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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na studium specifického postavení diskurzu humoru 

v písňových textech českého folku. V úvodní části jsou pro jednotlivé fenomény stanoveny 

koncepční a metodické rámce, které v následující části jejich komplexním uchopením posky-

tují podklady pro narativní a literární výzkum. V závěrečné části diplomové práce je tento 

výzkum zaměřen na vybrané praktické příklady humorného narativu ve folkové písni, jejichž 

prostřednictvím bude poskytnut příspěvek k problematice ideálně typické konstrukci české 

národní povahy. 
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Abstract 

The diploma thesis focuses on the study of the specific position of the discourses of hu-

mor in song lyrics of Czech folk music. In the introductory part, conceptual and metho-

dological frameworks are defined for individual phenomena, which in the following part, 

through comprehensive perception provide their basis for narrative and literary research. 

In the final part of the diploma thesis this research is focused on selected practical 

examples of humorous narrative in the folk song, which will provide a contribution to the 

issue of ideal-typical concept of Czech national character. 
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Úvod 
 

Tendence uměleckých textů často směřuje k zachycení univerzálních a věčných hod-

not. Fenomény píseň a humor jsou v této perspektivě reflektovány na periferních pozicích 

umělecké struktury. Posláním humoru i písně je zachycení každodennosti, která se obvykle 

nestává univerzální hodnotou. Každodennost se může stát věčnou hodnotou tím, že se stane 

diskurzivní formací některé z etap vývoje lidské společnosti. Hodnota každodennosti vzniká 

jejím sepětím s utvářeným požitkem. Humor i píseň mohou existovat v konkrétním prostoru i 

čase jen v případě, že splňují požadavky společenského kontextu. V některých případech mo-

hou nabývat hodnoty regresivně, ale i v takovém případě je jejich hodnota vztažena primárně 

ke společenskému a kulturnímu kontextu vzniku humorného nebo písňového textu. Diplomo-

vá práce bude tyto dva fenomény sledovat jako dva samostatně existující diskurzy i jejich 

kombinaci. Práce je dělena do dvou bloků, přičemž každý blok sestává ze dvou částí. Výklad 

prvního bloku představuje filozofické a historiografické zamyšlení nad sledovanými diskurzy; 

druhý blok již usiluje o praktické začlenění vybraných textů do teoretických východisek navr-

žených v bloku prvním. 

Folková píseň představuje v uměleckém vývoji dvacátého století výrazného činitele na 

poli literárním i hudebním. V českém kulturním poli se stala výrazným sociálním činitelem a 

symbolem svobody, která byla komunistickou propagandou potlačena. Pro její uchopení vyu-

žijeme principů teorie společenských polí a budeme ji interpretovat nejen z hlediska literární-

ho a hudebního vývoje, ale také z hlediska jejích vztahů k poli společenskému a mocenskému. 

Budeme sledovat její vývoj, včetně doby před-folkové, a budeme vznášet otázky týkající se 

její dnešní podoby. Existují názory, že česká folková píseň již zanikla; naším cílem je tyto 

teze kriticky zhodnotit. Budeme klást také otázky vztahující se k uměleckým a estetickým 

hodnotám a tázat se po pozici folkové písně v umělecké struktuře. 

K problematice folkové písně existuje již řada odborných publikací, které se věnují 

primárně obecné historii žánru (J. Vondrák, F. Skotal: „Legendy folku;“ V. Vlasák: „Folkaři – 

báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny;“ J. Prokeš: „Nebýt stádem Hamletů;“ J. Plachetka: 

„Dokud se zpívá“), umělecké a společenské podstatě žánru (Prokeš: „Česká folková píseň 

v kontextu 60. – 80. let 20. století;“ V. Merta: „Zpívaná poezie“) nebo jednotlivým autorským 

osobnostem a jejich tvorbě (V. Klimt: „Akorát, že mi zabili tátu – příběh Karla Kryla;“ J. 

Rauvolf: „Hledání Jaromíra Nohavici“). Existují taktéž práce věnující se versologickým 
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strukturám folkové písně (P. Šenkapoun: „Písňový verš Karla Kryla a Jaromíra Nohavici“) 

nebo sociologické práce zaměřující se na na protestní, intelektuální a populární charakter fol-

kové písně (P. Houda: „Šafrán;“ „Intelektuální protest nebo masová zábava?“). Folková píseň 

evokuje nejfrekventovaněji představu „protest-songu,“ proti čemuž zde chceme vyzdvihnout 

pluralitní charakter folku. Ve folkové písni vedle ryze protestních písní existuje celá řada pís-

ní milostných, religiózních, didaktických a humorných. Uvedené folkové podžánry zatím ale 

s výjimkou religiózního typu (Z. R. Nešpor: „Děkuji za bolest…“) nebyly souborně analyzo-

vány. Tato práce tak představuje příspěvek k analýzám humorné folkové písně. 

Druhá část této práce se bude zaměřovat na znakový charakter diskurzu humoru. Tou-

to znakovostí budou otevřeny nové způsoby jak nahlížet na charakter tohoto diskurzu. Poje-

tím humoru-znaku v několika vybraných systémových strukturách se budeme tázat po podsta-

tě a zdrojích lidského projevu smíchu. Budeme navazovat na již existující odborné publikace 

týkající se komiky a humoru (V. Borecký: „Teorie komiky;“ R. Pytlík: „Fenomenologie hu-

moru ad.), na publikace věnující se historii uměleckých humorných textů (R. Pytlík: „Malá 

encyklopedie českého humoru“) i na obecné kulturní a antropologické odborné texty (R. 

Barthes: „Mytologie;“ J. Fiske: „Jak rozumět populární kultuře“). 

Ve třetí části jsou sledované diskurzy zapojeny do problematiky narativních kategorií 

a strategií utváření textů. Budou vymezeny základní narativní kategorie folkové písně a po-

sléze se jejich prostřednictvím budeme tázat po možnostech utváření humorného efektu 

v písňových textech. Tento výklad bude již obohacen o odkazy k folkovým autorům a textům. 

V závěrečné čtvrté části bude diskurzivní formace českého humoru charakterizována 

prostřednictvím obrazu malého českého člověka a vybraných tematických okruhů, ke kterým 

se folkoví písničkáři obracejí při utváření humorných narativů. Prostřednictvím těchto vybra-

ných tematických okruhů poskytneme příspěvek k diskusím o českém národním charakteru. 

Pro jednodušší práci s poslechem vybraných písní je k dispozici playlist na internetovém por-

tálu Youtube,1 který byl vytvořen jako doprovodný materiál. 

Na úrovni formální úpravy textu je práce dělena do dvou částí: 1) primární text; 2) text 

v poznámkách pod čarou. Obsah primárního textu se snaží ve své struktuře uchovávat pouze 

sémantické a podstatné rysy sledovaných diskurzů a jejich kontextu; menším písmem jsou 

konkretizovány exkurzy napomáhající k recepci pole a jeho kontextu. V poznámkách pod 

čarou pak práce, vedle odkazů k citovaným pasážím v primárním textu, přináší vybrané nosné 

                                                           
1 https://www.youtube.com/playlist?list=PLNQ_i0V-1e7_64Pdf1w3lE5VebdXp7XO6 



9 
 

citace (opory) jiných beletristických a odborných textů, a také doplňující poznámky rozvíjejí-

cí primární text. 
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1. Folk a folkové písničkářství 
 

1.1 Uvedení do problematiky folkové písně 
 

Folková hudba se stala natolik svébytným fenoménem s rozsáhlou sémantickou kom-

plexností, že dokázala globálně proniknout ve specifických variantách do několika společen-

ských kontextů a obsadit pozice v různých sociokulturních polích2 zároveň. Folk se nestal 

součástí pouze kulturního pole hudebního; toto dílčí pole naopak přesahuje skrze celé pole 

kulturní (tradice, literární tvorba, výtvarné umění, filozofie) a zasahuje i do struktur polí 

obecně společenských a ekonomických. V některých konkrétních společenských kontextech 

výrazně zasahuje i do struktury pole mocenského. Jde o fenomén, jehož vývoj bývá mylně 

považován za ukončený a v perspektivě literárního pole stále zůstává „pod hladinou nepro-

zkoumaných vod literární kritiky,“3 a tím mu dosud nebyla věnována širší a aktualizovaná 

pozornost.  

Pod pojmem kulturní pole v této práci budeme zohledňovat i přesahy folkového pole 

k poli společenskému (koncerty a festivaly, publikum, hodnoty; černý trh s deskami a pašová-

ní desek, samizdatové nahrávky), dílčímu poli mocenskému (pozice mezi povoleným a zaká-

zaným, cenzura, sankce) a k poli ekonomickému (vydávání desek, zájem médií). Folk je ve 

vztahu k těmto dvěma polím ustanovován třemi základními mechanismy: životním stylem 

společnosti (hodnotami), trhem (modernizace technologií, poptávka, trendy) a mocí (politic-

kým směřováním, revoluce). Rozborem vztahů „mezi literárním a mocenským polem se zdů-

razňují otevřené i skryté podoby závislosti a její přímé či nepřímé inverzní důsledky,“4 čímž 

dochází k posilování a zeslabování pozic5 žánru i jednotlivých autorů. Autoři a vývoj jejich dí-

la v těchto polích participují jako jedinečné subjekty a trajektorie.6 Tato jedinečnost může být 

                                                           
2 Teorie polí (P. Bourdieu) označuje pod pojmem pole (champ) síť objektivních vztahů (nadvláda a podřízenost, 

vzájemné doplňování nebo protivenství apod.) mezi pozicemi, které jsou definovány svým objektivním vztahem 

k ostatním pozicím. Jde o systém relevantních vztahů, které se uskutečňují v rámci těchto polí (srov. Bourdieu 

2010: 303–304). Jednotlivá pole umožňují prostor pro boje za legitimitu významů a interpretací, čímž dochází 

k dualismu perspektivy: pole se formuje v koexistenci s dalšími poli, s nimiž tvoří strukturu reálného světa, a 

zároveň jde o strukturovaný svět svého druhu, který je nutné zkoumat z hlediska souvislostí i jedinečností. Jde o 

strukturovaný a hierarchizovaný prostor tvořený vzestupnými a sestupnými trajektoriemi. P. Bourdieu mluví 

v souvislosti s uměleckým polem o symbolické alchymii, při níž dochází k proměně objektu v symbolický sta-

tek.  
3 Stašová 2009: 38 
4 Bourdieu 2010: 88 
5 K pojmu „pozice“ (lokalizaci objektu na konkrétní místo v rámci pole; vymezování prostoru) se váže pojem 

„dispozice.“ Ta představuje soubory stanovisek z hlediska uměleckého a společenského, jež jsou vnášeny do 

pole na základě předchozí pozice či trajektorie. 
6 Trajektorie představuje „řadu pozic postupně zastávaných jedním činitelem nebo jednou skupinou činitelů 

v jednotlivých za sebou následujících prostorech,“ (Bourdieu 2010: 340). Zahrnují: a) smysl a společenskou 

hodnotu textů a autorů ve společenském prostoru; a také: b) jejich pohyb v tomto prostoru (zařazování, přeřazo-
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vymezena pouze analýzou vztahů mezi trajektoriemi (autor, žánr, text); včetně textů a autorů 

méně známých či vymazaných z dějin – i ti ovlivňují svými pozicemi dané pole.7 Mezi literár-

ním a mocenským polem dochází k homologickému sepětí. Mocenské pole představuje insti-

tucionální prostor silových vztahů (bojů) mezi různými držiteli moci a různých druhů kapitálu 

přiznávající institucím a činitelům mocenské hodnoty i míru participace na dominantních po-

zicích v rámci pole.8 P. Bourdieu navrhuje trojí operativní proces pro charakterizaci umělec-

kého pole: 1) analyzovat literární pole ve vztahu k ostatním polím, k vývoji, k pod-polím malé 

a velké produkce a k institucionální struktuře; 2) rekonstruovat vnitřní strukturu literárního po-

le; rozpoznat principy jeho fungování, zákony a vztahy mezi pozicemi; 3) analyzovat systém 

dispozic a trajektorií.9 

Náš zájem se bude sice zaměřovat a obhajovat sémantiku folku v rámci pole literární-

ho,10 ale jeho primární formou projevu je forma hudební: píseň jako specifická forma orální 

poezie; píseň jako původní forma básnických textů; píseň jako moderní forma poezie. „Fol-

kovou hudbou se původně rozumělo hnutí za obrodu anglosaské lidové písně11 prostřednic-

tvím aktualizující interpretace,“12 a soudobých výrazových prostředků. Lidová píseň svými 

těsnými vazbami na konkrétní historické období otevřela prostor pro tvorbu nových písní vy-

jadřujících pocity soudobých lidových vrstev osobitými lidovými i moderními hudebními 

formami (Joe Hill, Woody Guthrie, Pete Seeger & The Weavers, Kingston Trio, Joan Baez, 

