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K dialógu protest songu a inštitúcií moci  

(predovšetkým) na území Československa 

 

Veronika JANČÍKOVÁ 

 

V práci sa pokúsime o načrtnutie vzájomnej interakcie medzi hudbou a politickou 

situáciou, s dôrazom na československý kultúrny a sociálny kontext.  

V snahe o čo najkomplexnejší pohľad na problematiku sa pokúsime poukázať nielen 

na vplyv politickej situácie na kreovanie nového hudobného žánru, ale aj na princíp 

vzájomnej interakcie, a teda ovplyvňovanie politickej situácie hudbou.  

V príspevku sa zameriavame nielen na  problematiku vzájomného pôsobenie folkovej 

hudby (s bezprostrednou orientáciou na protest-song) a establishmentu, ale snažíme sa pokryť 

základné pojmové penzum v súvislosti s problémom. Považujeme za potrebné v úvode 

teoreticky vymedziť niekoľko ústredných termínov, s ktorými v príspevku postupne 

pracujeme, pre lepšiu percepciu a orientáciu v texte.  

Pokúsime sa aj o samotné zadefinovanie žánru folk, zaradenie roviny protest-songu 

v rámci folkovej hudby, ale aj v rámci socio-kultúrneho kontextu a ako autonómneho smeru 

(vo vzťahu k folku ako „nadradenému“ žánru) a vysvetlenie problematiky polarity folk na 

Slovensku verzus slovenský folk a s tým súvisiace problémy s  (ne)slovenskými termínmi, 

ktoré pri snahe o jeho definovanie v diskurze vznikajú. Tu sa konfrontujeme s otázkou 

nemožnosti uprieť motiváciu ľudovou hudbou a tradíciami.  V práci sa však pokúsime viac 

odkloniť od tejto línie genézy folku a bližšie sa zameriame na sociálny (a politický) rozmer 

folkovej hudby.    

Cieľom príspevku je predstaviť reciprocitu, ktorá nastáva vo vzájomnom dialógu 

a interakcii folkovej hudby a politiky, pričom sa primárne zameriame na československé 

(politické, kultúrne a sociálne) prostredie.  

(Súčasťou práce sú hudobné ukážky.) 

 

Niekoľko poznámok 

V prvom rade považujeme za potrebné teoreticky vymedziť niekoľko základných 

pojmov, s ktorými budeme v štúdii pracovať. Vychádzame z pojmového aparátu folk, protest 

song a establishment. 
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Dnešné označenie slova ´folk music´ pokrýva také množstvo významov, že samo 

stráca svoj ideový obsah. Prvotný zámer učencov devätnásteho storočia však smeroval 

k snahe zadefinovať starobylú vidiecku hudbu bez konkrétneho autora.  

„Asi v máloktorom žánri je toľko nejasností a máloktorý sa tak vzpiera jednoznačnému 

definovaniu [...]. A dalo by sa ísť ešte ďalej – je folk témou pre muzikológov alebo pre 

literátov? Je – alebo lepšie povedané bol – folk hudobným smerom alebo skôr sociologickým 

úkazom?“  (Janoušek, 2006, s. 9) 

 

Slovo folk pochádza z angličtiny a v preklade znamená ľud alebo ľudový. Spojenie 

folk music (zdanlivo jednoducho preložiteľné ako folková hudba) je v anglosaských zemiach 

vyhradené pre označenie ľudovej hudby. To, čo my považujeme za folkovú hudbu, v týchto 

oblastiach nazývajú termínom contemporary folk. Existuje veľké množstvo takýchto 

terminologických nejasností v snahe zadefinovať tento vnútorne nesúrodý žáner, akým je 

folk. 

„Pri pátraní po tom, čo vlastne ten folk (alebo folková hudba) je, sa naozaj 

nevyhneme stretnutiu s ľudovou hudbou. A aj keď je ľudová hudba jedným z koreňov folku, 

nie je jediným a už vôbec nie je možné oba tieto pojmy stotožňovať.“ (Janoušek, 2006, s. 13). 

