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Posvetilo

To knjigo posvečam hvaležnemu spominu svojega  
očeta Uke in matere Fethije.

Uka in Fethije Brizani v Vrnjački Banji (1959)
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„Romu bo uspelo le, če bo živel v civilizaciji, 
v getu pa nima nobenih možnosti.“ 

Pred seboj imamo knjigo o življenju in delu Uke Brizanija, glasbenika, rom-
skega, kosovskega, srbskega, jugoslovanskega glasbenika, ki jo je napisal nje-
gov sin Imer Trajo Brizani ter jo obogatil z množico dokumentov in fotografij 
iz očetovega življenja. Jaz Uke Brizanija nisem poznal, tako da je bilo zame 
branje te knjige skorajda popolno presenečenje. Spoznal sem človeka, ki je imel 
težko življenje in velike ambicije ter je v borbi z neprijazno usodo ohranil svoj 
ponos in svoje dostojanstvo in zmagal tako na poklicnem kot na zasebnem po-
dročju.

Uka Brizani se je rodil leta 1936 v Kraljevini Jugoslaviji v romskem naselju 
Moravska mahala v Prištini na Kosovu. Njegov oče je bil preprost človek, noč-
ni čuvaj skladišč na železniški postaji v Prištini in dober glasbenik. Po osnovni 
šoli se je Uka vpisal v srednjo glasbeno šolo, ki jo je končal leta 1953. Igral je 
najprej violino, kar pa ni bila njegova izbira, tako da je potem prešel na troben-
to, po potrebi pa je igral na šoli tudi druge inštrumente. Igrali so poleg romske 
glasbe tudi turško, albansko in srbsko glasbo, začenjali pa so tudi z zabavno 
glasbo in jazzom, ki sta se tedaj začela uveljavljati. Že med šolanjem in posebno 
po njem je ustanavljal svoje glasbene zasedbe, pri tem pa se je počasi izvil iz oz-
kega romskega okolja in začel sodelovati z vsemi drugimi dobrimi glasbeniki. 
Romi tega niso sprejemali prav dobro, toda on se je zavedal, da bo moral, če bo 
želel uspeti, nekoč zapustiti romsko okolje in romsko tradicijo. Toda tudi kas-
neje, ko je do tega prišlo, ni nikoli zanikal romskega izvora, zavedal pa se je, da 
mu bo uspelo le, če bo sodeloval z vsemi.

Leta 1954 je kot trobentač postal član Malega simfoničnega orkestra Radia 
Priština, leta 1961 pa je ustanovil v okviru Radia Priština Zabavni orkester, 
ki ga je vodil do konca svoje kariere. V tem obdobju je sodeloval z orkestri in 
glasbeniki iz cele Jugoslavije ne glede na njihovo etnično pripadnost. S svojimi 
zasedbami je sodeloval na pomembnejših glasbenih prireditvah po celi Jugosla-
viji, po vidnejših festivalih zabavne glasbe in po pomembnejših jugoslovanskih 
obmorskih letoviščih. Bil je pomemben del jugoslovanske glasbene scene in se 
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je dobro poznal s skladatelji in izvajalci zabavne glasbe, tudi s slovenskimi, saj 
je kot vodja Kosovskega Zabavnega orkestra sodeloval z Big Band RTV Ljub-
ljana oziroma s Plesnim orkestrom RTV Ljubljana, ter z Bojanom Adamičem 
in Jožetom Privškom. Jože Privšek je bil njegova generacija, Bojan Adamič pa 
je bil starejši, vendar sta bila kljub temu velika prijatelja. Bojan Adamič se ni 
mogel načuditi njegovemu vizionarstvu, glasbenemu zanosu in elanu, s kate-
rim je ustvarjal glasbo, pri tem pa še vestno skrbel za družino.

Uka Brizani se je potem vedno bolj posvečal dirigiranju in aranžiranju, saj 
je moral zaradi zdravstvenih težav igranje trobente opustiti. Njegov zadnji ve-
liki nastop je bilo dirigiranje na jugoslovanskem izboru za pesem Evrovizije 
leta 1986 v Prištini, že naslednje leto pa je bil zaradi poslabšanega zdravja pri-
siljen opustiti glasbeno delovanje. Leta 1987 se je preselil v Ljubljano, kjer so že 
prej živeli njegovi otroci. Tu je živel do svoje smrti leta 2017.

Zgodba o Uki Brizaniju je lepa in opogumljajoča. Izhajajoč iz najmanj raz-
vitega dela najmanj razvite pokrajine v Jugoslaviji, iz najmanj razvite popula-
cije, je prišel v vrh jugoslovanske zabavne glasbe. To je kot delaven in stabilen 
človek dosegel na preprost, miren in skromen način. Nasploh se je zavedal, da 
je napredek romskega ljudstva možen le z znanjem in z izobraževanjem. Go-
voril je: „Romu bo uspelo le, če bo živel v civilizaciji, v getu pa nima nobenih 
možnosti.“ In: „Romi se morajo vključiti v življenje in asimilirati“ ter biti bolj 
povezani z večinskim prebivalstvom.