Buffy Saint-Marie, Phil Ochs) a postupně i prostor pro literárně zdatnější zpívající básníky s 

kytarou (Bob Dylan, Donovan, Leonard Cohen, Arlo Guthrie). V průběhu šedesátých let zača-

la podléhat kulturnímu transferu a pronikat do nových společenských kontextů. V těchto kon-

textech se začala odrážet třemi možnými způsoby: přejímáním a adaptací anglosaských lido-

                                                                                                                                                                                     
vání, vyřazování). P. Bourdieu pokládá každý takovýto pohyb za jednu etapu společenského stárnutí, proto od 

těchto temporálně ukotvených pohybů odlišuje navíc trajektorie vnitro-generační. 
7 Srov. Bourdieu 2010: 100 
8 Srov. tamtéž: 283–284 
9 Srov. tamtéž: 282 
10 Teorie polí vstupuje do literárně-vědeckého diskurzu v protikladu k typům literární kritiky, která se neohlíží na 

kulturní a sociální kontext (parerga et paralipomena: dle Schopenhauera zanedbávané okolí textu). Umisťuje 

literární text do kontextu soudobé produkce, v jehož rámci je nutné dílo také primárně interpretovat (sekundárně 

pak i v aktualizovaných kontextech). Literární pole představuje pole sil, které působí na každého, kdo do něj 

vstoupí. Tato strukturní podřízenost „postihuje jednotlivé umělce v nestejné míře podle toho, jakou pozici zaují-

mají v literárním poli,“ (Bourdieu 2010: 73). 
11 Obroda lidové písně v anglo-americkém kontextu (folk music) byla vyvolána zájmem o sběratelství lidové 

písně (americké zpěvníky lidové písně ze 40. let tak obsahují i písně české). Pojem „folk music“ v tomto prosto-

ru odkazuje k etnickému smyslu, proto se zde dříve vžilo spíše označení Contemporary Urban Adult Music (con-

temporary folk) nebo modern folk odlišující modernost písně lidu na bázi venkov – město, minulost – přítom-

nost. 
12 Prokeš 2003: 154 
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vých a umělých písní, aktualizací lidových písní z vlastní tradice, tvorbou nových folkových 

písní (utváření osobnosti folkového písničkáře).13  

Tak se i české folkové písničkářství obratem k prostředkům vlastního jazykového a 

kulturního systému stává specifickou folkovou variantou. Její specifičnost je ještě více umoc-

ňována politickými, sociálními a kulturními podmínkami prostoru, do kterého vstupuje a pod-

léhá v něm vývoji. V období komunistické totality představuje český folk také do jisté míry 

prožitek západního systému a také se mnohem více stává objektem zásahu moci než kdekoliv 

jinde na světě. Dle P. Houdy folk poskytuje z pozice na pomezí oficiality a ne-oficiality „klíč 

k rozporuplnosti doby,“ výhodnou dobovou platformu pro politické texty, které z dnešního 

pohledu mohou sloužit jako vhodné zrcadlo pro přemýšlení o normalizaci.14 

Hudebně-vědná teorie folkové písničkářství zařazuje do kategorie non-artificiální hud-

by.15 Folkové písničkářství se tedy projevuje jako moderní forma lidového trubadúrství proni-

kající z uzavřeného světa venkova do globálního světa populární hudby. 

Populární hudba v souvislosti s rozvojem zvukového záznamu zaplňuje společenský prostor progresiv-

ním přejímáním globálních hudebních dispozic, a tím je jí umožněno znít pokaždé nově a zároveň téměř 

všude, mnohdy pro její nekonzervativní charakter až pobouřlivě. Dalo by se o ní říci, že se stává do určité 

míry lidovou hudbou 20. a 21. století,16 specifickým projevem kulturních hodnot typických pro daná období 

a tím i dalším z mnoha řečišť a bojišť o významy a vášně. Je schopna člověka doprovázet každým dnem, její 

všednost způsobuje masovou oblibu a dokáže formovat vkus efektivněji než hudba vážná.17 Zároveň také již 

úplně rozrušuje evropskou tradici požadavku čistého hlasu. L. Dorůžka mluví v souvislosti s populární hud-

bou o příznačném „škrholismu,“18 který poznamenává její vnímání. Tím označuje paušální odsuzování po-

pulární hudby jako hudby automaticky nekvalitní, což jsou názory mnohdy podmíněné buď generační vzdá-

leností k mladému hudebnímu žánru, nebo uzavřeností a pasivitou posluchače.19 Podrobit text populární 

                                                           
13 Dorůžka 1983: 96  
14 Houda 2014 
15 Ta stojí v protikladu k hudbě artificiální (vážné) a v této opozici se vyznačuje typově standardizovaným zákla-

dem tvorby, zeslabeným významem skladebné jedinečnosti (werkcharakter), zvýrazněným podílem interpretace, 

spontaneitou vnímání a spotřeby, bezprostředním zastoupením sociálních a psychických funkcí, širokou kon-

zumní základnou a do jisté míry také zbožním charakterem závislým na ekonomických mechanismech. Do non-

artificiální hudby se zařazuje většina hudebních žánrů od hudby folklorní až po hudbu taneční. 
16 Populární hudba si z folkloru vybírá její nejatraktivnější zábavné rysy: jednoduchost a bezprostřední sepětí 

s každodenním životem. Od folklorní hudby se ale liší nejen jinými dobovými podmínkami vzniku a zaměřením 

na globální prostor, ale také způsobem šíření a s tím související životností skladby. Lidová hudba, určená kon-

krétnímu prostředí a šířící se orálním předáním v historickém vývoji tu stojí s atributem věčnosti proti globální 

hudbě populární. Ta se šíří prostřednictvím moderních technologií, které způsobují rychlé prostřídání jejího 

repertoáru: „populární hudba je bez okamžitého a bezprostředního styku s obecenstvem přítomnosti mrtvá a 

nemyslitelná,“ (Dorůžka 1981: 16) 
17 Srov. Čechák 1981 
18 Dorůžka 1981: 255–256 
19 „Většina posluchačů zůstane, bohužel, vždycky jen na jejích nejnižších stupíncích; je však dost těch, kteří se 

dostanou dál. Ale ve vztahu mezi hudbou a posluchačem připadá aktivní úloha vždycky posluchači; hudba je tu a 

čeká, aby byla objevena.“ (Dorůžka 1981: 257) 
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hudby sémantické analýze bývá problematické. Jeho definitivní smysl vzniká až v interakci s dalšími slož-

kami, které se podílejí na celkovém významu písně (zpěv, zvuková složka, videoklip, scénografie koncertu 

apod.). Proto se také „největší pozornosti badatelů těší texty folkových písničkářů: jedná se o hudební žánr, 

kde slova alespoň zdánlivě tvoří hlavní součást sdělení a hudba či vizuální složka hrají až sekundární roli.“20 

Podobným možnostem se od osmdesátých let dostává i písni rockové (rockové poezii) a v současnosti i písni 

hip-hopové. Tyto písňové varianty oproti folku zachovávají vrstevnatější vztah se sociokulturními aspekty 

doby a vytvářejí si širší vazby s emblematickými symboly (móda, přístup k médiím). 

Folk se v poli populární hudby pohybuje jako kolísající trajektorie, která před transfe-

rem popové poetiky do struktury písničkářských textů přesahovala do hlavního proudu pouze 

výjimečně a pokud ano, bylo zapotřebí určitých kompromisů (cenzura, autocenzura, zamítnutí 

vlastní tvorby). Je to dáno především tím, že svou neformálností stojí v přímém protikladu 

k většinové spotřební hudbě: „zpěváci s kytarou […] si zpravidla, věrni staré lidové tradici, 

neberou ubrousek před ústa, a pro svou prostořekost nemívají právě lehký život.“21 Folk do 

tohoto prostoru vstupuje s posláním ochránce hodnot ohrožených konzumní a ideologickou 

kulturou. Prostřednictvím referenčních „písní o něčem“ (topical songs, thematic songs)22 od-

kazuje k aktuálnímu světu. Pohybuje se tu formou generační výpovědi23 s charakterem nedů-

věry k autoritám, a důvěry v racionální svobodu jako karnevalový klaun podvracející zneuži-

tou a mlhavou hierarchii hodnot, zejména hodnot pole mocenského a kulturního (karnevaliza-

ce). Přináší do struktury populární hudby témata, která v ní do té doby nezaznívala (negativní 

stránky společnosti, války), a staví se proti ní s hlasem pravdomluvnosti, jako by do jisté doby 

zamlžovala skutečnost.24 To je považováno za největší přínos folku pro populární hudbu: vy-

mezuje se jako „návrat k písničce, která tryská z podstatných rysů své doby, citů, nálad i pře-

svědčení jejích lidí, chce jim něco říci a nechce být jen kosmetickým prostředkem 

k nezávaznému a povrchnímu zpříjemnění daného okamžiku.“25 

Z hlediska hudební a literární typologie jde o synkretický žánr sdružující několik poe-

tických principů v jeden celek. Pro výstavbu vlastního výtvoru (hudby, textu) se inspiruje 

                                                           
20 Segi 2017: 55 
21 Dorůžka 1981: 18 
22 L. Dorůžka (1981) staví „písně o něčem“ do protikladu k „písním k holení.“ 
23 Každá nová generační kohorta si vytváří nové nastavení tolerancí k normám a jevům mimo ni. Nová generace 

provádí zúčtování se starým řádem a pojmenovává rozdíly mezi proklamovaným a uskutečněným, mezi vytvo-

řeným a vysněným (srov. Merta 1990: 54). K tomuto účtování dochází nejčastěji po uplynutí každých deseti let. 

Každá nová generace si dle Merty musí položit několik zásadních otázek, protože žádná generace nepředstavuje 

jednolitý celek a je potřeba ji alespoň částečně hodnotově ucelit. Tyto otázky se týkají generační identity, jejího 

směřování, přijímané a odmítané hodnotové struktury a konkretizace prostoru působnosti (srov. Merta 1990: 54–

55). 
24 „Do hlavního proudu populární hudby vstoupila početná a podnětná kategorie autorů – písničkářů, kteří pře-

svědčují silou své osobnosti. Považují za své samozřejmé právo zpívat o všem, o čem se jim zachce, posluchači 

jim věří a neočekávají od nich, že je budou jen nezávazně bavit.“ (Dorůžka 1981: 86) 
25 Dorůžka 1981: 86 
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v okolních částech kulturního pole, a tím se částečně stává součástí jiných žánrů a zároveň i 

nového pojetí žánru folku. Příslušnost konkrétních činitelů k folkové hudbě a jejím různoro-

dým variantám není dána hudebními a literárními poetickými prostředky, ale faktory socio-

kulturními. V perspektivě hudební kategorizace folku bývá někdy za příznačnou označována 

akustická kytara. Tato interpretace je ale poněkud zavádějící, jelikož: a) akustická kytara je 

primárním hudebním nástrojem také u country, trampské hudby, akustické latinské a jazzové 

hudby a u „unplugged“ verzí ostatních variant populární hudby; b) akustická kytara ve folko-

vé hudbě představuje pouze nejrozšířenější hudební nástroj (vzrůst obliby po válce, lehce pře-

nosná, vhodná pro masové užívání). Vedle klasické kytary existují folkoví písničkáři, kteří 

užívají jiné strunné a elektrické nástroje (ukulele, elektrická kytara), bicí soupravy (cajon), 

akordeon či klavír. I tato široká instrumentální variabilita napomáhá folkové hudbě 

k dynamickému přesouvání mezi jednotlivými žánry.26 Písničkáři dle inspiračních zdrojů lite-

rárních i hudebních inklinují různými směry a tím může každý vstupovat do kulturního pole 

se specifickým pohledem na svět a obsazovat různé prázdné pozice (autorský pluralismus).27 

Folková píseň představuje jedno z dalších paradigmat vzájemnosti mezi hudbou a lite-

raturou. Zaujímá pozici mezi dvěma uměními, čímž se podtrhuje potřeba intermediálního pří-

stupu. Píseň, formálně a významově zapadající do paradigmatu literární i hudební teorie, se 

obecně charakterizuje jako „kratší lyrická skladba určená ke zpěvu, nebo jej svým laděním 

evokující.“28 Její vnitřní zvuková stránka má stylizovaný intonační a rytmický charakter vy-

stavený distinktivně jako protipól stylu mluvního. Po kompoziční stránce je paratakticky a 

souměrně členěna na jednotlivé strofy, které jsou doplněny refrénem (kruhová kompozice). 

