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Abstract: The study attempts to open the topic, especially from its historical perspec-
tive. Based on the existing literature, but mainly through the memories of involved 
people (organizers, musicians), it briefly introduces the issue of folk music and song 
writing in the last two decades of socialist Czechoslovakia. It deals with issues such as 
cultural transfer of the phenomenon to Slovakia, or specifically with the information 
channels through which musicians drew the inspiration for their own work. The main 
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particularly into two micro historic case probes comparing State Security writings and 
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„Folk bol ten najprirodzenejší spôsob slobodného žitia,  
komunikácie aj – môžeme to nazva  aj – zábavy.  

V podstate bolo to o nie om a zárove   
to bolo aj prí ažlivé.“2 

 
Slovenská spole nost, podobn  jako národy ostatních postkomu-

nistických zemí, se stále vyrovnává s minulostí komunistického pan-
ství. Hledání pom ru ke státnímu socialismu navzdory odstupu 
t ech dekád stále vzbuzuje kontroverze, emoce a nechává vyv rat 
argument m, které nadále ovliv ují ve ejný život. Abychom mohli 

                                                           
1 Tato studie byla zpracována v rámci ešení projektu s názvem Podpora talentova-
ných student  doktorského studia na Ostravské univerzit  (ev. . 00382/2019/RRC) 
dota ního programu Podpora v dy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018, eše-
ném na Filozofické fakult  Ostravské univerzity. 
2 Rozhovor s Ladislavem Snopkem v Bratislav  dne 26. 4. 2018. 
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spole nost 70. a 80. let plasti t ji rekonstruovat (resp. konstruovat), 
pot ebujeme platformu, kolem které m žeme odkrývat dobu minu-
lou, p edm t, který poslouží jako kostra analýzy. Tu m žeme nechat 
obr stat více i mén  autentickými dokumenty, mén  i více subjek-
tivními vzpomínkami a významy, které již mohly býti nes etn krát 
pozm n ny a p epsány. Poté reflektovat a kriticky zhodnotit. 

Takovou platformou, takovým p edm tem, m že býti práv  folk 
se vším, co se k n mu váže (forma, obsah, komunita, organizace atd.). 
Kulturní fenomén objevující se v eskoslovensku od 60. let minulého 
století je zcela specifický svým postavením v socialistické kultu e. 
Nikdy nebyl ze strany ú ad  plošn  zavrhován, a koliv mnozí jeho 
protagonisté by se rozhodn  dali nazvat personou non grata. Folko-
vý hudebník – nej ast ji jednotlivec s kytarou a vlastním repertoá-
rem mohl odpovídat p edstavám o mladém angažovaném lov ku, 
který t eba na rozdíl od dobových rockových muzikant  a fanoušk  
nepobu oval hlasitostí, projevem i ošacením. Jeho hodnocení však 
mohlo být i zcela opa né. P estože, v posledních dvou dekádách se 
na poli um ní již striktn  nevynucoval jednotný um lecký styl, pís-
ni ká i se stále více dostávali pod drobnohled ú ad . M že za to 
hned n kolik faktor : velký spole enský dopad tvorby Karla Kryla, 
vysoká popularita v adách mládeže, obsahy písní nelichotiv  popi-
sující stav ve spole nosti i p ímo (dle pramene) napadající základy 
socialistického z ízení i další aktivity protagonist . 

Folková hudba ovšem nebyla pouze eskoslovenskou záležitostí. 
První „folka i“ dnešního chápání se objevovali již v polovin  20. sto-
letí ve Spojených státech; pozd ji v dalších anglofonních zemích. Ani 
mezi státy socialistického bloku nebylo eskoslovensko výjimkou 
(SSSR, NDR, Polsko…). Pro zdejší prost edí byli též známí levicov  
orientovaní písni ká i (nejen) ze špan lsky hovo ících zemí ( asto ze 
zemí s diktátorským i výrazn  pravicovým z ízením), ti byli víta-
nými ú astníky tuzemských festival  politické písn .  

Co ovšem má d lat protestsong v zemi s rozvinutým socialismem?3 

                                                           
3 Protest song – výraz vzniklý ve spojených státech; píse  komponovaná za ú elem 
protestu proti autorit  nebo n jakému nešváru ve spole nosti. Jejím smyslem je na pro-
blémy upozor ovat, agitovat, solidarizovat i provokovat. D raz je kladen p edevším na 
obsah textu. 
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Tato studie se bude v následujících pár útlých kapitolách v novat 
n kolika aspekt m fenoménu folkové hudby a písni ká ství, možná 
bude klást více otázek, než p inášet odpov dí, ale jak už bylo nazna-
eno v názvu, p jde o jakési ohlédnutí do as  normalizace a ote-

v ení tématu na Slovensku, které si jist  zaslouží pozornost. 
 
Dosavadní výzkum a metoda 
Když pomineme práce zabývající se celkov  pozdním státním so-

cialismem, a jeho reflexí; práce o dalších fenoménech z oblasti kultu-
ry a nezávislých iniciativách (tzv. ostr vky svobody) nebo práce 
sociolog , které se tématu áste n  dotýkají, z stane n kolik málo 
publikací a lánk , navíc p edevším eské provenience.  

Knihy a studie zabývající se eským nebo slovenským folkem na-
p í  obory uvedu chronologicky. Jako první napsala v polovin  de-
vadesátých letech svou bakalá skou i diplomovou práci studentka 
muzikologie v Olomouci Helena Pavli íková.4 Následuje ambiciózní 
po in kolektivu autor  – Folk na Slovensku. Publikace vyšlá v roce 
2006 v Bratislav  p ináší téma slovenského folku popisnou formou a 
aspiruje na komplexní uchopení tématu. P ináší vý ty událostí, fes-
tival  a p edevším biogramy slovenských interpret  ímž vlastn  
ukazuje hranice folku i determinuje to, koho a jaká uskupení mezi 
folkové hudebníky po ítat.5 Definici se pokouší nalézt (na sedmnácti 
stranách textu) i Zden k R. Nešpor v knize ze stejného roku: D kuji 
za bolest… Náboženské prvky v eské folkové hudb  60. – 80. let.6 Nutno 
dodat, že kniha je psaná z pohledu sociologie a p ináší též podkapi-
tolu v nující se folku slovenskému. Následují publikace P emysla 
Houdy – Šafrán; pojednávající o volném písni ká ském sdružení, 
které se stalo p edobrazem sdružení Slnovrat v Bratislav 7 a „Intelek-
                                                           
4 PAVLI ÍKOVÁ, Helena: Spole enská a um lecká pozice eského folku p ed listopadem 
1989 a bezprost edn  po n m (Bakalá ská práce). Olomouc 1996., PAVLI ÍKOVÁ, Hele-
na: eský folk – fenomén hudební i sociální (Diplomová práce). Olomouc 1998. 
5 JANOUŠEK, Miloš, DAUBEROVÁ, Hana, DROBNÝ, Juraj a kolektiv: Folk na Sloven-
sku. Bratislava 2006. 
6 NEŠPOR, Zden k R.: D kuji za bolest… náboženské prvky v eské folkové hudb  60. – 80. 
Let. Brno 2006. 
7 HOUDA, P emysl: Šafrán – Kniha o sdružení písni ká . Praha 2008., HOUDA, P emysl: 
Intelektuální protest, nebo masová zábava? Folk jako spole enský fenomén v dob  tzv. normaliza-
ce. Praha 2014. 
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tuální protest nebo masová zábava?“ Ob  knihy jsou p edevším kultur-
n historická díla zkoumající téma hned z n kolika perspektiv; o slo-
venském folku však pojednávají spíše sporadicky (nap . Zuzana 
Homolová – lenka Šafránu). Dále samoz ejm  existují studie a stu-
dentské práce nap í  humanitními obory i literatura memoárová i 
populárn  nau ná, vzpomínky pam tník  a hudebních publicist .8 

Knihy, lánky a periodika, které vycházely ve zkoumané dob , 
mohou sloužit jako prameny. Jsou jimi nap íklad oficiální eskoslo-
venské asopisy, zabývající se populární hudbou (Melodie, Popu-
lár…), také více tenden ní tisk (Rudé právo, Tribuna, Pionýr…), ale i 
tuzemský samizdat i tisk vycházející za hranicemi (Sv dectví…). 
K nim m žeme p ipo ítat i autorské knihy a texty vydané po „listo-
padu“ nebo vzešlé na za átku 90. let, na které, jak se domnívám, je 
t eba rovn ž pohlížet jako na prameny.9 Rovn ž existuje pom rn  
velké portfolio literatury, kde se daná problematika objevuje jen 
místy, nebo se zabývají obdobnými fenomény a  už z hlediska an-
tropologického, historického nebo sociologického.10 Nejnov jší studie 

                                                           
8 ŠLOSAROVÁ, Petra: Sociologie hudby: p ípad folku v eském prost edí (Diplomová 
práce FF UK). Praha 2010., JE ÁBKOVÁ, Kamila: eská folková scéna a politická persekuce 
po roce 1977 (Diplomová práce KTF UK). Praha 2017., VLASÁK, Vladimír: Folka i. Báje ní 
muži s kytarou, kte í psali d jiny. itka 2008., KONE NÝ, Michal: Pr lety folkovou pam tí. 
Praha 2018., BLAŽEK, Petr: „Dobrý ve er po dvaceti letech“ festival nezávislé kultury 
v polské Vratislavi v listopadu 1989. In: eská polonistická studia: tradice a sou asnost : 
(filologie, historie, politologie, právo). Praha 2014 s. 181-205., OND EKOVÁ, Veronika: 
Srovnání eských a polských p edstavitel  zpívané poezie ve spole enském a historickém kontextu 
(Bakalá ská práce FF UP). Olomouc 2013., STÝBLOVÁ, Hana: Role pís ových text  v dob  
stagnujícího zájmu o poezii (Bakalá ská práce PF UK). Praha 2010., Kolektiv autor : Kmeny 
0. M stské subkultury a nezávislé spole enské proudy p ed rokem 1989. Praha 2013., MADE-
ROVÁ, Blanka, JURKOVÁ, Zuzana, VESELÝ, Karel: Dotknout se sv ta. eská hudební 
alternativa 1968-2013. Praha 2013., PROKEŠ, Josef: eská folková píse . Brno 2011.  
9 gfm (krycí jméno) = HANZEL, Vladimír: Folkové rozjímání. In: Sv dectví. tvrtletník 
pro politiku a kulturu. XIX, íslo 76/1985., MERTA, Vladimír: Zpívaná poezie. Praha 
1990., MERTA, Vladimír, D DE EK, Ji í, T EŠ ÁK, Vlastimil, JANOUŠEK, Miro-
slav, KRYL, Karel, PROKEŠ, Josef: Nebýt stádem Hamlet . Brno 1994., ERMÁK, Miloš, 
KRYL, Karel: P lkací  (rozhovor Miloše ermáka s Karlem Krylem). Praha 1993. 
10 ALAN, Josef: Alternativní kultura. P íb h eské spole nosti 1945 – 1989. Praha 2001., 
CHADIMA, Mikoláš, Alternativa. Brno 1992., Van k, Miroslav: Byl to jenom Rock’n’roll? 
Hudební alternativa v komunistickém eskoslovensku 1956 – 1989, Praha 2010., POSPÍŠIL, 
Filip, BLAŽEK, Petr: „Vra te nám vlasy“ První máni ky, vlasatci a hippies v komunistickém 

eskoslovensku. Praha 2010. a další. 
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zabývající se mimo jiné i slovenským folkem, sepsaná Yvettou Kaja-
novou, p jde do tisku letos (2019).11 

