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Vznik a vývoj folkovej hudby na Slovensku 

 

Veronika JANČÍKOVÁ 

 

1. ÚVODOM... 

 

Ak je hudba akými výrazom národnej povahy a práve v nej sa má zrkadliť „duša národa“, v 

tom prípade si mapovanie tejto duše nemožno v oblasti Československa (v druhej polovici 20. 

storočia) predstaviť bez žánrov, akými sú folk, country, či trampská hudba... Vzniká 

samostatný príbeh niekoľkých desaťročí, počas ktorých slovenský a český folk (alebo folk na 

tomto území?) a jemu príbuzné žánre, prechádzali mnohými chvíľami a obdobiami, formovali 

seba samé.  

Práca, ktorá sa k vám práve dostáva, je úvodnou kapitolou (či časťou z nej), k mojej 

pripravovanej bakalárskej práci – Súčasné tendencie vo folkovej hudbe na Slovensku, a má 

predstaviť folkovú hudbu a aspoň stručne načrtnúť jej vznik a vývoj. Pokúsim sa predstaviť 

najvýznamnejších interpretov, najdôležitejšie udalosti a kontext, v ktorom sa folková hudba 

rodila a formovala. Táto práca má byť akousi vyskladanou mozaikou udalostí a tvorivých 

pokusov, ktoré v spomínanom období (druhej polovice 20.st.) odrážali, ale aj utvárali život 

československej spoločnosti...  

 

(„Za kopcom je kopec, no a pravdy nikde“) alebo 

2. ČO JE FOLK 

 

„Označenie ´folk music´ vymysleli učenci 19. storočia na definovanie starobylej vidieckej 

hudby, ktorá nemala konkrétneho autora. Dnes toto označenie pokrýva také množstvo 

významov, že samo stráca svoj významový obsah.“ (Seeger, 1972, s.72) 

Máloktorý žáner sa tak vzpiera jednoznačnému definovaniu a je v ňom toľko nejasností ako 

práve vo folku. Veď pri porovnaní niekoľkých interpretov sa vynára pocit, že počúvame niečo 

nesúrodé, čomu chýba zjednocujúci prvok. Rozdielov odlišujúcich napríklad americký a 

britský, či francúzsky, slovenský...akýkoľvek folk by sme našli snáď viac, než spoločných čŕt. 

A nemusíme ostávať len pri otázke rozdielov a spoločných prvkov folkovej hudby. Dá sa ísť 

ešte ďalej. Možno sa pýtať či je folk témou, ktorou by sa mali zaoberať muzikológovia alebo 

literáti? Či bol folk v čas svojho vzniku hudobným smerom alebo skôr sociologickým 
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fenoménom? Treba sa na folk dívať z pozície muzikológov – ako na hudobný žáner, alebo 

možno o jeho interpretoch hovoriť ako o „básnikoch s gitarou?“ Tieto a množstvo podobných 

otázok by som chcela bližšie „rozlúsknuť“ v bakalárskej práci. Dnes sa bližšie pozrieme na 

vznik, stručný vývoj a trochu terminologického chaosu okolo folku... 

 

Slovo ´folk´ pochádzajúce z angličtiny v preklade znamená ľud alebo ľudový. Pri pátraní po 

tom, čo je vlastne folk, sa skutočne nevyhneme konfrontácii s ľudovou hudbou. Nie je však 

jediným základom folk music a najmä nie je možné pojmy folková a ľudová hudba 

stotožňovať. „Jedna z možných a asi aj najčastejších definícií ľudovej hudby hovorí, že je to 

hudba ´ľudu´ a pre ´ľudí´ (i keď proti takémuto definovaniu môžeme postaviť iný citát, slová 

Big Billa Broozyho, ktorý na otázku či pieseň, ktorú práve odspieval, je ľudová, odvetil: Asi 

áno... Ja osobne som nikdy nepočul, že by túto pieseň spievala krava..“ (Janoušek, 2006, s. 

13-14) 

Už som spomenula, že ak pripúšťame, že jedným z najvýraznejších koreňov folku je ľudová 

hudba, musíme akceptovať fakt, že nie jediným. Folková hudba kumuluje všemožné okolité 

vplyvy a prispôsobuje si ich. Keď sa pohybujeme v prostredí slovenského folku možno 

hovoriť predovšetkým o inšpirácii a ovplyvnením českou scénou, ale aj slovenskí interpreti sa 

obracajú k ľudovej hudbe a balade, ktoré pretvárajú na svoj obraz.  

