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CESTA ZA PÍSNÍ POUŠTĚ. INDICKÝ SBĚRATEL 
KISHORE SHARMA A JEHO VIZE ZÁCHRANY 
RÁDŽASTÁNSKÉ HUDBY POUŠTĚ

Helena Bretfeldová
 
Při první cestě do indického Rádžastánu na jaře roku 2009 jsem 

se mimo jiné zajímala o místní lidovou kulturu, především o hudbu. 
Zpočátku jsem zůstala odkázána na nabídku produkce oficiálních 
hudebních vydavatelství – na setkání se živými hudebníky (až na několik 
stylizovaných muzikantských skupin v branách nebo na nádvořích 
turisticky významných měst, paláců a chrámů, zaměřujících svou 
produkci jednoznačně na evropské či americké „posluchače-zákazníky“) 
jsem neměla štěstí – skutečná lidová hudba se ukrývala jinde, stranou 
turistických center či veřejného prostoru a očím a uším cizinců zůstávala 
skryta. K prvnímu kontaktu došlo až při březnové slavnosti slonů 
(Elephant Festival) v rádžastánské metropoli Jaipuru, kde se ovšem 
prezentovaly především velké převážně dechové orchestry doprovázející 
početné skupiny tanečníků. Připomínalo mi to trochu festival ve Strážnici, 
trochu prvomájové průvody nebo promenádní koncerty dechovek 
z dětství. Podobný dojem se opakoval, když o pár dní později v Jaipuru 
vypukly oslavy svátku Holi (obdoba našich Velikonoc): ulicím vládly 
barevné hlinky, které pokrývaly vše živé i neživé, a třeskuté minimálně 
dvacetičlenné kapely podobné balkánským dechovkám. Teprve přesun 
dolů na jihozápad Rádžastánu (což je ovšem stále severozápad indického 
subkontinentu) k hranici s Pákistánem, do města-pevnosti Jaisalmeru 
na okraji pouště Thar, přinesl setkání s živou lidovou „hudbou pouště“ 
– desert music. Název není nijak nadnesený, přesně vystihuje obřadný 
původ hudby zrozené poblíž písečných dun a dodnes spjaté s obyvateli 
pouště, na jejíchž okrajích byla odedávna budována lidská sídla, chovali 
se velbloudi a ovce, rodila se frekventovaná tržiště, procházely karavany 
se zbožím.

Ve městě jsme pobyli skoro týden a mně se naskytla první mimořádná 
příležitost poznat a alespoň zčásti pochopit strukturu, genezi a historii 
lidové hudby v mimořádně osobité folklorní oblasti západního 
Rádžastánu a posléze, o necelý rok později, své první postřehy ukotvit 
a rozšířit. Nejprve mě ohromilo osobní setkání s Dapu Khanem, členem 
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klanu hudebníků mirasi,1 kteří za doprovodu strunného smyčcového 
nástroje kamayacha už v několikáté generaci provozují své muzikantské 
řemeslo v městské pevnosti Jaisalmer a v jejím bezprostředním 
okolí. Další příležitostí byla návštěva pozoruhodné sbírky hudebních 
nástrojů v místním muzeu, z níž se vyvinula první z řady odborných 
konzultací se zasvěceným výkladem osoby nejpovolanější: na břehu 
kultovního jezera Gadisar (též dle jiné transkripce Gadisakar či Gadi 
Sagar) pod hradbami Jaisalmeru, v dvojdomém kulturním stánku 
Desert Cultural Centre (kulturně-antropologické a etnografické 
muzeum) jsem měla příležitost osobně poznat jeho zakladatele, téměř 
osmdesátiletého etnologa Kishorea Sharmu, který mimo jiné přes 
padesát let sbíral, zapisoval a později nahrával lidové písně, melodie 
a tance pouštních zpěváků. Tento povoláním antropolog a učitel historie 
na střední škole, dnes uznávaný nestor rádžastánské etnologie, napsal 
stovky odborných článků a vydal dvě desítky knih (v jazyce hindí 
i v angličtině) o rádžastánské pouštní kultuře, které byly přeloženy mj. 
do francouzštiny, němčiny a italštiny. Nand Kishore Sharma byl rovněž 
při zrodu jaisalmerského folklorního festivalu s hudbou a tancem,2 
který se už dvě desetiletí každoročně koná na přelomu února a března. 
Na přelomu tisíciletí započal s vydáváním cenné, prozatím pětidílné 
antologie nahrávek lidové hudby – Traditional Folk Music Book / Desert 
Folk Music & Songs.3 Nositel několika státních cen a vyznamenání se 
dnes honosí titulem „Honorary Director of Jaisalmer Folklore Museum“ 