Pro výzkum kulturních fenomén  v socialistickém eskosloven-
sku (a kulturních d jin obecn ) se nabízí hned n kolik typ  prame-
n . První skupinou jsou samoz ejm  archivní materiály (spisy stát-
ních ú ad  a institucí, bezpe nostní složek, soukromých archiv  
aktér  ale také fotografie, videozáznamy, zvukové stopy a nahrávky, 
všemožné deníky, hospodá ské dokumenty nebo i obecní kroniky) 
druhou hlavní skupinou jsou vzpomínky pam tník  (neboli též re-
spondent  i narátor  po ízené dodate n  metodou orální historie). 
K t m je t eba p istupovat ješt  obez etn ji než k pramen m dobo-
vým, bez nich by se ale v žádném p ípad  nedala doba nedávná 
konzistentn ji zrekonstruovat. Vzpomínky (a  už jde o nahrané roz-
hovory nebo odpov di na strukturované otázky apod.) získané for-
mou orální historie nás dokážou dovést k jádr m problém , pou it o 
významech a dát d jinám lidský rozm r, p estože mnohdy vypoví-
dají více o dob  sou asné. (více o metod  v metodologických p íru -
kách Miroslava Va ka a Pavla Mückeho)12 

Pro pot eby této sondy do folkové scény na Slovensku do roku 
1989 jsem v letošním (2019) a lo ském roce po ídil sedm nahráva-
ných rozhovor , které m ly podobu volného vypráv ní pam tníka 
i strukturovaného rozhovoru. Setkání prob hlo pov tšinou jeden-

krát a délka rozhovoru se pohybovala od desítek minut až po n ko-
lik hodin, následn  jsem použitelné úseky p epsal do textového 
souboru pro další zpracování.13 Vzorek vzešlý p edevším z tip  
Petra Jank  zahrnoval jak hudebníky, tak organizátory festival  a 
koncert .14 

                                                           
11 KAJANOVÁ, Yvetta: Subkultúry II. Tramp, jazz, šansón, gospel, rock, folk, hip-hop. 
In: BÁRTOVÁ, Jana a kolektiv: Hudobná história Bratislavy. Bratislava 2019. 
12 VAN K, Miroslav, MÜCKE, Pavel: T etí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální 
historie. Praha 2015. 
13 P episy text  z rozhovoru mohou mít vzhledem k zachování p vodního zn ní mnoho 
nedostatk ; a  jde o neukon ené v ty, gramatické nejasnosti nebo mix slovenštiny a 
eštiny, který vzešel ze spontánní konverzace s esky hovo ícím autorem. Výskyt t ech 

te ek (…) obvykle zna í odmlku respondenta, po které mohlo dojít ke zm n  tématu. 
14 Miloš Janoušek (1952) – k folkové hudb  se dostal b hem studií v Praze; po návratu 
do Bratislavy se v nuje písni ka ství a divadlu; 1976 vystupuje na Koncertu mladosti 
v Pezinku; jeden ze zakládajících len  písni ká ského sdružení Slnovrat; zapojen do 
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Vedle pam ti živé (pam ti, která si po léta žila vlastním životem 
v mysli jednotlivce, nebo se p episovala v rozhovorech i ve sv tle 
televizor ) zde máme pam  archiv . Pod prachem, dnes již desí-
tek let, se dá nalézt druhá ást obrazu, kterému íkáme d jiny. Jak 
si záhy ukážeme, archivní data, která by nám mohla mnohé objas-
nit, jsou však nez ídka dosti pro ídlá, neut íd ná a nezpracovaná. 
První možnost, která se nabízí je (v tomto p ípad ) Archiv Ústavu 
pamäti národa v Bratislav ; zde je poté nejjednodušší pokusit se 
dostat k policejním spis m na jednotlivé aktéry (prov ovaná oso-
ba, nep átelská osoba, d v rník, agent …). Tímto zp sobem lze 
asto sestavit seznam vazeb mezi ŠtB, organizátory a vystupujícími a 

tím nahlédnout do zákulisí jak sou ástí „socialistické“ kultury po á-
daných pod oficiálními institucemi (zpravidla Socialistickým svazem 
mládeže SSM, resp. SZM), tak k akcím neoficiálním (soukromým, 
ilegálním …). Úskalí této možnosti je ovšem pro ídlost spis  zp -
sobená jejich hojným likvidováním po listopadových událostech.15 
P esto tento zp sob bádání m že p inést cenná zjišt ní.  

                                                                                                                           
ekologických aktivit a Jazzové sekce; jeden z autor  publikace Folk na Slovensku; viz Folk 
na Slovensku 2006, s. 174-176. 
Zuzana Homolová (1948) – pedagogická fakulta v Prešov ; zájem o slovenské lidové balady 
vyústil v jejich interpretaci; navázání kontakt  v Prahou (Hutka) a lenství ve sdružení 
Šafrán; p sobení v Bratislav ; viz Folk na Slovensku 2006, s. 163-164. 
Eduard Klena “Edo“ (1963) – spjat s Prešovem; p vodn  rockový hudebník; po vojn  za al 
hrávat folk s kytarou; mezi slovenskými písni ká i vynikal p ímo arostí text ; v druhé polovi-
n  80. let koncerty v eských zemích i na Slovensku. Viz Folk na Slovensku 2006, s. 188-190. 
Peter Jank  (1974) – kariéru folkového zp váka zapo al na sklonku 80. let – 1987 umíst ní 
na druhém míst  v p vecké sout ži Kremnický dukát; viz Folk na Slovensku 2006, s. 173-174. 
Ladislav Snopko “Agnes“ (1949) – archeolog, dramaturg, publicista, politik; 1970 p íchod 
do Bratislavy; organizátor koncert  – Koncert mladosti, Blues na Dunaji, Folkfórum, Gitari-
áda… viz https://www.upn.gov.sk/sk/ladislav-snopko-1949/ 
Pavol Maruš ák (1964) – organizátor koncert  a festival ; po as studií po ádal koncerty 
zejména v bratislavském vysokoškolském prost edí (koleje Mladá Garda, festival Folková 
zima), festival ertovo kolo… viz https://kultura.sme.sk/diskusie/1693415/1/ Vydavatel-
Pavol-Maruscak-Za-dvadsatpat-rokov-tisic-koncertov.html 

uba Wágner “Puky“ (1958) – organizátor koncert  v žánrech folk, country a trampská 
hudba; hlavní organizátor festivalu Zaprášenými cestami v Bánské Bystrici; viz Folk na 
Slovensku 2006, s. 54-56. 
15 Žádost o zp ístupn ní spis  (které figurují v elektronické databázi) pak m že vypadat 
následovn : Snopko – zväzok zni ený 12.12.1989, Klena – zväzok zni ený 8.12.1989, Hoffman – 
zväzokv zni ený 4.12.1989, Michalovi  – zväzok zni ený 7.12.1989, Wágner – zväzok zni ený, 
Bindzár – zväzok zni ený 7.12.1989, Tibor Sedlický – zväzok zni ený; v mém p ípad  jsem se 
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Krom  procházení svazkové agendy se v archivech bezpe nost-
ních složek nachází i další fondy, které mohou obsahovat cenné in-
formace, vyžadují ovšem vyšší praxi v bádání, dobrou orientaci ve 
fondech a hodn  asu.16 Následuje pochopiteln  i soustava státních 
archiv  a  už lokálních i oblastních, které mohou objasnit zejména 
otázky organizace událostí v lokálních domech kultury, dokumenty 
vzešlé z innosti místních organizací SSM, usnesení nap íklad Okres-
ních národních výbor  a odbor  kultury i jiné záležitosti; je t eba 
ovšem po ítat s neuspo ádáním zna ného kvanta materiál  a nejas-
ností výsledku badatelského úsilí. 

 
Ke ko en m 
Než se pustíme do dalších ástí studie, podíváme se jen ve stru -

nosti na p edcházející vývoj folkové hudby a písni ka ení ve sv t  a 
na území bývalého eskoslovenska. Na základ  literatury a rozho-
vor  s respondenty se zam íme na to, kudy vedly jejich inspira ní 
zdroje, jak nalezli cestu k folku a co si pod tímto slovem p edstavují. 

Co se tý e etablování folkové hudby (v našem pojetí) jako plno-
hodnotného hudebního žánru, bylo napsáno dosti. O vývoji folku 
v anglosaském prost edí pojednávají první z knih zmín ných v p ed-
chozí kapitole.17 Ty – stejn  jako mnozí z respondent  – vidí jasnou 
linii Woody Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan, Leonard Cohen, Dono-
van…,18 další p i rozhovoru vzpomínají i na jiné „kmotry“ folkové 
hudby; v podání vývoje se podle folku uby Wágnera nap íklad na 
místo písni ká ských pr kopník  derou udovít Štúr a Karel Havlí-
ek Borovský.19 Krom  oné skupiny písni ká  ze Spojeného králov-

                                                                                                                           
tedy dostal ke dv ma svazk m z devíti (Farský – kulturní pracovník v Martine a Valúch 
– písni ká  Bratislava).  
16 Nap . Ústredné útvary štátnych a bezpe nostných orgánov, Teritoriálne útvary bez-
pe nostných orgánov, Eviden ný materiál – kartotéky, Teritoriálne útvary ZNB - VB 
a ich predchodcovia nebo fondy archivu druhého ze státu bývalého eskoslovenska. 
17 K tématu též publikace: DUNAWAY, David K., BEER, Molly: Singing Out: An Oral 
History of America's Folk Music Revivals. Oxford 2011. 
18 Nutné dodat, že folkoví um lci v USA vzešli z absolutn  jiného spole enského 
prost edí a svými tzv. protest songy (nov  vzniklý termín) reagovali na jiné pot eby a 
spole enské problémy. Písni ká i typu Pete Seegera a další byli také výrazn  levico-
vého smýšlení. 
19 Rozhovor s ubou Wágnerem v Bánské Bystrici dne 21.4.2018. 
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ství a USA byli mnozí eskoslovenští písni ká i ovlivn ni též sov t-
skými bardy Vladimírem Vysockým i Bulatem Okudžavou, hudeb-
n  vycházeli asto i z tuzemské lidové hudby i šansonu. Písni ká -
ství jako takové se za alo v eskoslovensku objevovat v 60. letech p i 
divadlech malých scén (Kryl, Zuzana Homolová) nebo v hlou cích 
mladých nap íklad na Karlov  most  v Praze (Hutka, Merta, 
T eš ák…); je ovšem nepopiratelné, že velké množství písni ká  
vzešlo (nebo bylo ovlivn né), ze specifického tuzemského fenomé-
nem – trampského hnutí, o kterém již minimáln  na eské stran  
existuje ada studií a publikací. Tento fakt vedl i k tomu, že – a koliv 
folkoví um lci asto protestují – byla scéna folku, trampské písn  a 
country tzv. FTC integrována do jedné kategorie, žánry se hrály na 
stejných festivalech a n kte í poslucha i dodnes mezi t mito žánry 
nereflektují rozdíly.20 (viz kapitola: Identita) 