Ta lepa zgodba o Uki Brizaniju je skorajda primerna za kak ameriški film, 
le bogastva ni v njej. Je pa trdo delo in huda borba. Ni pritoževanja in obupo-
vanja, le odločenost in reševanje težkih vsakodnevnih problemov. Lep primer 
za njegov pristop je lahko ta zgodba. Ko je bil že uveljavljen glasbenik, je še 
vedno z družino živel v romskem naselju v Prištini in je zato včasih po blatnih 
poteh težko prišel primerno napravljen na koncert v središče mesta. Zato je šel 
v mesto v škornjih, pod mostom v mestu pa je imel skrite lakaste črne čevlje, da 
se je lahko preobul za koncert.

V tej zgodbi o Uki Brizaniju res ni bogastva, je pa nekaj drugega, več vred-
nega. To je skrb za družino. Uka Brizani je poskrbel, da so se njegovi otroci 
izšolali in prišli do poklica. Ker se je to nadaljevalo še v naslednjo generacijo, 
so danes njegovi vnuki inženirji, mednarodno uspešni klasični glasbeniki ali 
kaj podobnega. Morda pa je to le zgodba za ameriški film.

Ob branju te romske zgodbe je treba razmisliti tudi o tem, kako lahko pri-
merjamo življenje romske populacije v Ukovi mladosti s tistim danes. Ta pri-
merjava ni prav dobra za našo napredno in razvito družbo. Tedaj so imeli Romi 
zaposlitve, ne prav ugledne, saj nočni čuvaj v skladišču na železniški postaji ni 
zelo ugledna služba, toda kljub vsemu službe. Toda po naši osamosvojitvi in po 
spremembi družbenega sistema je prišlo do hudega udarca za Rome tako kot 
za vse deprivilegirane populacije, ki niso sposobne zmagovati na poslovnem 
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področju. Mnogo Romov je izgubilo službe, ostali so v romskih naseljih, brez 
dela, brez zaposlitve in brez dohodkov. Dajemo jim neke minimalne podpore, 
ki pa skupaj znesejo kar precej, toda nimajo pravega smisla. Pa so na koncu 
nesrečni vsi. Romi v romskih naseljih in „civili“ v njihovi okolici.

V šolo hodi zelo malo romskih otrok, redki od teh pa končajo osnovno 
šolo. V tej generaciji, se bojim, ne bo novega Uke Brizanija. Bodo le ljudje brez 
ambicij in brez delovnih navad, ki bodo počasi lezli v mali kriminal. Uka Bri-
zani je bil poseben človek in je našel svojo pot in svojo rešitev, pa tudi njemu ne 
bi uspelo brez države, ki mu je organizirala šolo in glasbeno šolo, ki mu je dala 
osnovo za delo in življenje. Najbolj žalostno se mi zdi, da smo, tako kaže, obu-
pali na obeh straneh in se tako nam, večinskemu prebivalstvu, kot Romom zdi 
prav, da je tako, kot je. Pa ni prav. In te stvari lahko rešuje le država, na pravi 
način, po naukih Uke Brizanija. 

Akad. dr. Boštjan Žekš
Ljubljana, 18. 3. 2019
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Za lažje razumevanje te zgodbe …

Glasbeno življenje na Kosovu in v Prištini se je začelo prebujati po drugi 
svetovni vojni. Predtem ni bilo ustanov, ki bi gojile glasbo. Začetki organizi-
ranega glasbenega šolstva na Kosovu segajo v čas, ko so bili izpolnjeni pogoji 
za nemoten razvoj kulturnega življenja vseh tamkajšnjih narodnosti. Začela so 
se pojavljati prva kulturno-umetniška društva in šole. Leta 1948 je v Prizrenu 
začela delovati prva glasbena šola. Prizren je bil tudi sedež prve radijske postaje 
na Kosovu, ta pa je bila iz političnih razlogov kasneje preseljena v Prištino, 
kar pomeni tudi novo obdobje v glasbenem življenju na tem območju. V okvi-
ru Radia Priština so nastali prvi zametki orkestrov – simfoničnega, ljudskega, 
turškega, kasneje tudi zabavnega. 

Šemsi Mecihan

Malo mesto Priština je bilo polno življenja, kulturnega dogajanja, glasbenih, 
gledaliških, športnih dejavnosti. Često so gostovala znana imena jugoslovanske, 
pa tudi svetovne glasbene estrade. Prištinsko narodno gledališče je bilo center 
scenskih aktivnosti. Gledališke predstave so bile vedno razprodane. Obiskoval-
ci so bili profesorji in preprosti obrtniki, družinski ljudje.

Z Uko Brizanijem me povezuje iskreno prijateljstvo, skupni spomini in do-
godki. V majhnem mestu Prištini, ki je tedaj imelo osemnajst tisoč prebivalcev, 
so živeli kot velika družina, vsi so se med seboj poznali in spoštovali, pošte-
ni ljudje. Važno je bilo biti človek, in Uka je to bil vedno. Prva dela umetni-
ške glasbe na Kosovu so bile majhne in preproste oblike zborovskih pesmi a 
cappella. Pionirsko vlogo v razvoju umetniške glasbe na Kosovu je imel Lo-
renc Antoni, zborovodja in skladatelj, ki je postavil temelje, na katerih je kas-
neje zrasla izvirna glasbena umetnost. 