1. Poměrně podrobná charakteristika jednotlivých kast indických profesionálních zpěváků 
je uvedena v muzejním katalogu Catalogue - Desert Cultural Center, Jaisalmer 
(Sharma 2003: 60–63). Fotografie merasiů Dapu Khana a Dinu Khana tvoří přílohu 
článků. Oba jsou několikrát zachyceni na amatérských nahrávkách na YouTube. 

2. Třídenní Jaisalmer Desert Festival pořádá Desert Cultural Centre a Folklore Museum 
Jaisalmer s místní pobočkou turistické agentury Rajasthan Turism Development 
Corporation; koná se zpravidla v únoru (někdy vychází na přelom ledna a února) 
v návaznosti na hinduistický svátek Magha Poornima (úplněk), dobu vhodnou k oslavám 
a slavnostem; letos připadne na 7. února, festival se tedy koná 5.–7. února 2012.

3. Traditional Folk Music Book. Desert Folk Music & Songs, CD vol. 1–5. Rare Old 
Traditional Folk Music Recorded by N. K. Sharma about forty years ago. Vydavatelství 
Seemant Prakashan, Gadisar Circle, Jaisalmer. [nedat.] Jednotlivé díly obsahují: CD1 
– Folk Music: Flute, Strings and Drum; CD2 – Folk Music: Flute, Strings; CD3 – Folk 
Songs: Langa & Manganiyars; CD4 – Folk Songs of Kalbeliya (Gypsy); CD5 – Folk 
Songs of Jogies (Gypsy).
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a stále aktivně spolupracuje na třídění a remasteringu svých terénních 
hudebních sběrů pořízených za uplynulá desetiletí – slibuje ještě 
minimálně dalších pět dílů své pozoruhodné antologie. Byl to on, kdo 
mi vyložil základní členění lidových hudebníků-bardů a typů hudebních 
nástrojů, jež při své produkci používají – a které bude pro historický 
kontext tohoto článku zapotřebí alespoň ve stručnosti nastínit.

Charakteristika geneze muzikantské a zpěvácké komunity 
Jaisalmer a jeho okolí patří k nejbohatším folklorním oblastem, pokud 

jde o zachování tradiční lidové hudby staré několik století. Poklady 
lidové hudební kultury rádžastánské hudby pouště jsou uchovávány 
jak v muslimské, tak v hinduistické komunitě a jsou využívány jednak 
hudebními profesionály najímanými pro velké slavnosti či soukromé 
oslavy, jednak neprofesionálními hudebníky a zpěváky – většinou 
v rámci širší rodiny nebo klanu; hudební školství, jak ho známe my, v této 
části světa nefunguje. Místní lidovou hudební tradici zprostředkovávali 
(a dodnes šíří) profesionální (přesněji řečeno – nájemní či honorovaní) 
hudebníci a zpěváci: langové, dholiové a manganiyarové (resp. muslimští 
konvertité mirasis).

Tradice hudebních profesionálů míří k 10.–12. století, ale může 
být ještě starší; záznamy odkazují k historickým rádžpútským vládcům 
západního Rádžastánu, kteří byli velkými obdivovateli tanečního 
i hudebního umění a své oblíbené umělce podporovali – mnozí langové, 
manganiyarové (mirasiové) i dholiové pobývali u dvora maharadžů, byli 
respektováni a oblíbeni, neobešla se bez nich žádná slavnost. Například 
rádžpútští vládcové rodů Rathore v Jodhpuru (patroni klanu Langas) či 
Bhatti v Jaisalmeru (podporující manganiyary) pořádali veřejné slavnosti 
lidové hudby a tance a své oblíbence bohatě dotovali.