V snahe odkloniť sa od tejto línie genézy folkovej hudby sa bližšie zameriavame na jeho  

sociálny a predovšetkým politický rozmer. 

Politický rozmer získal folk vo svete najmä vďaka Woodymu Guthiemu a jeho 

prívržencom. V očiach širšej verejnosti sa definitívne inštitucionalizoval začiatkom 

šesťdesiatych rokov v osobnosti Boba Dylana, Joan Baezovej a i. 

„Protest-song bol predovšetkým americkou špecialitou a vyjadroval postoj voči 

establishmentu, bol teda silne ľavicový. V socialistickom Československu bol folk takisto proti 

establishmentu, vzhľadom na odlišné politické rozloženie síl bol teda silne antiľavicový.“ 

(Janoušek, 2006, s. 11)  

Folkoví muzikanti (ak je označenie muzikanti správne) týmto spôsobom reflektovali a 

komentovali realitu.   

Establishment interpretujeme ako pojem, ktorým sa obvykle myslí tradičná 

(predovšetkým konzervatívna) vládnuca triedna spoločnosť či iná štruktúra. Tento pojem sa 

používa skôr ako vyjadrenie určitého protestu (a preto býva používaný negatívne).  

Zámerne v štúdii pracujeme s internacionalizmami vzhľadom na načrtnutú polaritu: 

slovenský folk – folk na Slovensku. Ak totiž pripustíme, že v súčasnej dobe stále nie je možné 

hovoriť o plne etablovanom žánri, a že neustále prebieha postupné kreovanie folku na území 
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Slovenska – hovoríme o snahe o „zaradenie do diskurzu“.  V takom prípade nie je, podľa 

nášho názoru, nutné hľadať v jazyku slovenské ekvivalenty pre pomenovanie ďalších, s ním 

súvisiacich pojmov. 

 

Dialóg 

Ako sme už v práci vyššie spomenuli, okrem hudobnej a textovej funkcie má folk 

ďalšiu významnú rovinu - sociálny a spoločenský rozmer. „[...] 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). 

 

Prvú vlnu vo vývoji folkovej hudby v Československu nazýva Miloš Janoušek (2006) 

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 Karel Kryl 

a Vladimír Merta. Folk nebol len 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) 

Janoušek (2006) upozorňuje, že prelom sedemdesiatych a osemdesiatych rokov sa 

niesol v znamení viacerých zmien a udalostí. Vďaka mnohým osobnostiam, Zuzane 

Homolovej, Ladislavovi Snopkovi, Richardovi Műllerovi 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. 

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 
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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. 

Vladimír Merta (in Vondrák, 2004, s. 456) spomína na túto udalosť slovami: „Volali 

mě kolegové ze Slovenska, že na jakési poetické Lýře, což byla odnož  té hnusné bratislavské 

Lýry popačské, že vystoupí Baez (Joan Baezová, pozn. aut.) a že já tam mám hrát taky. Tak 

jsem prostě nelenil, řek jsem si fajn, jedu do Bratislavy, žádna Baez tam nebude. Akorát 

najdenou jsem se dozvěděl takovým tím telegrafem podzemním, že tam taky jede Havel 

a Zdeněk  Urbánek a Jano Čarnogurský, že tam bude – hlavný hrdina byl tedy umlčenej 

kolega – Ivan Hoffman. Nevěděl jsem, o co jde, ale začalo to mít nádech ilegality.“  

 

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 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.“  

 

V čase nežnej revolúcie, a v čase politických zmien na území Československa vôbec, 

sa v oblasti folkovej hudby vyprofilovalo niekoľko vedúcich osobností, ktoré figurovali 

a aktívne zasahovali v oblasti muzikologickej aj politickej (či sociologickej). 