Pravd podobn  se málo písni ká , fanoušk  a teoretik  shodne 
na jednotné historické linii stejn  jako na hodnocení jednotlivých 
interpret , a rovn ž i definice folku bude podléhat jejich vkusu. 
O definici folkové hudby v eskoslovenském prost edí se pokoušelo 
už n kolik autor . Nap íklad P emysl Houda p edkládá definici na 
zhruba p ti stranách; Zden k nešpor dokonce na sedmnácti (násle-
dují definice encyklopedické, slovníkové i ze zahrani ní literatury). 
O podobnou v c se v úvodní kapitole pokouší Miloš Janoušek. 21 
Hranice folku hledají na základ  autora textu a interpreta v jedné 
osob , užití akustické kytary nebo protestního náboje vyv rajícího 
z písní; tato hlediska jsou ovšem více i mén  napadnutelné. P i po-
kusech o definici folku hraje z ejm  nejv tší význam sama jedine ná 
identifikace jednotlivce a jeho osobitý vkus. Vzhledem k rozsahu 
studie se ovšem nebudu definicí p íliš zaobírat; místo toho budu 
citovat samotné aktéry a jejich vyjád ení, jak fenomén folkové hudby 
vnímají sami.22 

                                                           
20 RANDÁK, Jan: Po átky eskoslovenského trampingu: Fenomén jako v le a p ed-
stava? In: Ve službách esko-slovenského porozum ní/porozumenia. Pocta Vojtovi elkovi, 
Praha 2016, s. 141–153. 
21 Folk na Slovensku 2006. 
22 Jak jsem již avizoval v p edchozím textu, publikace Folk na Slovensku 2006 fakticky 
definuje folkové um lce v kapitole Kto je kto v slovenskom folku; z toho také budu 
v následujícím textu vycházet. 
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To je problém definova  folk, pretože myslím, že úplne iný folk je u nás 
a úplne iný význam má v Anglicku, úplne iný má v Amerike. ... 
V eskoslovensku to bol jednozna ne sociologický fenomén, kde sa išlo 
hlavne po tých textoch. Je vždycky problém poveda  o to je folk, pretože 
dlho som narážal, ke  som ešte robil relácii a pokúšal sa nie o organizova , 
„tak o je to folk?“... pre mnohých udí je folk to, o je gitara – takže spadli 
do toho Meky Žbirka, Karel Zich... toto boli všetko folkeri lebo hrali 
s gitarou?... a o Honza Burian? Ten je klavirista a robí hlavne folk... pes-
ni kár je taký vhodnejší termín. ... Je to taký neohrani ený žáner, ale tá 
výpove  je primárna.23 

Miloš Janoušek podotýká základní fakt, a to ten, že nem žeme 
folk charakterizovat na základ  formálních rys  nebo dle nástrojo-
vého obsazení. Navrhuje poté jako vhodn jší termín písni ká  (ang. 
singer-songwriter) – písni ká  m že prostupovat r znými podobami 
hudby nap í  žánry, ale základ je (jak už jasn jší anglické ozna ení 
napovídá), že jde o osobu, která si repertoár, jeho obsah a formu 
sama vytvá í. Co ovšem s našimi písni ká i, kte í si asto materiál 
sami nevytvá eli? N kte í eští písni ká i krom  jiného reproduko-
vali písn , na kterých se autorsky podíleli jen áste n  nebo v bec, 
nap íklad Hutka v jisté dob  interpretoval lidové písn .24 Slovenská 
písni ká ka Zuzana Homolová rovn ž oživovala staré slovenské 
balady nebo p ijímala texty vytvo ené jinými autory. To nás nutí 
uvažovat o tom, že autorství nem že být chápáno jako klí ové. Zde 
se pln  vyjevuje sociální a symbolická rovina folku: to co mohlo být 
neskute n  p itažlivé na baladách Zuzany Homolové, byla ignorace 
programového optimismu v hudební kultu e (zejména té folklorní) i 
jisté antimilitantní postoje, vyv rající z ur itého typu lidových balad, 
i akt svobody um leckého projevu. Ja sama mám taký odstup ku kate-

gorizovania a špecifikovania žánru ako takých. ... Bol to vždycky odraz 
neoficiálnej hudobné scény; otvorene vyjadrovala pocity udí – samozrejme 
vä šinou mladých udí, ktorý sa s ou stotož ovali... bolo to vyjadrení slo-
body... to o v oficiálnej scéne nebolo skrátka.25 
                                                           
23 Rozhovor s Milošem Janouškem v Bratislav  dne 23. 4. 2018. 
24 Nutné zd raznit, že folk v USA byl hnutím za obrodu lidové písn ; takže za azová-
ní (neautorských) lidových písní do repertoáru by nem lo být st žejní kritérium defi-
nující to, co folkem je i nikoliv. 
25 Rozhovor se Zuzanou Homolovou v Bratislav  dne 24. 4. 2018. 
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Folk je spôsob vyrovnávania sa s problémami života formou vlastných 
spievaných textov, úvah, ktoré astokrát vyslovuje myšlienky za tých, 
ktorým sú spievané… ktorý sa s nimi stotož ujú; tak sa môžu v rámci 
spolo enstva zbavi  nejakých problémov. Folk je ten, ktorý má tú odvahu, 
má ten talent… má tú danos  – v mojom prípade od boha, ktorý tie myš-
lienky dokáže spracova  do poetického tvaru, da  im melódiu a by  tým 
bodom, ktorý ide s vlastnou kožou na trh aby astokrát háklivé témy vy-
slovil i za tých ostatných.26 Peter Jank  ve své definici neopomenul 
otev ít otázku vztahu mezi zpívajícím a auditoriem, poslucha stvo 
asto až „spiklenecky“27 nalézající ztotožn ní s písni ká em 

a v p ípad  podmínkách reálného socialismu hledající narážky 
a alternativní výklad reality, jehož se jim v médiích a ve ve ejném 
prostoru nedostává. „Jít s k ží na trh“ – toto p ipodobn ní a jeho 
slovenská verze se v rozhovorech nez ídka objevovaly; písni ká i – 
pro mnohé poslucha e morální ikony – za své texty museli pln  
ru it vlastním postojem a nést pln  následky tohoto postavení 
v etn  zvýšené pozornosti ze strany ú ad . 

Jednodušeji, ovšem nemén  autenticky se s odpov dí na otázku – 
Co je to folk? – vypo ádal organizátor koncert  a festival  80. let 
v Bratislav  Pa o Maruš ák.  

To je výpove  o dobe, o pocitoch, hlbšia výpove .28 
Folk rozhodne nie je country! Folk je vyjadrenie svetonázoru pesni -

kou zvä ša komorného charakteru. Tradíciu poznáme od Arla Guthrieho a 
toto je folk… to ažisko je muž alebo žena s gitarou, i že rovnako Joni 
Mitchell ako Dylan ako Cohen ako Donovan… to boli pesni kári, ktorí sa 
vyjadrovali k tomu, o sa okolo nich deje, i citovej podobe alebo spolo en-
skej podobe, ale vždycky mali jasné stanovisko.29 Krom  rozší ení vzor-
ku inspirativních písni ká  ze západních zemí citace zd raz uje 
již nastín nou problematiku; (v následné podkapitole se ji pokusím 
dále rozvíjet) – a to pokojné i problémové soužití folku s trampskou 
písní a eskoslovenským country. 

 

                                                           
26 Rozhovor s Petrem Jank  v Bratislav  dne 23. 4. 2018. 
27 Slovo vyp j eno z proslovu Václava Havla na festivalu Folková Lipnice 1988. 
28 Rozhovor s Pavlom Maruš ákem v Bratislav  dne 25. 4. 2018. 
29 Rozhovor s Ladislavem Snopkem v Bratislav  dne 26. 4. 2018. 
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Identita 
Ke  som sa vrátil z vojen iny... to bolo v 84., tak všetci moji kamaráti 

boli folká i, to ma šokovalo. Mali zelené bundy, proste všetci boli hipisáci 
a všetci spievali Nohavicu, . P. 8, ...30 Samozrejme dlhé vlasy, zelená vet-
rovka... ale to o robí rockeri... Vo folku sa bolo v civile... preto nám boli 
smiešni tí „kovboji“, tie sombrera... (smích – poznámka autora).31 

Problematika identity folkových um lc , jejich poslucha  
a podporovatel  byla už z n kolika aspekt  otev ena. Zda se dá 
folková komunita vnímat jako subkultura je otázka spíše pro socio-
logy; nicmén  poslucha i folkové hudby jeví hodn  známek subkul-
tury; což neznamená, že by nemohli být integrovaní i v jiných sub-
kulturách nebo spole enských proudech. Slovenský sociolog Roman 
Džambadovi  íká: Pre lenov a lenky subkultúr v období socializmu bola 
subkultúrna identita tou hlavnou identitou, ktorú mali, mali vysoký stupe  
stotožnenia ... tak sa obliekali, tak sa správali, takým spôsobom trávili svoj 
vo ný as. Stretávali sa z u mi s tej istej subkultúry, utvárali si tú skupi-
novú identitu, ktorá bola ve mi dôležitá preto, aby cítili tú spolupatri nos . 

iže na jednej strane to bola snaha by  iným, odlišným, na druhej patri  do 
nejakého vä šieho celku.32  

Jako subkulturou se folkem zabývá i eská publikace Kmeny 0,33 
kde je také patrné, že (na rozdíl od folku v anglofonní oblasti, kde 
má folk blízko k hudb  rockové), v echách i na Slovensku je histo-
ricky p i knut k hudb  trampské a country. Jak už bylo n kolikrát 
e eno, žánry spojovala stejná pódia, velká ást poslucha , zjevná 

hudební podobnost a rovn ž interpreti, kte í p ekra ovali hranice 
svého žánru. Jak bude v následných ukázkách demonstrováno, iden-
tita se ponejvíce utvá í vymezováním v i t m druhým (a  jde o 
kohokoliv i cokoliv). V první ukázce respondent hledá d vod ko-
existence žánr  ve strategii kulturní politiky režimu:  

Country je o nie om inom aj hudobne aj obsahom. … Porta neje folko-
vý festival … myslím si že spája  folk a country je hrubá nevedomos . … 
Bolo to i o tom, že ten bo ševik potreboval jedným žánrom vytlá a  druhý 
                                                           
30 Rozhovor s Eduardem Klenou v Poprad  dne 13. 6. 2019. 
31 Rozhovor s Milošem Janouškem v Bratislav  dne 23. 4. 2018. 
32 Z televizního po adu: Fetiše socializmu – subkultury, Rozhlas a televízia Slovenska 2014. 
33 Kolektiv autor : Kmeny 0. M stské subkultury a nezávislé spole enské proudy p ed rokem 
1989. Praha 2013. 
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a tým country, ktoré posvätil akousi oficialitou vytlá al folk, ktorý mu 
robil problémy. … Da  to pod jednu strechu, aby sa povedalo, to je pesni -
kárstvo jedno i druhé… Po novembri 89 ten problém odpadol a postmo-
derna tie žánre mieša, ale obdobie, o ktorom hovoríme, bolo takto definova-
te né. … Myslím, že country ako žáner nemalo problém s folkom, to folká-
ri sa vymedzovali.34 

I další naráto i potvrzují rozdíly, které si uv domovali. Zárove  
ale dokáží pochopit onu integraci, která mohla být konsenzem, jenž 
prakticky vyhovoval jednotlivým žánr m a možná i státním institu-
cím. Zejména pro tzv. folka e ovšem bylo (a je) zna n  d ležité se 
proti zbývajícím žánr m vymezovat. 

