
Petr Šušor pochází z Prahy. Má za 
sebou práci s dětmi z dětských 
domovů, mládeží v krizi, účast 
na zátěžových programech pro 

rizikovou mládež a byl členem několika hu-
debních seskupení. Dlouhodobě se věnuje 
etnické hudbě. 

Bubnování je v našem kulturním kon-
textu spojené se šamanismem. Vy se ale 
tomuto spojení intenzivně vyhýbáte. 
Proč?
Protože nejsem šaman. Ale pravda je, že 
bubny na nás určitým způsobem působí, 
a to i když nehrajeme. A nemusí jít o bubny 
šamanské, ale rytmus samotný. Ani si neu-
vědomujeme, že jednoho bubeníka máme 
každý v sobě – srdce, které je stále v rytmu. 
Při svých bubnových kruzích se snažím 
upozorňovat na ještě jednu zapomínanou 
věc – na jakousi pospolitost vnímanou 
díky naší vlastní muzikálnosti, naší hudbě. 
Nějak jsme zapomněli, že bývala doba, kdy 
lidé museli a potřebovali vytvářet hudbu 
sami. A přitom i my to dokážeme. Jenže 

máme kolem sebe spoustu vzorů, jak „má“ 
hudba vypadat, a to nám brání ve vlastní 
tvorbě. I taková zkušenost mívá velkou sílu 
a léčebné účinky.

Jaký je váš názor na pojem matrix. 
Používáte toto slovo? Jsme skutečně 
součástí řízeného programu a takříkajíc 
„bojujeme o duši“? Může být bubnování 
cestou ven?
Matrix je tedy v první řadě pěkný film, který 
nám tento příměr přinesl. A sice že má 
smysl věnovat se i jiným věcem než jen těm, 
které vidíme na první pohled. Osobně beru 
Matku Zemi a všechny, kdo po ní chodí, 
jako skutečné a matrixem jsou pro mě 
určité systémy, do nichž jsme více či méně 
zapojovaní. Často tak činíme dobrovolně 
a není to vždy špatně. Někomu pak stačí 
přečíst si knihu, někdy funguje vypnout na 
dovolené mobil nebo zažít něco výjimečné-
ho a změní se mu pohled na svět. Bubno-
vání s ostatními má léčivé účinky hlavně 
v tom smyslu, že na chvíli „vypadneme“ 
z běžné reality. Při bubnováních, která vedu 
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Bubnujeme o život
Film Matrix viděl téměř 
každý a pojem „matrix“ 

se stal součástí slovní 
zásoby nejednoho zá-

jemce o duchovní oblast 
v České republice. Jsme 
skutečně zajatci obrov-
ského programu, který 
nás řídí? A jak můžeme 
najít cestu ke svobodě? 
Nejen o tom, ale hlavně 

o účincích bubnování 
jsme si povídali s drum 
circle facilitátorem Pe-

trem Šušorem.



já, je důležité, aby se na 
sebe lidé napojili. Nemys-
lím nějak mysticky. Všichni 
se snaží zapojit se do 
hudební tvorby tak, aby 
je to bavilo, aby se jim to 
líbilo, aby byli pro ostatní 
v kruhu cenní a přínosní. 

Pocit sounáležitosti bývá tak intenzivní, 
a to i pro lidi, kteří se vůbec neznají, že 
najednou zapomenou na reálný svět, na 
problémy doma a v práci a nastane onen 
léčivý moment. Tak jednoduché je chvíli 
vnímat dobrým způsobem svět, což může 
být odrazovým můstkem pro další osobní 
vývoj. Několikrát mi lidé řekli, že se něco 
po takovém bubnování v jejich životě 
změnilo. 