Langové hrají buď na suranai (několik dechových nástrojů-píšťal ve 
tvaru šípu), nebo na sarangi (chordofon). Langové-suranaya nezpívají, 
pouze hrají na píšťalky s krásnými názvy: murli, poongi, satara, algonjha, 
shehnai. Tito jsou svým sociálním postavením v rámci langaských 
hudebníků-profesionálů řazeni o trochu níž. Nejsou „nositeli příběhů“, 
protože nemohou (a mnozí ani neumějí) zpívat. Mnohem lépe jsou na 
tom langové-sarangové, kteří doprovázejí svůj zpěv na dva různé typy 
sarangi (častěji na menší, gujarati sarangi). Nesmějí používat bubínek 
(dholak), ten je pro ně tabu. Jsou především skvělí zpěváci a jejich styl 
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se liší rodinu od rodiny, ač tradují v rámci jedné vesnice tytéž legendy. 
Jsou to muslimové a většinou i pro muslimy hrají. Ze všech hudebníků 
si langové (Langas) stojí sociálně (a většinou i finančně) nejlépe.

Dholiové (a mnozí mirasiové) jsou zpěváci-vypravěči; v hinduistické 
tradici hrají významnou roli nositelů legend a příběhů pouštního 
lidu. Jejich zpívaná vyprávění inspirovala řadu básníků – mimo jiné 
Rabíndranátha Thákura. Slovo dhol značí buben, dholiové jsou tedy 
prvotně bubeníci; dnes se však doprovázejí i na sarangi, nagadu 
a shehnai. Jejich pěveckému stylu se říká maand (jaisalmerská oblast 
se též nazývá Maand Pradesh). Dholiové (podobně jako manganiyarové 
a mirasiové) jsou původem hindové-rádžputi;4 k sunnitskému islámu 
konvertovali za vládce Aurangzeba, ovšem řadu melodií od rádžputských 
předků si v repertoáru ponechali, včetně tradičních rituálů a ceremonií.

Někteří Manganiyarové (Manganiyars) konvertovali od hinduismu 
k islámu, ale většina se dodnes obléká hindustánsky. Ti, jimž se říká 
mirasis (to je mj. již zmíněný klan Khanů žijící v Jaisalmeru), již ve 13. 
století konvertovali pod vlivem súfijského světce Amira Khushro k islámu 
a pod jeho vlivem rozvíjeli svou hudební tradici. Jsou původem Rádžputi 
a odvozují svůj muzikantský rodokmen od historicky doložené osobnosti 
– minstrela Maha Gandharvy (pro jeho umění prohlášeného za poloboha). 
Hrají na kamayachu (vícestrunný smyčcový nástroj s dřevěným tělem 
a ozvučnicí ze zvířecí, nejčastěji ovčí nebo kozí kůže). Slovo mangana 
značí v jazyce hindí prosit, žebrat (Sharma 2003: 61); manganiyarové 
i mirasiové (na rozdíl od respektovaných a privilegovaných langů) mimo 
slavností u dvora odedávna hráli a dodnes hrají na ulicích a veřejných 
prostranstvích prostým kolemjdoucím, na živobytí jim jen výjimečně 
přispíval vznešený patron. V Jaisalmeru se jim také říká kami (asi od 
kamayachy). Mnozí ovládají další strunné nástroje. Snadno je potkáte 
na ulici, v okolí chrámů, před vstupem do paláců a pevností, kde 
předpokládají zájem místních zájemců i turistů. Ochotně se nechají 
najmout k několikahodinové produkci třeba do hospody; hrají většinou 
sólově, ale i ve dvojici či v trojici. Pro běžný kontakt s lidovou hudbou 
oblasti Maand Pradesh (okolí Jaisalmeru včetně pouštních vesnic) nabízejí 

4. Podrobnější informace v kapitole „Rádžpúti v dějinách severní Indie“ (Strnad et al. 2003: 
200–203).
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tu nejjednodušší příležitost – jak dokládá jejich bohaté zastoupení na 
(někdy poměrně kvalitních) amatérských nahrávkách na YouTube.5