Poeticky směřuje k výrazové prostotě sdělnosti a snadné zapamatovatelnosti.29 Ve vztahu 

k básni se může projevovat několika způsoby: a) jako samostatná kategorie; b) dvě blízké 

navzájem se ovlivňující kategorie,30 jejichž trajektorie se v hierarchii propojují a prostřídávají 

                                                           
26 Těmito přesahy mohou v rámci folkové hudby existovat všechny žánry a mezi-žánry. Tím nedochází pouze 

k ovlivňování folku jinými žánry, ale také k opačnému procesu vlivu folku na jiné žánry. Dochází tak ke vzniku 

folk-rocku (Bob Dylan, John Lennon, Jim Morrison), folku vycházejícího ze šansonu (Boris Vian, Georges 

Brassens), židovského hudby (Leonard Cohen, Randy Newman), národních folklorních písní (Ewan MacColle) 

ad.  
27 O charakteristice pojmu písničkář bude řečeno níže v kapitole Narativní strategie humoru v české folkové 

písni. 
28 Mocná 2004: 455 
29 Srov. tamtéž: 455 
30 B. Václavek (1963) píše o vlivu živého slova na slovo tištěné, který pramení z probouzení estetických kvalit 

fónické vrstvy češtiny: „neboť slovo živé, slovo mluvené a zpívané, slovo žijící přímo v ústech lidu a národa je 

vždy základem a regeneračním zdrojem pro slovo literární a umělé, slovo šlechetné a koncentrované, které ně-

kdy příliš lehce se dovede vzdálit svého živého zdroje a proměnit se v papír. I to je kousek vnitřní obrody, kterou 

prožíváme.“ (Václavek 1963: 297) 
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(někdy slovesné umění žije slovem psaným, jindy mluveným či zpívaným);31 c) kategorie 

využívající složek básnické struktury (zhudebňování básnických textů);32 d) specifická vari-

anta básnické formy. Pro písňový text je příznačné, že jeho vyzdvihování básnických hodnot 

je na vzestupu většinou v době stagnace zájmu o poezii; v době vymezování se vůči poezii 

předcházejícího období novými uměleckými hodnotami (ohlasová poezie 19. století, V. Há-

lek, V. Šolc, poezie šedesátých let 20. století, částečně po Sametové revoluci)33 nebo v době, 

kdy se stává efektivním prostředkem pro masové šíření myšlenek zasazených do struktury 

textu (husitské písně).  

Tento způsob uchopení diskurzu písně ukazuje, že píseň na úrovni literárního diskurzu 

již několikrát pronikla do dějin naší i světové básnické literatury a jejího kánonu.34 Zároveň se 

ale opakovaně tento diskurz dostává do rozporů s literárně-vědným diskurzem, ve kterém při 

analýzách vztahů mezi textovou a hudební složkou35 dochází jednou k přijímání písňových 

textů do literatury, podruhé k jeho odmítání. Dle Emy Stašové by se nemělo zavrhování fol-

kové písně bagatelizovat, a pokud písničkář svým textem „brání před automatizací“36 a vyvo-

lává kromě reference na skutečnost i estetické hodnoty, „měl by se jeho přínos literárnímu 

světu posuzovat se vší vážností a pozorností.“37 Tuto problematiku můžeme konkretizovat 

prostřednictvím literárního a literárně-vědného diskurzu: 

 

 

                                                           
31 Srov. Václavek 1963: 295 
32 K tomuto principu se folkoví písničkáři explicitně uchylují z obdivu, ale mnohem častěji k tomu dochází 

v dobách stagnace vlastní tvorby (nedostatek inspirace, ztráta většinového publika, neschopnost se vyrovnat 

s novým kontextem). Frekventovaněji k těmto kroků dochází spíše u rockové (V. Mišík) než u folkové písně. 

Vliv zde má jistě i písňová tradice v českém písemnictví (F. Gellner, J. Kainar), ale někdy bývá za inspirativní 

krok považována deska polského písničkáře Czeslawa Niemena „Enigmatic“ (1970) se zhudebněnými básněmi 

katolického básníka Cypriana Norwida. Tímto krokem se sice mohou ukázat nové kvality básnické, ale často 

také může docházet k dezinterpretaci básně či ke zkreslení myšlenky (srov. Merta 1990: 134–137). K tomu může 

docházet také při přebírání skladeb jiného interpreta do vlastního repertoáru. V rámci českého folku je v tomto 

smyslu rozporuplně přijímáno např. album Večer s písní Karla Kryla Daniela Landy nebo Nohavicovy tematické 

večery s písněmi Karla Kryla. 
33 K těmto stagnacím dochází zejména v reakci na předchozí ideologicky infikovanou a normativní poezii. Uvol-

něná písňová forma do tohoto pocitu odcizení přináší svobodu a hravost. 
34 Vedle těchto kanonizovaných autorů (Hálek, Šolc, Kryl) můžeme do tohoto diskurzu zahrnout také každého 

autora písňového textu, který alespoň s minimálními ambicemi konstruuje významově svůj „text k poslechu“ 

uměleckou a strofickou formou. V tomto ohledu zaujímají skutečné básnické kvality textu roli sekundární. 
35 Primárně v tomto případě jde o polemiky týkající se schopnosti autonomie textu. Sekundárně se mohou otázky 

obracet na samotné tvůrce a jejich upřednostňovanou složku při tvůrčím procesu. V Prokešově knižně vydaných 

seminárních materiálech „Nebýt stádem Hamletů“ (1994) na tyto otázky odpovídají české osobnosti folkové 

písně. Odpovědi potvrzují individuální charakter a variabilitu složek; pro některé je dominantnější složka 

hudební (S.Janoušek), pro některé textová (J. Dědeček) a jiní svědomitěji zachovávají mezi složkami 

rovnocennost (Kryl).  
36 Jakobson 1995: 32 
37 Stašová 2009: 38 
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1) Literární diskurz: 

Pojmy píseň a báseň obecně představují společenské jevy se shodnými východisky. Obě formy 

užívají stejné prostředky pro výstavbu textu (rým, rytmus, asonanci, metafory apod.), evokují melodii38 

a jsou schopny existovat pouze v uzavřeném společenství těch, kteří s nimi přijdou do kontaktu. Přesto 

mají oba diskurzy své specifické rysy, které nelze směšovat a zaměňovat. Píseň a báseň zaplňují prostor 

na jiných kontextuálních a institucionálních úrovních; jejich vývoj byl rozdělen vynálezem knihtisku a 

liší se také typem čtenáře39, způsobem čtení a odlišným prožíváním času. Čtení básně podléhá nastave-

nému tempu čtenáře, „čas písničky naproti tomu neúprosně plyne.“40 Písňový text oproti tradiční básni 

klade zvýšený důraz na pravidelnou a přesnou rytmičnost, pravidelné rýmové schéma a na jednodušší 

formy vyjádření podléhajících melodii.  Na úrovni diachronického systému veršových forem nelze 

opominout ty formy, které pronikaly do kulturního pole a působily v něm svým zpěvným zaměřením. 

Tím dochází mezi uvedenými diskurzy ke vzájemným transferům. Tyto transfery se mohou uskutečňo-

vat na úrovni výrazové, motivické, tematické i kompoziční. Vedle písňových textů těžících 

z básnického umění tak mohou také existovat básně těžící z umění písňového.  Báseň si od písně vybírá 

její „šarm, lehkost rytmu, sevřenost, zpěvnost, vtip, originalitu, schopnost tvořit náladu, uvolňovat napě-

tí zakleté mezi slovy, tvořit z nich smysluplné oduševnělé celky, zakončené pointou.“41 O tomto vzá-

jemném ovlivňování V. Merta píše, že písňový text sice nemůže nikterak formálně předstihnout či obo-

hatit klasickou poezii, ale může jí dodat nové úhly pohledu na skutečnost a širší repertoár témat 

k reflexi,42 čímž může dle našeho výkladu zaplňovat kulturní pole ve smyslu poezie svého druhu. 

Tím se do polemického prostoru dostávají také polemiky týkající se distinkcí mezi básníkem a 

písničkářem. Otázky se zaměřují na charakter písničkářova přístupu při tvůrčím procesu: jde o skuteč-

ného básníka nebo jen o sečtělého zpěváka?“43 Tyto otázky vyvolává především přesah folkového pís-

ničkářství z uměleckého pole do pole populárně-kulturního, čímž se jednotný pohled na ambice „básní-

ka s kytarou“ problematizuje. Shodně s V. Mertou musíme zdůraznit, že rámec populární hudby posky-

tuje místo i pro básníky a rámec hudby umělecké zase místo pro estrádní umělce.44 Pokud přijmeme te-

zi, že písničkář je specifickým typem básníka, narazíme na shodné vymezení, jako tomu bylo výše ve 

vztahu mezi básnickým a písňovým textem. Nejvýrazněji tento vztah vymezuje Ema Stašová, pro kte-

rou písničkáři zaujímají pozici, ze které „převyšují básníky schopností interpretace.“45 Oproti tomu mají 

                                                           
38 Touto charakteristikou ovlivňuje hudba poetický text, který se z jejích kategorií nemůže vymanit (srov. Peč-

man 1986: 43). E.Pound  tvrdí, že: „Každá lidová písnička má alespoň jeden zcela jasný verš nebo sentenci. 

Tento verš odpovídá hudbě. Obvykle utvářel melodii.“ (Pound 2004: 179) 
39 Báseň se vyznačuje svým určením pro připravenějšího adresáta (je určena intenzivní a individuální četbě). 

Naopak píseň se snaží do prostoru proniknout agresivněji a zasáhnout větší množství adresátů včetně těch nepři-

pravených. 
40 Merta 1990: 23 
41 Merta 1990: 25 
42 Merta 1990: 23–26 
43 Šenkapoun 2009 
44 „Text populární písně nemusí být automaticky špatný. Každý žánr má své řemeslníky, osobnosti i epigony a 

grafomany. Pop má i básnící textaře, a folk estrádní dechovkáře, šantaly, provokatéry a břídily,“ (Merta 1990: 

103).  
45 Stašová 2009: 37 
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ale slabší formální a strukturní stránku veršů, která je omezena písňovou sevřeností (rozsah, rým, čas), a 

jejich slovní eliminaci v textu snadno doplňuje hudební složka.46 

2) Literárně-vědný diskurz: 

V literárně-vědném diskurzu probíhají polemiky ve dvou směrech: a) v teoretickém ukotvování 

obsahů předcházejícího literárního diskurzu; a b) v otázkách týkající se autonomie či intermediality pís-

ňového textu. K rozporům o patřičnosti či nepatřičnosti písňové formy poezie do diachronních literár-

ních systémů je vhodné připomenout polemiky týkající se díla V. Hálka. Zpočátku byl jeho zpěvný 

harmonizující tón čtenářskou veřejností přijat jako ideální výraz imanentní vývojové tendence. Postup-

ně je ale pro tuto zpěvnost a harmonizaci kritizován (polemiky 90. let 19. století), čímž jeho pozice 

v kulturním a literárním poli kolísá. Jan Mukařovský studií „Vítězslav Hálek“47 tuto problematiku na-

vrací do literárně-vědného pole a určuje zásadní kritérium: je potřebné odstranit „zabarvující filtr“ sporů 

devadesátých let a snažit se na dílo nahlížet z perspektivy určení místa díla v literatuře své generace. 

Tím se dostáváme k zásadní tezi: zpěvná a harmonizující poezie (V. Hálek) na vrchních pozicích lite-

rární struktury je dána dobovými pocity čtenářské obce. Podobně se do vrchních literárních pozic do-

stávají za první republiky politicko-satirické písňové texty (V+W) a v šedesátých letech písňové texty 

naivní (J. Suchý). 