Alma Bejtullahi, vnukinja Lorenca Antonija

Lorenc Antoni (23. 9. 1909 Skopje – 21. 10. 1991 Priština) je rojen v Skopju 
(turško Üsküpu) v kosovskem vilajetu Otomanskega cesarstva (današnji Repu-
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bliki Severni Makedoniji), kjer je končal osnovno in srednjošolsko izobrazbo 
ter privatno obiskoval glasbeni pouk. Tri leta po njegovem rojstvu je obmo-
čje, s katerim je bil povezan do konca življenja, postalo del Kraljevine Srbije 
in pozneje Kraljevine SHS. Vzgajan je bil kot katoličan v albanski katoliški 
skupnosti v Skopju in je bil bratranec Agneze Gonxhe Bojaxhiu (matere Tere-
ze, danes znane kot sv. Tereza iz Kalkute). V času druge svetovne vojne se je 
preselil v Prizren (današnja Republika Kosovo), kjer je l. 1948 ustanovil glasbe-
no šolo „Josip Slavenski“ za začetnike in napredujoče glasbene izvajalce. Vodil 
je zbor šole, prav tako kulturno umetniško društvo „Agimi“ in Simfonični 
orkester mesta Prizren. Antoni je s študijem folklore napisal sedem zvezkov o 
albanski ljudski glasbi s Kosova, iz Makedonije, Črne gore in območja južne 
Morave. Pionirsko vlogo v razvoju albanske umetniške glasbe na Kosovu je ig-
ral Lorenc Antoni, zborovodja in skladatelj, ki je postavil temelje, na katerih je 
rastla izvirna glasbena umetnost. Prva Antonijeva dela so bila hkrati tudi prve 
albanske skladbe na Kosovu. Na začetku so bile stilizacije ljudskih pesmi, pre-
težno urbanih, sčasoma pa je razvil izvirno lastno glasbeno invencijo. Večino 
repertoarja je ustvaril za potrebe zbora društva Agimi, ki je bil v povojnih ča-
sih zelo uspešen in aktiven, in orkestra društva, zato so bile skladbe primerne 
tehničnim sposobnostim glasbenikov in duhu časa. Njegove skladbe obsegajo 
več deset zborovskih skladb in približno toliko orkestralnih oz. vokalno-in-
strumentalnih ali samo instrumentalnih skladb. Danes se prizrenska glasbena 
šola imenuje po njem, Glasbena šola Lorenca Antonija.

Najprej imamo tu generacijo skladateljev, ki ji pripadata Lorenc Antoni in 
delno Redžo Mulić [Rexho Muliqi, Redžo Mula-j]; tej sledi skupina, ki ji pri-
padajo: Fahri Beqiri, Mark Kaçinari, Vinçenc Gjini, Esad Rizvanolli in Akil 
Koci; tretji generaciji pa: Zeqirja Ballata, Rauf Dhomi, Rafet Rudi in drugi. V 
njihovih delih najdemo sloge devetnajstega in dvajsetega stoletja, od nacionalne 
do avantgardnih smeri. Med njimi ni kake posebne šole ali sloga, povezuje jih le 
albanski narodni melos. Pri nekaterih je ta zelo izrazit (Lorenc Antoni, Redžo 
Mulić, Vinçenc Gjini, Mark Kaçinari), pri drugih se čuti le njegov duh (Esad 
Rizvanolli, Fahri Beqiri, Rauf Dhomi, Rafet Rudi), nekateri pa so začeli kom-
ponirati v tem duhu (Akil Koci, Zeqirja Ballata), a so kasneje sprejeli avant-
gardne glasbene tokove. Vsi skladatelji s Kosova so se šolali v Jugoslaviji, zato 
je razumljivo, da je mogoče v njihovih delih čutiti vpliv drugih jugoslovanskih 
skladateljev in njihovih učiteljev, predvsem v prvi fazi ustvarjanja. Ustvarjali so 
različne glasbene oblike – od manjših del do simfonij, kantat, baleta in opere – 
in tako bogatili jugoslovansko glasbeno kulturo.

K razvoju glasbene umetnosti so prispevali veliko tudi posamezniki drugih 
narodov, ki niso bili skladatelji, so pa vplivali na razvoj glasbenega naraščaja 
in prepoznavnost kosovske umetniške glasbe v takratni Jugoslaviji. Omeniti je 
treba Dimitrija Perlića, Ratka Moračića ter Anđelka Karaferića – bili so prvi 
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pedagogi in ravnatelji glasbene šole v Prištini – in zelo vplivnega Dragoljuba 
Moračića, ki je deloval v občinski kulturno-prosvetni skupnosti in je politično 
podpiral glasbeno umetnost kosovskih glasbenih ustvarjalcev.

