
51

KDESI MEZI FOLKLOREM A WORLD MUSIC

Jan Sobotka

Tématem semináře by měl být segment hudby sahající od folkloru po 

world music. Kdesi mezi těmito dvěma póly můžeme narazit na 

historicky již téměř uzavřenou kapitolu  folku. Sám tento termín má řadu 

interpretací a ve vztahu jak k folkloru, tak k world music zde zůstává 

mnoho dosud nezodpovězených otázek. Například ve směru k folkloru: 

jaké jsou vztahy mezi folklorem, folklorismem a folkem? Byl folk song 

revival jen další z forem folklorismu? Možná formou političtější? Nebo 

to to byl jen jakýsi americký typ folklorismu? Možná komerčnější? A na-

opak: může být písničkářství považováno za folklor naší doby?

A směrem k world music se můžeme ptát: není world music jen 

geograficky či jinak rozšířeným pokračováním folku? Nebyl naopak 

celý folk pohlcen daleko širším konceptem world music? A jaké jsou 

rozdíly v ideologii folku a world music? Přichází world music s věcmi, 

které folk přehlédl nebo na které prostě nebyl připraven? Naplňuje se 

nyní myšlenka, že „každá píseň je lidová, protože přece koně ji 

nezpívají“? Někdy to tak skoro vypadá: když člověk narazí v programu 

rudolstadtského Tanz & Folk festivalu na ruského diskžokej, musí se 

ptát, zbývá-li vůbec ještě nějaká hudba, která není world music.

V určitém smyslu folk song revival, což je úplný termín pro tuto 

záležitost, selhal. Ti, kdož se nacházeli uvnitř lidové písňové tradice, 

tedy lid ve smyslu 19. století, už dlouho nezpívají staré písně ani 

neskládají nové. To dělá jen hrstka revivalistů a písničkářů, zatímco lidé 

na vesnici povětšinou jen koukají na televizi. Na druhé straně ale byl 

americký – a rovněž tak britský – revival lidové hudby velice úspěšný ve 

vzbuzení skutečně aktivního zájmu o tradiční lidovou hudbu mimo 

okruh tradice, což znamenalo hru na nástroje lidové hudby, používání 

lidových hráčských technik, zpěv a sběr lidových písní, vyhledávání 

starých muzikantů, nebo alespoň informací o nich, nahrávání starých 
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hudebníků i reeditování jejich starých nahrávek. Tato část historie je 

dnes předmětem studií, memoárů i filmových parodií. My zde ovšem 
1nepotřebujeme další opakování starého příběhu o tom, jak John  objevil 

2 3 4 5 Huddieho,  jak Alan  nahrával Muddyho a jak Bobby nakonec nalezl 
6 v nemocnici Woodyho. Potřebujeme ale porozumět tomu, proč na naší 

české a moravské folkové scéně nebyli žádní Huddieové, Muddyové, 

Woodyové, nic připomínajícího antologii Harryho Smithe, alba Kongre-

sové knihovny, žádné znovuobjevené legendy, žádný folkový festival 

v Newportu, ani žádný magazín typu folkového Sing Out!. Jestli tedy 

původní folk song revival selhal, co může být pak řečeno o našem folku?

Je zřejmé, že v různých zemích byl termín folk různě chápán, různý 

byl i jeho výklad i konečné výsledky. Po téměř čtyřiceti letech lze 

shrnout úspěchy i prohry naší folkové scény, především zhodnotit roli, 

jakou sehrála v revitalizaci naší tradiční hudební kultury.

Máme několik velice kvalitních folklorních souborů, měli jsme 

dokonce i pár pozoruhodných tuzemských Dylanů a Baezových a teď tak 

nějak hledáme svůj vlastní Buena Vista Graceland, ale zjevně jsme zde 

neměli nic, co by připomínalo folk music revival.

Existují samozřejmě příčiny, proč to nefungovalo:

Zpočátku to byla nejistota, zda by to měl být revival angloamerické, 

či spíše naší vlastní tradiční hudby. To se při své pražské návštěvě v roce 

1964 snažil jen s polovičním úspěchem uvést na pravou míru zpěvák 
7Pete Seeger.

Kolem roku 1970 byl folklorismus stále ještě jednoznačně pova-

žován za záležitost establishmentu, zatímco folkaři měli sami sebe za 

součást kulturní opozice, což obě oblasti automaticky uvrhlo do vzá-

jemného protikladu.

Na druhé straně jsme ovšem nemuseli čekat na americký folkový 

boom, abychom se naučili skládat „nové lidové písničky“, protože toto 

bylo již vybroušeno před sto padesáti let Václavem Hankou, Josefem 

Jaroslavem Langerem či Františkem Ladislavem Čelakovským, v někte-

rých případech i s nápěvy na lidovou notu, následně skutečně zpívanými 



mezi lidem. Měli jsme terénní nahrávky pořízené několik let předtím, 

než se Lomaxové vypravili na americký jih. Folklorní festival ve 

Strážnici začínal čtrnáct let před festivalem v Newportu. A koneckonců, 

po doktoru Faustovi prodávajícím svoji duši ďáblu na jevištích našeho 

lidového loutkového divadla, bychom už neměli být překvapeni 
8tajemným příběhem Roberta Johnsona.