V otázkách týkajících se autonomie písňového textu dle Františka Trávníčka „panují dva zřej-

mě neslučitelné názory.“48 Na jedné straně je zastáván názor, že oddělovat text od hudby v tomto feno-

ménu nelze (J. Černý, L. Dorůžka, J. Vlček, P. Houda)49, na straně druhé je prosazována funkční schop-

nost autonomie v rámci intermediality písňového textu (F. Trávníček, J. Lukeš).  Objevují se také in-

termediální teorie zdůrazňující možnost přístupu k písni ze dvou či více stran, které poskytují dílčí in-

terpretace ke komplexní sémantice písně (P. A. Bílek, R. Novák).50  

Linie přijímající autonomii písňového textu nijak nenarušují jeho intermediální charakter a stá-

le jej pojímají jako plurimediální produkt se schopností mediální redukce (relativní samostatnost slo-

žek) a intermediální tematizace. Polemičnost nastává až v případě literárního textu, který dokáže svým 

osamostatněním pronikat do literární sféry kulturního pole. Jedním z propagátorů zahrnutí písňových 

                                                           
46 Tamtéž: 37 
47 Mukařovský 1935 
48 Trávníček 2003: 769 
49 Pro L. Dorůžku píseň reprezentuje nedílný celek melodie a textu. Uznává, že větší pozornost je právoplatně 

věnována textové složce, protože slova mají konkrétnější význam než tóny, přesto ale apeluje: „nikdy neposuzuj 

text bez přihlédnutí k hudbě,“ (Dorůžka 1981: 40). Pro J. Černého by případné oddělování složek bylo „jako 

kdybychom chtěli ze štrúdlu zpátky získat jablka,“ (Trávníček 2003: 769) a pro J. Vlčka nemohou složky existo-

vat samostatně, jelikož obě evokují melodii a myšlenku (srov. Vlasák 2010: 374–378). 
50  Petr A. Bílek (srov. Bílek; Činátlová 2010: 58–59) považuje každou složku podílející se na celkovém význa-

mu písně v kulturním prostoru (kromě textu a hudby také např. videoklip, textové přílohy v bookletu) jako poly-

sémickou a neopominutelnou (kombinace): každá by měla poskytovat bránu do celého světa díla. Zároveň ale 

přiznává textové složce klíčovou roli na významové výstavbě písně. Text svému potenciálnímu posluchači (ad-

resátovi, receptorovi) nabízí zapamatovatelné soubory slovních spojení; je schopný trvat v čase a prostoru i mi-

mo poslech a je schopen separovat své části (např. zapamatovatelnost refrénu). Hudební složka se otevírá audi-

tivnímu a auditivně-vizuálnímu vnímání, je schopna být vnímána opakovaně a je zcela závislá na publiku. Dle 

Radomíra Nováka je intermediální „fungování hudby v literatuře mnohovrstevnaté a projevuje se jak v mimo-

textové, tak v textové a tematické rovině literární komunikace,“ (Novák 2017: 20). 
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(zejména právě folkových) textů do této sféry je Jan Lukeš. Ten se v článku Text versus poezie?51 staví 

proti tvrzení L. Dorůžky,52a vytýká hudební kritice, že sice místy písňovému textu věnuje pozornost, ale 

většinou to o samotném textu nic nevypovídá. Tuto výpovědní hodnotu by měla poskytnout kritika lite-

rární. Zároveň ale nechce písňové texty „jednoduše poměřovat kritérii tištěné poezie, protože jejich 

způsob uplatnění je jiný. Obě sféry žijí ve vzájemně těsném vztahu, a dokonce i v částečné závislosti.“53 

Apeluje, aby literární i hudební kritika zvážila moderní přístupy a hodnoty.54 Obecně se písně populární 

hudby projevují krátkodobou životností a rychlou nahraditelnosti, existují ale i písně přežívající svou 

dobu vzniku nejen z důvodu jejího statutu historické relikvie, ale také z důvodů estetických a umělec-

kých hodnot přisuzujících písni specifickou formu literárního textu. B. Hoffmann to argumentuje tím, 

že „obsahují i ingredience, vitamíny a živiny, které potřebuje nejen člověk včerejší, ale i dnešní – a snad 

i zítřejší.“55 Častým argumentem pro zařazování písňových textů do literatury je její opora o antické po-

slání lyriky: tj. býti předávána ústním podáním recitací či zpěvnou mluvou za doprovodu lyry. Petr To-

mášek56 spatřuje v tomto smyslu analogický vztah písně k dramatu, které se z původní realizace hudby 

a literatury vydělilo jako samostatný žánr. 

Tato významová rozvětvenost, která plyne z obsahů vymezených diskurzů, nás přivádí 

do místa, ve kterém jsme nuceni si zvolit způsob práce s diskurzem folkové písně. Když se 

navrátíme ke slovům E. Stašové, jsme ochotni přijmout tvorbu českých folkových písničkářů 

jako součást literatury ve vztahu k dobovému diskurzu (jazykovému, hudebnímu). Zároveň 

přijímáme její intermediální charakter, ze kterého jsme nuceni textovou složku vyjmout, jeli-

kož soudobá literární kritika tomuto diskurzu nevěnovala dosud dostatek pozornosti. Shodně 

s F. Trávníčkem respektujeme: „spojitý účinek obou kódů, tedy specifickou funkci písňového 

textu, ale nebojme se s ním zacházet jako s textem; jen takto jsme totiž schopni objevit jeho 

skryté, dosud neviditelné estetické možnosti.“57 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Lukeš 1988/2010: 368–373 
52 Dorůžka 1981: 40 
53 Lukeš 1988/2010: 371 
54 Jan Lukeš se neptá, zda se má víc číst nebo poslouchat, ale nabádá ke vzetí obou variant na vědomí tak, aby 

přinášely prostor pro tázání a umožnily způsob práce umožňující rozlišit „ve které z obou oblastí najdeme hlubší, 

působivější, pravdivější a autentičtější svědectví o nás samých i o světě kolem,“ (Lukeš 1988/2010: 371)  
55 Hoffmann 2015: 324 
56 Tomášek 2005: 146 
57 Trávníček 2003: 769 
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1.2 Úvod do „malých dějin“ české folkové písně 
 

1.2.1 Doba před-folková: kořeny české folkové písně 

 

Vymezení genologické oblasti folkové písně nemůže být úplné, pokud se alespoň krát-

ce nezaměříme na obecné genologické rysy zpívané poezie. Následující kapitola představí 

humor jako jednu ze základních antropologických konstant. V případě písně můžeme taktéž 

hovořit o jejích charakteru antropologické konstanty. Dalo by se říct, že tu „písničkáři […] 

byli odjakživa, jen v trochu jiné podobě.“58 Entita tvořící písňový narativ vstupuje do starově-

kých a antických textů (Epos o Gilgamešovi, Illias, Odyssea), aby zvýšila půvabnost epického 

vyprávění. Jiné poslání zpívaného textu přinášejí biblické a evangelické texty, které zpěvnými 

hymnickými tóny zdůrazňují podstatu hodnot danými vyprávěním. Stvoření lidstva i podstata 

jeho existence je i v těch nejstarších textech spjata se zpěvem. Původní zpěvné rozvíjení pří-

běhu a hodnot proniká i do středověkého křesťanského básnictví a dalších středověkých pís-

ňových žánrů (písně žáků darebáků, trubadúři, truvéři a minnesang). V té době vedle teolo-

gických a religionistických témat do písně pronikají i písně s laickými tématy referující ke 

každodennosti (např. písně milostné, satirické či baladické).59 Nadále se více uzpůsobuje 

noblesnosti (renesance), literárnosti (humanismus), prvkům individualismu (romantismus) a 

posléze dává vedle písní uměleckých vyniknout i do té doby na periferii se vyvíjejícím písním 

lidovým a pololidovým. Symbolická postava písničkáře vstupuje do diachronních kulturních 

kontextů, aby za doprovodu hry na dobové hudební nástroje povznášela mysl a vypověděla 

své záznamy o světě, ve kterém přijímá roli toulavého poutníka.   

Následující vývoj poskytuje písni prostor pro semknutí s konkrétními společenskými 

skupinami (umělé ohlasové písně, deklamovánky a vlastenecké písně, dělnická píseň, šantá-

nová a kabaretní píseň, trampská píseň, častuška apod.). Píseň se tu ukazuje jako sociálně-

kulturní diskurz odrážející vývoj a proměny společnosti. 

Důsledkem tohoto imanentního vývoje je i píseň folková a s tím související obrat bás-

nictví zpět k fónické podstatě verše. M. Grygar k tomu říká, že „kdykoliv v literatuře sílí ten-

dence odpoutat se od tíhy bezprostřední sdělitelnosti, stoupá přitažlivost hudby,“60 a 

k podobnému opodstatnění zpívané poezie se dobírá i B. Václavek: „slovo živé, slovo mluve-

né a zpívané, slovo žijící přímo v ústech lidu a národa je vždycky základem a regeneračním 

                                                           
58 Prokeš 1994: 156 
59 Potenciál těchto písní navazuje taktéž na tradici antického písemnictví, ale liší se eliminací božských témat ve 

prospěch projekce pozemského života (láska mezi člověkem a člověkem, společenské mravní a sociální podmín-

ky, rytířská hrdinnost, božský mýtus nahrazen tajemným mýtem lidovým). 
60 Grygar 2008: 41 



21 
 

zdrojem pro slovo literární a umělé.“61 Folk se opírá o všechny genologické aspekty písně, ale 

pokud se zaměříme pouze na folkovou píseň a její východiska v rámci českého kulturního 

kontextu, tak můžeme na obecné rovině odlišovat: 1) inspirativní zdroje domácí a 2) zahra-

niční (ohlasové). 

Jak si nyní ukážeme, folková píseň se na úrovni literární i hudební poetiky inspiruje, kde mů-

že. V rámci českého prostoru se na obecné rovině obrací k těmto zdrojům: a) k folklorním 

hudebním formám lidovým a pololidovým; b) k tradici vlasteneckých a politických písní prv-

ní poloviny 19. století; c) k písňovým formám přelomu 19. a 20. století; d) k linii poezie první 

poloviny 20. století; e) k poetice Osvobozeného divadla; a v následujícím období také k: f) 

k poetice malých divadel a J. Suchého; a g) k poetice pole domácí a zahraniční populární 

hudby. 

a) Folklorní hudební formy (píseň lidová a pololidová) 

B. Václavek lidovou písní označuje píseň, která byla původně složena jednotlivcem (a 

tím tedy písničkářem) a později byla formována v kolektivu, čímž se stala projevem „základ-

ních charakteristických rysů duševního života lidu.“62  Lidová píseň byla v průběhu dvacátého 

století transformována populární hudbou nebo ideologickými dogmaty, čímž ztratila na své 

autenticitě.63 Ta zůstala zachována před nástupem folku vesměs jen ve starších folklorních 

sbírkách (K. J. Erben, F. Sušil, F. Bartoš), k nimž se někteří folkoví písničkáři, někdy pouhou 

náhodou, dostávají a objevují zpětně půvabnost lidové písně (aktualizace).  Folklorní hudba se 

v rámci celosvětového folku stává hlavním distinktivním rysem mezi jednotlivými národními 

variantami. Folk se obratem k vlastní tradici a kořenům národní identity stal moderním proje-

vem folklorismu; a proto také někdy bývá označován za folklor městský. Folklorní umění 

folku poskytuje propojení s předchozími generacemi: je „historickou duší a zahradou i kostni-

cí lidu.“64  Folk si od folkloru vybírá důraz na opravdovost prožitku, schopnost postihnout 

všechny stránky života a podrobit je kritice, touhu po silném emocionálním propojení, cizost 

k některým společenským jevům (pseudofilozofie, cynismus, nedostatek humoru), orální for-

mu přenosu či fixaci s pamětí a tendenci ke kolektivnímu sdílení. „Folk si z folkloru vybírá 

hravost a přidává ironický nadhled.“65 Na úrovni výstavby textové struktury přejímá důraz na 

                                                           
61 Václavek 1963: 45 
62 Václavek 1963: 54 
63 F. Halas o ní v roce 1946 píše: „dnes už nejde o romantickou touhu po jejich obrodě, jde jen o záchovu,“ (Ha-

las: „Písniček se držte.“ In: Bystrov 2016: 41). 
64 Srov. tamtéž 
65 Merta 1990: 49 
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detaily (folklorní přiřazování detailů),66 lidový projev veselosti,67 ustálenost motivů a synkre-

tickou povahu textu (hudba – text – tanec; umělecký – funkční synkretismus). Folklor posky-

tuje pro folk širokou škálu lidových i pololidových sub-žánrů. Vstupem folku do kulturního 

pole bylo dosaženo záchrany a aktualizace lidové písně: folkoví písničkáři tak „dokázali pro 

populární hudbu našeho století vybudovat z lidových tradic něco více než jen marnou snahu o 

pietní konzervování minulosti.“68 Lidová hudba se u některých českých folkových písničkářů 

stala v různých úpravách větší součástí repertoáru (J. Hutka, D. Andrtová-Voňková). 