Vlastne ani neviem, asi tá gitara to spájala. Tá country mala samozrejme 
v echách ve kú históriu... Celé to hnutie víkendové s tými ešusmi... to bolo 
vždycky spojené s tou gitarou a s tou pesni kou pri ohni. Takže, to úsilie to 
da  pod jednu strechu... možná na pôde toho vyrastal folk.35 Režim zhlukoval 
udí, o ktorých on síce mal pocit, že sú proti režimu, ale ich zhlukoval do kopy 

a tým vytvoril silu, ktorá by sa za prirodzených okolností nebola spojila. 
Tramp, folk, country… to sú samostatné žánre, len okolnosti spôsobili to, že 
sa spojili. Každý vychádzal z úplne iného sociálneho prostredia. ... Folk vy-
chádzal zo spolo enskej situácie a reflektoval to, o sa deje... nemal tieto vzory 
i už tulácke alebo countryové... Áno, jasné, vedeli o Dylanovi, Donovanovi..., 

ale nikdy netextovali ako v prípade trampu – tulácky sentiment...36 
Takže trampská, country a folk... tá Porta to spájala. Nemá to spolu o 

robi , pod a m a má by  folk s rockom.37 Trampi nechápali, o my rozprá-
vame o meste a bežných starostiach a oni spievali zas o tom, ako „teskn  
hu í Niagara“.38 

Ve zkoumání identity m žeme jít samoz ejm  dále. Zkoumat po-
stoje poslucha  folku ke zcela jiným proud m v populární kultu e, 
posuzovat ji na základ  hodnot deklarovaných v textech nebo se za-
m it na to, z jakého sociálního prost edí se um lci nebo i poslucha i 
rekrutovali. To už ovšem není téma jen pro historiky, ale i antropology 
i sociology, v nující se nap íklad problematice kolektivní identity. 

                                                           
34 Rozhovor s Ladislavem Snopkem v Bratislav  dne 26. 4. 2018. 
35 Rozhovor se Zuzanou Homolovou v Bratislav  dne 24. 4. 2018. 
36 Rozhovor s ubou Wágnerem v Bánské Bystrici dne 21. 4. 2018. 
37 Rozhovor s Eduardem Klenou v Poprad  dne 13. 6. 2019. 
38 Rozhovor s Milošem Janouškem v Bratislav  dne 23. 4. 2018. 
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P íchod 
Zatímco v 60. letech si folková hudba na západ  prožila sv j po-

myslný vrchol, v eskoslovensku se teprve za ala rodit. Hodn  to-
mu napomohly koncerty Peta Seegera v eskoslovensku (1964), kde 
se písni ká ovy levicové vize setkaly s realitou socialismu. 

První kr ky slovenského folku prob hly už na p elomu 60. a 70. 
let, ale na sv j vrchol si musely ješt  dlouho po kat; tím byl dle mé-
ho názoru listopad 89, nám stí SNP a Ivan Hoffman; jeho píse  se na 
krátkou chvíli stala tak ka hymnou. Stejný moment lze chápat i jako 
za átek stahování folkové hudby z ve ejného prostoru. Ale, te  se 
vra me do konce 60. let k prvním impulz m. Zna ná ást po átk  
slovenského folku je úzce spojena s pobytem jeho interpret  v es-
kých zemích, nebo ve vzdálen jším zahrani í. Klí ová místa byla 
tam, kde se st etávali mladí obou národ .  Nemalou zásluhu na zro-
du slovenské scény m ly i asopisy v nující se populární hudb  a 
po ady v rádiu (a  už na eskoslovenských i západních stanicích). 
Po átk m slovenského folku se podrobn  v nuje kapitola Miloše 
Janouška a Hany Daubnerové v publikaci Folk na Slovensku; auto i 
popisují chronologicky na 23 stranách vývoj do roku 1989 (následn  
pak pokra ují kapitolou o 90. letech). Scénu do „listopadu“ rozd lují 
na dv  vlny, z nichž první odpovídá zhruba 70. a druhá 80. lét m. 
(Specifickou ástí je pak k es anský folk a gospel,39 kterému se 
ovšem ve studii v novat nebudu.) 

Tak v Prahe bol ten Hašler, ale i treba na Slovensku existovali pesni ká-
ri. Existoval Jakub Bindzár, ktorý bol Pezin an, režisér divadelný 
a filmový... on zložil viacero pesni iek, ktoré sa dneska hrávajú pri táboráku 
a nikto nevie, že to zložil Jakub Binzdár... robil piesne Boba Dylana 
a spieval je v Pezinskom dialekte. 40 

Jedni z prvních pr kopník  slovenského folku byli rodáci 
z Ružomberku Samuel Ivaška a Zuzana Homolová. Samuel Ivaška se 
pravd podobn  k folku dostal v echách, kde navšt voval rybá -
skou st ední školu a poté vykonával vojenskou službu. Zuzana Ho-
molová se folkové hudb  za ala v novat po pobytu ve Francii, inter-
pretovala staré slovenské lidové balady a navázala kontakt s praž-

                                                           
39 KAJANOVÁ, Yvetta: Gospel music na Slovensku. Bratislava: CoolArt 2009. 
40 Rozhovor s Milošem Janouškem v Bratislav  dne 23. 4. 2018. 
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skými písni ká i (stala se dokonce lenkou Šafránu). Samo i Zuzana 
byli úzce spojeni i s divadlem – stejn  jako mnozí jiní písni ká i. 
Následují samoz ejm  další jména a v 76. a 77. roce v hlasné „Kon-
certy mladosti“ v Pezinoku, které jsou d ležitým místem pam ti 
nejen pro p íznivce folkové hudby (rock, jazz atd.). Na jednom pódiu 
se ukázaly nejv tší hv zdy z ech (Hutka, T eš ák, Merta …) ale i 
za ínající slovenští písni ká i tvo ící tzv. druhou vlnu p evážn  
m stského folku (nap . Miloš Janoušek, který se s folkem seznámil 
b hem studií v Praze). Dalším klí ovým mezníkem je založení pís-
ni ká ského sdružení Slnovrat v Bratislav  p sobícího pravideln  
v divadélku U Rolanda (Ivan Hoffman, Miloš Janoušek, Julo Kazi-
mír, Olo Lachký, Pavel Malovi , Martin Mašek, Peter Michalovi , 
Karol Svozil a Dušan Valúch). Bratislava se stala nejv tším centrem 
folku na Slovensku, ale rozhodn  ne jediným. V 80. letech dochází 
k nár stu po tu koncert , festival  a objevení dalších výrazných 
osobností folkové scény.41 Místo další faktografie nyní op t nechejme 
promluvit vzpomínky narátor : …ke  som odišiel do Prahy, tak sem bol 
na koncerte Jardy Hutku a to bolo pre m a také osvietenie, že som si uve-
domil... toto je hudba ktorá mi je strašne blízka napriek tomu, že ja už som 
pred tým poznal Peta Seegera, Boba Dylana a tak alej. Nikdy som si neu-
vedomil, že toto by sa dalo nejakým spôsobom hra  s eskými... slovenskými  
texty. A tam ma zaujala u Jaroslava, ale i Petra Lutky... Merty... ta komu-
nikácia s divákmi, to bolo magické.42 

V následující citaci Edo Klena vysv tluje p íklon k folku svých 
prešovských p átel, který zaznamenal po p íjezdu z vojny: Tí chlapci, 
tí udia chodili všetci na Porty, to boli vandráci, undráci. Oni chodili nor-
málne do lesa a cez túto komunitu trampskú vlastne a cez tu Portu tak 
vlastne takto hupli na tu folkovú scénu.43 Už zde je patrný vliv fenomé-
nu trampingu a amatérského hraní s kytarou u ohn . V podobném 
duchu se nesou i další citace trampa a organizátora festivalu Zaprá-
šenými cestami uby Wágnera a organizátora bratislavských koncert  
a festival  Pa a Maruš áka: Na potlachov (potlach – trampský sraz – 
                                                           
41 Folk na Slovensku 2006, KAJANOVÁ, Yvetta: Subkultúry II. Tramp, jazz, šansón, 
gospel, rock, folk, hip-hop. In: BÁRTOVÁ, Jana a kolektiv: Hudobná história Bratislavy. 
Bratislava 2019. 
42 Rozhovor s Milošem Janouškem v Bratislav  dne 23. 4. 2018. 
43 Rozhovor s Eduardem Klenou v Poprad  dne 13. 6. 2019. 
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poznámka autora) ... vtedy sa sú ažilo v sólo speve, duo speve, veselom 
správanie... spievali sa veci, autorské. V 79. som bol po prvý na Port  
v Olomouci a ke  som videl, o to je, zožral som to i s navijakom. Na Slo-
vensku v tých asoch nebolo ni .44 ...Tak k tomu folku som sa dostal už na 
strednej škole… Kryl sa k nám dostal… to sa nám pá ilo, chodili sme do 
prírody… tak sa ve a hralo na gitare takže trampská / folková pesni ka majú 
ve mi blízko k sebe a hlavne ten Kryl bol taký ve mi zaujímavý, príchu  
toho zakázaného.45 

Ja som vyrastal skôr v takom tom bigbítovom prostredí, ale s folkovou 
muzikou sme sa na internáte zoznámili; ja som robil umeleckú priemyslov-
ku (v Kremnici – poznámka autora) a tam sa mi do ruky dostali kazety 
Karla Kryla, Nohavicu, Nerez… , ale hlavne Karel Kryl, ktorého sem si 
zobral ako svojho autora.46 U po átku obliby folkové hudby (stejn  jako 
u Pa a Maruš áka) stál Karel Kryl, respektive jeho nahrávky, které 
nalezly cestu i do všech kout  Slovenska, ostatn  jak si ješt  
v následujících kapitolách ukážeme. (Popis setkání s folkem dalších 
narátor  naleznete v p episech v p íloze.) 

 
Kanály a inspirace 
Tohoto tématu jsme se v p edcházejícím textu již párkrát dotkli. 

Krom  kontakt  osobních to byla média, která p inášela výdobytky 
(zejména) západní nebo eské popkultury na Slovensko. Tato média 
pochopiteln  byla zna n  nepodobná t m dnešním a informace i 
nahrávky byly navíc v této dob  z velké ásti odkázány na oficiální 
tisk, rádio a televizi. 