Glasbena kultura se tako kakor vsaka druga veja kulturnega življenja ne 
razvija samostojno, ampak je povezana z družbenim, ekonomskim in poli-
tičnim razvojem. Zato lahko umetnost razumemo le, če poznamo njen širši 
kontekst. Po koncu druge svetovne vojne sta se glasbena kultura in glasbena 
ustvarjalnost v nekdanji Jugoslaviji razvijali hitro, vendar v vsaki republiki in 
pokrajini drugače.

V mestih so nastajali napevi na besedila znanih pesnikov, katerih melodika 
je zadržala preprostost ljudskih popevk. To so danes t. i. „starogradske“ pesmi, 
ki so prevladovale do prve svetovne vojne, navzoče pa so bile tudi kasneje. V 
obdobju med prvo in drugo svetovno vojno sta se pojavila dva žanra zabavne 
glasbe: romance, ki so nadaljevale pot zgodnjih „starogradskih“ pesmi, in šla-
gerji ali popevke, sprva priljubljene melodije iz operet. 

Med vojnama je bila večina šlagerjev v ritmu tanga in angleškega valčka, po 
osvoboditvi je prevladoval beguine, tudi začetki jazza; Uka je bil med prvimi 
in je nadaljeval z beograjskimi jazzovskimi glasbeniki v vojski v Zemunu in 
Beogradu, kasneje je nadaljeval s prvo zasedbo Radia Priština (1961–1962). To 
pa ni bilo kakor v drugih jugoslovanskih mestih, tu in tam pa so igrali tudi 
kakšen „jazz standard“, v šestdesetih letih pa slowrock, hkrati z njim so se 
razvijale t. i. svobodne oblike, predvsem šansoni. V sedemdesetih letih je del 
zabavne glasbe prešel v pop in kasneje v rock. Pravi razcvet zabavne glasbe v 
Jugoslaviji pa se je pojavil v času prvih festivalov (Zagreb 1954, Opatija 1958, 
Split 1960, Beogradsko proleće 1961, Slovenska popevka 1962). 

Jazzovska glasba se je v nekdanji Jugoslaviji začela razvijati že v dvajsetih 
letih prejšnjega stoletja, ko so v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu nastajale prve 
jazzovske zasedbe s kakovostnimi jazzovskimi glasbeniki. Po osvoboditvi so 
v okviru jugoslovanskih radijskih postaj po naslednjem vrstnem redu nastali 
prvi odlični plesni orkestri: Radio Ljubljana – Plesni orkester (1945); Radio Za-
greb – Plesni orkester (1946/47); Radio Beograd – Jazz orkester Radia Beograd 
(1948); Radio Skopje – Plesni orkester (1952); Radio Sarajevo – Plesni orkester 
(1961) in Plesni orkester radia Priština s poskusi v letih 1960, 1970, 1980, 1990, 
vendar se nikoli ni obdržal kot Plesni orkester, čeprav so ga poslušali. 

Omeniti je treba tudi takratne tri pomembne jugoslovanske diskografske 
hiše, tu naštete po času svojega nastanka: zagrebško založbo Jugoton (1947), 
beograjsko založbo Produkcija gramofonskih ploča Radio-televizije Beograd 
(1951) in ljubljansko založbo Helidon (1962). 

Že pred drugo svetovno vojno so bili v večjem delu Evrope opazni vplivi 
jazza. Ameriški skladatelj George Gershwin je elemente jazza smelo prenesel v 
koncertne dvorane (An American in Paris, Rhapsody in Blue, Porgy and Bess), 
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uveljavljali pa so se swing orkestri, ki so jih vodili Duke Ellington, Glenn Mil-
ler, Benny Goodman in številni drugi.

Dr. Rajko Đurić

O Uki vem predvsem to, da je bil čudovit človek z velikim ugledom, veliko 
avtoriteto v Prištini in na Kosovu, in seveda kot dirigent na RTV Priština.

Na tem mestu je treba omeniti Djanga Reinhardta (očeta evropskega jaz-
za), francoskega kitarista sintskega porekla. Bil je prvi neameriški glasbenik in 
glasbeni samouk, ki je močno vplival na raz voj jazza. Najprej je igral violino, 
po nesreči, v kateri si je poškodoval prste leve roke, pa je začel igrati kitaro. 
Leta 1934 je skupaj s pariškim violinistom Stephanom Grappellijem ustanovil 
kvintet Hot Club de France, eno najboljših jazzovskih zasedb iz tridesetih let 
prejšnjega stoletja.

Iz mojega arhiva …
Jean-Baptiste (Django) Reinhardt, skladatelj in vodja orkestra, je bil rojen v 

Belgiji v vozu plemenske skupine Manushaa iz severne Francije, ki se je okoli 
leta 1920 naselila v bližini Pariza. Že kot deček je igral violino, mendžo in kita-
ro za obiskovalce kavarn, kasneje pa v spremljanju harmonikarjev na zabavah. 
V letu 1928 je ob požaru, ki je izbruhnil v njegovem vozu, dobil hude opekline 
na levi roki, vendar mu jo je uspelo usposobiti za igranje in je kljub svoji invali-
dnosti razvil svojevrstno tehniko igranja, čeprav je po nesreči mogel uporablja-
ti na svoji levici samo dva prsta.