Podobně si folk vybírá i z různých žánrů písní pololidových. Je možné vysledovat in-

spiraci folkové písně v různých modlitbách, ukolébavkách, písních pracovních, svatebních a 

zejména v písních kramářských a jarmarečních. Tradice kramářské písně zahrnuje období od 

středověku až po dvacáté století, kdy její vývoj ustrnul na pouhé kulturní kuriozitě. Její hod-

nota byla zeslabena nejprve na úrovni textové (rozvoj žurnalistiky v polovině 19. století) a o 

něco později i na úrovni hudební (rozvoj šantánové, revuální a kabaretní scény; pronikání 

lidovky a dechovky do kulturního pole). Folk přejímá z tradice kramářských písní jejich cha-

rakteristické rysy textové i rysy samotného písničkáře. Kramářská píseň představuje žánr ve-

řejně prezentovaného veršovaného zpravodajství, které je šířeno prostřednictvím letákových a 

drobných tisků určených k prodeji na jarmarcích a poutích.69 Do českého kulturního pole pro-

nikala kramářská píseň pravděpodobně transferem z pole vídeňského a německého. Vývoj 

české kramářské písně podléhal interakci s těmito poli, které více typizovaly dobové trendy 

(vídeňské písničkářky: „liedeweiber,“ vídeňští harfenisté). Svým zpravodajským, zábavným a 

didaktickým charakterem je její narativ výhradně epický, doplňovaný velkým počtem autor-

ských komentářů, úvah a detailních popisů. Z hlediska jazykové a výrazové stránky kramář-

ského narativu se její rétorika obrací k jednoduchému, střízlivému a popisnému jazyku vý-

pravného stylu. Z hlediska hudební kompozice se často obrací k jednoduchým a dobově zná-

mým melodiím (lidové melodie, lidová notečka, melodie balad, kuplety, trubačská nota). Ve 

vztahu k písni lidové v tomto směru buď rozšiřuje její text o další dimenze, nebo její původní 

znění parodizuje. Textová kompozice se vyznačuje úvodní apostrofou, čtyřveršovou strofou, 

osmislabičným veršem a cyklickým schématem lexikální struktury textu. Tematicky se obrací 

k atraktivním tématům každodenního života a lidové zvědavosti (milostné písně, historické a 

                                                           
66 Srov. Vodička 1998: 553 
67 „Radostné hry se slovem, vybíhání ze zvyklosti, jazyková čilost, smělost, trefnost a úspornost, stavebnost, 

nečekaná a překvapivá snoubení rozvádění, zpívání pro zpívání, opouštění logiky a smyslu pro zvuk, nádhero-

sloví a nevím co ještě, to vše je tam zapuštěno a marnotratně rozházeno,“ (F. Halas 1946; In: Bystrov 2016: 41) 

 
68 Dorůžka 1981: 85 
69 Mocná, Peterka 2004: 325 
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politické písně, písně tematizující exotické lokality, tematizace geologických zázraků a kata-

strof, tematizace krádeží a násilí, písně o zvířatech, tematizace hospodského prostředí, pikant-

ní témata).70 Tímto se kramářský písničkář za doprovodu hudebního nástroje (housle, harfa, 

niněra, flašinet, tahací harmonika) přibližuje k jazyku i zájmům lidového posluchače a zpří-

jemňuje mu jeho každodenní existenci. Ze sociologické perspektivy tito autoři většinou po-

chází z nižších společenských vrstev (tuláci, mrzáci, poběhlice), ale objevují se i příležitostní 

autoři z řad kněžstva, učitelů a studentů. Kramářský písničkář přichází z lidové vrstvy; zpívá 

pro lid, který si záhy jeho píseň přivlastňuje a ta žije nadále mimo svého autora. Autorství 

těchto písňových textů je, až na výjimečné případy (F. Hais) a příležitostné písničkáře (M. 

Konáč z Hodiškova, Šimon Lomnický z Budče, A. Gallat, F. J. Drahoňovský), anonymní. 

S podobnými ambicemi se folk ujímá i dalších písňových forem vázajících se na určitá 

lidská společenství. Mnohdy se upíná i k písňové tradici náboženské, zejména křesťanské; 

jindy ale navazuje na písňové tradice některých konkrétních sociálních skupin (dělnická pí-

seň, sokolská píseň, pracovní písně apod.), v jejichž prostředí písně zlidověly. 

 

b) Deklamovánky, vlastenecké a politické písně první poloviny 19. století 

Ve 30. letech 19. století dochází v souvislosti se stoupáním vědomí národní identity, 

sběratelstvím národních písní a ohlasovou poezií, i k významnému rozvoji společenského 

zpěvu. Ve čtyřicátých letech vznikají na území Prahy první „české besedy“ (např. 

v Karlových lázních nebo na Žofíně) s pověstnými merendami a recitacemi deklamovánek 

(básnické texty určené k hlasitému přednesu). Deklamační básnické texty vstupují do českého 

kulturního pole již počátkem dvacátých let (Macháčkova sbírka „Krasořečník“ 1823) a ve 

třicátých letech dochází k jejich výraznému rozvoji. Vedle F. J. Rubeše (šestisvazková sbírka 

„Deklamovánek a písní“ 1837–1847) se na produkci těchto textů podílí také J. K. Tyl („Básně 

a deklamovánky“ 1859), V. V. Trnobranský (Pes venkovan: tematizace zlodějství), J. J. Ma-

rek (Píseň česká) nebo B. Němcová (Ženám českým). Tematicky se deklamovánky obracejí 

podobně jako píseň lidová ke všednímu životu, v němž se mísí obrazy vážné a žertovné. 

V rámci dobově i „besedně“ ohraničeného prostoru je její obsah prodchnut především eman-

cipačním, idylickým a vlasteneckým tónem. 

                                                           
70 B. Václavek kramářské písně zahrnuje do žánru pololidové literatury a při její periodizaci odlišuje čtyři období 

lišící se dominancí složek: a) 16. století – polovina 17. století (dominance zpravodajské epické); b) polovina 17. 

století – první třetina 18. století (přibývání balad, dramatizace děje); c) do roku 1848 (dominance zpravodajské a 

historické písně, politizace témat, postupná ztráta důležitosti v souvislosti s rozvojem novin); d) druhá polovina 

19. století – první polovina 20. století (přibývání parodických textů, statut kulturní kuriozity, postupné nahrazení 

kupletovou a šlágrovou písní). 
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Proti této idyličnosti vlasteneckého zpěvu se otevírá prostor pro kritickou píseň poli-

tickou, kterou v této době zastupuje Karel Havlíček. Z Havlíčkovy básnické a písňové tvorby 

si folková píseň vybírá mnohem více, než z písní zapadající do první skupiny. R. Smetana o 

Havlíčkově politické písni říká, že „je, jak byl on sám, ve všem, vždy a všude mužně statečná, 

klidně nebojácká, čestně zápasící. Havlíček dělal totéž, co francouzští pouliční písničkáři […] 

a národ zpíval, co chtěl Havlíček. Porozuměl mu a zamiloval si ho nejupřímněji, protože cítil, 

jak všestranně Havlíček rozumí jemu a jak miluje všecko a přeje všemu, co je a bylo jeho.“71 

 

c) Píseň šantánová, kabaretní a revuální (lidovka, dechovka, Karel Hašler) 

Na počátku dvacátého století dochází k postupnému slábnutí hodnoty pololidové kra-

mářské písně a zároveň také dochází k podobné modifikaci lidové písně, jako tomu bylo 

v šedesátých letech v případě folku. Do kulturního pole v souvislosti s ústupem lidové hudby 

proniká žánr „lidovky.“ Ta se vyvíjí z tradice kramářské písně a pololidové esteticky pokleslé 

písňové tvorby druhé poloviny 19. století (Do lesíčka na čekanou; Hájku, háječku): jde ves-

měs o návaznost na idylické a sentimentální písně rozvíjené deklamovánkou. Lidovka na mís-

to tradičních folklorních písní vedle sentimentálních textů (vzpomínky na domov, písně o 

mládí a lásce) staví také písně ovlivněné soudobou operetní a kabaretní tvorbou, dechovou 

hudbou (ta se rozvíjí především na venkově) a písněmi Karla Hašlera nebo Františka Kmocha 

(Kolíne, Kolíne). Sem zapadá vedle těchto dvou hlavních popularizátorů repertoáru lidovky 

také tvorba Jaromíra Vejvody (Škoda lásky), Karla Vacka (Cikánka) nebo Karla Valdaufa 

(Pod jednou střechou). 

Původní lidové a pololidové písňové formy začínají opouštět venkovní prostředí lido-

vých slavností, trhů a jarmarků, a začínají pronikat do uzavřeného prostoru městských šantá-

nových (U Zlatého soudku, U Lhotků) a kabaretních scén (U Bažantů, Lucerna, Rokoko). 

Tento princip nazýváme kulturním transferem mezi městem a venkovem. Jejich kombinací 

dochází ke vzniku písňových skladeb s pochodovou, valčíkovou a polkovou rytmikou. Poeti-

ka folklorních uměleckých forem se transformovala do předmětu uměleckého podnikání (F. 

L. Šmíd, J. Š. Malostranský) a blížící se rozvoj masových médií tento princip ještě více zesí-

lil. Píseň se stává součástí městské zábavy a tím i zrcadlem tohoto městského života. Šantá-

nový kupletista byl tak jako dřívější jarmareční písničkář „zároveň autorem a zpěvákem, nad-

                                                           
71 Václavek, Smetana 1950: 266 
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to alespoň zčásti též prodavačem, který […] nabízel popěvek hned po svém výstupu ke kou-

pi.“72 

V této části má na českou folkovou píseň největší vliv tvorba Karla Hašlera. Ten ně-

kdy bývá označován za zakladatele českého protestsongu. V jeho repertoáru vedle písní vlas-

teneckých a antimilitaristických (Náš tatíčku Masaryku, Princezna republika, Ta naše písnič-

ka česká) nalezneme také písně o lásce (Já mám holku Odkolků, Panna Veronika, Písnička o 

starém kocourovi, Píseň o ztraceném věnečku), dobové hudební kultuře (Já neumím shimmy), 

písně reflektující pražskou lokální a politickou scenérii (Čí je Praha?; Praha – srdce Evropy; 

Svatý Václav žádá pražský magistrát), písně kritizující vznikající komunistickou stranu (Jan 

Skalník z Duchcova, Kampak na nás bolševici, Šmeralův puč) i písně reflektující problémy 

každodenního života (Budečky, Když jsem se rozšoup; Proč si si, Špiritus, My jsme chlapci 

plešatí). Folk z tradice „hašlerovských“ písní přejímá tvůrčí lidovou inspiraci, jednoduchou 

zpěvnou formu, návaznost na tematiku staropražských písní a zájem o současné dění. 

d) Poezie první poloviny 20. století 

Výše jsme položili otázku týkající se problematiky „čtení pro psaní“: tedy zda je fol-

kový písničkář zpívajícím básníkem nebo jen sečtělým zpěvákem (autorem písní). Přijali jsme 

jej v určitých případech jako specifický typ básníka, ale v takovém případě je většinou i ty-

pem sečtělého zpěváka. A naopak, pokud není svou tvorbou z estetické stránky básnicky pů-

sobivý, s největší pravděpodobností nebude ani typem autora, který by vycházel z četby ka-

nonické literatury. Tato distinkce není dána samotným aktem čtení, ale vybranou formou 

„textu.“ Tak vzniká vedle autora – čtenáře kanonických a uměleckých textů, moderní typ au-

tora – čtenáře populárních textů (čtenář, posluchač, divák: interpretující text, popovou píseň, 

symboly mladé generace apod.). 