V takových situaci museli poslucha i brát situaci do vlastních ru-
kou; to spo ívalo v kopírování magnetonových pásek, nakupování 
nosi  v zahrani í, v organizaci poslechových diskoték atd. Mimo to 
na Slovensko krom  eských písni ká  zavítaly i folkové hv zdy 
sv tového významu jako Donovan (1983) nebo Joan Baez (1989). 
Op t cituji pam tníky, jejich nalézání hudebních vzor  a obstarávání 
si hudby, která se b žn  v médiích a obchodech nevyskytovala:  

                                                           
44 Rozhovor s ubou Wágnerem v Bánské Bystrici dne 21. 4. 2018. 
45 Rozhovor s Pavlom Maruš ákem v Bratislav  dne 25. 4. 2018. 
46 Rozhovor s Petrem Jank  v Bratislav  dne 23. 4. 2018. 
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Pre nás Bratislav anov bolo to Österreich Drei ... tam boli folkové klu-
by. ... ierne burzy... to bolo Korzo, tu sa chodilo v 60., 70. rokov a tu bola 
vždy celá Bratislava – tato naše generácia. Tam sa jednak hrávalo... Ursí-
ni, Žbirka – sedeli pri fontáne a hrávali to o bolo v echách. Ke  sa zisti-
lo, že toto nie je ojedinelý jav, tak potom policajti vyšli. ... V Juhoslávii 
vychádzali kvanta, tam som si kúpil pä  albumu a bol som v Bratislave za 
hviezdu. Pretože o Janice Joplin nikto u nás nevedel. ... Potom rádio Lu-
xembourgh, ale to bolo skôr na rockovú hudbu. ... Dôležité boli aj poslu-
chové diskotéky.47 

V Prešove ti moji kamaráti, tam bol treba Martin Sejk a ešte jeden chla-
pec – Doležal sa volal myslím. A oni dvaja robili „Stopy folku“ program, 
kde normálne púš ali tuto eskú scénu poka  to jen šlo. Normálne v Dome 
kultúry – natvrdo už za socíku a tam presne sa púš ali ty veci. Aj zašumené 
nahrávky... to bol program so vstupným a volalo sa to „Stopy folku“ – bolo 
to od americkej scény až po eskoslovenskú.48  

Jak je patrné, mnohdy šlo o oficiální poslechové diskotéky (nepo-
dobné t m dnešním), které po ádal nap íklad hudební publicista Ji í 

erný, ale i další nadšenci na p d  oficiálních kulturních za ízení.  
Ja som sa v podstate o Seegerovi dozvedel na hodine angli tiny, ktorú 

sem navštevoval a tam nám pustili práve jeho slávnou plátnu o vyšla 
v Supraphon ... to bol prvý kontakt s tou folkovou muzikou ako taký... 49  
V podstate také kontakty s folkom boli samozrejme aj tu, predtým (p ed 
pobytem ve Francii – poznámka autora) vlastne v mediach sa propago-
val Bob Dylan, Joan Beazová… ale ako taký antimilitaristický a taký anga-
žovaný… to bol taký jediný možný kontakt… no a v NDR sa vydávali plat-
ne; ja som dostala z NDR plat u Joan Beazovej napríklad už dávno pred 
tím a tak alej.50 

Následn  si každý z písni ká  nalezl vlastní formu hudby 
i specifický styl  - a  už na základ  vzor  ze zahrani í, eskosloven-
ska, z lidové hudby nebo jiných zdroj . Zo sveta ma Springsteen straš-
ne fascinoval – energia a spájane s rockom... to ma strašne lákalo ale nevedel 
som ešte ako to urobi  tu energiu. ... Z našej scény, ja mam rád Plíhala, pá i 

                                                           
47 Rozhovor s Milošem Janouškem v Bratislav  dne 23. 4. 2018. 
48 Rozhovor s Eduardem Klenou v Poprad  dne 13. 6. 2019. 
49 Rozhovor s Milošem Janouškem v Bratislav  dne 23. 4. 2018. 
50 Rozhovor se Zuzanou Homolovou v Bratislav  dne 24. 4. 2018. 
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sa mi lyrika Nohavicova a všetky ty veci, ale vedel som, že všetko to nebu-
dem takto hra . 51 

Téma transferu kulturních proud  a vzorc  skýtá obrovské 
množství zkoumání, které pochopiteln  p ekra uje hranice jednoho 
oboru. Zajímavá je i dokumentace vynalézavosti v obstarávání si 
b žn  nedostupných v cí (v tomto p ípad  nahrávek) i fenoménu, 
jakým byly erné burzy.  

 
Folk a „socialistická vlast“ 
Te  patrn  tená  o ekává, jak proti sob  postavím odvážné pís-

ni ká e a mašinérii uniformovaných i neuniformovaných bezpe -
nostních složek, ideolog , nomenklaturních kádr , spolupracovník  
a agent . Ale realita tak jednoduchá nebyla; pon kud p ízna n jší je 
p edstava jakési houpa ky nebo spojených nádob – vlastn  ani toto 
není ideální p edstava, protože evokuje dv  strany. Reáln -socia-
listická spole nost byla výrazn  komplikovan jší a provázaná nej-
r zn jšími imperativy, vazbami a motivy. Ta p edstava oné houpa -
ky by vlastn  m la pouze evokovat, že folk (a vše co se k n mu váže) 
by se jen t žko mohl zhoupnout bez spole enského systému na dru-
hém konci houpa ky; ano, spole enské reality, bez které by pouze 
d ep l v písku. 

Byl to práv  citelný tlak ve všech segmentech ve ejného života 
(po tzv. „krizovém vývoji“), který ásti spole nosti nahán l do ja-
kýchsi alternativních struktur a vn  standartního všedního dne. A  
už jde vyložen  o underground, nejr zn jší subkultury, náboženská 
spole enství a sekty nebo zkrátka jen pobyty na chalupách nebo 
vysedávání u táborového ohn . Místo, kde folkoví um lci hráli nebo 
jen mezi písn mi auditorium bavili i glosovali aktuální d ní pro-
stupovalo n kolika takovými tendencemi. Zaprvé poslucha i toužili 
po jakémsi (jak už jsem psal) alternativním (autenti t jším) výkladu 
reality, která je obklopovala; n kte í b hem produkcí (vytržení ze 
všedního dne) prožívali pocity sounáležitosti a pochopení, že n kam 
pat í, poci ovat mohli i pot šení z jisté formy protestu. V textech, i na 
místech, kde to ani autor nezamýšlel, hledali narážky (podobn  jako 
tajní zástupci bezpe nostních složek, cítící v zájmu zú astn ných 

                                                           
51 Rozhovor s Eduardem Klenou v Poprad  dne 13. 6. 2019. 
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n co nekalého). Také jde o ryze praktické záležitosti, jako (hlavn  
v menších m stech) nedostatek kvalitní zábavy a kulturního vyžití 
mladých lidí nebo jednoduchost technického za ízení produkce - na 
rozdíl nap íklad od rockových uskupení. Nápl  obsahu jednotlivých 
interpret  se výrazn  lišila. Mohlo jít o tvorbu p inášející zkrátka jen 
up ímné i sofistikované pobavení, sarkasmus a ironii, až po práci 
s jinotaji, metaforami, zesm š ováním socialistických ikon a slovní-
ku nebo p ímo pobu ování proti socialistickému z ízení.52 

Te  k tomu problému s dichotomií (již nastín nou houpa kou, 
chceme-li). Existovalo vícero zájmových skupin i motiv . Zaprvé 
tady máme písni ká e a folkové soubory, kte í cht jí hrát, pop ípad  
se takto i uživit; dále n kolik typ  organizátor  a po adatel . To 
mohou být nadšenci a  už z ad studenstva, reprezentant  z jiných 
vrstev spole nosti, kte í se snaží sehnat prostor, vybavení a pot ebné 
krytí n kterou z institucí (p edevším SSM nebo jinou složkou Ná-
rodní fronty), nebo p ímí zam stnanci kulturních za ízení. V zájmu 
t chto organizací je získávat popularitu a vykazovat návšt vnost; 
zárove  minimalizovat možné problémy (což se ovšem nedalo ekat 
od n kterých písni ká  nebo anonymních poslucha ). T etí skupi-
nou jsou poté orgány, které mají dohlížet na formu i obsah akcí, zda 
n jakým zp sobem nevybo ují z praxe normalizované kultury. Tato 
skupina zahrnuje schopné i mén  p ipravené tajné p íslušníky bez-
pe nosti ú astnící se produkcí asto (podobn  jako b žní fanoušci) 
s nahrávacím za ízením; pop ípad  i p ímo zasahující p íslušníky 
Ve ejné bezpe nosti, ale i politické kádry a další státní instituce, kte-
rým byli p íslušníci SNB odpov dni. 

Pak existuje i pomyslná tvrtá kategorie, ve které mohou být jak 
folkoví um lci, tak poslucha i, organizáto i a kulturní pracovníci. 
Zkrátka jednotlivci, kte í se zištn , nezištn  nebo zejména pod n ja-
kou formou nátlaku dostali do zpravodajské sít  Státní bezpe nosti. 
N kte í se zavázali k n jaké form  spolupráce, jiní byli jen zb žn  
p edvolání nebo prov ováni. K t mto p ípad m je nutno se v novat 
velmi obez etn , citliv  a individuáln . Všechny tyto a možná i další 
zájmové podskupiny vytvá ely kolem folku velmi nep ehlednou a 
nejasnou mozaiku osobních vztah , d v ry i ned v ry. 

                                                           
52 Jak p íslušné policejní orgány píší v interních materiálech. 
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Téma pom ru folkové hudby a státní moci samoz ejm  nem že-
me determinovat pouze na základ  problematiky spojené s hudební 
produkcí. Abychom mohli problematiku uchopit ucelen ji, museli 
bychom zabrousit i do dalších oblastí kultury, do genera ní vým ny 
a kolektivních identit nastupujících generací, do školství atd. Nyní 
však p istupme op t k našim respondent m. Takto popsali výslech a 
snahu ŠtB získat aktéry do agenturní sít : Ja som to absolvoval trikrát. 
... V prvé polovi ke 80. rokov. … Malo to taký stabilný priebeh, že najprv 
za ali o ukáva , potom zistili, kde má lovek slabinu, a potom dávali bu to 
ponuky nebo hrozba. Ja ke  som dostal prvé predvolanie, tak ja som šiel za 
Janom Langošom. On bol už vtedy zbehlý v týchto podzemných štruktúrach 
a vydal taký samizdat... knižku o tom ako sa správa  na výsluchu.53 

Jak je patrné z následující citace, písni ká ská innost asto nepat-
ila k hlavním p í inám kontaktování a snahy o navázání spoluprá-

ce. Vedeli, že ja som v Slnovrate, ja som na tom výskumnom ústavu (který 
se podílel na publikaci Bratislava/nahlas54 – poznámka autora), 
v Jazzové sekcii a ešte som chodieval na americký konzulát do knižnice, tak 
pro nich to bolo ako... mali pocit, že keby m a dostali na spoluprácu, že by 
to pro nich bolo úžasné terno.55 

...Ma nepovolali, ale môjho muža si povolali na kávi ku asi dvakrát 
a chceli ho ako novinára zaangažova  do špic ovania... jeho sa pýtali na také 
veci.56 Takto skrz rodinné p íslušníky, p átele nebo pracovní kolegy 
se také státní bezpe nost mohla dostat k informacím, které považo-
vala za d ležité. Následuje citace z rozhovoru s Eduardem Klenou – 
popisuje své potýkání se s policejními složkami a následn  se zamýš-
lí nad pozicí organizátor  v monitorování folkové scény: 

Ale nebolo to ni  strašné, raz ma pozvali v Prešove na políciu a to byli 
nejaký dvaja taký vyobliekaní . ... Raz som bol na polícii, kde mi dohovorili - 
vše to bolo 87 - 89, malo to rýchly spád - ja som si vyšiel so svojim, nebál 
som sa… Potom som mal rovnou súd, to ale nebolo za piesne, ale za Nieko -
ko viet… všetko sa to riešilo v Prešove.57 

                                                           
53 Rozhovor s Milošem Janouškem v Bratislav  dne 23. 4. 2018. 
54 Nezávislá iniciativa, která vyvrcholila publikací dokumentu, jenž poukazuje nejen 
na ekologické problémy regionu. 
55 Rozhovor s Milošem Janouškem v Bratislav  dne 23. 4. 2018. 
56 Rozhovor se Zuzanou Homolovou v Bratislav  dne 24. 4. 2018. 
57 Rozhovor s Eduardem Klenou v Poprad  dne 13. 6. 2019. 
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Ja som z týchto kultúrnych pracovníkov mal vždy ve ké rozpaky lebo oni 
pracovali na kultúre, na oddelení kultúry a ma udia vraveli z boku, že 
vlastne k tebe sa tvará ako kamaráti a zárove  o tebe podávajú hlásenia. V 
Prešove bol Peter Rázus a tiež neviem ke  je pozitívne lustrovaný. Vlastne 
som sa díval. Ale ke  s nim žiješ v jednom meste… tak si vravíš… možná 
mi ani neublížil jen to hlásil… o ja viem ak to bolo. Aj ten Farský… to mi 
ten Pepo Zrník (prov ovaná osoba - poznámka autora) hovoril, že ten 
Farský, že je ŠtBák (rovn ž prov ovaná osoba - poznámka autora)58 

