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SLYŠÍŠ MÉ VOLÁNÍ?1 CESTA ZA VIZÍ, KTERÁ 
ZAČALA V OSADĚ ROSINE V KENTUCKY

Irena Přibylová

Americký hudebník Bill Monroe (1911–1996) je jedním z mála, kteří 
vytvořili původní hudební žánr.2 Jeho bluegrass music má kořeny ve 
skotské a americké hudbě 19. století a venkovské a populární hudbě 
20. století. Bluegrass je v USA součástí bělošské kultury, pracuje však 
i s prvky černošské hudby. Monroeovi se doma dostalo uznání v nápodobě 
jeho skupiny Bluegrass Boys, byl zvolen do Síně slávy country music 
(1970), získal Grammy (1989 a 1993), hrál americkým presidentům 
počínaje Reaganem, stát Kentucky si zvolil jeho píseň za oficiální píseň 
státu3 a jeho hudbu přebírají kapely na jiných kontinentech.

Měl o své cestě za úspěchem Monroe jasno od mládí? Sledoval nějakou 
vizi? Jaké nástrahy a překážky musel překonávat? Musel se nějakých vizí 
a snů vzdát? Tento příspěvek se pokusí na některé otázky odpovědět. 
Monroe byl legendární osobnost, člověk, které vychoval dvě stovky 
muzikantů ve své kapele Bluegrass Boys a ovlivnil většinu těch, s nimiž 
se potkal osobně. K hudebníkovým šedesátinám vyšla životopisná kniha 
založená na rozhovorech, ke sklonku jeho života vycházely knihy, které se 
zabývaly různými pohledy na bluegrass, Monroeova pouť s bluegrassem 
je dokonce zaznamenaná ve dvou celovečerních dokumentárních filmech. 
Po Monroeově smrti vyšla čítanka časopiseckých a novinových článků 
o něm a začaly vycházet také osobní vzpomínky nebo vyznání jeho 
muzikantů. Tento článek, zaměřený na vize, pracovitost a tvrdohlavost je 
založený na osobních setkáních s Billem Monroem a lidmi kolem něj po 
roce 1988. Umožnila mi to mj. podpora Fulbrightova stipendia a vstřícnost 
Mezinárodní bluegrassové asociace (IBMA) a jejích členů.

1. Anglicky Can´t You Hear Me Calling?, název písně, kterou složil Monroe a natočil 
s Bluegrass Boys v roce 1949. V textu jde o romantickou lásku, rozchod a marné volání.

2. Kontext a detaily najde čtenář v knihách, které se v USA používají jako vysokoškolské 
učebnice. Např. Rosenberg, Neil V. 1985: Bluegrass. A History. Urbana and Chicago: 
University of Illinois Press; Malone, Bill C. 1985 (revised ed.): Country Music U.S.A. 
Austin: University of Texas Press. Pro encyklopedická hesla Monroe a Bluegrass 
doporučuji Wilson, Charles R. & William Ferris (eds.) 1989: Encyclopedia of Southern 
Culture. Chapell Hill & London: University of North Carolina Press.

3. Rok 1988, píseň Blue Moon of Kentucky.
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Bill Monroe se narodil jako poslední z osmi děti starším rodičům 
v dřevařské osadě Rosine v Kentucky. Překážky musel překonávat 
od mládí. Při domácím muzicírování na něj zbyl poslední a nejméně 
významný nástroj – mandolína. Později z ní udělal z ní přednost. „Na 
mandolínu jsem se učil sám. Byl jsem bystrý chlapec.“4 Jako dítě šilhal, 
takže měl problémy se čtením – sám se zmiňuje o notách v kostele, 
které nemohl sledovat. Vyvinul si však silný cit pro harmonii, zpíval 
zpaměti. V deseti letech z něj byl sirotek, starší sourozenci už odešli 
z domova za prací a malý Monroe musel odejít ze školy. Osada Rosine 
je i dnes vzdálená civilizaci. Za Monroeova dětství představoval spojení 
se světem nákladní vlak, nebo mula. Na mule jezdil mladý Bill hrát na 
sobotní tancovačky se strýčkem Penem po smrti rodičů, z vlaku seskočil 
černý kytarista a bluesman, jehož později vždy Monroe uváděl jako zdroj 
své inspirace (pro hru na kytaru a zpěv blues). V patnácti viděl Monroe 
poprvé na vlastní oči město. Po smrti strýčka odešel za sourozenci na 
sever USA, do průmyslové zóny. Přestože tam pracoval patnáct let, 
v období hospodářské krize, obrazy z naftové rafinerie v Illinois se nikdy 
nedostaly do jeho písní. Tvrdé práce si však po celý život vážil. „Měl rád 
lidi, kteří dovedli zedničit, stahovat klády, sekat trávu, kosit obilí, trhat 
ovoce, cokoliv ... Měl rád lidi, co dovedli pracovat, fyzicky pracovat.“5

