefst zo snel mogelijk wil vergeten. Azis verbaast zich 

hierover, omdat hij meent dat die video haar juist een ster heeft gemaakt. Volgens hem is 

talent tegenwoordig niet meer genoeg en moet wie beroemd wil worden wel zijn lichaam in 

de strijd te gooien. 

Azis past dit principe zelf ook toe en verschijnt niet alleen naakt op billboards, maar 

ook in zijn clips. Met kleren aan weet Azis bovendien even goed op te vallen. Een voorbeeld 

van zijn extravagante kledingsstijl is de outfit die hij draagt tijdens een uitvoering van het 

nummer “Знам че боли” (“Ik weet dat het pijn doet”) uit het album dat hij heeft opgenomen 

met zangeres Desi Slava (zie bijlage). Hij draagt een glanzende blauwe jurk, bijpassende 

handschoenen en een rijkelijk gedecoreerd hoofddeksel waar blauwe pluimen aanhangen. Zijn 

ogen zijn opgemaakt met blauwzwarte oogschaduw en witte nepwimpers, zijn wenkbrauwen 

zijn gestileerd. 

Ook in zijn clips is hij telkens opvallend aangekleed, afwisselend mannelijk of 

vrouwelijk (alle hieropvolgende clips zijn terug te vinden in de bijlage). In de clip van 

“Точно сега” (“Precies nu”) met rapper Ustata heeft hij bijvoorbeeld een cabaretkostuum 

voor vrouwen aan, maar in de clip van zijn duet “Черните очи” (“De zwarte ogen”) met 

Malina draagt hij een mannenkostuum. In de clip van “Казваш че ме обичаш” (“Je zegt dat 

je van me houdt”), deze keer een duet met Desi Slava, draagt hij zowel een eerder vrouwelijke 

outfit als een mannelijke. Opmerkelijk is hierbij dat hij zijn vrouwelijkere tenue - bontjas, 

halsketting - draagt of naakt in beeld komt terwijl hij zich in de clip als een seksueel object 

voorstelt. Hierbij zijn zowel zijn kleding als gedrag parallel aan die van Desi Slava, die een 

kort topje met luipaardenprint draagt en een vleeskleurige string. De twee dienstmeisjes in de 

clip hebben een uniform aan dat hun lichaam meer bedekt, toch worden hun borsten 

veelvuldig in beeld gebracht, net als die van Desi Slava. Daarna komt hij echter ook als 

dominerende figuur in beeld, afwisselend met een vrouw en twee mannen die op de grond 

zitten bij hem, terwijl hij op een sofa zit, wat me doet denken aan beelden van huisdieren en 

hun baasje. In deze dominante positie draagt Azis dan een mannenkostuum. En al is het een 

roze kostuum, het achterliggende waardenpatroon komt door deze verandering van kledij toch 

duidelijk naar voren. 
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De wereld van zijn clips is er een van luxe en extravagantie. Rapper Ustata zit in de 

clip van “Точно сега” in een sjieke auto en gooit met dollars; in de clips bij de duetten tussen 

Azis en Malina worden ze afgeschilderd als een gelukkig koppel dat in luxueuze villa's 

woont, dineert in avondkledij aan een lange tafel, met helikopters vliegt en een zwembad 

heeft. Ook het huis waarin de clip met Desi Slava zich afspeelt heeft een rijkelijk interieur, de 

sterren hebben er ook dienstmeisjes ter beschikking. De inhoud van de clips lijkt echter niet 

overeen te komen met de inhoud van de tekst. Zowel “Казваш че ме обичаш”, “Черните 

очи” en “Не знаеш” gaan over liefdesverdriet en verlangen, maar het koppel dat Azis en 

Malina spelen in de clips van “Черните очи” en “Не знаеш” (“Je weet niet”) is gelukkig. Bij 

“Казваш че ме обичаш” is de discrepantie nog groter: de clip toont de artiesten in een 

hedonistische wereld terwijl ze zingen over iemand die bedriegt. 