Leta 1934 je s pariškim violinistom Stephanom Grappellijem ustanovil 
kvintet „Hot Club de France“, eno najboljših jazzovskih zasedb iz tridesetih 
let 20. stoletja. Snemal je s svojo skupino, s francoskimi glasbeniki, a prav tako 
z ameriškimi solisti na gostovanjih po Evropi. V letu 1940 se je zaradi vojnega 
stanja ločil od svojega partnerja Grappellija in je tako v kvintetu prišlo do spre-
memb. Klarinetist Hubert Rostaing je vstopil namesto violinista in bobnar na 
mesto kitarista ritmičarja.

V času okupacije Francije je bila njegova skupina pogojevana z modo swin-
ga, in Djangove kompozicije (posebno Nuages, 1940) so požele splošno pri-
znanje. Postal je zvezda pariškega umetniškega življenja. Nastopal je na vseh 
znanih pariških odrih, zahteval in dobival je velike honorarje. Po vojni ga je 
Duke Ellington predstavil publiki v New Yorku (1946), vendar pa je njegova 
nenavadna narava, nagnjenost k nebrzdanemu življenju (redko je prihajal ob 
domenjenem času na koncerte) zmanjšala uspeh njegove ameriške turneje.

Bil je samouk in brez kakršne koli glasbene izobrazbe, pa je vendar skladal 
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in sestavljal aranžmaje in jih na kitari narekoval svojim glasbenikom. Kot eden 
največjih jazzovskih kitaristov je s svojim glasbenim delom vplival in še vedno 
vpliva na mnoge kitariste po svetu.

Na Kosovu se je zabavna glasba začela razvijati po drugi svetovni vojni. Iz-
vajali so jo predvsem ljubiteljski glasbeniki, izobraženih je bilo malo. Največ-
krat so bili to priseljenci iz drugih jugoslovanskih republik. V začetku so izvajali 
priredbe partizanskih pesmi, ljudske napeve, „starogradske“ pesmi in romance, 
kljub temu pa še ne moremo govoriti o organiziranem glasbenem ustvarjanju v 
okviru zasedb in orkestrov. Zaradi jugoslovanske politike „bratstva in enotno-
sti“ se je v začetku petdesetih let začela pojavljati težnja po nacionalni zabav-
ni glasbi, kakršno so poznali v drugih republikah in po kateri so se glasbeniki 
zgle dovali. Vsi narodi na Kosovu (Albanci, Srbi, Turki, Romi in drugi) so imeli 
od nekdaj vsak svojo tradicionalno glasbo, vendar so se zaradi poudarjene in 
finančno podprte ideologije „bratstva in enotnosti“ začeli združevati in tudi na-
stopati skupaj. Nekaj let po ustanovitvi prvih glasbenih šol so se začeli pojavljati 
prvi glasbeni kadri in postopoma, vendar zelo počasi, so se sredi petdesetih let 
začele pojavljati prve organizirane zasedbe, ki so izvajale zabavno glasbo.

Po koncu druge svetovne vojne leta 1945 so začela nastajati kulturno-ume-
tniška društva in prve javne šole. V Prizrenu je bilo leta 1944 ustanovljeno prvo 
kulturno-umetniško društvo Albancev Agimi. V njem so delovali mešani pev-
ski zbor, orkester in folklorna skupina. Leta 1945 so mu sledili kulturno-ume-
tniško društvo prizrenskih Srbov Budućnost, leta 1951 društvo pripadnikov 
turške narodnosti Doğru Yol, leta 1968 romsko društvo Durmiš Aslano in leta 
1976 albansko društvo Xhevdet Doda. 

V Prizrenu je že pred drugo svetovno vojno v okviru Srbske pravoslavne 
Cerkve delovalo pevsko društvo Car Uroš. Ohranjalo je predvsem cerkveno 
glasbo. V okviru Katoliške Cerkve je delovalo društvo Shoqnija e zemres Kri-
shitit, ki je v albanskem jeziku organiziralo prireditve zaprtega tipa. V okviru 
društva sta delovala tamburaški orkester in zbor. Zbor je pel v cerkvi v latin-
skem, albanskem in hrvaškem jeziku, saj so bili gojenci in duhovniki iz Hrva-
ške in Slovenije. Takrat je deloval tudi vojaški orkester, krajši čas pa sta kasneje 
delovala še pihalni orkester prostovoljnega gasilskega društva in mestni orke-
ster (1949). V Prizrenu je imela od leta 1948 pomembno vlogo nižja glasbena 
šola, ki je leto dni kasneje omogočala tudi že srednjo glasbeno izobrazbo. 