Na konec kapitoly ješt  ukázka p ítomností ŠtB na událostech 
z pohledu organizátor . (další p episy v p íloze): „Eštebáci“ tam 
ur ite boli v publiku, ale nás nikto nekontroloval. ... Medzi vysokoško-
lákmi boli asi donáša i...59 … Oni sa prezradili sami. Oni chceli placky – 
na tom festivalu bežalo to ozna enie pro vystupujúci, organizátori... Takže 
oni prišli a chceli ty placky. ... „Keby ste prišli skôr, tak sme mohli pripra-
vi  nejakou farbu i pre vás.“ Tak sme to nakoniec uhrali s tím, že dostali 
vo né vstupenky. ... Oni sú tak arogantní, že oni si ani ten ústrižok neda-
li. ... Nechceli sa zvädnú  zo stoli ky, ke  sa odnášali. „My sme ŠtB a my 
ni  nemusíme!“60 

Na postavení folkové hudby v pozdním socialismu není jist  jed-
noduchá odpov . Zajímav  se tématu dotýká dokumentární série 
eské televize Šedá zóna.61 Kontroverze bude jist  ješt  po mnoho let 

vzbuzovat angažmá jednotlivc  v seznamech tzv. agent  (a  se tam 
dostali jakkoliv). Rozhodn  by se tyto osoby nem ly démonizovat, 
spíše by se m ly s pochopením (pokud to bude možné) zjistit jejich 
motivy, situace, ve kterých se nacházeli atd.62 

                                                           
58 Tamtéž. 
59 Rozhovor s Pavlom Maruš ákem v Bratislav  dne 25. 4. 2018. 
60 Rozhovor s ubou Wágnerem v Bánské Bystrici dne 21. 4. 2018. 
61 Šedá zóna, režie: Vladimír Merta, eská televize 2013. 
62 V pr b hu výzkumu databáze identifikovaly n kolik jmen figurujících s popiskem 
agent. Krom  Petra Rázuse (k.j. Turista, Abel), organizátora z východního Slovenska, 
se v seznamech objevují též jména Juraj Bindzár (k.j. Jakub, Fero – již zesnulý písni -
ká , režisér), Tibor Sedlický (k.j. Slák, Umelec – organizátor, z odd lení ZU  DK ROH 
Bánská Bystrica) nebo Peter Michalovi  (k.j. Slovák - písni ká  ze sdružení Slnovrat). 
Tyto nálezy z databází nelze brát jako absolutn  závazné. V n kterých p ípadech 
chybí nap . datum narození a m že tudíž jít i o jmenovce, p esto by bylo vhodné 
zjistit, jak se jmenovaní do registru dostali. Patrn  se mezi spolupracovníky bude 
nacházet více jmen spojených s folkovou scénou na Slovensku. 
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Nyní už tuto kapitolu opustíme a podíváme se na dv  konkrétní 
situace, dva body, ve kterých folková hudba narazila na hranice 
normaliza ního z ízení. 

 

P ípad „Edo“ 
Lokace: Martin (St edoslovenský kraj) 
as: 13. b ezen 1987 – 28. ervenec 1988 

Hlavní role:  
Ján Farský – “EDO“ prov ovaná osoba, zam stnanec Domu kul-

tury ROH Z S Martin, bytem Martin, vedoucí klubu mladých a kan-
didát KS  

Eduard „Edo“ Klena – “KLEMO“ prov ovaná osoba, folkový 
zp vák, d lnická profese, bytem Prešov, již p ed události opustil KS  
(KSS) 

Ján Šesták – “HALIER“ kandidát tajné spolupráce, k zjišt ní po-
vahových vlastností a styk  Jána Farského, zodpov dný operativní 
pracovník 

Chren Stanislav – “STANISLAV“ d v rník, zaúkolován kontro-
lou Jána Farského na pracovišti DK ROH, dle spisu zodpov dný 
operativní pracovník 

nadporu ík Peter Paulovi  – operativní pracovník O-ŠtB Martin 
a další. 
 

Nyní máme místo, as i role. Na názorném p íkladu si ukážeme, 
jakou formou bezpe nostní složky (pop ípad  spoluob ané) socialis-
tického eskoslovenska st ežily “kulturní frontu“ a jakým zp sobem 
d ní usm r ovaly. Podobných p ípad  se muselo na Slovensku stát 
desítky (možná i zajímav jších), ale pro názornou ilustraci nám bude 
tento n kolikam sí ní p íb h d ní sta it. Pr b h je zachycen ve spise 
prov ované osoby Jána Farského – p ízna n  s krycím jménem “Edo“ 
(spis samotného Eduarda Kleny byl v prosinci roku 1989 zni en). 

Za ínající písni ká  má možnost vystupovat v dom  kultury, kde 
místní organizáto i už po léta po ádají (krom  „v hlasného“ festiva-
lu politické písn ) také koncerty a festivaly s eskými a slovenskými 
písni ká i pod hlavi kou místní organizace SZM.63 Šlo nap íklad o 
festival Folkfórum. 
                                                           
63 SZM – Socialistický zväz mládeže (podléhal ÚV SSM podobn  jako SSM v eské 
ásti státu) 
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Toto bola akcia, ktorá sa robila de facto na kolenne, bolo to pod nejakým 
SZM ale to bola jen skoro oficiálna taká strieška... robilo to v podstate na-
ko ko udí.64 P i jiné ásti rozhovoru (týkající se p ístupu písni ká  
k tvorb  a koncert m) Miloš Janoušek dodal: ... na Slovensku bol zase 
takou výnimkou Edo Klena, ktorý dokázal byt niekedy dos  jednozna ný.65  

Nyní však už ke vzpomínkám samotného písni ká e Eduarda 
Kleny: … To málo fakt ve ký úspech, to ja som hral prvýkrát asi na neja-
ké scéne… strašný rachot tam bol… potom som bol už ostrie anejší. … 66 
Není úpln  jasné, zda jde o onen „b eznový“ koncert rozbíhající 
spis Jána Farského, ale je to více než pravd podobné. Eduard po-
kra uje: Prvý taký kontakt (myšleno – kontakt s hraním na v tších 
akcích – poznámka autora) to bol ten Folkfórum ale to vlastne už vtedy. 
...Tam sa bolo možno prihlási , lovek musel poslal pásku, oni mi potom 
hovorili, že ma vybrali preto aby som videl ak sa to robí – dopadlo to opa -
ne; udia ma zožrali úplne a bol to strašný krik, ale už vtedy mi hovorili 
(tam bol Vondrák z Brna a popíjali sme a oni hovorili) že to bude problém, 
že narazím.67 

Dle dokumentu ze 17. b ezna 1987 událost vypadala následov-
n :68 V klubu bylo p ítomných asi 120 (možná 180 – málo itelný 
strojopis). Klena dojel vystupovat na základ  pozvání vedoucího 
klubu Jána Farského. Klena pat í mezi folkové zp váky, kte í zpívají 
politicky “závadové“ písn . … 69 

„Klena v tvorbe, ktorú predviedol v Martine sa vyjadruje priamo 
k odstránenie zbraní a robí slovné útoky na vojsko z pozícií buržo-
ázneho pacifizmu. Seba vyzdvihuje ako bojovníka proti socializmu. 
Socialistickému zriadeniu vytýka neobjektívnos  informa ného pro-
cesu, spiato nícke postupy, potla enie slobody osobnosti. alej vo 

                                                           
64 Rozhovor s Milošem Janouškem v Bratislav  dne 23. 4. 2018., krom  zmín ných 
jmen v textu studie se na organizaci folkových festival  podíleli ješt  Milan Lesák, 
Ras o Piško, Marián Bumbala, Boba Brezinová, Sylvie Hamzová a další (Folk na Slo-
vensku 2006). 
65 Tamtéž. 
66 Rozhovor s Eduardem Klenou v Poprad  dne 13. 6. 2019. 
67 Tamtéž. 
68 Archiv ústavu pamäti národa v Bratislav , zväzková agenda, Ján Farský “EDO“ 
registra ní íslo: 18322, archivní íslo: 029259 (dále jen spis Farský), s. 7. 
69 Tato ást textu zprávy není uvedena doslovn  a v kompletní podob  vzhledem 
k jeho rozsahu a horší kvalit ; parafrázuji v eském jazyce. 
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svojom prejave napadá internacionálnu pomoc ZSSR v r. 1968. Pub-
likum na jeho vystúpení reagovalo ve mi živo a svojim správaním 
dávalo najavo súhlas s jeho pies ami. Najvä ší úspech mal KLENA 
pri pies ach v ktorých vystupoval ako pacifista pri napadaní socia-
listického spolo enského zriadenia. Za vedenie klubu bola prítomna 
odborná referentka LÁMIOVÁ Alena, lenka KS , ktorá prejavu 
Klenu nechala vo ný priebeh. Vedení DK ROH Z S Martin o obsahu 
prejavu Klenu neinformovalo.“ 70 

Následují informace o dokumentaci, která byla provedená for-
mou záznamu na magnetofonovou kazetu, autor spisu klade d raz-
ný apel na prov ení styk  prov ovaných osob na Chartu 77 a rov-
n ž nutnost zjistit, možnosti jejich p sobení na mládež (s informací, 
že ve m st  je vysoká koncentrace u ovské, st edoškolské i vysoko-
školské mládeže) atd. 

Náhle se v ešení p ípadu objevuje n kolikam sí ní odmlka (nebo 
se zkrátka jen n které dokumenty neza adily do spisu). P ípad „Edo“ 
už má ovšem jasný cíl. Zaprvé je nutné prov it, do jaké míry je Ján 
Farský zodpov dný za b eznový koncert Eduarda Kleny, jaké jsou 
jeho úmysly, kontakty a politické názory (rovn ž s ohledem na slib-
ný vývoj pozice Jána Farského v lokální politice a karié e). Nyní 
stru n  uvedu sérií vyšet ování, sestávající zejména ze záznam , 
které vyšet ující sepisoval po jednotlivých sch zkách s informátory. 
P ípad podrobn  ukazuje práci tajných bezpe nostních složek i p í-
stup jednotlivých informátor , z nichž tém  každý zná svoji roli. 
Nutné je se na obsah dívat zna n  kriticky. 

Záznam ze sch zky uskute n né 6. 11. 1987 s osobou ve spise 
ozna ovanou jako: “VSTUP“ 71 (záznam o jednání ze dne 16. 11.)72 
„Pramen“ hodnotí Jána Farského výrazn  kladn , nikdy nezazna-
menal jakékoliv negativní vyjad ování v i socialistického z ízení; 
Jána Farského zná jako zaníceného a ob tavého pracovníka. 