Net als veel andere čalga heeft ook muziek van Azis oriëntaalse kenmerken. Erg 

herkenbaar is bijvoorbeeld het slagwerkritme van “Черните очи” en de oosters klinkende 

zanglijn tijdens de intro van het nummer. Ook in “Точно сега” en “Казваш че ме обичаш” 

komen melodielijnen voor die gebruik maken van een toonladder met een oosterse klank, en 

ook de vibrato's die Azis gebruik wekken een oriëntaalse associatie op. Daarbij zijn zowel 

“Черните очи” en “Казваш че ме обичаш” covers van nummers van Griekse artiesten, 

respectievelijk Nikos Vertis en Stamatis Gonidis. Maar Azis covert ook nummers van 

westerse artiesten, bijvoorbeeld het nummer “Gimme that” van hiphopsterren Chris Brown en 

Lil' Wayne. Dit is een nummer dat de Albanese Dj SuaT geremixt heeft met elementen van de 

muziekstijl tallava, wederom herkenbaar vanwege het oriëntaals klinkende slagwerk- en 

blazergeluid. Het is deze versie die Azis vervolgens vertaald heeft in het Bulgaars en heeft 

uitgebracht als “Дай ми лед” (“Geef me ijs”). Naast oriëntaals klinkende muziek heeft Azis 

ook nummers die meer aansluiten bij westerse pop, bijvoorbeeld zijn duet “Не знаеш” met 

Malina. Ook zijn Roma-afkomst krijgt een plaatsje in zijn muziek: in “Казваш че ме 

обичаш” wordt het refrein ook in de Romataal gezongen, verrassend genoeg niet door Azis 

maar door Desi Slava. 

Azis heeft alles in huis om een controversiële figuur te zijn en speelt dit uit als troef: 

hij is een Roma, homo, travestiet, transseksueel en zingt čalga. Hij zou ook buiten Bulgarije 

controversieel zijn, maar ik denk dat hij in Bulgarije net op iets meer tenen trapt. Het 

weghalen van de posters van Azis lijken mij daar getuige van. Het gaat hier nogmaals om 

confrontatie met de “andere”, en Azis is anders op heel veel manieren. Dit heeft ertoe 

bijgedragen dat hij zo heeft kunnen groeien als mediafiguur en ondanks zijn schandaalimago - 

of is het dankzij dat imago? - een schare fans heeft kunnen verzamelen. In de tv-show 
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Великите Българи (De grote Bulgaren), waarin de kijkers de grootste Bulgaar uit de 

geschiedenis konden kiezen, eindigde Azis zelfs op de eenentwintigste plaats. Ondanks de 

moeilijke verhouding die een deel van de Bulgaren hebben met het fenomeen Azis, zijn er dus 

anderzijds ook Bulgaren die zijn prominente aanwezigheid wel tolereren en zelfs toejuichen. 

Ik kan geen gelijkaardige artiest bedenken die in een ander land zo veel succes heeft geboekt, 

de situatie van Azis in Bulgarije lijkt me dan ook een uitzonderlijk geval. 

Maar hij blijft net als čalga voor velen een ongewenst persoon in het Bulgaarse 

cultuurlandschap. Tv-journaliste Mira Dobreva is een van die velen. Haar gesprek met 

presentatrice Veneta Rajkova over Azis en čalga wordt uitgezonden ter afwisseling van een 

interview met Azis in een uitzending van het tv-programma Gorešto (Heet) op 20 januari 

2007 (zie bijlage). Ze maakt zich vooral zorgen om de invloed die čalga op haar dochtertje 

zou kunnen uitoefenen en vraagt ze zich af hoe ze het geval Azis aan haar dochter moet 

uitleggen en alle dingen in čalgaclips die kinderen eigenlijk niet zouden moeten zien: 

Ти ако имаш син, какво ще кажеш за Азис на сина ти? Той мъж ли е - или жена 
е, и че, нормално мъж да дават - в твоето предаване го даваха как се жени - 
Нормално ли е мъж да се жени за мъж? [...] От всичко знаех че е рекламен трик  
[...]  Когато тръгнете да четете Библията и да видите какво пише там и как е 
утвърдил Господ да разбереш че е голям грях, и то по телевизията да го 
покажеш как един, емммм м-мъж-жена се жени за един мъж. 
[...] 
Тези хора трябва да понесат своята отговорност, някой да ги накаже за това 
което правят, защото аз няма как да обясня на дъщеря ми, това мъж ли е - жена 
ли е, защо тази пее за смърт, защо някаква кола... бута един човек и той умира 
пред погледа на детето ми, защо - 

Има и такива клипове ли? Не съм виждала такива. 
Да, има - има много грозни клипове, има, разбира се, навсякъде има [...] клипове 
- но когато... Не знам, когато нещо е толкова пошло и толкова комерсиално и 
толкова задоволява единствено и само твоите интереси и вреди на околните без 
те дори да осъзнават, то е наказуемо.45 