4. Osobní rozhovor autorky s Billem Monroem 10. 5. 1994 v Nashvillu, TN.
5. Rozhovor o Billu Monroeovi s banjistou Eddiem Adcockem 11. 5. 1994 v Nashvillu, TN.

Bill Monroe 
na festivalu 
v Bean Blossom,
červen 1994.
Foto I. Přibylová.
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Léta hospodářské krize prožili bratři Monroeovi také jako příležitostní 
tanečníci a hudebníci. Duo/trio Monroe Brothers se však nakonec 
rozpadlo pro rozdílnost názorů. Bill Monroe postavil svou kapelu a až 
byl spokojený s jejím zvukem, zažádal o práci v rozhlasové stanici WSM 
v Nashvillu v hudebním pořadu Grand Ole Opry. Místo dostal (v roce 
1939) a měl okamžitý úspěch. V obsazení měl mandolínu, kytaru, housle, 
kontrabas – podobně tomu bylo v mnoha jiných dobových kapelách. Proč 
prorazil právě Monroe? Jeho hudba byla rychlejší, důraznější (ve vyšších 
tóninách) a hlavně, byli první kapelou, která v Opry zpívala jako kvartet. 
Tak to zaznamenal alespoň v rozhovoru s Monroem James Rooney (1971: 
34–35). Monroe tady zúročil svoje kostelní pěvecké začátky.

Ve 40. letech už byl Monroe a jeho Bluegrass Boys atrakcí nejen 
živých vysílání Grand Ole Opry, ale i jejich koncertních zájezdů. 
Monroe byl fanoušek baseballu, ale kvůli svému šilhání ho nemohl hrát 
profesionálně. Baseballové týmy však zřizoval, často se spoluúčastí 
zdatnějších Bluegrass Boys. Turné začínalo utkáním Bluegrass Boys 
s místním týmem a pokračovalo večerním koncertem. 

Ve válečných letech, jak nastupovali mladí členové do vojenské služby, 
Monroe měnil obsazení kapely. Zaměstnal i komika, který hrál na banjo. 
Komediální stránka a jednoduché brnkání na banjo neodmyslitelně patří 
do jižanské hudební i divadelní tradice. Odkazuje k původní černošské 
zábavě, kterou převzali a zkarikovali běloši a která je známá jako 
minstrelská představení.6 Když v roce 1944 Monroe hledal náhradu za 
banjistu, zajímal se tedy nejprve o to, zda nováček umí vykládat vtipy. 
Earl Scruggs však přišel s novou technikou hraní na banjo. Umožnila 
mu stát se platným členem kapely, hrát složitá sóla v rychlém tempu 
a vyšších tóninách. V následujících třech letech prožili Bluegrass Boys 
s Monroem a jedinečným zvukem vrchol popularity a zvuk Bluegrass 
Boys začaly napodobovat mnohé venkovské kapely.