Tento způsob „čtení pro psaní“ je z hlediska písňové poetiky i jeho projevy v rámci 

globálního světa jistě zapotřebí podrobit komplexním interpretacím, ale nyní se obraťme 

k prvnímu typu. O sečtělosti autorů je možné se dozvědět z mnoha rozhovorů, které autoři 

poskytli, a někdy také explicitně přímo z jejich repertoáru. Někteří na svých koncertních vy-

stoupeních recitují básně (Kryl), jiní vydávají i desky zhudebněných básní (Merta, Burian, 

Veit, Plíhal) a místy je možné číst text, ve kterém jsou explicitně znatelné odkazy 

k básnickým dílům a směrům minulého století. Často se k otázkám o sečtělosti dostává 

v rozhovorech Karel Kryl. Jsou sice vyvolány spíše biografickou zvědavostí novinářů, ale K. 

                                                           
72 Kotek 1994: 190 
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Kryl jako vnuk prvorepublikového knihtiskaře Karla Kryla (tiskárna Kryl & Scotti) téma knih 

v rozhovorech často otevírá. Odkazuje jednak k českým básníkům (K. J. Erben, M. Florian), 

ale také ke klasikům poezie světové (F. Villon).  

Při snaze zobecnit sečtělost činitelů folkového pole můžeme potvrdit dominanci mo-

derních směrů poezie. Někteří folkoví písničkáři pracují se symbolistickou znakovostí a roz-

volněním verše (Merta), jiní navazují na každodennost, nekonvenčnost a satiru „buřičských“ 

autorů (Kryl, Nos, ad.), jazykovou a situační komičnost Osvobozeného divadla a divadel ma-

lých forem (Kryl, Paleček a Janík, Plíhal ad.), hravost a obrazotvornost poetismu (Eben), „ho-

lanovskou“ meditativnost (Merta), bluesovou poetiku J. Kainara (Plíhal) nebo existenciální 

všednost Skupiny 42 (Třešňák). Tradice české poezie pro poetiku textu folkové písně posky-

tuje širokou škálu možností, a tím, jak již bylo řečeno výše, umožňuje každému autorovi ob-

sadit v rámci kulturního pole ojedinělou pozici i s určitou mírou estetických kvalit. Zároveň 

se nechávají ovlivnit také moderním českým literárním humorem (J. Hašek, K. Poláček, 

V+W, J. Haussmann, J. Suchý) a literárními texty světové literatury (písňové texty F. Horáčka 

s tematikou světa Pána prstenů, Maredovy písně na motivy Malého prince). 

e) Poetika Osvobozeného divadla (V+W) 

Šedesátá léta přináší také aktualizaci tradice literární a hudební poetiky Osvobozeného 

divadla. Ta se k písničkářům dostává víceméně zprostředkovaně přes produkci divadel ma-

lých forem. Multižánrová hudební poetika, kterou rozvíjel od dvacátých let J. Ježek, a v době 

utváření folkové písně také J. Šlitr, poskytovala pro folk široké zvukové zázemí, ve kterém se 

mohl utvářet – o tom ale níže. Z literární poetiky V+W si folk vybírá humorné a ironické refe-

rence k sociálnímu světu, klaunovskou reprezentaci narativu, oporu o kreativní potencialitu 

jazyka, demokratický charakter jejich promluv a tematickou rozsáhlost písňového repertoáru. 

V jejich tematickém záběru se objevují písně reflektující grotesknost a ironii historie (Píseň 

strašlivá o Golemovi, Na shledanou v lepších časech, Kleopatra, Civilizace, Vy nevíte co je 

středověk?, David a Goliáš), písně melancholické (Tmavomodrý svět, Klobouk ve křoví, Život 

je jen náhoda), písně reflektující sociální diferenciaci společnosti (Šaty dělaj člověka, Kat a 

blázen, Peníze nebo život), grotesknost genderových a milostných stereotypů (Pochod stopro-

centních mužů, Kleopatra, V římské lázni, Tragédie vodníkova), písně s tématem rodinné gro-

tesky (Mercedes, Babička Mary, Prabába mé prabáby), sportu (Holduj tanci, pohybu) nebo 

alkoholu (Prázdná náruč, Píseň strašlivá o Golemovi), a také písně tematizující marnost ko-

munikace (Tři strážníci), lokální pražské téma (Pražská Java) nebo písně s charakterem hu-

morné zvířecí alegorie (Ezop a brabenec, Stonožka). 
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1.2.2 Přelom padesátých a šedesátých let 20. století: poetika malých divadel a populární 

hudby, Jiří Suchý, signalizace nástupu folku (proto-folk) 

 

Pro definování kulturního pole přelomu padesátých a šedesátých let, které jsou často 

označovány jako zlaté desetiletí české zpívané poezie i české populární hudby, je nutné nejpr-

ve nastínit vývoj chápání populární hudby po roce 1945.73 Populární hudba je v této době cha-

rakteristická svou snahou k výchově uvědomělého posluchače a prosazováním estrád negativ-

ního charakteru (ideologické hodnoty, odsouzení jazzu jako hudby duševní bídy). 

V padesátých letech se rozšiřuje repertoár dechových orchestrů a do kulturního pole pronikají 

také písně budovatelské s charakterem nuceného písňového kánonu (Václav Dobiáš, Jan Sei-

del) a o něco zábavnější (ve smyslu ideologickém) písně estrádní. Vedle toho se po poli po-

hybují také trajektorie přeživších big-bandů (K. Vlach, G. Brom), českých verzí zahraničních 

písní (např. španělských a mexických písní v repertoáru Kučerovců) a také české písně blížící 

se modernímu popu (Richard Cortéz, Josef Zíma, Milan Chladil, Jiří Popper). Toto kulturní 

pole je na konci padesátých let do velké míry dogmaticky infikované a velmi vzdálené poci-

tům mladé generace (vznikání nové generační kohorty). 

„V této době mládeži nechyběl ani elán, ani chuť se bavit, ale co citelně postrádala, 

byl svěží inteligentní humor a synkopický džezový rytmus. Něco, co by nahradilo konjuktu-

rální estrády, které sice stačily obveselovat naše pracující, ale pro mládež nestačily ani 

s dechem, ani s důvtipem,“74 a nezbývá než se pro zachycení pocitů a nadějí mladých ohléd-

nout v minulosti.  Aktualizací významu umělecké produkce Osvobozeného divadla (Reduta, 

Divadlo Na zábradlí) tato mládež nachází konkretizaci svých pocitů v nechuti vůči mentoro-

vání a „odporu vůči pokrytecké morálce dospělých.“75 Tyto pocity nezapadají pouze do naše-

ho společenského kontextu, ale jsou typické i pro kontext globální. Negativní zobrazení nedo-

konalého, falešného a válkychtivého světa dospělých se v šedesátých letech v rámci globální-

ho světa projevuje jako antropologická konstanta. S podobnými rysy proniká do kulturních 

polí i moderní folk anglosaský.  

Počátek šedesátých let se v našem kontextu vyznačuje oteplením poměrů (souvislost 

s Chruščovovým projevem v roce 1956), demokratizací a zlidověním kulturní politiky. Tyto 

„destalinizační“ a demokratizační změny jsou sice více zřetelné v kulturním než veřejném 

                                                           
73 Zemanová 2015: 19–40 
74 Pytlík 2000: 95 
75 Tamtéž.  
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prostoru, ale vedle cenzury panují i některé stalinistické požadavky na umění nadále (otázky 

národnosti a výchovnosti; kritika triviálnosti, sentimentálnosti a myšlenkové rozbředlosti). Do 

tohoto prostoru se navrací komerční kritéria a postupně lze pozorovat tendence k vytvoření 

socialistického typu konzumního života uvolněním prostoru pro některé západní populární 

komodity (soutěže krásy, striptýz, soutěže popularity, západní hudba, móda, konzumní mate-

rialismus), i tendence snahy se Západem soupeřit (Kofola).  

V československém kulturním poli se náhle začíná vytvářet prostor neobsazených po-

zic, které vznikají v souvislosti s potřebami nové dospívající kohorty. B. Hoffmann v této 

souvislosti připomíná výrok P. Ruta o „teorii všeobecného dětství.“76 Ta zobecňuje vyjádření 

spontánní veselosti, obnovený smysl pro hru a dětské cítění bez ohledu na věk.  

Poetika divadel malých forem usilovala o nové pojmenování složité reality, zejména 

prostřednictvím okrajových divadelních (revue, koláž, pantomima) i nedivadelních forem 

(poezie, próza, film, anekdota). Přitažlivost malých divadel stoupala sepětím s populární hud-

bou (zpočátku zejména s jazzem), simulací každodennosti, sakralizací mládí, jistým kouzlem 

amatérské neoficiálnosti, hravosti a recese. A nakonec i jejich sepětím s výraznou autorskou 

osobností (J. Suchý, I. Vyskočil, J. R. Pick). Nejvíce malých divadel a kavárenských scén se 

soustředilo v Praze (Rokoko, Na Zábradlí, Semafor, divadlo Paravan v Redutě), ale vznikají i 

malá divadla ve zbylé části země (Večerní Brno, Alfa v Plzni, Divadélko pro známý 

v Teplicích, Docela velké malé divadlo v Litvínově, Ypsilon v Liberci, ostravské divadlo Pod 

okapem, Waterloo v Olomouci ad.). Jejich žánrový repertoár, který sahal od autorského čtení, 

recitací, text-appealů přes klasické a experimentální divadelní formy až po formy muzikální. 

Tím začalo „oživené divadlo“ přesahovat své divadelní poslání a začalo ovlivňovat celé kul-

turní pole. Prvky každodennosti, komiky, parodie i moderní hudebnosti a zpěvnosti pronikají 

z divadelního pole do pole literárního (každodennost a stereotyp v próze, sbližování hudby a 

poezie), hudebního (každodennost a humor v písni, formace moderní české populární hudby) i 

filmového (komedie, muzikály). Zároveň tato divadelní produkce byla schopna plnit funkci 

prostředníka kulturního transferu, jenž do našeho prostoru přinesl soudobé západní trendy, 

zejména hudební. 

 

 

 

                                                           
76 Hoffmann 2015: 314 
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1.2.2.1 Jiří Suchý a populární hudba první poloviny šedesátých let 

Nejvýraznější osobností divadelního pole, která tímto způsobem ovlivnila pole literár-

ní i hudební, byl na počátku šedesátých let Jiří Suchý. Obdobně jako dříve J. Ježek přenáší do 

soudobého hudebního pole nové hudební žánry, které doplňuje a oživuje hravými lyrickými 

texty, zpočátku z recepčního hlediska až šokujícími (Zlomil jsem tetičce ruku, Marnivá 

sestřenice). Hudební pole také napadá svým civilistickým pěveckým projevem bez „všech 

vnějších znaků líbivosti“77, kterým taktéž připravuje půdu pro folkové písničkáře. 

Zásadnější pro náš náhled je ovšem Suchého poetika textů, kterou zaplňuje obdobně 

jako V. Hálek místo ve své generaci. Jeho všední, civilní slovník má velmi blízko k tehdejší 

poezii všedního dne. Jeho písňové texty se vyznačují verbální i situační komikou, hrou mezi 

slovem a významem, desakralizací velkých témat, rytmickou pravidelností, obsahují celou 

řadu výrazných rýmových struktur, techniku zkratky a poskytují čisté a mnohdy i naivně ori-

ginální vidění světa. Tím vnáší do české poezie i produkce písňových textů nová témata. Jeho 

repertoár zahrnuje parodie literární i hudební poetiky (zejména ve spolupráci s Jiřím Šlitrem), 

groteskní příběhy o naivní lásce (Pramínek vlasů), bluesové bajky a zvířecí grotesky (Potkal 

potkan potkana, Můj pes, Zastřelilo tele krávu), groteskní příběhy o lidech a jejich vlastnos-

tech (Čekání na tetu, Vyletěl jsem ze dveří), písně o ročních obdobích a svátcích (Rybí polév-

ka, Purpura), alkoholu (Propil jsem gáži), jídle (Co já všechno dovedu); písně popisující dět-

ské vidění světa (Šišlala, Sluníčko) i písně reflektující osudy divadla Semafor (Toulaví zpěvá-

ci; Končí divadlo), písně antimilitaristické (Tulipán; Jó, to jsem ještě žil) a společensky kritic-

ké (Proti všem; Člověk, to zní hrdě; Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde). Všechny jeho 

písně, i písně přenesené mimo náš aktuální svět (svět zvířat, vesmír, mytologie a pohádka), 

spojuje téma každodennosti a tím je posílena jejich uchopitelnost posluchačem a čtenářem. 