To, čo na politickej scéne predstavovali politické hnutia Občianske fórum (ČR) a Verejnosť 

proti násiliu (SR), v hudbe predstavovalo zomknutie hudobníkov a umelcov na oboch 

stranách. Sme presvedčení, že nie náhodou vznikli protest-songy, ktoré sa stali neoficiálnymi 

hymnami revolúcie. Známa je predovšetkým pieseň slovenského interpreta – folkového 

speváka, fotografa a novinára Ivan Hoffmana Sľúbili sme si lásku.  

Hoffmanova pieseň znamenala pre revolúciu (a históriu) vyjadrenie sily a eufórie 

doby.  

Na dni novembra a decembra 1989 Hoffman spomínal: „[...] docela rád. Měl jsem pocit, že 

jsem k něčemu přispěl a že jsem v té době byl užitečný. Ale součastně jsem vlastně už tehdy 

vědel, že vlastně s tím končím, že teda to období toho života folkového je prostě nějakým 

způsobem uzavřené.“ (Vondrák, 2004, s. 479) 
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[hud.ukážka č.1 – I.Hoffman: Sľúbili sme si lásku] 

 

To, že už o niekoľko mesiacov bolo všetko inak a Ivan Hoffman mohol napísať druhú 

verziu svojho hymnického songu (Vraj) sľúbili sme si lásku, v ktorej sarkasticky parafrázoval 

vlastnú pieseň a naivitu, nebolo Hoffmanovou vinou, ale skôr vecou politiky a celkového 

vytriezvenia. 

 

Publicista Ján Brezina charakterizuje tvorbu Ivana Hoffmana takto: „To, čo ho 

odlišuje od ostatných folkerov, je jeho morálny pátos. Hovorí síce o spoločnosti, ale cez 

vnútorný svet jednotlivca. “  

Ivan Hoffman od začiatku pútal pozornosť otvorenosťou – tam, kde iní pesničkári obvykle 

volili metaforu alebo podobenstvo, on používa priamočiare pomenovanie. 

 

Jedným z najvýznamnejších predstaviteľov českého protest-songu a osobnosť aktívne 

účastná aj revolučných udalostí v novembri ´89, bol Karel Kryl. Piesne si písal sám. V jeho 

repertoári boli  krátke úderné pamfletické piesne, ale aj dlhšie poetické a melancholické 

skladby. 

Skladba Bratříčku, zavírej vrátka vznikla úplne spontánne v noci 22. augusta 1968, 

ako okamžitá reakcia na vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska. 

Na žiadosť Václava Havla spieval Kryl na balkóne pražského Melantrichu československú 

hymnu spolu s Karlom Gottom, umelcom, o ktorom sa v tej dobe vôbec nedalo povedať, že 

by bol v nemilosti komunistického režimu. „Postavili vedľa seba rebela, ktorý bol v exile 

dvadsať rokov a Karla Gotta, ktorý z režimu profitoval,“ kritizoval vystúpenie Karlov brat 

Jan. Karel túto udalosť neskôr hodnotil ako veľkú politickú chybu. Václav Havel bol však na 

tento majstrovský čin hrdý. „Bola to doba veľkého emotívneho náboja s atmosférou 

všeobecného porozumenia, azda aj odpustenia.“ Karel Kryl neprestával koncertovať – neraz a 

rád aj v Bratislave – vystupoval na mítingoch, hral študentom, v reedíciách vychádzali jeho 

exilové albumy. Stal sa jedným zo symbolov revolúcie. Nie však nadlho. Kryl bol vývojom 

po revolúcii sklamaný. Nevedel sa zmieriť s tým, že nebol záujem vysporiadať sa s 

konkrétnymi vinníkmi „dlhodobej devastácie krajiny“. Tvrdil, že „tým, že sa jeden zločin 

nepotrestá, vytvára sa pôda pre ďalšie zločiny.  