Po celou dobu existence (od roku 1938 do roku 1996) měli Bluegrass 
Boys jediného mandolinistu – Monroea. Ostatní členové se však měnili 
a podle odhadu jich bylo na dvě sta. Monroe však byl nejvíc zklamaný 
a navíc to cítil jako zradu, když v roce 1948 banjista Scruggs (nar. 1924) 
a kytarista Lester Flat (nar. 1914) v rychlém sledu po sobě z kapely odešli 
a brzo nato si založili vlastní hudební těleso. Jejich Foggy Mountain 

6. Tomuto tématu jsem se věnovala podrobněji na kolokviu v Náměšti v roce 2009.
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Boys převzali to nejlepší z Monroeova zvuku. Proč se cítil Monroe 
uražený? Podle Toma Ewinga, vystudovaného novináře a posledního 
kytaristu Bluegrass Boys,7 přistupoval Monroe ke své kapele jako ke 
svému byznysu. Šlo o jeho firmu, jeho značku, jeho zvuk. Z rozhovorů 
s muzikanty8 vím, jak Monroe trval na konkrétním zvuku, jak nováček 
musel už předem znát repertoár kapely, jak Monroeovi zněly v hlavě 
„prastaré tóny“ hudby, s níž vyrůstal doma. Měl vizi. Radil houslistům, 
radil banjistům i kytaristům, dokola opakoval na svou mandolínu hudební 
fráze tak, aby se muzikantům zautomatizovaly. Ke svým muzikantům 
se vlastně choval jako mistr k učňům. Učil je to nejlepší pro profesi 
a výstřelky a odchylky nepovoloval.9 A teď si vlastně dva učni, mladí 
odchovanci, dovolili jeho zvuk „ukrást“.

Ekonomická konkurence přitvrdila v polovině 50. let, kdy mladé 
posluchače pobláznil zvuk rokenrolu. Monroe odmítal moderní zvuk,10 
nechtěl u sebe v kapele rezofonickou kytaru/dobro, které z countryové 
hudby převzali do svých Foggy Mt. Boys jeho mladí odchovanci, nechtěl 
se ani přizpůsobovat rostoucím komerčním požadavkům televizních 
stanic. Živil se koncertováním a koncertů měl málo. Že jeho cesta za 
vlastním zvukem byla někdy na hranici života a smrti, potvrzují hudebníci, 
kteří u něj v druhé polovině 50. let pracovali. Banjista Eddie Adcock (nar. 
1938) mi mj. řekl: „Když už jsem měl celý týden jen na chleba a mléko, 
sbalil jsem se a odjel jsem z Nashvillu domů na pobřeží stopem. Nechtěl 
jsem umřít hlady.“11 Jako správný jižanský venkovan však měl Monroe 
ještě něco v záloze, svou farmu. Choval dobytek, s koňmi stahoval dříví 
z lesa, pěstoval a prodával tabák, ač sám byl celoživotní nekuřák. V dobách 
nejhorší finanční krize museli mladí muzikanti místo koncertování 
pomáhat na farmě. Tady potom Monroe ocenil pracanty, dobré jezdce na 
koni a přesné střelce. Kytarista Ed Mayfield byl v 50. letech jedním z nich. 

7. Osobní rozhovor 8. 4. 1994 v Nashvillu, TN.
8. Např. Adcock, Berline, Cup, Ewing, Fields, Greene, Keith, Lowinger, McCoury, James 

Monroe, Rosenberg, Rowan, Wiseman, osobně, především v letech 1993 a 1994 
v USA.

9. Je logické, že Monroe nikdy neradil dalším mandolinistům. Na dotaz, zda někdy 
na mandolínu někoho učil, mi odpověděl: „Ne. Jen se na mě dívali.“ (10. 5. 1994, 
Nashville, TN)

10. Opakované osobní rozhovory s Tomem Ewingem, jaro 1994, Tennessee a Kentucky.
11. Osobní rozhovor 11. 5. 1994 v Nashvillu, TN.
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„Byl to kovboj. Dovedl házet lasem, zasáhl všechno, co si usmyslel, špičku 
stromu, žádný problém,“ vzpomínal dále Adcock. „A jak jezdil na koni! 
Skočil na koně… a jel pozadu, dokázal tasit a střelit, aniž ho člověk viděl 
pohnout rukou. A měl takovou mušku, že uměl z pistole zasáhnout dolar 
odsud až támhle, jak je ten strom [ukazuje]. Uměl tasit, střelit a zasáhnout, 
kdykoli si usmyslel. Na stejnou vzdálenost [ukazuje ke stromu] ustřeloval 
hadům hlavy. Jako nic. Jinak to na té Monroeově farmě nešlo. Bylo tam 
hodně chřestýšů. A asi pořád je.“ Že tato praxe platila i půlstoletí později, 
potvrdil poslední Monroeův kytarista Tom Ewing: „Když hraješ s Billem 
Monroem, tak pro něj také pracuješ na farmě a v zábavním parku.“12