Prva radijska postaja na Kosovu je začela oddajati po drugi svetovni voj-
ni – sredi novembra 1944 – v Prizrenu, mestu, ki je bilo do leta 1946 središče 
Kosovsko-metohijske pokrajine. Prve naprave za delo so zaplenili okupatorju. 
Prvič v zgodovini Kosova so oddajali novice v albanskem in srbskem jeziku, 
predvajali so partizanske in ljudske pesmi. Delovne razmere na radijski postaji 
so bile težke. Prvi vokalni solisti in glasbeniki so peli in igrali v živo. Prvi pevci 
so bili Anton Ljumezi, Zuhra Mulja, Slobodan-Boda Čemerikić, Daca Đorđe-
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vić in drugi. Leta 1945 sta bila angažirana Tamburaški orkester Nine Kaljanca 
in Godalni sestav Ibrahima Šaćirija.

Dr. Ismet Jašarević

Tako so recimo po vojni na radiu Priština glasbeni program napolnjevali 
Romi s svojim muziciranjem na radijskih valovih v živo. To so imena starega 
Čike Šukrije, kitarista Joška, potem Jaška Jašarevića, Bupita Jašarevića, brata 
Miodraga Jašarevića, ki je več ko dvajset let do smrti vodil Narodni orkestar 
RT Beograd. Čika Mimi Durmiš je bil sijajen udist. Suljo je bil klarinetist in 
saksofonist v turškem ljudskem orkestru, Čamilj Selimi je igral džimbiš, Elez 
Šabani violino, Malič Sušica je bil prav tako proslavljen klarinetist v ansamblu 
Šota, pozneje pa v albanskem orgestru, ki je od 90-ih let prešel v srbski ljudski 
orkester, v katerem smo bili jaz kot violinist reformiranega simfoničnega or-
kestra in Nedžmedin Brizani kot akademski muzikant, in mentor Brizani in 
Slaviša Jašarević in Selim Sadikovic, vsi violinisti. Predtem smo imeli violiniste 
iz Skopja in Niša v simfoničnem orkestru in zabavnem orkestru RTP.

Imer Traja Brizani

Udist je glasbenik, ki igra na glasbeni instrument ud – brenkalni instrument 
s hruškasto obliko in kratkim vratom, konkavnim dnom z ravnim pokrovom. 
To je prednik lutnje. Ime verjetno prihaja iz arabske besede „al'ud“, kar pome-
ni drevo. Ud je pomemben instrument v orientalski glasbi.

Leta 1945 sta bili v Prištini ustanovljeni kulturno-umetniški društvi Ra-
dnički in Ramiz Sadiku, v katerih sta delovala pevski zbor s solisti in orkester 
ljudske glasbe. Leta 1962 je začelo delovati tudi kulturno-umetniško društvo 
Boro e Ramizi z ljudskim orkestrom in solisti, folklorno sekcijo in mešanim 
zborom. Kulturno-umetniška društva so se po drugi svetovni vojni hitro raz-
vijala tudi v drugih kosovskih mestih. Posebej je treba omeniti polprofesio-
nalni zbor Collegium Cantorum, ki je nastal leta 1969 v Prištini – vodil ga je 
priznani dirigent Mark Kaçinari.

Imer Traja Brizani
Nekaj let sem tudi sam pel v zboru Collegium Cantorum (1976/77). Bilo je 

zelo prijetno in neprecenljivo zame in za mojega dobrega romskega prijatelja 
Kenana Hasanija, ki je takrat končal srednjo glasbeno šolo, potem pa se vpisal 
na glasbeno akademjo in vodil romski zbor v Prištini. 

Glasbena šola Stevan Mokranjac v Prištini (1949) je bila sprva namenjena 
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osnovnemu glasbenemu izobraževanju. Vodili so jo Dimitrije Perlić, Ratko 
Moračić, Anđelko Karaferić, Selim Ballata in drugi. Šola spada med ustanove, 
ki so bile temelj glasbene kulture na Kosovu. Skoznjo so šli kot učenci in učite-
lji številni posamezniki, ki so kasneje postali nosilci glasbenega ustvarjanja in 
koncertnega življenja na Kosovu. Mnogi izmed njih so končali študij na aka-
demijah in prevzeli pomembne položaje v orkestrih, komornih zasedbah, šolah 
in glasbenih redakcijah. 

Leta 1973 je bila v Prištini ustanovljena Akademija za umetnost. Najprej je 
imela le oddelek za likovno umetnost, dve leti kasneje je bil odprt tudi glasbeni 
oddelek z dvema smerema – z umetniško-pedagoško in s pedagoško-umetni-
ško. V okviru umetniško-pedagoške smeri je delovala katedra za godalne in-
strumente, klavir, pihalne instrumente in solo petje. Na pedagoško-umetniški 
smeri so se pripravljali učitelji glasbene vzgoje za osnovne in srednje šole in 
glasbeni strokovnjaki za institucije, kakor sta radio in televizija. Poleg rednih 
profesorjev s Kosova so na akademiji predavali tudi ugledni umetniki iz Beo-
grada, Skopja in iz Sovjetske zveze. 