Úspěšnost jeho písní spočívá také v široké škále hudebních žánrů (blues, bigbít, šanson, coun-

try ad.), jejichž aranžmá bylo nejprve v rukách Jiřího Šlitra a později Ferdinanda Havlíka.  

V souvislostech s folkovou písní se „semaforovská“ poetika výrazně odráží 

v některých písních Karla Kryla ze šedesátých let (Potkal jsem svou tchýni; Blús pro papírový 

děfče; Buffalo Bill; Píseň na objednávku; Tragédie s agentem; Monika), a mnohdy i 

s explicitními narážkami na samotné divadlo (Píseň pro blbouna nejapnýho;78Gulášová polí-

                                                           
77 Černý 2016: 339 
78 „Tokám jak tetřev hluchý / s komplexem vzdělance /Ač nejsem Jiří Suchý / zpívám vám romance.“ 
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fka79). Semafor ovlivnil i poetiku dalších malých divadel a tím se od sedmdesátých let rozvíjí 

i větev intelektuálního divadelního folku (Vodňanský a Skoumal, Burian a Dědeček, Paleček 

a Janík) a větev nedivadelních písničkářů navazujících na Suchého poetiku (v osmdesátých 

letech jde např. o Karla Plíhala). 

Suchý těmito literárními i hudebními formami proniká do pole literárního (poetizace 

písňového textu, knižní vydání textů) a zásadním vlivem ovlivňuje i pole hudební:  

Hudební pole, do kterého svými písňovými texty vstupuje, prochází prudkým vývojem. 

V globálním kontextu dochází sice také k výraznému rozvoji populární hudby, ale ne takovým 

způsobem jako je tomu v Československu. Pole, které bylo patnáct let izolováno od světového 

kontextu, je náhle zaplňováno mnoha hudebními směry. Směry, které ve světě šly mnohdy ideolo-

gicky proti sobě nebo se vázaly na odlišné generace, v našem hudebním poli existují současně a 

mnohdy i v symbióze. V tom můžeme spatřovat specifičnost české populární hudby první poloviny 

šedesátých let. Ta se tedy nesnaží pouze udržovat hudbu pro starší generace (dechovka, lidovka, 

písně lidu pražského), ale zároveň vytváří pozice pro swing (B. Nikodem), šanson (H. Hegerová, 

R. Pellar, J. Jakoubek), soul (K. Gott) či formující se rock (P. Sedláček). Všechny tyto žánry jsou 

popularizovány skrze utvářené „semaforovské hvězdné ikony“ (W. Matuška, E. Pilarová, K. Gott) 

a nová média tištěná (časopis Mladý svět) i média audiovizuální (televizní pořady: Hledáme pís-

ničku pro všední den, Písničky na zítra, Babiččina krabička). Termín „populární“ začíná ztrácet 

negativní význam a nabývá významu pozitivního: stává se otázkou prestižní pozice v rámci kultur-

ního pole (vznik soutěže popularity dle západních vzorů v roce 1962: Zlatý slavík). Vedle „pěvec-

kých hvězd“ do hudebního pole vstupují také výrazné tváře z řad producentů (A. Matzner, M. 

Prostějovský, J. Votruba), básnících textařů (P. Kopta, I. Fischer, J. Suchý, J. Fikejzová) a textují-

cích básníků (J. Kainar). 

Paralelně s utvářením populární hudby dochází i k prvním signalizacím nástupu folko-

vé písně do jejího pole. Nejprve vychází překladový zpěvník americké lidové poezie „Tam, 

kde teče Mississippi“ (1957, S. Mareš) a v roce 1961 v překladu L. Dorůžky antologie „Ame-

rická lidová poezie.“ Soubory těchto textů přináší také překlady80 těch tradičních písní, které 

do svého repertoáru přijímali američtí folkoví písničkáři.  Některé tyto písně začaly u nás hrát 

počátkem šedesátých let první folkové kapely a o pár let později je ještě více zpopularizoval 

W. Matuška, čímž napomohl zvýšit zájem o lidové písničkářství.  

 

                                                           
79 „Teď v baru Petra Gottlieba [majitel divadelního baru, pozn. autora] / už milenec mě nelíbá […] Však jednou 

přijde sobota / Já spáchám píseň pro Gotta / a než se půlnoc překulí / Gott bude zpívat fistulí / Mám rozprávkový 

dom…“ 
80 V antologii jsou užity překlady L. Dorůžky, E. F. Buriana, J. Haukové, J. Hiršala, J. Škvoreckého, J. Zábrany a 

dalších. 
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1.2.2.2 Folk a literární tendence šedesátých let 

V průběhu šedesátých let se rozvíjejí také nové či aktualizované literární tendence. Pro 

literaturu liberalizačního desetiletí jsou charakteristické tyto znaky: mezižánrová otevřenost, 

sbližování básně a písně (zcivilnění poezie), rozrušování ustálených hranic (mezi vysokým a 

nízkým, racionálním a iracionálním), autenticita projevu, jazykový experiment a zevšednění 

tematického záběru. Z literárních textů ustupuje společenská angažovanost, která je nahrazena 

zvýšením zájmu o existenciální otázky osobního života (milostné téma, pocity odcizení a ab-

surdity, kritika maloměšťáctví, zobrazení stereotypů). Dále také dochází k vyrovnávání se 

s ideologickými interpretacemi dějin jejich demytizací a postupně také k návratu groteskního 

a lidově humorného pojetí skutečnosti.81  Tím zde nechceme tvrdit, že by byla folková píseň 

těmito texty výrazně ovlivněna. Mezi oba diskurzy klademe spíše paralelní vztah, který je dán 

stejnými dobovými podmínkami. 

1.2.3 Vstup folku do kulturního pole (1964-1969) 

 

Kulturní prostor získává po roce 1964 více svobody (postupné oslabování cenzury). 

Rozrůstá se o další malá divadla a jiné kulturní prostory (zároveň dochází k oslabování pozi-

ceSemaforu); přijímá do svého pole překlady zahraničních děl beatnických a bluesových bás-

níků, absurdní drama a s opožděním i nové hudební trendy (rock, Beatles, tabuizovaná téma-

ta, anglické texty). Dobová populární hudba prochází ještě dynamičtějším vývojem: liberali-

zace scény, nárůst hudebních směrů, přibývá koncertů zahraničních hvězd (P. Seeger: 1964; 

L. Armstrong: 1965), navyšuje se počet domácích popových hvězd (V. Neckář, M. Kubišová, 

H. Vondráčková), zrychluje se výroba desek, ustanovuje se koncept desky profilové (Gott, 

Matuška, Suchý, Chladil), vzniká specializovaný hudební měsíčník Melodie (1963), dochází 

k diferenciaci krajských rozhlasových stanic, vznikají rozhlasové hitparády domácích i zahra-

ničních skladeb (Mikrofórum,82 Houpačka83), a také je zrušeno monopolní postavení Su-

praphonu na hudebním trhu (vznik vydavatelství Panton: 1967). S rozvojem populární písně 

také souvisí vznikání pěveckých televizních soutěží (Hledáme pěvecké talenty) a přibývání 

hudebních festivalů (Intertalent, Bratislavská lyra, Porta, 1. čs. bigbeatový festival). 

                                                           
81 Srov. Kosková 2000: 19–30 
82 Pořad Čs. rozhlasu (1965) určený pro mladé posluchače. Atraktivita programu spočívala v neformálních dialo-

zích o zajímavostech a prezentaci soudobé české hudební produkce. 
83 Za podpory Mladého světa vzniká v roce 1964 rozhlasová hlasovací hitparáda Dvanáct na houpačce (později 

Čtrnáct) pod vedením M. a J. Černých. Princip této ankety spočíval na zasílání korespondenčních lístků 

s výběrem 12 písní, pro něž bylo možno hlasovat (8 písní z minula, 4 nové). Moderátoři měli při výběru písní do 

hitparády relativní volnost. Objevují se zde postupně i české písně folkové (Kryl: Bratříčku, zavírej vrátka), ale 

taktéž písně zahraničních rockových kapel (Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, The Who). Pořad byl zrušen 

v dubnu 1969. 
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1.2.3.1 Česká folková scéna šedesátých let 

První skutečný kontakt folku a českého kulturního pole nastává v březnu 1964, kdy 

v pražském divadle ABC vystupuje Pete Seeger. V té době již pomalu ubývá cenzury a tím se 

i postupně otevírá prostor pro transfer anglosaských lidových a folkových písní do našeho 

kontextu.84  J. Černý se v souvislosti se „supraphonovskou“ nahrávkou tohoto koncertu 

(„Zpívá Pete Seeger“ 1966) o dva roky později ptá po české obdobě tohoto typu písničkáře: 

„a českého Petera Seegera ni viděti, ni slyšeti.“85 Tím se nám otevírá problematika pragocen-

trismu a periferie. Pragocentrismus představoval v této době slabinu hudebního pole, které do 

své oficiální struktury zřetelně nereflektovalo mimopražské hudební dění. Podstatou tedy bylo 

vystoupit v Praze. Tím se oficiálnímu obrazu vymykají autoři působící na periferii: v našem 

případě to je tedy např. Karel Kryl. Dle dostupných historických zdrojů vystupoval 

s písňovým programem již v roce 1962 v Teplicích. 

V době koncertu Peta Seegera sice na oficiální scéně ještě nepůsobí písničkáři, ale po-

zice již získávají první folkové kapely. Jejich repertoár zpočátku zahrnuje zahraniční spirituá-

ly a anglosaské balady (prvotní fáze Spirituálu kvintet)86, později také písně z tradice vlastní 

kultury (Český skiffle).87 Postupně v průběhu šedesátých let přibývají kapely mísící folk 

                                                           
84 Jde vesměs o jednostranný transfer zahraniční písně do české hudební produkce. Nejde o trend pouze ve fol-

kové písni, děje se tak i v písni popové a rockové. Rocková hudba zpočátku (60. léta) přejímala písně 

v originálním znění (písně od Elvise Presleyho, Beatles, Rolling Stones, Velvet Undeground). Popová, folková a 

pop-folková píseň opatřovala tyto písně texty českými: nejprve primárně z důvodů estetických a básnických (60. 

léta), posléze z důvodů ideologických (70. – 80. léta). Kulturní transfer amerických a britských folkových písní 

do české produkce je poněkud příznačný: a) klasická anglosaská lidová hudba proniká nejprve do repertoáru 

prvních folkových kapel (Spirituál kvintet, Minnesengři), některé později pro výstavbu popové ikony „lidového 

pěvce“ zpívá W. Matuška (irské námořnické písně: Tuhle rundu platím já, orig.: The Good Ship Venus) a 

v posledních letech i další (např. album Wabiho Daňka „Příběhy písní“: 2014); b) moderní folková americká a 

anglická píseň zasahuje v šedesátých letech spíše popovou produkci (J. Čeřovská: Řekni, kde ty kytky jsou, 1962, 

č. text: J. Fikejzová, orig. P. Seeger: „Where Have All the Flowers Gone?;“ J. Čeřovská: Jen vítr to ví, a mlčí 

dál, 1965, č. text: Z. Borovec, orig. Bob Dylan: „Blowin in the Wind“; W. Matuška: Vítr to ví, 1968, č. text: I. 