Konec 50. let však přinesl Monroeovi i jedno zadostiučení. Jeho 
hudbě se oficiálně začalo říkat bluegrass music.13 Měl už mnoho 
napodobovatelů, mnoho odchovanců a hudba se také začala prodávat 
na dlouhohrajících deskách. Jeden z městských diskžokejů použil místo 
dosavadního spíše negativního termínu hillbilly music či neutrálního 
country music termín bluegrass music – a název hudebního žánru, 
který se profiloval posledních dvacet let, byl na světě. Monroe nakonec 
tento název i nemožnost kontrolovat hudbu svých napodobovatelů 
akceptoval, a o něco později začal na veřejnosti používat přízvisko Otec 
bluegrassu. Mladým městským intelektuálům, kteří se v souvislosti 
s rozvíjejícím folkovým revivalem začali zajímat o hudbu s americkými 
kořeny, pomohl ještě článek muzikologa Alana Lomaxe v prestižním 
pánském časopise Esquire (1959: 108). Materiál se jmenoval Bluegrass 
Background: Folk Music with Overdrive a ukazoval, jaký má bluegrass 
tah. Lomax mj. Monroe přirovnává k jinému výraznému kapelníkovi: 
„V čele kapely stál Bill [Monroe] s mandolinou a kontra tenorem, 
hlasem, který se trefuje do vysokých not s podobným účinkem jako 
trumpeta Louise Armstronga.“

Když se Monroeovi dostalo konkrétní číslo Esquire do ruky, stačil 
jeden pohled, nemusel nic číst, aby se jako Otec bluegrassu zase urazil. 
Na obálce časopisu, pěkně v barvě, byla přetištěna obálka dlouhohrající 
desky Foggy Mountain Boys, s portrétem Flatta a Scruggse.14 Monroe si 
zapamatoval jméno autora. Známý levicový intelektuál Lomax se právě 

12. Osobní rozhovor 10. 5. 1994 v Nashvillu, TN.
13. Vznikem termínu bluegrass se podrobně zabývá Neil V. Rosenberg v článku „They 

Started Calling It Bluegrass“ v The Journal of Country Music, 10, 1985, č. 3, s. 57–70.
14. Malby Toma Allena, viz časopis Esquire.
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vrátil z evropského exilu: doma ho v období studené války pronásledovali 
jako komunistu. Jižan Monroe, který se i na pódiu stylizoval do podoby 
venkovského aristokrata, nechtěl s komunistou Lomaxem a jeho 
kamarády nic mít. Ústním podáním se mi doneslo – ale nemůžu to 
dohledat v dobovém tisku – že začátkem 60. let 20. století Monroe na 
některé žadatele o rozhovor dokonce házel svou mandolínu…

Trvalo další čtyři roky, než článek od jiného mladého intelektuála 
(Ralpha Rinzlera, pozdějšího autora prvního Monroeova životopisu), 
věc napravil. Nováčky z měst přitahovalo na bluegrassu právě exotické 
pětistrunné banjo, takže články v tehdejších fanouškovských časopisech 
se v mezidobí zabývaly právě banjem a úlohou Earla Scruggse.15 Jeho 
popularitu zvedlo i účinkování Foggy Mt. Boys v televizním sitkomu 
Beverley Hillbillies, takže se s trochou nadsázky se dá říct, že ze všech 
stran tehdy (na Monroea) vykukoval Scruggs. 