Za udejstvovanje Uke Brizanija sta pomembna predvsem folklorni ansam-
bel Shota in festival Akordi Kosova. Državni ansambel narodnih pesmi in ple-
sov Kosova in Metohije Shota je bil ustanovljen v Prištini leta 1950. Do leta 
1953 je deloval polprofesionalno, nato pa je postal profesionalna institucija, ki 
je prirejala koncerte na Kosovu in v vseh jugoslovanskih republikah ter v tuji-
ni. Shota, ki je dobila ime po albanskem narodnem plesu, je izvajala pesmi in 
plese narodov in narodnosti Kosova, člani orkestra pa so bili pripadniki raznih 
narodov, med njimi tudi Romi.

Nedjat Velija – bratranec, Düsseldorf
Državni ansambel ljudskih pesmi in plesov Kosova in Metohije Sho-

ta je bil ustanovljen v Prištini leta 1950 na pobudo koreografa, Čeha Slavka 
Kvasnevskega.

Po končani šoli leta 1953 se je Uka Brizani pridružil Shoti kot plesalec. To 
je bila tudi njegova prva redna zaposlitev. Na ta čas ima lepe spomine, saj je v 
Shoti spoznal ljudi, s katerimi je prijateljeval vse življenje. V ansamblu je delo-
val eno leto. V Shoti je takrat igral goč1 njegov stric Zijadin Ramadani, sin Ra-
šita Ramadanija, ki je igral zurlo, kasneje pa se je ansamblu pridružilo še nekaj 

1  Goč oz. tapan. Bolgarski in makedonski ljudski boben. Ima dve opni, ki sta na obeh straneh 
naviti na dva nosilna obroča, prek njih pa sta z vrvjo napeta dva napenjalna obroča (70 do 100 
cm); ima močan zven in služi za spremljanje ljudskega plesa; ena opna je iz oslovske ali telečje 
(debelejše), druga pa iz kozje (tanjše) kože. Po debelejši koži tolčejo z lesenim tolkalom, po 
tanjši tremolirajo s tenko šibo. Nosijo ga oprtanega preko ramen.
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članov iz Moravske mahale2 (Nedžip Berishi je igral violino, Daut Ragipi ta-
rabuko3, Šukrija Ramadani in Maljić Sušica sta bila klarinetista, Mefail Sušica 
harmoniko) in Romi iz Dalmatinske mahale (Avnija Demiri je igral džimbiš4, 
Qamilj Selimi džimbiš in kitaro, Elez Shabani pa violino). V Kulturno umetni-
škem društvu Šota so bili glasbeniki, a tudi Romi kot plesalci: Rešat Hajrulahi, 
Fuat in Ferit Sušica.

Festival Akordi Kosova je sprva trajal štiri dni, kasneje pa so ga skrčili na 
tri. Prvi dan so nastopali otroci, drugi dan je bil posvečen narodni glasbi, s 
katero so nastopali albanski, srbski, turški in romski izvajalci. Tretji dan je 
sledila zabavna glasba in polfinale, četrti dan pa je bil finale. Na festivalu je bila 
ista skladba vedno izvajana v dveh jezikih. V prvih letih festivala je Uka Briza-
ni nastopal kot trobentač, dirigirali so drugi (Severin Kajtazi, Vojislav Simić, 
Krist Lekaj); kasneje je dirigiral tudi sam. 

Za festival je Uka Brizani napisal številne aranžmaje in nekaj avtorskih del. 
Vsako leto je pripravil vsaj pet aranžmajev (2–3 za otroški del, 1–2 za narodni 
del romske ali „starogradske“ skladbe, 2–3 za zabavni del). 

2  Mahala je naziv za mestno naselje, mestno četrt.
3  Tarabuka – darabuka ima kozjo kožo, napeto čez grlo glinaste vaze brez dna. Darabuko 

med igranjem držijo pod pazduho in s prsti rok udarjajo po opni. Zven niansirajo tako, da 
udarjajo s prsti desne roke po sredini opne, s prsti leve roke pa po njenem robu. Darabuka je 
visoka približno 45 cm, njen primer pa med 20 in 30 cm. V novejšem času izdelujejo v Turčiji 
darabuke iz aluminija, opne iz umetnih snovi pa napenjajo in pritrjujejo z vijaki.

4  Džimbiš je turški banjo.

Uka Brizani (v prvi vrsti, drugi z desne) kot plesalec v Shoti (1953)
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Imer Traja Brizani

Na festivalu Akordi Kosova sem nastopil tudi sam s svojimi avtorskimi 
skladbami, ki jih je aranžiral moj oče za revijski orkester: leta 1973 Jesenja 
elegija, otroška pesem Ejani Shok (pevec Antonijo Gashi), Želim da si sam-
nom, nastop z Mirjano Pavlović leta 1974, Sanja leta 1975, Dashurojme ë – Vera 
Oruqaj leta 1976. Oče je napisal aranžmaje za revijski orkester, med mojim 
nastopom pa je v orkestru igral trobento. V orkestru sta tudi nastopila moj brat 
Agim Brizani kot bobnar tolkalist in stric Nedžmedin Brizani, ki je sicer v 
Simfoničnem orkestru radia Priština igral violino. 