Folkový autor v procese tvorby po celý čas vystupuje sám za seba, do piesne premieta svoje 

názory, reagujúc na vonkajšie podnety, nestanovuje si hranice a popritom je adresný.  

Okrem hudobnej a textovej roviny, folk zahŕňa aj spoločenský či sociálny rozmer. Počas 

vývoja bol jedným z najdôležitejších smerov folkovej hudby tzv. protest-song. „V časoch 

reálneho socializmu folk zaraďovali medzi ´ostrovy pozitívnej deviácie, ostrovčeky 

nezávislosti, ktoré umožňovali hudobníkom i publiku aspoň na určitý čas existovať vo 

vlastnom svete, s vlastnou vnútornou slobodou“ (Janoušek, 2006, s.16) 

Pre interpreta, pesničkára či skladateľa je dôležité posolstvo. Veľmi jednoducho povedané, 

melódia nie je prvoradá. Často krát interpreti prechádzajú do takého extrému, keď sa pieseň 

mení na spevavý (hudobnejší) prehovor textov a melódia len podopiera slová. Folk mal vždy 

tendenciu a snahu byť umením komunikácie. Dialógu medzi interpretom a recipientom 

(poslucháčom).  

Opäť sa teda dostávame k tomu, že folk nemožno jednoznačne encyklopedicky zadefinovať. 

„Namiesto hľadania jednej a najvýstižnejšej definície, bude lepšie uspokojiť sa s výrokom 

nemeckého muzikológa Hansa Heinricha Eggebrechta, že jedinou presnou definíciou javu 

alebo pojmu sú jeho vlastné dejiny.“ (Janoušek, 2006, s.21)  
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3. VÝVOJ FOLKOVEJ HUDBY NA SLOVENSKU  

 

Výrazným impulzom v 60-tych rokoch Československu pre priblíženie folkovej hudby na 

našom území, boli československé koncerty Peta Seegera (r.1964). ´V březnu 1964 se stalo 

neco, co vznik českého folku výrazně zformovalo. Československo navštívila na nekolik 

koncertů jedna z nejvýraznějších osobností téhdejšího světového folku – Pete Seeger. A 

předkapelu Pete Seegerovi tenkrát delal právě Spirituál kvintet, a to během celého jeho turné 

[...]´ J. Černý (Vondrák, 2004, s.68). Na týchto, predovšetkým ideovo orientovaným 

koncertoch, mali poslucháči možnosť vidieť archetyp folkového pesničkára a vynikajúcimi 

inštrumentálnymi výkonmi a komentármi interpreta. Vtedajšiemu socialistickému 

Československu predviedol Seeger folk v celej svojej liberálnosti.  

 

 

 

Ďalším dôležitým zdrojom pre rozšírenie folku v československom prostredí bol napríklad 

mesačník Melodie a vysielanie rakúskeho rádia ORF, ktoré jedenkrát do týždňa uvádzalo 

reláciu Folk Club. Čo sa týka textovej časti, veľmi výrazným medzníkom a zdrojom 

inšpirácie pre, v tomto období, ešte len hľadajúcich sa interpretov, bola poézia liverpoolskej 

scény. Folkové texty boli u nás akceptované aj ako poézia (Revue svetovej literatúry vydala 

začiatkom sedemdesiatych rokov osem piesní Boba Dylana v podobe profilu)  

  

3.1 Šesťdesiate a sedemdesiate roky 

 

Prvú vlnu vývoja folku v Československu nazýva Miloš Janoušek vo svojej knihe obdobím 

„Hľadačov“. Je prirodzené, že toto obdobie sa nemohlo niesť v znamení nadväzovania na 

tradície, ale v znamení hľadania cesty, nových výrazových prostriedkov, vlastného jazyka... 

Folk, vo svojej najrannejšej podobe, to boli predovšetkým revoltujúci pesničkári – sólisti, 

speváci tzv. protest-songov. V Čechách to boli predovšetkým Kryl a Merta. Folk nebol len 
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piesňou, ale do istej miery spôsob pohľadu na svet, spôsob jeho chápania, revolta a hľadanie 

samého seba. „Nekteří písničkáři se nenašli dodnes, jiní se dodnes nacházejí.“ (Vondrák, 

2004, s.79). 

Medzi prvých slovenských pesničkárov patrili Samo Ivaška a Pavol Hammel. Na začiatku 

sedemdesiatych rokov slovenskú folkovú scénu obohatili aj ženské autorky a interpretky. Gita 

Šukajlová, Magda Medveďová a predovšetkým Zuzana Homolová. 