Toto základní dělení do muzikantských „kast“ nepochází od Kishore 
Sharmy – on ovšem podrobně popsal místní tradici, která přidělovala ke 
každému haweli (městskému šlechtickému domu), paláci nebo chrámu 
v Jaisalmeru vlastního Naupat Khana (obecné označení zpěváka-živé 
kroniky příběhů a legend tradovaných v rámci příslušného příbytku), 
podporovaného jeho obyvateli a „zpívajícího jeho písně“. Toto „postavení 
příslušnosti“ se dědilo jak v domě, tak v muzikantském rodu (však dodnes 
většina jaisalmerských mirasiů používá přídomek Khan – srov. pozn. 5). 
Kishore Sharma v mnoha případech upřesnil charakteristiku, popřípadě 
hierarchické uspořádání hudebníků v rámci tradičních klanů a kast rádžputů 
v regionu Maand Pradesh. Zatímco předchozí prameny většinou zmiňují 
jen mužské profesionální hudebníky, nanejvýš připouštějí, že v rámci klanů 
byly ženy nositelkami příběhů, jež zpívaly v rodinném kruhu,6 Kishore 
Sharma popsal způsob, jakým u mirasiů a dholiů pronikly ke dvoru 
rádžputských vládců ženy-profesionální zpěvačky (mirasilani, dholani) 
nazývané Tawayaf, které měly za úkol bavit ženskou část dvora, jež se 
nesměla účastnit oslav spolu s muži. Také jako jeden z prvních zaznamenal 
produkci vypravěčů a bavičů klanu Behrupia a především písňovou 
a taneční kulturu dvou klanů pouštních „gypsies“ (označení Romové 
nebo Cikáni mi zde přijde nepatřičné a nevystihující, ač jde o příbuzné 
rody) – Kalbeliů a Jogiů. Jogiové jsou stoupenci a vyznavači boha Šivy, 
propichují si uši a zdobí se náramky a své mrtvé spalují, Kalbeliové si uši 
nepropichují, oblékají se do červených oděvů a své zemřelé pochovávají 

5. Po zadání vyhledávacího okruhu „Jaisalmer Folk Desert Song“ na YouTube lze najít 
několik poměrně kvalitních nahrávek zpěvu a hudební produkce obou zmíněných 
členů klanu Khanů – Dapu Khana i Dinu Khana; starší z obou, Dinu Khan figuruje na 
záznamu pořízeném Minoru Koidem v roce 2007: Manganiar, Rajasthan Folk – vol. 1, 
minorukoide, 2007 (další videa z Jaisalmeru na http://www.minorukoide.com/). Dapu 
Khan je zachycen ještě častěji, např. na kvalitní nahrávce romantického milostného 
příběhu Moomal & Mahendra (chandrasuomi, 2010); také ho několikrát během května 
2009 zachytil na nahrávkách autor blueelephant1000 (Jaisalmer Folk Musician 1, 2009; 
Jaisalmer Folk Musician 5, 2009; Folk Song From Fort Jaisalmer, 2009).

6. Připomínáme zajímavou paralelu z oblasti Slovácka, kde ženy-zpěvačky na pódiu 
nebo i jinak veřejně se prezentující přijímalo ještě v polovině minulého století domácí 
publikum s velkými rozpaky a i ony samy se odmítaly „jako komediantky se někde 
ukazovat“ (srov. Tureček – Tyllner 2008: 31).
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do země. Jogiové žijí jako kočovní prosebníci, putují pouští od vesnice 
k vesnici; často vyhledávají i karavany s turisty, pro které hrají, zpívají 
a tančí (i ženy-jogani a kalbeliani). Obojí klany praktikují hádání z ruky 
a exorcismus a jsou mezi nimi i hudebníci-zaříkávači hadů. Jejich kultuře 
věnoval Kishore Sharma velkou část svého výzkumu – jejich hudební 
produkci zachycují čtvrtý (Folk Songs of Kalbeliya Gypsies) a pátý (Folk 
Songs of Jogies) díl jeho antologie lidové hudby na CD.7

Základní hudební nástroje instrumentáře
V lidové hudbě Rádžastánu jsou používány rozmanité hudební 

nástroje. Jejich vyhledávání, sběru, nákupu a restaurování se Kishore 
Sharma jako kulturní historik věnoval od mládí, proto tvořily od 
počátku základ jeho obsáhlých uměleckých sbírek. Mnohé vpravdě 
historické kousky jsou dnes vystaveny v již zmíněném jaisalmerském 
folklorním muzeu (hudbě, tanci a lidovému oděvu zasvěcené oddělení 
Desert Cultural Centre). V popisném katalogu muzejních exponátů 
(Sharma 2003) jsou nástroje přehledně rozděleny na perkusní (převážně 
membranofony), strunné (chordofony) a dechové. Nádherné kolekci 
chordofonů dominují četná sarangi (dřevěný smyčcový nástroj tvaru 
mezi malou kytarou a houslemi se silným krkem; varianta Sindhi 
Sarangi má čtyři taj /= hlavní struny/, sedm melodických a sedmnáct 
harmonických;(menší varianty se nazývají gujaratí, jogiya a dilruba) 
a také kamayacha (chordofon se zakulaceným tělem potaženým kůží, 
jehož většinou tři melodické střevové struny doplněné sedmi až devíti 
tenčími kovovými rozeznívá smyčec). Známý je též malý dvoustrunný 
chordofon s dlouhým krkem a tělem vyrobeným většinou ze skořápky 
kokosového ořechu, který rozeznívá smyčec ve tvaru luku; legenda 
odvozuje jeho původ z paže (hath) démona Ravany – rawanhattha.8 
Méně se užívají jednostrunné bhapangy, ektarya dusaky, pětistrunný 