                                                 
45 Jij, als je een zoon hebt, wat zal je aan je zoon zeggen over Azis? Is hij een man - of is hij 
een vrouw, en is het normaal dat ze een man tonen - in jouw uitzending werd getoond hoe hij 
trouwde - Is het normaal dat een man met een man trouwt? […] Uit alles kon ik opmaken dat 
het een reclametruc was […] Als jullie de bijbel gaan lezen en zien wat er daar geschreven 
staat en hoe de Heer heeft bevestigd zodat je begrijpt dat het een grote zonde is, en dat je dat 
op televisie toont hoe een, ehmmm m-man-vrouw met een man trouwt. 
[…] 
Die mensen moeten hun verantwoordelijkheid dragen, iemand moet hun straffen voor dat wat 
ze dan, want ik weet niet hoe ik aan mijn dochter moet uitleggen of dat een man is of een 
vrouw, waarom hij over de dood zingt, waarom een of andere auto… een man aanrijdt en die 
voor de ogen van mijn kind sterft, waarom - 
 
Zijn er ook zo'n clips dan? Ik heb er zo geen gezien. 
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Ze is ook bang dat haar dochtertje een verkeerde voorstelling zal krijgen van menselijke 

verhoudingen door de seksuele inhoud van de clips: 

[Т]е прокламират секс, те, те... продават телата си пред екраните, и носят 
отговорност пред моето, пред твоето бъдещо дете, пред децата на България. 
Какво е това? Аз как да обясня на Лори коя е хубавата музика, как да ù кажа 
“така се дръж пред камерата”, как да ù кажа че аз се държа правилно а те не се 
държат правилно? Може би не е така в нейните представи като се налива 
отвсякъде такава музика, може би тяхното поведение е правилно. Това е все 
едно като аз да казвам грешни новини и никой да не държи отговорност за това. 
Тези хора объркват представите на децата ни.46 

Azis en čalga zijn een onderwerp waar Dobreva het zichtbaar moeilijk mee heeft, ze maakt dit 

ook een paar keer duidelijk aan Veneta Rajkova en suggereert enkele keren om op een ander 

onderwerp over te schakelen. Ze illustreert hoe diep het onderwerp sommige Bulgaren raakt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Ja, er zijn er, er zijn erg afschuwelijke clips, er zijn er, dat spreekt van zelf, overal zijn er […] 
clips, maar wanneer… Ik weet niet, wanneer iets zo vulgair is en zo commercieel en enkel en 
alleen maar jouw belangen bevredigt en mensen om je heen schade toebrengt zelfs zonder het 
te beseffen, dat is strafbaar. 
46 [Z]ij verkondigen seks, zij, zij… verkopen hun lichamen voor het scherm en dragen 
verantwoordelijkheid tegenover mij, tegenover jouw toekomstig kind, tegenover de kinderen 
van Bulgarije. Wat is dat voor iets? Hoe moet ik uitleggen aan Lori wat mooie muziek is, hoe 
zeg ik haar “gedraag je zo voor de camera”, hoe zeg ik haar dat ik mij correct gedraag en zij 
zich niet correct gedragen? Misschien is het niet zo in haar denkbeelden wanneer ze van 
overal zo’n muziek opslorpt, misschien is hun gedrag correct. Dat is net hetzelfde als wanneer 
ik foutief nieuws zou brengen en niemand daarvoor verantwoordelijkheid zou dragen. Deze 
mensen sturen de denkbeelden van onze kinderen in de war. 
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Conclusie 

Er zijn veel Bulgaren die zich, zoals Mira Dobreva, niet goed voelen bij de prominente plaats 

die čalga inneemt in het publieke leven van hun maatschappij en daarvoor hebben zij 

verschillende redenen. Ten eerste propageert čalga precies het tegenovergestelde van waar de 

huidige Bulgaarse politiek voor staat: verwestering. Het is een politiek die tenminste op 

cultureel vlak ook al in het communistisch tijdperk werd gevoerd, waardoor de Bulgaren 

oriëntaalse en Balkanklanken niet meer als eigen ervaren. Ironisch genoeg gaf de 

verwestering in de jaren negentig hen juist de kans om weer op te duiken. Ze raken een 

gevoelige snaar bij Bulgaren die bang zijn tekort te schieten qua cultuur en niet 

vooruitstrevend genoeg te zijn voor het Westen. De houding die ze daarom aannemen 

tegenover čalga komt uiteindelijk meer conservatief over dan vooruitstrevend. 