 

 

 

V neposlednom rade v rámci tohto obdobia treba spomenúť mená, ako Juraj Bindzár, Miloš 

Janoušek, Marián Geišebrg či Peter Janku.  

Najväčšou koncertnou akciou a z viacerých hľadísk prelomovým, bol 1. Koncert mladosti (v 

júni roku 1976). Koncert označovaný aj ako „československý Woodstock“ bol prelomovým v 

hudobnej pestrosti aj žánrovej otvorenosti.  

 

3.2 Osemdesiate roky  

 

„Prelom sedemdesiatych a osemdesiatych rokov sa niesol v znamení viacerých zmien a 

udalostí.“ (Janoušek, 2006, s.41). Vďaka mnohým osobnostiam, Zuzane Homolovej, 

Ladislavovi Snopkovi, Richardovi Mullerovi a i., sa v periodikách a médiách začalo hovoriť o 

nových hudobných žánroch a interpretoch. Vzniklo združenie Slnovrat. Tvorili ho pesničkári, 

a teda základnou podmienkou bola vlastná tvorba. V rámci združenia sa časom vytvorila akási 

„pridružená platforma“ - skupina Jednofázové kvasenie. V osemdesiatych rokoch sa začali 

organizovať aj väčšie folkové akcie. Slnovrat usporadúvalo (od r. 1981) výročné koncerty.  



 192

 

 

Okrem viacerých, častokrát skôr nadšenecky organizovaných prehliadok, folk dostal v období 

osemdesiatych rokov priestor aj na Hudobnom festivale mladých v Bojniciach, dokonca si 

nezanedbateľné miesto folk vydobyl aj na festivale Kremnické gagy. Prenikanie folkovej 

hudby do oficiálnych inštitúcií bolo skôr sporadické a pozvoľné. Sprievodným javom, ktorý v 

sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch vedel veľmi výrazne skomplikovať život amatérom 

aj profesionálom, bol systém schvaľovaní a rekvalifikácií. V podstate každý, verejne 

prezentovaný, text či program bolo nutné nechať posúdiť a schváliť.  

Počas vystúpenia Joan Baezovej na Bratislavskej lýre si na pódium táto speváčka a 

bojovníčka za ľudské práva pozvala folkového speváka (v tom období už zakázaného) Ivana 

Hoffmana. Hoffman sa stal jedným zo symbolov Nežnej revolúcie, ktorej hymnou sa stala 

práve jeho pieseň ´Sľúbili sme si lásku´. Zavŕšením tejto etapy pre slovenský folk bol, v 

televízii odvysielaný, koncert Vianoce bez násilia (1989), kde vystúpili napríklad Karel Kryl, 

Jaro Filip či Zuzana Homolová. 

Názory na osemdesiate roky sa u rôznych interpretov a osobností líšia a rozchádzajú. 

Napríklad Jiří Tichota sa o tomto čase vyjadril: ´Osemdesátá léta, na to vzpomínáme rádi. [...] 

Ale myslím, že to byla doba největšího rozkvetu folku obecně. Písničkářů, festivalů, 

objevovali se nové a nové kapely a hlavně všichni vědeli, proč a o čem chtějí spívat´ 

(Vondrák, 2004, s. 258). Naopak Petr Ulrych na tie isté roky spomína pomerne trpko: 

´Osmdesátá léta, ta byla pro mě snad nejhorším obdobím, když na to vzpomínám. Protože po 

šedesátých letech, po tom obrovském uvolnění, po té nadeji přišla ta normalizace, ale 

najdenou jeko kdyby se v celém světe něco pohnulo v hudbě. (Vondrák, 2004, s. 258) 

 

3.3 Od deväťdesiatych rokov... 

 

Deväťdesiate roky a uvoľnenie v ich začiatku prinieslo zmeny aj v kultúrnej oblasti a (nielen) 

zakázaní autori a interpreti mohli vydať svoje albumy. Folkoví interpreti však pocítili odliv 

záujmu. Čoraz viac a dookola sa skloňovala otázka, o čom budú pesničkári spievať, ak už 
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netreba protestovať. Na jednu z podobných otázok svojho času odpovedal Karel Kryl: „Pýtali 

sa ma v šesťdesiatom ôsmom, o čom budem písať, keď je teraz všetko v poriadku. Odpovedal 

som, že o láske. Tak teraz píšem o láske: Od Čadce k Dunaju počuť čudnú nôtu / hranice 

stavajú z ostnatého drôtu / kamarát separátnová paralýza / z Moravy do Blavy vyžadujú víza.“ 

(Macejka, 2003). Folk, napriek všeobecne rozšírenému názoru, však nebol výlučne o politike. 