7. Až čtyřicet let staré zvukové záznamy potulných tanečních a muzikantských skupin 
„Kalbeliya Gypsies“ a „Jogies“ N. K. Sharma postupně upravil k vydání na dvou CD 
(v pořadí čtvrtého a pátého) edice Traditional Folk Music Book. Desert Folk Music & 
Songs. [nedat., cca 2000–2001].

8. Rawanhattha je nejhojněji nahrávaným instrumentem desert music – za zmínku stojí 
nahrávky Rawanhattha. Late Bhopa Khan Ram. Audio CD. Vijay Verma Recordings, 
Jaipur 2003, edice Heritage music of Rajasthan. vol.1; dále Rawanhattha Instrumental. 
Audio CD. Jaisana Cassetter, Jaisalmer 2004.
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ravai a čtyřstrunná tandoora. Do rádžastánské lidové hudby spolu 
s islámským vlivem pronikl i nejznámější indický instrument současnosti, 
trsátkem rozezvučovaný sitár, ale v Rádžastánu je nepůvodní.

Nejznámějším místním perkusním nástrojem je dhol – velký buben 
používaný obvykle při velkých slavnostech jako doprovodný, rytmus 
určující nástroj tanečníků. Podobně se užívají u nás známá tabla (párový 
buben) a mardanga. Z kozí kůže se vyrábí buben pakhwaj, který má dvě 
formy, mužskou a ženskou; velký okrouhlý buben pro rychlý rytmus je 
chang, jeho menší obdoba ve tvaru talířovité tamburíny je daf. Zaklínači 
hadů užívají bubínky khanzari a dafali. Ghara je bubínek tvaru kulaté 
nádoby na vodu. 

Píšťaly a ostatní dechové nástroje mají většinou starobylou formu 
a jsou vyrobeny z tradičních materiálů. Narh je dlouhá bambusová flétna 
se čtyřmi otvory. Mewarská bankyia je dřevěná trumpetka, nagfani 
jednoduchá plechová hadovitě zakřivená tuba. Shankh je vlastně 
proděravěná velká ulita, bansuri tradiční jednoduchá bambusová flétna. 
Dvojité dřevěné flétně se říká satara, algonja nebo pawa. Dlouhá flétna 
s bachratým rezonátorem na konci, kterou vídáme u zaříkávačů hadů, se 
nazývá poongi.

Ranakhpur – hudební (výzdoba kupole džinistického chrámu). Foto H. Bretfeldová 2009.



126

Naplněné vize sběratele Nanda Kishorea Sharmy: Desert Cultural 
Centre a hudební edice

Při druhé (už nikoliv náhodné) návštěvě Jaisalmeru v březnu 2010 
byl Nand Kishore Sharma plný dojmů z nedávného úspěšně zvládnutého 
a hojně navštíveného Desert Festivalu, kam osobně pozval zahraniční 
hosty a zrovna pořádal jejich korespondenční ohlasy. Darovala jsem 
mu několik fotografií merasiho Dapu Khana (viz foto k článku), 
pozoruhodného zpěváka a hráče na kamayachu, a pochlubila se 
seznámením s dalším členem klanu, Dinu Khanem, který hrává na terase 
chrámu na břehu jezera Gadisar. Koupila jsem si další dvě CD z jeho 
zatím pětidílné edice Traditional Folk Music Book a vyptávala se na 
obsah táhlých písní – většinou baladických příběhů – které Khanové 
zpívají za doprovodu kamayachy. Už mě nepustil, tušil pozorného 
posluchače; ostatní návštěvníky (v muzeu se jich podle statistik vystřídá 
za rok přes třicet tisíc, z toho osm tisíc během tří dnů únorového 
festivalu) svěřil svému dvanáctiletému vnukovi, který se jich ihned 
zasvěceně ujal. Mně uvařil silnou sladkou kávu, usadil mě před vitrínu 
(vlastně starou vyřezávanou skříň, kterou kdysi vypátral a koupil) 
s krásnou kolekcí starých kamayach, a vyprávěl svůj životní příběh – 
tak podobný příběhům moravských učitelů a kněží, kteří se před sto 
padesáti lety vypravili zachycovat bohatství lidových písní a tanců na 
Slovácko a Valašsko.