[hud.ukážka č.2 – K. Kryl: Bratříčku, zavírej vrátka] 
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Krylova kritika bola presná, premyslená a ujasnená. Mnoho problémov dokázal 

pomenovať skôr ako ostatní. Medzi prvými vycítil napätie medzi Slovákmi a Čechmi. Ľudia 

však boli natoľko nadšení (a možno aj opantaní) z revolúcie, že jeho kritika ostávala 

nepochopená. 

Kryl do poslednej chvíle hájil federáciu. Neveril, že obyčajní ľudia si prajú rozdelenie, 

obviňoval politické špičky a požadoval vypísanie referenda. Zúčastnil sa niekoľkých mítingov 

českej sociálnej demokracie za zachovanie federácie, k politickej ľavici však neinklinoval. 

Pre neho spoločný štát existoval aj po prvom januári 1993. „Chcem byť Čechoslovákom, 

pretože som ním bol celý život.“ Možno práve rozdelenie oboch republík mu nakoniec 

zlomilo srdce. 

 

Koexistencia a vyprofilovanie žánru 

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. 

V práci sme sa pokúsili o načrtnutie problému dialógu medzi folkovou hudbou a politikou. 

Ako sa ukazuje, v dvadsiatom storočí koexistencia oboch vyústila do interferenčného vzťahu, 

ktorý mal za následok jednak kreovanie nového hudobného žánru na našom území a zároveň 

výrazné dopady na dianie v politickej sfére. Uvažovaním o ich vzájomnom ovplyvňovaní sa 

tak prikláňame sa k názorom, že folk nie je len hudbou alebo hudobným žánrom, ale aj 

všetkým tým, čo sa k tejto hudbe vzťahuje. Akonáhle sa stratí táto nadstavba, je otázne, či 

ešte môžeme hovoriť o folku alebo ide už len o jednu z mnohých podôb bežného stredného 

prúdu.  

 

Folk je spôsob myslenia a spôsob života.   Napriek tomu však stále chápeme folk ako 

problém muzikologický, ktorý na žánrovej úrovni pracuje predovšetkým s estetickými 

kategóriami. ktorej najcharakteristickejším rysom je schopnosť adresne, obsažne a aktuálne 

reagovať na najrôznejšie stránky spoločenského diania. Folková hudba kladie dôraz na 

textovosť a kvalitu výpovede. A práve prvotný význam vo folkovej piesni pripadá textu. 

Napriek tomu, len v organickom prepojení s hudobnou zložkou bolo možné vyprofilovať 

výstavbu folkovej piesne a jej estetickej funkcie do podoby, v akej ju poznáme dnes.     

 

 

 

 



71 
 

Použitá literatúra: 

Burlas, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia. Žilina: Žilinská univerzita 2006. 306 s. 

ISBN 8080705224 

Janoušek, Miloš. a kol.: Folk na Slovensku. Bratislava: Hudobné centrum 2006. 292 s. ISBN 

80-8884-76-4 

Janoušek, Miloš: Folklór, folk a Slovenské balady. In: Národopisní revue 1997/2, s. 109 – 110 

Janoušek, Miloš: Balada ako most cez stáročia. In: Folk & Country 1995/12, s. 14 – 15 

Kolektív: Slovník cudzích slov. 3. Bratislava: SPN – Mladé letá 2008. 1056 s. ISBN 978-80-

10-01425-5 

Laborecký, Jozef: Hudobný terminologický slovník. Bratislava: SPN 2001. 264 s. ISBN 40-

315-0273-7 

Vlasák, Vladimír: Folkaři. Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. Řitka: Daranus 2008. 

336 s. ISBN 978-80-86983-57-8  

Vondrák, Jiří - Skotal Fedor: Legendy folku & country. Jediný téměř úplný příběh folku, 

trampské a country písně u nás. Brno: Jota 2004. 544 s. ISBN 80-7217-300-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