STAČÍ JEN STÁT V KRUHU
Co přivedlo k bubnům a bubnování 
vás? Jak jste došel k rozhodnutí, že 
začnete bubnování vyučovat? 
Bubnoval jsem už jako kluk, jen jsem 
neměl buben. Později jsem se k bubnu 
dostal, když jsme si v dětském oddíle 
hráli na indiány a bubny si sami vyráběli. 
Později jsem se začal věnovat etnické 
hudbě z celého světa. Bubnování vlastně 
nevyučuji, spíš zprostředkovávám takové 
první probuzení a učím lidi, jak improvizo-
vat a vnímat ostatní. Technickou stránku 
můžeme vždy doplňovat a zdokonalovat, 

ale stačí jen stát v kruhu a do rytmu tles-
kat či dupat. I to je silný zážitek.
 Při svých akcích používám převážně 
repliky afrických bubnů djembe pro 
jejich univerzálnost a perkuse, jako 
jsou tamburíny, marakas a podobně, 
pro zpestření a oživení zvuku. Nevozím 
většinou původní dřevěné bubny po-
tažené kůží, protože ty jsou náročné na 
údržbu. Pro některé lidi je důležité, že 
jsou nástroje vyrobené ze dřeva a kůže, 
že je tam síla stromu a zvířete. Mně 
se zase líbí, když hrajeme na nástroje 
z recyklovaných materiálů, protože, co si 
budeme říkat, stromů ubývá a odpadků 
je čím dál víc.

Kolik je potřeba času, aby se člověk 
při bubnování skutečně uvolnil a začal 
relaxovat? A co pro vás osobně pojem 
relaxace znamená?
Každý má svůj čas a svoje tempo. Proto se 
snažím nejprve lidi uvolnit a zbavit obav, 
potom je vše většinou otázkou minut. 
relaxovat potřebujeme, o tom není 
pochyb, jen dáváme každý přednost jiné 
formě. Někdo seká trávu, někdo zajde do 
hospody a občas se nám naskytne mož-
nost zkusit něco nového. Bubnování může 
fungovat jako preventivní očista ducha. 
Takový aktivní odpočinek a vypnutí, vy-
bočení. Být na chvíli mimo realitu není vů-
bec málo. Díky tomu, že při bubnováních 

nehrajeme (na rozdíl třeba od šamanů) 
monotónně, musíme se soustředit. Ale 
jen na tento prožitek. Na nic jiného v dané 
chvíli místo není.

RYTMUS A CIT PRO KOLEKTIV
Umím si představit, že bubnovací akce 
vyhledávají lidé umělecky nadaní či 
otevření. Ale co třeba lidé, kteří jsou 
technicky orientovaní, například po-
čítačoví odborníci a podobně? Co jim 
může bubnování dát?
S takto zaměřenými lidmi pracuji rád 
a myslím, že bubnovaní právě oni hodně 
potřebují a nejvíc si je užijí. Je pro ně často 
velkým objevem a dobrodružstvím. Navíc 
se mi stává, že technicky zaměření lidé 
bubnování vnímají přes čísla. Počítají si 
intervaly a sami si kreativně vymýšlejí, 
co ještě stihnou zahrát. rytmus a cit pro 
kolektiv máme, myslím, všichni. Kulturou, 
místem a časem, ve kterém žijeme, jsme 
nuceni se přizpůsobovat a zapomínat, co 
je pro nás přirozené a přínosné. O to větší 
pak ale máme radost, když nalezneme 
něco nového.

A co když se vás počítačový expert ze-
ptá, co se v jeho mozku bude dít, když 
bude bubnovat? Máte pro něj připra-
venou nějakou technickou „formuli“, 
které by rozuměl? 
Především bych vyzdvihl fakt, že bude 
hodinu naprosto stranou svých problémů. 
Mozek se dostane do stavu alfa (kmitočet 
7–12 Hz), který běžně nastává během 
meditaci nebo přesně před usnutím. Do-
chází k propojování pravé a levé hemisféry 
a klesá krevní tlak. Tělo a mysl se zklidňují 
i přesto, že na bubny hrají lidé rychle 
a energicky, že u toho zpívají či pokřikují. 
Začnou se vyplavovat endorfiny, což 
navodí pocit radosti. 

Jak dlouho trvá „zastavení toku racio-
nální mysli“ po vámi vedeném seminá-
ři? Máte nějaké zpětné ohlasy?
Když mi někdo řekne, že se mu zážitek 
z bubnování pozitivně promítl do nějaké 
oblasti života nebo že byl celý týden či 
den dobře naladěný, je to pro mne velká 
radost a odměna. Ovšem vše je individu-
ální. Bubnování je přirozená cesta k sobě 
samému a k ostatním. Je to něco, co 
máme v sobě. Určitě stojí za to si tuhle 
cestu zkusit. 

Připravila Kateřina JIRÁSKOVÁ
Více informací na www.bubnujeme.cz.
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