Na Akordih Kosova so nastopali številni priznani pevci iz vse Jugoslavije, 
med kosovskimi pevci pa najpogosteje in najuspešneje Liliana Çavolli, Sabri 
Fejzullahu, Luan Hajra, Bedri Isljami, Husein Kazas, Živorad Mladenović, 
Vera Oruqaj, Nexhmije Pagarusha, Mirjana Pavlović, Zlatko Stojanović, Jor-
dan Nikolić, Qazim Dushku, Gazmend Pallask in veliko drugih tujih pevcev 
tedanje Jugoslavije.

 

Rugovske igre v izvedi ansambla Shota.
V Shoti je takrat igral goč stric Uke Brizanija, Zijadin Ramadani.
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Momčilo Mihajlović, prvi kontrabas na Radiu Priština

Po zaslugi glasbene produkcije in nekaterih članov, glasbenikov radia Prišti-
na, posebej pa še gospoda Brizanija, je bil osnovan glasbeni festival Akordi Ko-
sova. Prvi dogodki te vrste so bili na začetku leta 1964 v Kosovski Mitrovici. 
V sestavi radijskega orkestra in vojaške godbe so izvajali ljudske in umetne pe-
smi ter zabavne melodije v albanskem, srbohrvaškem in delno tudi v turškem 
jeziku. Peli so: Nedžmija Pagaruša, Nada Pavlović, Ljiljana Qavolli, dr. Mile 
Jovanović, Jordan Nikolić, Ismet Košutova in drugi pevci ljudske glasbe: Zuhra 
Mulja, Bogdan Čemerikić ...

Nada Pavlović, pevka RT Beograd in prva zmagovalka 
prvih „Kosovskih akordov“

V Prištino sem prišla leta 1963 kot dekle iz naše srednje glasbene šole in sem 
šolo nadaljevala v Prištini, potem pa sem v Prištini spoznala ljudi, prijatelje in 
orkester z dvema pihalcema, v katerem je bil tudi tvoj oče Uka Brizani in vsi 

Uka Brizani (v drugi vrsti tretji z desne) na vajah za festival Akordi Kosova v 
studiu RTV Priština skupaj s sinom Agimom (v drugi vrsti prvi z desne) kot 

tolkalistom (1975)
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starejši od mene, in jaz kot nekakšen izrazit talent. Tedaj se je začel tisti festival 
„Kosovski akordi“ v letu 1964, ki je potekal v Mitrovici. Pela sem pesmi Severi-
na Kajtazija. Tam je bilo vse dvojezično. Dobila sem prvo nagrado.

Za kulturno ozračje tistega časa je bila pomembna tudi televizijska oddaja 
za Rome Anglunipe. Konec 70-ih let 20. stoletja so mladi romski posamezni-
ki predlagali, da bi imeli svojo televizijsko oddajo tudi Romi. Politika je bila 
ideji naklonjena in tako je RTV Priština začela predvajati oddajo v romskem 
jeziku, namenjeno romski manjšini na vsem jugoslovanskem ozemlju5. Oddajo 
so pripravljali Ismet Jašarević, Azir Jašari, Elveda Selimi, Bajram Haliti, Ka-
dri Memiši, Velija Brijani, Kenan Hasani, Kujtim Paqaku, Luan Koka, kasneje 

pa so se jim pridružili tudi posamezni-
ki iz kosovskih mest in od drugod. Poleg 
manjšinske tematike so v oddajah objavlja-
li poezijo in prozo romskih književnikov. 
Oddaja je bila med Romi, predvsem med 
mladimi, zelo priljubljena.

V zgodnji mladosti (1950–1960) je Bri-
zani pisal tudi romske folklorne pesmi, 
ki so jih izvajali znani romski glasbeniki. 
Uka je imel pri tem podporo ljudi, ki so ga 
zelo spoštovali.

Ava Selimi je ena prvih romskih pevk; 
skladbe kakor „Ki Priština o sahati“ (Ura 
v Prištini), „Ah bre Devla“ (O, Bog) še da-
nes predvajajo na Radiu Beograd in tudi 

na nekaterih drugih radijskih postajah po svetu. Uka Brizani je aranžiral in 
napisal nekaj pesmi za njeno zgoščenko s tedanjim glasbenim urednikom in 
trobentačem Dobrivojem Baskićem.

Traja

Uka je veliko skladb napisal za amaterske romske skupine, vendar jih ni 
podpisoval kot avtor in je avtorstvo pripisoval drugim glasbenikom, saj ga to 
sploh ni zanimalo, hotel je samo pomagati v studiu, da bi pesmi posneli. Veli-
kokrat je pomagal prijatelju Dobrivoju Baskiću, glasbenemu uredniku, sklada-
telju in tudi trobentaču v studiu, ko so snemali za romske izvajalce in skupine. 
Uka se nikoli ni hotel izpostavljati, zato tudi ne vemo točno, kako je z njegovim 
arhivom.

5  Od leta 2007 imamo podobni oddaji v romskem jeziku tudi na RTV Slovenija (radij-
sko oddajo Amare Drumja in televizijsko oddajo So vakeres?).

Ava Selimi - Memiši