Na rozdiel od Čiech, kde sa folk stal súčasťou šoubiznisu, na Slovensku sa vrátil do svojich 

počiatkov. Vydavateľstvá nemali o tento žáner príliš veľký záujem. Organizovanie a 

manažovanie festivalov (a akcií propagujúcich folkovú hudbu) na seba prebrali samotní 

muzikanti. 

Koniec deväťdesiatych rokov priniesol okrem iného aj poslednú príležitosť na výraznejšiu 

prezentáciu slovenského folku v televízii – cyklus živých koncertov Urobme si ticho (so 

Zuzanou Homolovou), ktorý realizovala STV spolu s divadlom a.ha. Cyklus uviedol postupne 

množstvo vynikajúcich interpretov českej a slovenskej folkovej scény.  

Čo sa týka oficiálneho uznania a prekonania akejsi mediálnej izolácie folku a tzv. 

menšinových žánrov, možno za prelomový rok považovať r.2006. Po prvýkrát sa totiž práve v 

marci roku 2006 v histórii populárnej hudby mali udeľovať ceny AUREL aj v oblasti 

menšinových žánrov. Ceny sa však neudeľovali na oficiálnej scéne, ale len v suteréne. 

Historicky prvých ´menšinových Aurelov´ získali Soňa Horňáková, Zuzana Homolová a 

Kapucíni & Stanley. 

 

4. ZÁVEROM... 

 

Pri otázke na Vladimíra Vlasáka, ktorý je českým publicistom, v čom vidí odlišnosti 

slovenského a českého folku, odpovedal, že je to rozdiel predovšetkým desiatich rokov. 

Rozdielov je však predsa len viac... Mnohí folkoví hudobníci už rezignovali na hľadanie 

vydavateľstva a platne sa snažia vydávať na ´vlastné náklady´. Chýbajú kluby a priestory, kde 

by sa folk hrával pravidelne, v súčasnosti prakticky neexistuje stála folková scéna. Na rozdiel 

od Čiech, kde je vybudovaná sieť podobne zameraných klubov, na Slovensku sú takéto 

vystúpenia väčšinou nárazové a realizované v improvizovaných podmienkach. 

„Odhliadnuc od ďalších rozdielov, ako napríklad nepomerne väčšie množstvo hudobníkov i 

koncertných príležitostí, ale aj štýlovej pestrosti, slovenská folková scéna sa oproti českej 

odlišuje aj v otázke profesionality“ (Janoušek, 2006, s.70). Ani jeden z folkových interpretov, 

nie je profesionálom a tak slovenský pesničkár žije dvoma paralelnými životmi...  
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Na záver musím dodať, že v žiadnom prípade som sa v práci nesnažila „spísať“ dejiny folku 

(a žánrov, ktoré s ním blízko súvisia), ale skôr aspoň stručne priblížiť príbehy a osud nielen 

samotného žánru, ale aj tých, ktorý s jeho vznikom a vývojom bytostne súvisia.  

Snáď samotná bakalárska práca, ktorá bude pokračovať v problematike, ponúkne dostatok 

priestoru pre zodpovedanie si základných a stále aktuálnych otázok, či folk je viac hudbou 

alebo literatúrou, či je hudobným alebo sociologickým fenoménom, a či možno vôbec hovoriť 

o slovenskom (a českom) folku, alebo len o folku na Slovensku...  

Isté však aspoň zatiaľ ostáva, že folková hudba a jej interpreti, priniesli do hudby nové prvky, 

nové témy a aj „nový“ jazyk. Nový v úvodzovkách, pretože hovorový jazyk bol síce 

samozrejmou zložkou bežného života, no nie textov. Na rozdiel od iných žánrov, folk je vo 

svojej podstate médium verbálneho posolstva. Hudobné stvárnenie folkových textov 

prekonalo vývoj, ktorý postupne dospel až do štádia takmer absolútneho uvoľnenia štýlových 

limitov. Naďalej však ostáva, a práve v tomto žánri vo veľmi veľkej miere vystupuje do 

popredia, jedna základná otázka – čo ešte je a čo už nie je folk... 
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