Názor na to, zda si zásluhy na vznik žánru má připisovat zakladatel, nebo 
jeho žák, mi ze svého úhlu pohledu přiblížil dlouholetý manažer Foggy 
Mountain Boys, Lance LeRoy (nar. 1930).16 Podle něj byli ve skupině 
Bluegrass Boys před příchodem Scruggse vynikající muzikanti, ale nehráli 
to, čemu se později začalo říkat bluegrass. Bylo tam všechno, ale jedna věc 
chyběla. „Je to jako když děláš vdolečky, máš všechny přísady, ale chybí 
mouka. Bez mouky to není vdoleček, bez banja to není bluegrass. To je můj 
názor a řeknu to klidně Billovi do očí,“ vysvětloval mi LeRoy.

V polovině 60. let se nakonec situace otočila v Monroeův prospěch. 
Mladé městské publikum navštěvuje koncerty venkovských muzikantů 
ve svých vysokoškolských klubech, série folkových festivalů přivedla na 
pódia vedle sebe legendy minulosti i jejich mladé obdivovatele a vedle 
tematických hudebních countryových parků je tu najednou i první 
bluegrassový festival.17 Díky osvícenému promotérovi se tam vedle 
Monroea předvedla většina jeho bývalých Bluegrass Boys a jeho skvělá 
nová mladá kapela. Monroeův vlastní zábavní park, Bean Blossom 
v Indianě, začíná přitahovat i netradiční fanoušky. V minulých letech, 
kdy často nebylo ani na chleba, Monroeovi muzikanti stavěli vlastníma 
rukama pódium i zázemí. Teď míří do Bean Blossom studenti folkloristiky 

15. Např. v 50. letech newyorský folkový samizdat Caravan nebo Disc Collector, v 60. letech 
také Sing Out! či Autoharp. Pracovala jsem s nimi v rámci svého výzkumu.

 16. Osobní rozhovor 4. 2. 1994, Nashville, TN.
17. Vznikl roku 1965, promotér Carlton Haney, detaily uvádí Rosenberg.
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z nedaleké Indiana University v Bloomingtonu: budoucí autor knižní 
Historie bluegrassu (Neil V. Rosenberg , nar. 1939) hraje v Monroeově 
„domácí“ kapele a zaznamenává na cívkový magnetofon některá 
vystoupení.18 Do Bloomingtonu a Bean Blossom se začínají stahovat 
i květinové děti, hippies. Také budoucí kytarista slavných kalifornských 
Greatful Dead a současný začínající banjista, Jerry Garcia, pomáhá 
kamarádům z folkloristiky natáčet Monroeovy koncerty.19 

Vrcholem uznání je pro Monroea v roce 1970 jeho zvolení do 
Countryové síně slávy.20 Od roku 1961, kdy tuto instituci založila 
profesní Countryová asociace (CMA), byli na výsluní uvedeni velikáni 
americké hudby jako např. Jimmie Rodgers, Hank Williams, Roy Acuff, 
Ernest Tubb, Bob Wills, Gene Autry a rodina Carterova. Tentokrát 
Monroea nikdo „méně důležitý“ nepředběhl. Flatt se Scruggsem byli do 
Síně slávy uvedeni až v roce 1985 (a to už byl Flatt šest let po smrti).

Na začátku 70. let mají folkové festivaly květinových dětí problémy 
se zákonem – kvůli užívání drog je začínají úřady zakazovat.21 Tradiční 
bluegrassové festivaly však fungují bez omezení . U Monroea se na Bean 
Blossom objevují další a další dlouhovlasí mladící v barevných košilích 
a roztrhaných džínsách. Ovládají už také mandolíny, housle, kytary 
a banja a mohou se směle přihlásit do festivalových soutěží. Jak moc je 
ohrožena Monroeova vize bluegrassu? Vzpomíná písničkář Bob Lucas, 
jehož skladby později přebírala skupina New Grass Revival: „Vyhráli jsme 
soutěž a za to jsme měli dostat finanční odměnu a v sobotu večer vystoupit 
na pódiu s Monroem. Neměli jsme ale slušné šaty, tak nám Bill řekl: Večer 
už nemusíte chodit, tady máte peníze a nemusíte hrát.“ 22 Monroeovy 
starosvětské morální zásady a jižanské aristokratické hodnoty se dostaly 
do rozporu s tepem doby mnohokrát. V roce 1971 odmítl účast na později 
velice úspěšném trojalbu country-rockové skupiny Nitty Gritty Dirt Band 
(projekt Will the Circle be Unbroken) se slovy: „Já s žádnou špinavou 

18. V Archívu tradiční hudby na Indiana University v Bloomingtonu magnetofonové 
pásky s datem 28.11. 1962, 21. 4. 1963, 2. 6. 1963, 11. 11. 1963, 27. 9. 1963. Pracovala 
jsem s nimi v rámci svého výzkumu.