Een ander thema dat het schaamtegevoel van de Bulgaren raakt is de aanwezigheid 

van etnische minderheden in het land, waarmee nog geen goede onderlinge verstandhouding 

is bereikt. De Bulgaren worden door čalga telkens met hun neus op deze problematiek 

gedrukt. Dat čalga als lage cultuurvorm wordt beschouwd én met Roma’s geassocieerd wordt 

onderstreept het geringschattende beeld dat veel Bulgaren van Roma’s hebben. Hun 

impliciete aanwezigheid in de alomtegenwoordige čalga suggereert dan ook een achteruitgang 

van de Bulgaarse maatschappij en jammergenoeg kan čalga geen bemiddelende rol spelen om 

bij te dragen tot een betere relatie tussen Bulgaren en Roma’s. 

De laatste reden waarom čalga niet graag gezien is heb ik hierbij al vernoemd: het feit 

dat ze een product is van massacultuur en volgens de intellectuelen niet het niveau van kunst 

kan bereiken. Ze staat hierdoor symbool voor de sociaal-economische problemen in Bulgarije 

en speelt nogmaals in op de angst om tekort te komen. Dat de elite zo veel aandacht besteedt 

aan het imago van čalga is een overblijfsel uit het communistische tijdperk: muziek wordt 

beschouwd als een uiterlijk kenmerk van nationale identiteit. Čalga is alles wat deze Bulgaren 

niet willen zijn, maar ze wordt zo hard bekritiseerd als ondermijner van het Bulgaarse imago 

dat er impliciet toegegeven wordt dat ze er deel van uitmaakt. Čalga, met haar westerse en 

oosterse invloeden, is in zekere zin een weerspiegeling van Bulgarije, dat alleen nog moet 

beseffen dat Oost en West misschien ook samen kunnen gaan. Dat čalga, ondanks de kritische 

houding van velen, dan toch getolereerd wordt, wijst op een vooruitstreven waar deze mensen 

zich misschien niet eens van bewust zijn. Bovendien staan er tegenover hen duidelijk 

voldoende čalgafans die ook apetrots zijn op hun Bulgaarse nationaliteit. Zangeres Kamelija - 
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afgebeeld op de voorpagina - belichaamt in haar jurk, gemaakt in de kleuren van de Bulgaarse 

vlag, de mogelijke symbiose van čalga en Bulgaarse nationale trots. 
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Bijlagen op cd 

Fora: 
 
Discussie op Krechetalo.com 
Discussie op Linux-bg.org 
Discussie op Setcom.bg 
 
Interviews: 
 
Interview met Azis door Sesil deel 1 
Interview met Azis door Sesil deel 2 
Interview met Azis en Mira Dobreva in Gorešto deel 1 
Interview met Azis en Mira Dobreva in Gorešto deel 2 
Interview met Azis in New Europe 
Interview met Galena door Azis 
 
Muziek: 
 
Камелия ft. Сакис: “Искаш да се върна” 
Слави Трифонов & Ку-Ку Бенд: “Катерино Моме” 
Слави Трифонов & Ку-Ку Бенд: “Лудо Младо” 
Слави Трифонов & Ку-Ку Бенд: “Назад, назад моме Калино” 
 
Overig: 
 
Definities op UrbanDictionary.com 
Lijst met covers door Azis 
Citaten van een groepspagina en een fanpagina op Facebook tegen Milk Inc. op Werchter 
 
Videoclips: 
 
Азис: “Дай ми лед” 
Азис ft. Деси Слава: “Знам че боли” 
Азис ft. Деси Слава: “Казваш че ме обичаш 
Азис ft. Малина: “Не знаеш” 
Азис ft. Малина: “Черните очи” 
Азис ft. Устата: “Точно сега” 
Джена: “Ще те спечеля” 
Слави Трифонов & Деси Слава: “Назад, назад моме Калино” 
Слави Трифонов & Ку-Ку Бенд: “Едно Ферари с цвят червен” 
Слави Трифонов & Ку-Ку Бенд: “Тайсън Кючек” 
 
Chris Brown ft. Lil’ Wayne: “Gimme that” 
DJ SuaT: “Gimme that (tallava remix)” 