Nemuseli jsme také čekat na někoho, kdo by nás učil hrát na nástroje 

lidové hudby. První dudácký revivalista hrál před měšťanským pu-
9blikem v roce 1871;  v době prvního newportského festivalu u nás půso-

bilo kolem tisíce souborů, se stovkami dudáků a houdků – většina z nich 

již byli čistí revivalisté. Snad proto tedy zůstal revival našeho folk songu 

nadále v rukou folklorních souborů, nikoliv v rukou folkařů. Pro ty už 

skoro nic nezbylo. Bylo vůbec něco, s čím mohli přijít? Ano, bylo: 

během nejméně půl století kráčel souborový folklorismus vlastní cestou, 

ztrácejíc postupně kontakt s mnoha důležitými principy tradice. Ve 

chvíli, kdy se objevil folk, byly už problémy naší folklorní scény zřejmé: 

psané úpravy, vybroušená technika, absence spontánnosti, příliš mnoho 

nástrojů v souborech, příliš malý podíl improvizace, příliš mnoho tance 

a příliš málo vyprávění, zúžený repertoár atd.

Nicméně, zdaleka nejvážnějším problémem byl nedostatek 

použitelných pramenů: existovala jen hrstka nahrávek autentické lidové 

hudby a zpěvu. Většina z těchto nahrávek byla – a stále zůstává – bez-

pečně zapečetěna v akademických institucích a rozhlasových archivech. 

Nebylo mnoho příležitostí slyšet tradiční lidové zpěváky a hudebníky, ať 

už rozhlase, televizi či naživo. Prakticky všechny informace byly 

dostupné ve folkloristických kruzích, které nebyly – a nejsou – vždycky 

zrovna vstřícné k příchozím. Bylo to docela jednoduché: neměli jsme 

zkrátka žádné hrdiny.

Ve srovnání s tím se konečné selhání hudební kritiky, která jako folk 

označovala prakticky každého, kdo hrál unplugged, jeví okrajové. 

Člověk se jen někdy diví, čemu všemu se dneska říká folk. Existují 

samozřejmě teorie, podle nichž se folk stává novým folklorem. Ale to už 
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objasnil Vladimír Úlehla: „Nezdá se mně rovnocenné, když takovou 

tisíciletou píseň ´Vydala máti, vydala céru´ zamění si zpěváci za ´A já si 

ten kvíteček za čepici dám´ nebo za ´Na řece keňú mám a jsem v něm 
10sám´.“  A právě o to ve folk song revivalu šlo, o skutečné hodnoty, 

ztracené kvality a mizející krásu.

Krátký set, který odehrál v polovině 70. let 20. století Jaroslav Hutka 

ve Strážnici, byl ve skutečnosti jedním z mála momentů jakéhokoliv 

bližšího kontaktu. Ale Hutka dokázal nejen představit mladé generaci 
11Sušilovu sbírku,  ale dokonce z ní na nějaký čas udělal skutečně kultovní 

záležitost (ovšem Pavel Lohonka už tak uspěšný nebyl, když se později 

pokoušel o totéž s dílem Karla Weisse). Byl zde také film Vladimíra 

Merty věnovaný moravské tradiční hudbě i určitý vzrůstající zájem 
12o folklorní scénu.  Když se pak vytratili folkoví zpěváci Šafránu 70. let, 

jejich obecenstvo se zčásti přesunulo na Horňácké slavnosti a alba 

Hradišťanu spolu se slovenskými terénními nahrávkami nahradila 

chybějící produkci písničkářů v exilu. Takže první kroky v podstatě 

udělány byly. Nicméně, ještě třicet let poté máme ve Strážnici dva 

festivaly: jeden folklorní a druhý folkový – něco takového se cizincům 

jen těžko vysvětluje.

Možná ale celý problém leží trochu hlouběji, ne pouze v této řadě 

historických příčin, ale v hudbě samotné. Občas to totiž vypadá, jako by 

jedna část hudebního glóbu byla předurčena folklorním souborům, jiná 

folkařům a další zase zájemcům o world music, s případnými 

kombinacemi. Je snad tradiční hudba určitých zemí nebo regionů 

použitelnější pro hudebníky ve folklorních souborech či pro folkaře, než 

je tomu v případě hudby z jiných zemí? Hitparády WM tak skutečně 

vypadají; zjevně nejsou tak široké, jak bychom si mohli přát. Balkánské 

dechovky jsou v módě, zatímco dechovky z Bavorska jsou nadále 

považovány za „hovadinu“ – alespoň pokud v nich nefiguruje 

bluegrassové banjo či jihoafrická píšťalka. Je to skutečně jen otázka 

hudebních kvalit? Nebo jde jen o určitý humbuk, případně ideologii?

Stejným způsobem jako dnešní world music byl i folk velice 
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vybíravý ve vztahu k různým hudebním stylům. Některé aspekty tradice 

byly shledány použitelnými, některé ne. Dost možná je tedy jednou 

z příčin naznačených problémů samotná povaha moravských a zvláště 

českých lidových písní, míra, v jaké jsou přijatelné pro folk song revival, 

pro folklorismus či pro world music. Vzpomeňme jen, že ani naši básníci 

v první polovině 19. století nebyli zcela spokojeni s některými rysy české 

lidové poezie.

Pak tedy asi nebude nikterak překvapující, že jako umělecky 

nejúspěšnější se na naší scéně stále jeví folklorní soubory. Ke svým 

přirozeným a mnohdy dlouholetým kořenům připojují – často nevě-

domky – určité zkušenosti folku, jazzu či dokonce rocku, stylů, které je 

obklopují ze všech stran. Lekce spontánnosti, improvizace, nefor-

málního vystupování, snad i návratu ke starým sbírkám, překračování 

repertoárových hranic, ponaučení o kvalitách nečistého zvuku, drivu, 

cítění a dalších dosti důležitých, ale již dlouho zapomenutých věcech. 

V dlouhodobé perspektivě tak mohou být skromné stopy skutečného 

folku – sice vzdálené a nepřímé, ale dobře slyšitelné – patrné právě zde, 

v muzice folklorních souborů, spíše než na naší takzvané folkové scéně.
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