19. Tamtéž, mg. pásek s datem 24. 5. 1964.
20. Viz The Country Music Hall of Fame and Museum. 1983.
21. Informace mj. Chuck Stearman, zakladatel Společnosti pro zachování amerického 

bluegrassu (SPBGMA), v osobním rozhovoru 5. 2. 1994 v Nashvillu, TN.
22. Osobní rozhovor 21. 5. 1994 v Bloomingtonu, IN. Lucasovu skladbu Spring Peepers 

mají NGR na albu Barren County z roku 1979.
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skupinou [dirt band] hrát nebudu“.23 Na milost vzal až (na stará kolena) 
jinou country-rockovou skupinu, The Kentucky Head Hunters. Svou verzi 
Monroeovy písničky Walk Softly Over this Heart of Mine dali na album, 
které získalo řadu hudebních cen a prodalo se v počtu dvou miliónu kusů. 
Bill Monroe se nakonec dal slyšet: „Jsou to hodní hoši.“24

Bill Monroe se tak tvrdošíjně držel vlastního zvuku a očekávání 
fanoušků, že si zakázal hudební experimentování.25 Snad jediná výjimka, 
která se dostala na veřejnost, je jeho instrumentální skladba My Last 
Days on Earth (1981),26 to bylo Monroeovi sedmdesát let. Základ tvoří 
jednoduchá melodie hraná na speciálně naladěnou mandolínu. Ve studiu 
se však hudebník nechal okouzlit přednatočenými zvuky přírody, takže 
skladba začíná a končí šuměním moře a křikem racků. Finální pasáž 
je potom rozšířena o zvuk (živého) klasického smyčcového orchestru. 
Výsledek je dokonalý a atmosféra naprosto odpovídá jak názvu písně 
(Mé poslední dny na zemi), tak Monroeovu rukopisu a jeho citlivosti.

Jeden odstaveček by si zasloužila Mezinárodní bluegrassová asociace 
(IBMA), založená v USA v roce 1986. IBMA, která vznikla jako profesní 
organizace, něco jako bluegrassová protiváha countryové asociace 
CMA, byla americkými a kanadským muzikanty přivítána s nadšením. 
Bluegrass s ní získal prestiž a zbavil se stínu minulosti a stigmatu, kdy 
byl považovaný za hudbu hloupých horalů, za hillbilly music.27 Uzavřený 
a starodávný Monroe, který považoval bluegrass za svůj osobní majetek 
a sebe za hnací sílu bluegrassu,28 měl však s IBMA řadu nedorozumění. Do 
síně slávy uvedla IBMA hned napoprvé v roce 1991 vedle sebe Monroea 
a Flatta se Scruggsem. Monroe si však nemyslel, že by jeho žáci měl na 
vzniku bluegrassu stejný podíl – byla to pro něj urážka.29 Z konference 
IBMA v Owensboru v Kentucky jsem si v roce 1992 přivezla graficky 

23. Řadu legendárních Monroeových výroků mi v USA předali muzikanti, kteří nikdy 
v jeho skupině nehráli, ale obdivovali jej – totiž mandolinisté. Např. Mike Compton, 
Lou Martin, Barry Mitterhof, Jack Tottle, Roland White, Dawn Watson ad.