Jeho vyprávění ihned evokovalo a vzápětí potvrzovalo tuto paralelu 
mimo jiné proto, že současná situace rádžastánského venkova (který 
je stranou od rozvíjejících se průmyslových center a jsou zde prozatím 
stále dost silné a fungující vazby společenstev údajně překonaného 
kastovního systému a rodinných klanů, kde jsou profese a zařazení 
předem dány) je v mnohém podobná společenskému klimatu na 
moravsko-slovenském pomezí druhé poloviny 19.  století. Jednotlivá 
sídla jsou rozeseta po krajině, vesnické skupiny jsou uzavřené, žijí 
poměrně izolovaně, mají vlastní nářečí, své legendy, rituály, písně. 
Tím spíš před padesáti lety – veřejná místní doprava neexistovala nebo 
byla nepravidelná, navíc část zejména starších lidí zůstala negramotná. 
V 60. letech minulého století, kdy do Jaisalmeru přišel Nand Kishore 
Sharma (syn váženého brahmánského učence) jako čerstvý absolvent 
studia historie na rádžastánské státní univerzitě a začal vyučovat na 
místní Senior Higher Secondary School, v této části Indie de facto 
neexistoval turistický ruch. Vyprávěl mi, že když jako mladý učitel 
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docházel do domácností svých žáků, často – zprvu spíš jako finanční 
výpomoc, později už cíleně sběratelsky – vykoupil staré nářadí, 
poškozený hudební nástroj nebo nepotřebnou část oděvu se zajímavou 
výšivkou. Když se ve druhé polovině 70. let Jaisalmer stal vyhledávanou 
turistickou destinací a startoval dnes vrcholící boom turistických safari 
výletů do pouště na velbloudech, využil Kishore Sharma příležitosti 
a spojil výdělek s koníčkem. Uměl kromě angličtiny také slušně německy 
a francouzsky, provázel tedy výpravy do pouště, výdělek investoval do 
sbírek a při cestách do vesnic pilně zapisoval, zakresloval a nahrával. 
Zároveň si uvědomoval, že s postupujícím průnikem západní civilizace 
do prozatím téměř nedotčených pouštních oblastí Maand Pradeshe jsou 
v ohrožení tradiční kulturní hodnoty včetně cenného dědictví lidových 
písní, tanců a slavnostních rituálů. Během studií se mu dostalo základního 
etnologického a sociálně antropologického vzdělání, takže jeho původní 
koníček dostal brzy pevný řád. První zápisy písní a tanečních melodií 
pořídil na lidových náboženských slavnostech už koncem 60. let; 
o desetiletí později zapisoval již přesně v duchu etnologických pravidel 

Jaisalmer – pouliční zpěvák 
a hráč na kamayachu. 
Foto H. Bretfeldová 2009.
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(včetně stáří zpěváků, jejich původu a všeho, co o písni bylo známo). 
První dochované zvukové nahrávky ze 70. let tvoří základ rozsáhlé 
muzejní kolekce, kterou (za pomoci odborníků) dnes třídí pro postupně 
vydávanou antologii pouštní hudby. Paralela s moravskými sběrateli 
pokračuje i v tom, že o své činnosti pilně referoval pro místní tisk, 
připravoval rozhlasové pořady, psal odborné články a knihy (vydal mj. 
sbírku básní volně inspirovaných texty lidových písní). Veškerý výdělek 
zpětně investoval do přírůstků své rozrůstající se etnografické kolekce 
(Singh 2003: 5).