                                                           
70 Tamtéž, s. 8. (Alena LÁMIOVÁ byla také zam stnancem domu kultury, odborná 
referentka). 
71 KTS pravd podobn : Jan Haliena (1968). 
72 Záznamy z komunikace s prameny (jak své informátory ŠtB ozna uje) byly vypiso-
vány zpravidla s odstupem až n kolik dní. Z dokumentu není patrné, zda si vyšet o-
vatel jednání s “prameny“ zapisoval i nahrával. 
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Záznam ze sch zky s d v ryhodnou osobou A.S., uskute n né 6. 
11. 1987 (záznam ze dne 16. 11.)73 „Pramen“ vyšet ovateli uvedl fakt, 
že by m l být Ján Farský v srpnu 1988 p ijat do KSS – nomenklatury 
OV KSS Martin. Také, že se uvažuje, že by se mohl stát pracovníkem 
odboru kultury ONV Martin – úsek mládeže. Poté zdroj vytahuje díl í 
problém, který nastal b hem události SCÉNICKÁ ŽATVA 87: „meno-
vaný si neplnil zverené mu organiza né povinnosti … privodil si stav 
opilosti pri om ob ažoval ú astníkov tohoto podujatia…“74 Na ež od 
vedení obdržel pokárání. Dále zdroj upozor uje na jeho sebev domé 
chování z ejm  vyplývající ze skute nosti, že Klub mladých (KM) p i 
ROH pat í mezi t i nejlepší kluby v rámci Slovenska. 

Záznam ze sch zky s d v ryhodnou osobou Ing. M.H. uskute -
n né 1. 12. 1987 (záznam ze dne 3. 12.)75 Pravd podobn  soused Jána 
Farského vyšet ovateli vypráv l o jeho rodinných záležitostech ( ást 
textu smazána). Také uvedl, že je navšt vován pouze rodinou a asto 
nahlas poslouchá moderní hudbu. 

„STANISLAV“ Záznam ze sch zky uskute n né 10. 12. 1987 (zá-
znam z téhož dne) Uvedený hovo í o pracovních záležitostech – sys-
tému ideové kontroly text  (který byl po koncert  Kleny upraven) a 
nechává se slyšet, že od té doby nedošlo k žádnému problému. 

 

(Následuje n kolik žádostí o lustraci zam stnanc  Klubu mladých.) 
 

„STANISLAV“ Záznam ze sch zky uskute n né 20. 1. 1988 (zá-
znam 21. 1.) Vyšet ovateli je sd len názor Jána Farského na aktuální 
politickou situaci (zvolení M. Jakeše za generálního tajemníka). Far-
ský dle zdroje hodnotí pozitivn  „kone ne už nie o takého udialo, 
nako ko si to už vyžadovala doba. Predchádzajúci gener. taj. s. 
Husák, vraj už mal pod a neho dávno odstúpi  z tejto funkcie.“76 
Dále zdroj vyšet ovateli sd lil, že Farský v souvislosti s p estavbou 
o ekává konkrétní výsledky, které by m ly sm ovat k lepšímu. 

 

(Následuje záznam z vykonané prov rky zahrnující informace o jeho ro-
din : rodi e, sourozenci, manželka a rodi e manželky – 16. 2. 1988.) 

                                                           
73 Osoba neidentifikovaná. 
74 Spis Farský, s. 13. 
75 Osoba ze sousedství neidentifikovaná. 
76 Spis Farský, s. 21. – nutno brát na v domí, že Farského patrn  voln  interpretoval 
“STANISLAV“ a stejn  tak “STANISLAVA“ nadporu ík Paulovi . 
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„HALIER“ Záznam ze sch zky uskute n né 24. 2. 1988 (záznam 
z téhož dne) „Pramen“ hodnotí Farského výrazn  kladn  a vyzdvi-
huje jeho pracovní nasazení a nápaditost; také na jeho obhajobu 
uvádí, že zp vák z Prešova (jak ho nyní nadále budou ozna ovat) 
nezpíval písn  se schválenými texty. 

Záznam ze sch zky s d v ryhodnou osobou A.S., uskute n né 
15. 3. 1988 (záznam ze dne 16. 3.) Zdroj se zmi uje, že v sou asné 
dob  se Farský chová normáln ; žádné „výst elky“ v chování a oblé-
kání (v tomto bod  p ipomíná Scénické dožínky 87). Krom  jiného 
A. S. Farského hodnotí velmi pozitivn  a podotýká, že od vystoupení 
zp váka z Prešova nedošlo k žádným problém m. 

„STANISLAV“ Záznam ze sch zky uskute n né 24. 3. 1988 (zá-
znam 25. 3.) Informátor vypov d l, že Farský nevidí jako dobrý 
ideologický tah vydání ásti vzpomínek s. Bi aka v týdeníku Ned lní 
Pravda v dob  p estavby. Také sd lil, že nejsou žádné p ekážky, 
které by mohly ohrozit p ijetí Farského za lena KS . 

„HALIER“ Záznam ze sch zky uskute n né 15. 4. 1988 (záznam 
3. 5.) Farský údajn  “Halierovi“ uvedl, že už nechce mít podobný 
problém jako se zp vákem z Prešova, který bez jeho v domí vystou-
pil se závadovými písn mi. 

„STANISLAV“ Záznam ze sch zky uskute n né 10. 5. 1988 (zá-
znam 11. 5.) „Pramen“ op t zjistil Farského politické názory. Údajn  
pln  souhlasí s kádrovými zm nami, které prob hly na 9. zasedání 
ÚV KS . 

Záznam ze sch zky s d v ryhodnou osobou H. S. uskute n né 
16. 5. 1988 (záznam z téhož dne)77 Zdroj (patrn  ze sousedství) hod-
notí Farského kladn  a zd raz uje, že se zú astnil brigád, po áda-
ných ob anským výborem. ( ást textu op t vymazána) 

„STANISLAV“ Záznam ze sch zky uskute n né 16. 5. 1988 (zá-
znam 18.5.) Zdroj potvrzuje, že od b ezna 1987 nedošlo k žádným 
problém m, jejichž d sledkem by mohlo být „negativní“ ovlivn ní 
mládeže. 

Dne 28. ervna 1988 vyšlo vyhodnocení a záv re ná zpráva: Far-
ský se ve své innosti nedopouští trestné innosti v i z ízení SSR; 
styky s antisocialistickými a pravicovými osobami neudržuje. Ná-

                                                           
77 Osoba neidentifikována. 
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sledn  byl spis poslán na za azení do archivu VŠEO ŠtB Bánská Bys-
trica na dobu 5 let a Ján Farský pravd podobn  bez problému vstou-
pil do KS  (což bylo pro ur ité pozice ve ve ejném život  nezbytné). 

... Za rok za dva som prišiel tam na Folkfórum, a ke  sem tak prišiel tak 
pribehol za mnou Pepa Zrník, kamarát z Hranic na Morave a hovoril: „Te-
raz bol za mnou Farský, že nemôžeš hra .“ Takže ja mal som by  ale ma 
zrušili tam priamo v Martine tak nakoniec Ivan Hoffman zaspieval nejakou 
moju piese . 78  

Takto tedy skon il p ípad “Edo“, málokdo ze zú astn ných osob 
tenkrát p edpokládal, že systém, ve kterém prožívaly sv j život, se 
nedo ká konce dalšího roku. Nyní vyvstává otázka, kde bylo ono 
rozhraní tolerovaného a nep ípustného v socialistické kultu e. Zde 
pochopiteln  to byl písni ká  Edo, který vykro il na oficiální scénu 
bez detailní znalosti k ehkého konsenzu, který na rozhraní oficiality 
a alternativní kultury panoval, zato vybaven velkou dávkou kuráže, 
což spustilo tento koloto  událostí, kde se každý zhostil své role a  
už pod maskou krycího jména, iniciál nebo služební legitimace (myš-
leno obrazn ). Do cíle této „hry“ se dosp lo bez ohledu na to, jak to 
v realit  nejspíše bylo. ŠtB p ípad vy ešila, Ján Farský uhájil místo, 
ve kterém jist  pro slovenskou kulturu vykonal mnoho a patrn  
v hierarchii kulturních pracovník  postoupil o stupe  výše; informá-
to i prokázali pravd podobn  p átelství a solidaritu, když vedoucí-
mu KM Farskému kryli záda. V p ípad  jsou ale ovšem i body, kdy 
jedinci a  už z poctivosti nebo jiných pohnutek okolnosti rozdmý-
chávali (nap íklad ten, kdo ŠtB upozornil na závadový obsah (pokud 
to nebyl p ímo její zam stnanec) nebo soused/ka upozor ující na 
jisté rodinné problémy, které si mohl/a klidn  nechat pro sebe. 

O úrove  nebo n kolik úrovní výše by tuto studii posunul narativ 
dalšího ze zú astn ných. Takto ucelený pohled z n kolika zájmo-
vých stran by o záv re né ásti socialismu i dob  dnešní vypov d l 
mnoho.79 D ležité je nebrat obsažené informace jako fakt, jak už jsem 
avizoval, text ve spisech je interpretací informátor , které znova i 
s odstupem dní interpretuje vyšet ující a jak už mnohá bádání uká-
zala – i to co je psáno, nemusí být vždy podobn jší pravd . 

                                                           
78 Rozhovor s Eduardem Klenou v Poprad  dne 13. 6. 2019. 
79 Jána Farského jsem se pokusil dv ma zp soby kontaktovat, zatím ovšem bezút šn . 
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Zajímavé by jist  bylo text spisu analyzovat jazykov  (z hlediska 
slovníku pozdního státního socialismu) a více se zam it na klí ové 
slovo doby „P estavba“ – všemocný argument. Také by jist  bylo 
zajímavé se více zam it na politické názory Jána Farského, které se 
skrze informátory a vyšet ovatele do spisu dostali. Jakýkoliv progre-
sivní politický vývoj Farský hodnotí velmi pozitivn  – dovolím se 
domnívat, že transformace v listopadu 89 je jasným vyúst ním toho-
to názorového proudu „obrat k lepšiemu v živote našej spolo nos-
ti“80 nebo „…s Prestavbou spolo nosti v našej republike sa teraz bu-
dú dia  konkrétne výsledky, ktoré by mali smerova  k lepšiemu“.81 

Na konec kapitoly si dovoluji ocitovat ást textu písn , která dle 
Edy Kleny byla nejspíše vnímaná jako výzva k obstarávání si zbraní 
zmín ná ve zpráv  ŠtB: 

 

Predajte to železo 
Natreté na zeleno 
Ve  aj tak je zbyto né 
Ukryté tam za plotom82 
 
P ípad magnetonové pásky 
„Podotkol, že ak by mu bol niekto tieto veci vysvetlil už predtým, ur i-

te by si ich nebol nahral. Záujem o tieto nahrávky pramenil u neho hlavne 
z toho, že sa mu pá ila ich melodická stránka“83 (poru ík Sivák 6. 12. 
1979 Žilina). 

Jednadvacetiletý student Vysoké školy dopravní Igor Piatrov se 
po písemném p edvolání dostavil na O-ŠtB Žilina, kde ho už ekal 
poru ík Sivák a nadporu ík Švirec. Student, o kterém bylo agenturní 
cestou zjišt no držení magnetonového kotou e se závadným obsa-
hem, se nyní stal p edm tem neboli preventivního výchovného 
opat ení (PVO), které by m lo studenta odradit od další „protispole-
enské“ innosti. 