24. Viz film Bill Monroe: Father of Bluegrass Music, 1993.
25. Z rozhovoru Monroea s Davidem Grismanem v časopise Mandolin World News 2, 

Winter 1977–1978, s. 4–11.
26. Viz LP Bill Monroe, Master of Bluegrass. 1981, MCA Records.
27. Zdůraznil Lance LeRoi, bývalý manažer Foggy Mountain Boys, v osobním rozhovoru 

4. 2. 1994 v Nashvillu, TN.
28. Z rozhovoru s Tomem Ewingem, 8. 4. 1994, Nashville, TN.
29. Tamtéž.
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krásný plakát. Je na něm čtyřčlenná bluegrassová kapela, v kompozici ale 
chybí mandolína… Přehlédnutí? Nepochopení? Záměr? Nedivím se, že 
na sebe Monroe v osobním kontaktu do konce života upozorňoval, pořád 
měl za co bojovat.

S Monroem jsem se v roce 1994, v den květnového zatmění slunce nad 
Nashvillem,30 mohla díky Tomu Ewingovi udělat delší rozhovor. Seděli 
jsme v Monroeově kanceláři v Dickerson Road. „Monroe Enterprise“ 
sídlilo ve starém trajleru, s přistavěnými schůdky, topením a klimatizací. 
Na schůdcích se vyhřívalo několik koček, uvnitř byl Monroe, Ewing, 
Monroeův syn James, mně neznámá dáma a Monroeův řidič. Na zdi 
fotky a křížek s Ježíšem v duze. Monroe, s hůlkou, brýlemi na nose, 
slaměným stetsonem na hlavě, v kostkované košili a širokých modrých 
džínsách, mne odvedl do kanceláře v zadní místnosti. Rozhovor probíhal 
za asistence Toma Ewinga. Monroe se mi hned na začátku sám představil 
jako Otec bluegrassu, zeptal se, jak se jmenuju a bezchybně zopakoval 
moje jméno. Ptala jsem se na věci ze začátku jeho kariéry, bylo vidět, že 

30. Dne 10. 5. 1994. S Monroem jsem se naposled setkala na jeho narozeninovém večírku 
v hospůdce Bell Cove v Hendersonville, TN, 13. 9. 1995.

Bill Monroe a Blue Grass Boys, festival v Bean Blossom, červen 1994. Foto I. Přibylová.
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ho to moc nezajímá. Kdoví kolikátá jsem s takovými otázkami (v jeho 
třiaosmdesáti) byla? Začal probírat papíry na stole, otvírat zásuvky 
a nakonec vytáhl pilníček a začal si pilovat nehty. Výrazně ožil, až když 
jsem se začala vyptávat na farmu, přiznal se, že chová i bojové kohouty, 
řekl mi jména svých psů a koní a zeptal se mně, kolik mi je a kolik 
vážím… Asi i díky této „farmářské“ odbočce se mi nakonec povedlo 
zjistit vše, co jsem potřebovala. Monroe mi ještě do diktafonu namluvil 
poselství pro české posluchače: „Tady je Bill Monroe, Otec bluegrassu. 
Jsem rád, že jsem tu měl od vás návštěvu. Pozdravujte moje fanoušky 
a řekněte jim, že bych si u vás moc rád zahrál.“ Na rozloučenou jsem 
dostala čtvrťák31 a Monroe sáhl po mandolíně a zahrál zlomek melodie: 
„To jsem složil dnes ráno. Skládám každý den.“ 

Monroeova cesta za vizí má mnoho vykladačů. Já bych jeho celoživotní 
pouť s bluegrassem nadepsala osvědčeným americkým protestantským 
mottem „Work hard and worship God“, tedy „Pilně pracuj a modli se“. 
Úspěch se dostaví.

Bill Monroe a Tom Ewing. Grand Ole Opry, Nashville, prosinec 1993. Foto I. Přibylová.

31. Že Monroe rozdává čtvrťáky (25 centů) dětem a fanouškům při osobních setkáních 
a na cestách, na to mne upozorňovalo několik muzikantů.
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or, The Vision which Started in Rosine, KY

The paper deals with the life journey and professional development of Bill Monroe, 
the Father of Bluegrass music. Thanks to his hard work and strong will, Monroe developed 
his talent. He created a music genre, which stretched over several continents and even 
centuries. In her paper, the author comments on her encounters with Monroe and his Boys, 
stressing the moments which show Monroe’s visionary qualities and his stubborness on 
his way to bluegrass music.
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