V roce 1982 mu zranění způsobené pádem z velblouda během safari 
s německou výpravou na dva roky znemožnilo cestování za dalšími 
sběry; nucený pobyt ve městě však oživil myšlenku hledání trvalého 
umístění a zejména veřejného zpřístupnění jeho již dost rozsáhlých 
sbírek a materiálů. Během dvou let uskutečnil první část svého snu – na 
břehu kultovního jezera Gadisar v blízkosti historických hinduistických 
chrámů za pomoci příbuzných a přátel vybudoval malé rodinné muzeum 
(Jaisalmer Folklore Museum), které bylo slavnostně otevřeno v roce 
1984. Stojí dodnes, je v něm malá expozice hrnčířské a oděvní kultury, 
převážně pak slouží jako depozitář a zázemí pro hlavní muzejní budovu. 
Poučený intelektuál totiž dva roky po otevření muzea založil společnost 
přátel místní historie pojmenovanou Museum Society Kavitej Lok-
Kala Vikas Samiti, svěřil jí management muzea a následně se stal 
prvním (dlouholetým – až do roku 2002 a dále čestným) ředitelem 
muzea. V roce 1993 dostala muzejní společnost darem pozemek poblíž 
dnešního Gadisar Circle, asi 200 m od původního muzea. Nand Kishore 
Sharma investoval na zdejší poměry obrovskou částku dva miliony 
rupií do koupě sousední parcely a úspěšnou sbírkou získal od místních 
i zahraničních donátorů prostředky na stavbu nové budovy – dnešního 
Desert Cultural Centre, reprezentativního stánku otevřeného za osobní 
účasti tehdejšího indického prezidenta K. R. Narayana už 1. února 
1997. Centrum neplní jen funkci zastřešení cenných kolekcí sbírkových 
předmětů souvisejících s lidovou kulturou Jaisalmeru, ale je také zázemím 
souborů lidových tanců, divadelních skupin, produkcí lidového loutkové 
ho divadla pro dospělé (předvádějícího historické hry s hudbou a zpěvem) 
i místních hudebníků a zpěváků. Pod hlavičkou muzea vychází i hudební 
CD (a výhledově i DVD) edice Desert Folk Music & Songs s podtitulem 
Traditional Folk Music Book; Traditional Folk Caste Singers at Jaisalmer: 
Langa, Manganiyars, Bhopa, Bheel, Bhat, Jogi and Kalbeliya. 
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Nand Kishore Sharma, dnes emeritní ředitel Desert Cultural Centre, 
do muzea stále dochází a provází jeho návštěvníky nejzasvěcenějším 
výkladem. Vitální osmdesátník je neskutečně skromný – odmítl se nechat 
vyfotografovat, naopak velice zdůrazňoval iniciační roli svého otce pro 
jeho vztah k lidové kultuře regionu. Že je podobný postoj u bráhmanů 
tradicí, potvrzoval jeho vnuk, ve svých dvanácti letech dokonalý, 
zasvěcený a nadšený průvodce muzejními expozicemi. Vize hledače 
a sběratele došla naplnění a je zřejmé, že svého vizionáře přetrvá. 
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The Journey for the Song of the Desert: Collector Kishore Sharma 
and his Vision on Saving the Desert Music

The author comments on her journey to India, to the Jaisalmer Folklore Museum on the banks 
of Gadisar Lake in the desert fortress-city of Jaisalmer. There she met the museum founder, 
80-year-old ethnologist Nanda Kishore Sharma, professor emeritus in Indian culture and 
history at the local secondary school. For over fifty years, Nanda Kishore Sharma collected, 
wrote down and later on even did sound recordings of songs, melodies and dances of desert 
singers. At the turn of the millennium, he began publishing his anthology, the Traditional 
Folk Music Book / Desert Folk Music & Songs. So far, there have been five volumes. As a 
witness of the development of Rajasthan ethnology,  Sharma also helped establish a local 
folklore festival of music and dance, which takes place annually between February and 
March. The organization and division of folk musicians and instrument types, according to 
Sharma, can be observed in Muslim and Hindi communities in Rajasthan. There are both 
professional musicians, who can be hired to play at festivals and private celebrations, and 
non-professional fans of folk singing. There is no tradition of the central European type of 
making music for fun at home, or for professional development at state schools. There have 
been specific professional groups who pass by tradition and maintain folk music: the Langs, 
the Manganiyars (as well as the Mirasis in a non-Muslim community), and the Dhols. Even 
these days, a traveller can meet many street musicians of different groups and enjoy their 
traditional music.

Key words: Field research, ethnology pioneer, professional and non-professional musicians,
                    desert music, music in Rajasthan.