                                                           
80 Spis Farský, s. 33. 
81 Spis Farský, s. 21. 
82 Soukromý archiv Eduarda Kleny, text je z ejm  mí ený nespecifikovaným autoritám 
a tato ást pojednává o zbraních a zpochyb uje jejich existenci. 
83 Archiv ústavu pamäti národa v Bratislav , OS ZNB Žilina B 9, 13/III inv. . 8., PIAT-
ROV Igor, študent VŠD v Žiline, držite  a rozširovate  magnetofónovej pásky so zá-
vodovými pesni kami z obdobia rokov 1968/9 (1979), s. 6. 
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Jak už stálo v p edchozích kapitolách, prvotní centra, kde se na 
Slovensku prosazovala folková hudba (a  už formou nahrávek i 
hudebních produkcí) byla spojena bu  s kontaktem Slovák  s lidmi 
z eských zemí, nebo ji zprost edkovávalo vysokoškolské prost edí. 
Také jsem již uvedl i na p íkladech respondent , že první impulzy 
k dalšímu zájmu o folkovou hudbu vedly také p es tvorbu morav-
ského písni ká e Karla Kryla. V uvád ném p ípad  magnetonové 
pásky se všechna tato t i fakta spojují: Vysoká škola dopravní 
v Žilin  byla jediná svého druhu v SSR a hostila tedy výraznou ást 
student  z eských zemí; pod ozna ením „závodové pesni ky z ob-
dobia rokov 1968/9“ se samoz ejm  neskrývá nic jiného než repro-
dukované nahrávky emigranta K. Kryla.  

První zdokumentovaná p ehlídka v Žilin  byla “Folk V“.84 Ak je 
ta škola dopravná... a to bola ta výhoda, že to bola jediná výška dopravná 
v eskoslovensku, takže tam chodili aj z ech chlapci študova . ... To bolo 
asi 4 – nebo 5 ro níkov a v polovici 70. rokov to zakapalo.  ... Za tím stáli 
hlavne esi a Moraváci o tu boli na škole. Organizoval to vysokoškolský 
výbor ZSM. ... Tam sa prihlásil ve mi skromne Jarda Hutka, mám doma 
rukopis... tam sa ve mi skromne prihlásila Zuzana Michnová – Marsyas... 
proste všetci, ktorý za ínali s folkom v echách.85 

Nyní zpátky k p ípadu: V první ásti útlé dokumentace poru ík 
Sivák sepisuje situaci a navrhuje preventivní opat ení. Píše, že záva-
dové nahrávky jsou na uvád né vysoké škole hojn  rozší ené a dále 
vysv tluje v em spo ívá „závadovost“ obsahu nahrávek. „prehrá-
vaním sú študenti VŠD ideologicky nesprávne ovplyv ovaní...“86 
Následuje ást, kde poru ík sepisuje obsahy písní a odhaluje jejich 
závadovost. Ta dle n j vede od p irovnávání vlády SSSR k vlád  
kat  až po neobjektivn  hodnocené postavení d chodc  z hlediska 
sociálního zabezpe ení apod. 

Vyšet ovatel dle zápisu p edpokládá, že nesprávné konání Igora 
Piatrova pramení z jeho v ku a životní nezkušenosti. P edpokládá, 

                                                           
84 Folk na Slovensku 2006, s. 39., zmín ní u inkující: Marsyas, Kapitán Kid, Bohdan 
Mikolášek, Pepa Nos… 
85 Rozhovor s ubou Wágnerem v Bánské Bystrici dne 21. 4. 2018. 
86 Archiv ústavu pamäti národa v Bratislav , OS ZNB Žilina B 9, 13/III inv. . 8., PIAT-
ROV Igor, študent VŠD v Žiline, držite  a rozširovate  magnetofónovej pásky so zá-
vodovými pesni kami z obdobia rokov 1968/9 (1979), s. 2. 
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že navrhované preventivní opat ení a pou ení studenta bude dosta-
ovat, a on se už podobného konání nedopustí. Jedním z díl ích cíl  

opat ení je i skrze jmenovaného vnést mezi další vlastníky „závado-
vých nahrávek“ psychózu obavy z jejich rozši ování a p ehrávání.87 

B hem p edvolání zástupci ŠtB studentovi vysv tlili, v em spo-
ívají negativa nahrávek a eho se vlastn  (z ejm  vinnou své nev -

domostí) dopustil. Igor Piatrov reagoval, že si pln  neuv domoval 
dosah svého konání a pokra oval v duchu citace na za átku kapitoly. 
P ítomní vyšet ovatelé v preventivním výchovném opat ení pokra-
ovali. Student uvedl, že všeho velmi lituje – v etn  toho, že v bec 

s nahrávkami p išel do styku; uvedl íslo pokoje, kde si je nahrál, 
majitele ovšem nedokázal pln  identifikovat, a  p edpokládal, že jde 
o jistého Dušana Detvana (materiál nahrál bez jeho v domí). Poté 
Piatrov policisty ubezpe il, že už se nic podobného opakovat nebude 
a pásku jim odevzdal. 

P i PVO zástupci ŠtB brali jako poleh ující okolnost otázku t íd-
ního p vodu Igora Piatrova (otec byl p íslušníkem Zboru národnej 
bezpe nosti – zem el) a též jeho mladý v k. V záv ru dokumentu 
stojí, že pro další kontrolu bude po dobu šesti m síc  užito TS (taj-
ného spolupracovníka) DETVANA (ano, nejspíše stejného, od které-
ho dle výpov di mohla být nahrávka); ten pak bude monitorovat 
Piatrovo chování, zejména zda se nebude nadále zaobírat závado-
vými nahrávkami.88 Na provedené PVO byl upozorn n d kanát ško-
ly; prod kan pro politicko-výchovnou práci doc. Kolá  vyšet ovate-
l m pod koval za dob e odvedenou práci a projevil ochotu být 
v podobných p ípadech nápomocný. 

P ípad magnetonové pásky velmi p esn  ilustruje zp sob práce 
ŠtB ve vysokoškolském prost edí. Také ukazuje „m kkou sílu“ vy-
šet ovatel , kte í se snaží mladému studentovi vše otcovsky vysv t-
lit a navést jej do „správných“ kolejí. Igor Piatrov zase nejspíše zvolil 
obvyklou taktiku, kde je základem p sobit spíše hloup  nežli byst e 
a v d t spíše mén  než více – mimochodem rozumné jednání s auto-
ritami nap í  režimy. Zajímavá je v tomto p ípad  role Dušana De-
                                                           
87 Tamtéž, s. 3. 
88 Archiv ústavu pamäti národa v Bratislav , OS ZNB Žilina B 9, 13/III inv. . 8., PIATROV 
Igor, študent VŠD v Žiline, držite  a rozširovate  magnetofónovej pásky so závodovými 
pesni kami z obdobia rokov 1968/9 (1979). 
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tvana; byl to distributor závadové hudby? volavka ŠtB? Podobný 
p ípad jako Igor Piatrov? Nebo vše dohromady?89 

 
Záv r nebo po átek? 
Ješt  než se pustíme do záv re ných ádk , není od v ci zamyslet 

se nad místem listopadu 1989 ve vývoji folkové hudbu. Jak už jsem 
výše nazna il, dosah eskoslovenského folku dosáhl jistého vrcholu, 
kdy se z nekvalitn  nahraných písní na kazetách staly hromadn  zpí-
vané chorály, zaznívající v centrech d ní (nap íklad Festival eskoslo-
venské nezávislé kultury ve Vratislavi na za átku m síce, poté Praha, 
Bratislava a další m sta). Folkoví um lci, jak ti navrátivší se z emigra-
ce, tak ti místní zaplnili ve ejný prostor, tisk a nyní už nic nestálo 
v cest  tomu, aby nahrávali a vydávali svou tvorbu. Tak v rámci krát-
ké doby eskoslovenský folk prožil sv j triumf a pád (nebo mén  
dramaticky – opadnutí). Tak onu dobu hodnotí pam tníci: 

To bol totálny krach... prestali udia chodi  na koncerty, do divadiel... 
v podstate prestala byt zaujímavá celá tato scéna. V novinách dostali všetko 
na plnú hubu a otvorene sa kritizovalo... v 89. sa ponahrávaly niektoré 
platne ktoré vyšli v 90. a už to nikoho nezajímalo. Potom sa to predávalo za 
5 korún vo výpredajoch.90 Zuzana Homolová vzpomíná: Ono to vyzeralo 
tak, že je to jasné, je to fajn, takže teraz už to netreba a zrejme v súlade s tím 
bohužia  zanikli ty miesta kde sa to odohrávalo... V Bratislave ti chalani, 
ktorý sa takto angažovali v tých študentských kluboch, tých zväzáckych ... 
za ali podnika .91  uba Wágner reflektuje následovn : Folká i sa prvý 
odtrhli, si mysleli o teraz po 89... a dnes nemajú kde hra , pretože kluby sú 
v ahu. ... Country, ty hrávaj po kr mách... nie, že rezignovali... a trampy sa 
stiahli k oh om.92 

Jestliže se komunisté v 50. letech ídili doktrínou „Kdo není 
s námi, je proti nám!“, tak b hem normalizace už platilo spíše: „Kdo 
není proti nám, je s námi!“. Tento p ístup dal vzniknout velké plejá-
d  apolitických, nezávislých iniciativ a kulturních úkaz , které neby-
ly utlumovány v samotném zárodku. V normaliza ní é e tedy na 
                                                           
89 Igor Piatrov (narozen 1958 ve Zvoleni) – bylo by výborné ho nalézt a zaznamenat 
vzpomínky z jeho pohledu. 
90 Rozhovor s Milošem Janouškem v Bratislav  dne 23. 4. 2018. 
91 Rozhovor se Zuzanou Homolovou v Bratislav  dne 24. 4. 2018. 
92 Rozhovor s ubou Wágnerem v Bánské Bystrici dne 21. 4. 2018. 
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pokraji oficiality z stalo nep íliš velké místo pro folkovou hudbu a 
písni ká ství, které p es všechny peripetie a „vyhazovy“ za oponu 
p ežilo a naopak v 80. letech pak prožívalo další rozkv t. Jist  splnilo 
svou funkci a statisíce ech  a Slovák  zná nazpam  písn , vzešlé 
z tohoto prost edí. 

Možnosti odborného výzkumu tématu slovenského folku jsou 
obrovské. V této studii jsem nap íklad zcela vynechal rozbor obsahu 
textu písní, které slovenští písni ká i p ed „listopadem“ složili stejn  
jak zkoumat nap íklad ideje a myšlenkové sm ry, které za n mi as-
to stojí; deklarované hodnoty mezi jejich ádky, nebo hledat identitu 
mladého lov ka éry reálného socialismu na základ  textové analý-
zy. Pro inspiraci m že posloužit zahrani ní i eská literatura.93 Jak už 
jsem v textu studie nazna oval, p edkládané téma není doménou 
jednoho oboru, ale pohybuje se v prostoru interdisciplinárních kon-
textech na hranicích historie, antropologie, sociologie, muzikologie, 
jazykov dných nebo um lecko-v dních obor . Dovolím si tvrdit, že 
fenomén slovenského folku poskytne množství poznatk , které mo-
hou o dob  normalizace na Slovensku ješt  hodn  vypov d t. Pokud 
jde o metodu, lze bádat mikro-historickými sondami, vázanými na-
p íklad ke klub m (nap íklad Divadélko U Rolanda), jednotlivých 
festival m nebo zmapování historie a funkce erných burz s hudeb-
ními nosi i. 

Jelikož tato studie, jak jsem stanovil v úvodu je p edevším ote-
v ením tématu na Slovensku a ukázkou toho, jaké metody užít nebo 
na co se zam it, nep ísluší mi zde formulovat definitivní záv ry. 
Mimoto historie není dogma – je to živá diskuze, p idejte se. 

                                                           
93 Nap íklad uvedené knihy Josefa Prokeše, Zde ka Nešpora a P emysla Houdy. 