Fischer, orig. Bob Dylan: „Blowin in the Wind“; V. Neckář: Mrs. Robinson, 1970, č. text: Z. Borovec, orig.: 

Simon & Garfunkel: „Mrs. Robinson“, či také Rytířovy české verze písní Boba Dylana v repertoáru Golden 

Kids: Časy se mění, nebo Petra Kalandry: Jako solnej sloup) než produkci ryze folkovou s výjimkou českých 

verzí písní Boba Dylana a Donovana v repertoáru J. Hutky (Slunce mé: 1974, č. text: Zora Růžová, B. Dylan: „A 

Hard Rain’s Gonna Fall“; Slunečnice: 1967, č. text: J. Hutka, B. Dylan: „Love Minus Zero“; Postůj i teď jako 

král: 1970, č. text: J. Hutka, B. Dylan: „Don’t Think Twice, It’s All Right“; Ježíšek: 1967, J. Hutka, Donovan: 

„Catch the Wind“), parafrází „dylanovských a donovanovských“ skladeb (V. Merta: Dlouho se mi zdá/Chtít 

chytit vítr: 1967) či pozdějších dalších předělávek v řadách trampské a country hudby (Fešáci, Pavel Bobek). 
85 Černý 2014: 194. 
86 Spirituál kvintet (původně kvartet) je považován za první českou folkovou kapelu (1960), která v roce 1964 

hrála jako předkapela P. Seegerovi. Z původního složení je dnes v kapele už jen pouze Jiří Tichota. 
87 Hudební uskupení bratrů Traxlerových založené v roce 1961 s původním názvem Čtyřlístek.  Uskupení je 

známé také pod názvem Skiffle Kontra či Traxleři a jejich repertoár se od počátku zaměřuje na historický folklor 

(středověké žákovské písně, vlastenecké písně 19. století, dělnické písně apod.). 
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s country a trampskou hudbou88 (Rangers, White Stars), dobovým popem (C&K Vocal) a 

širokou škálou lidové hudby (Minnesengři: 1968). 

Samotní folkoví písničkáři vcházejí do povědomí kulturního pole až v průběhu druhé 

poloviny šedesátých let, kdy opouštějí své pozice na periferii, jsou objeveni a je jim naslou-

cháno. Autoři folkových písní, kteří do pole vstupují v průběhu šedesátých let, představují 

v rámci dějin žánru velmi silné individuality, jejichž tvorba napomohla zavedení nového typu 

autora na scénu a k utváření budoucích skupin tvůrců stejného typu. Svým vstupem „tematic-

ky i výrazově obsadili prostor publikujícími básníky nevyužitý a bylo vnímáni jako básníci 

svého druhu. Jejich písně představovaly pro značně širokou obec adresátů svobodnější a také 

přístupnější alternativu poezie.“89  

Profesionalizace a standardizace populární hudby je v době folku již takřka dokončena 

a pro folk tím pádem velmi vzdálená. Karel Kryl to později popisuje takto: „já jsem bohužel, 

dítě ‚svý‘ doby. Mohl jsem zpívat buď optimistické pracovní častušky, nebo bezduché šlágry. 

No a pak je tu ještě třetí eventualita a tu jsem si vybral.“90 Folk zastupuje střední variantu, 

která si vytváří vlastní přístupy (amatérismus, snaha vyslovit životní pocity) a zároveň udržu-

je blízké sepětí s ideologickou (např. jejím parodováním) i populární hudbou (tramp, country, 

blues). Svými vztahy s ostatními pozicemi v literárním a hudebním poli dochází k interakci 

mezi tvůrčím umělcem a jeho okolím: „umělec tvořící dílo je sám uvnitř výrobního pole utvá-

řen všemi, kdo se podílejí na tom, aby byl objeven a posvěcen.“91 Tyto autoři jsou postupně 

objevováni a posvěcování posluchači, literárními publicisty (J. Černým) nebo organizátory 

programu divadel malých forem (M. Kovářík). 

                                                           
88 Odlišování mezi folkem, trampskou a country hudbou představovalo problém i pro stranickou kontrolu pole 

populární hudby. Z důvodů podobné koncertní performance a zastoupení žánrů na stejných hudebních festiva-

lech byly později stranickou typologií zařazeny podle hudební složky do kategorie FTC (folk, tramp and country 

music). Tyto žánry je nutné ale odlišovat na úrovni textové složky. V té se folk oproti zbylým žánrům liší svou 

reflexí zkušeností ze života a snahou pojmenovat životní, společenské a politické jevy. Country píseň naopak 

tíhne spíše k romantizaci světa přírody a její temporální charakter je spíše nadčasový. Typickou ukázkou české 

country písně sdružující všechny její znaky je píseň Tam u nebeských bran M. Tučného s narativem zdůrazňují-

cím krásy opouštěného světa neposkvrněného industrializací. Trampskou píseň spojuje s country její obrat 

k přírodnímu prostoru a jako starší útvar v našem kulturním poli má na country i vliv. Odlišnosti mezi nimi se 

projevují na úrovni chronotopu narativu. Trampská píseň se vztahuje k časově i prostorově ohraničené situaci 

(opěvování konkrétního přírodního prostoru, sezení u ohýnku s přáteli, přijímání členů do osady, volba šerifa 

apod.). Tuto obecnou charakteristiku ovšem problematizují přechody některých autorů mezi jednotlivými žánry 

v rámci jednotlivých vydaných alb či písní. Stanislav (Wabi) Daněk svou tvorbou zasahuje do trampské a folko-

vé hudby, Pavel Lohonka v průběhu vývoje dokonce do všech tří. Pravidlem ale mnohdy zůstává to, že každý 

folkový písničkář se k některému ze zbylých žánrů alespoň jedním písňovým textem obrátí: někdy z pouhé paro-

die, jindy z úcty k tradici (Kryl: Karavana mraků, Nohavica: Tramp; Muchová: Je mi to brácha, Hrůza: Kovboj-

ská). 
89 Janoušek et kol. 2008: 369 
90 Kaválek 1969: 5 
91 Bourdieu 2010: 224 
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Mezi prvními písničkáři bychom mohli odlišit tyto typy: a) autoři napodobující anglo-

saský typ „dylanovského písničkáře“ (Vladimír Merta, Jaroslav Hutka doprovázený Hvězdo-

něm Cígnerem, Vladimírem Veitem a Petrem Kalandrou); b) typ proletářského písničkáře, 

který rozvíjí poetiku „nahého člověka,“ (Vlastimil Třešňák), a c) typ písničkáře obracejícího 

se k české hudební i literární tradici (Karel Kryl).92 Tito autoři do roku 1969 otevřeně a auten-

ticky artikulují své zkušenosti s dobou a stávají se dobovými ikonami. Svým vystupováním 

postupně zaplňují český kulturní prostor a s některými místy vznikají i specifické vazby (Kar-

lův most, pasáž Platýz, malá divadla, vysokoškolské koleje). Přesahují toto hraní na veřejnosti 

a vstupují taktéž do rozhlasového a televizního vysílání, stávají se hvězdami divadelních po-

řadů, vydávají desky (Merta: „Ballades de Prague“: Disques Vogue, Francie, 1968, Kryl: 

„Bratříčku, zavírej vrátka“: Panton, 1969), účastní se hudebních přehlídek a festivalů (např. 

K. Kryl se účastní ještě Bratislavské lyry v roce 1969). 

Proměna žánru i celé populární hudby přichází se srpnovou okupací, na níž dokáže 

nejrychleji reagovat právě píseň, zejména pak typický písňový žánr konce šedesátých let, kte-

rým je „protest-song.“ Hudebníci se stávají na obou stranách světa jedním ze symbolů spole-

čenských změn (u nás protesty proti okupaci, v USA proti válce ve Vietnamu). Protestní nebo 

vlastenecká píseň se stává v letech 1968 a 1969 součástí repertoáru většiny hudebních činite-

lů. V té době se také již objevují znovu cenzurní opatření (rušení koncertů, odklady nahrávání 

či vydání desek, ničení desek Karla Kryla na dvoře Pantonu) a do prostoru začínají vstupovat 

noví folkoví písničkáři. 

Po následujících dvacet let se folk stane pohyblivou trajektorií mezi povoleným, tole-

rovaným a zakázaným a po většinu času stále aktuálním ostrůvkem relativní svobody. 

 

1.2.4 Folkové písničkářství sedmdesátých let 

Situace české folkové písně se v období normalizace radikálně mění od kontextu, do 

něhož vstupovali autoři šedesátých let: 

Víra, že svět spěje k dobrému, ke sjednocení ve všelidském ideálu bratrství a přátelství, se zdá být pasé. 

Mládež se odvrací od radostnému extrovertismu a vstřícné naivity 60. let jednak do nitra, k iracionalitě, 

jednak k víře v individualitu, která s pragmatickou nedvojznačností sleduje své cíle. […] Cesta jako me-

                                                           
92 Propagátorem Karla Kryla byl Jiří Černý. Nejprve jej několikrát zahrnul do programu své rozhlasové Houpač-

ky, a později se zasloužil také o vydání jeho prvního albu Bratříčku, zavírej vrátka (Panton: 1969), které opatřil 

„sleevenote“ textem, v němž Krylovy písně označuje za krásné, myšlenkovité a prosté promluvy odhalující oš-

klivý a pravdivý obraz světa. 
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tafora svobody […] se mění v prostor soutěživosti, soupeření, vzájemného předhánění. […] Světu už 

nelze rozumět, protože se rozpadla jednota, pocit sdíleného „spoluúčastenctví“ na jeho dějích.93 

Český písničkář, až na výjimky, opouští svět divadelního jeviště, a začíná zpívat své 

texty v uzavřených prostorech svazáckých a hospodských sálů, studentských klubů a bytů. 

Folk se stává jakýmsi normalizačním písničkářským kočovnictvím. Folkový koncert se stává 

dialogickým happeningem se specifickou a nepřenositelnou atmosférou. V průběhu tohoto 

happeningu se písničkář stává někým více než jen hudebním interpretem, je též rádcem, inte-

lektuálním bavičem, glosátorem situace, morálním kazatel, pedagogem, usměrňovatelem, 

udržovatelem pravdivého kontextu a mnohdy i věštcem.94 Folková hudba se v období norma-

lizace uchyluje zejména do sféry protestních písní, ve které burcuje svědomí a vědomí.95  

Trajektorie autorů, kteří do kulturního pole vstoupili v šedesátých letech, mají pohyby 

různého charakteru. Některé směřují z našeho kulturního pole ven (emigrace) a jejich písně se 

do našeho prostoru navrací pouze nelegální cestou (rozhlasové vysílání Svobodné Evropy, 

pašování desek ze zahraničí). Pro emigraci se rozhoduje v roce 1969 Karel Kryl96 a v období 

po přidání k signatářům „Charty 77“ také Jaroslav Hutka (1978). Dále tu působí trajektorie, 

které se v průběhu sedmdesátých let pohybují mezi povoleným a „nepovoleným“ (Hutka, 

Třešňák, Merta),97 trajektorie stoupající do vůdčích pozic písničkářských sdružení (taktéž), 

                                                           
93 Kožmín; Trávníček 1998: 228 
94 Srov. Kožmín; Trávníček 1998: 228–229 
95 Srov. Prokeš 2011: 39 
96 Karel Kryl vydává v průběhu sedmdesátých let v exilových vydavatelstvích šest desek: 1) „Rakovina“ (LP, 

1969, Primaphon Mnichov); 2) „Maškary“ (LP, 1970, Caston, Mnichov); 3) exilové vydání první desky „Brat-

říčku, zavírej vrátka“ (LP, 1971, Caston, Mnichov: v roce 1980 a 1984 také u Šafránu 78 na LP a MC); 4) „Car-

mina ressurection“ (EP s autorskými náboženskými písněmi, 1974, Caston, Mnichov); 5) „Dívka havířka / Az-

buk“ (SP, 1978, Sixty-Eight Publishers, Toronto); 6) „Karavana mraků“ (LP, 1979, Šafrán 78, Uppsala). Vedle 

hudební produkce vydává také několik knižních titulů s jeho písňovými texty a básněmi: 1) „Kníška Karla Kry-

la“ obsahující jeho písňové a básnické texty z let 1960–1971 (1972, Index, Kolín nad Rýnem); 2) „7 básniček na 

zrcadlo“ (1974, soukromý tisk, Mnichov); 3) „Pochyby“ (1977, soukromý tisk, Mnichov); 4) „17 kryptogramů 

na dívčí jména“ (1978, Poezie mimo domov, Mnichov); a 5) „Zpod stolu sebrané spisy“ obsahující přiloženou 

SP desku (1978, Sixty-Eight Publishers, Toronto). Ve svých rozhlasových pořadech na Svobodné Evropě kromě 

básní předčítá také své kratší prozaické texty (např. To počasí už mi jde na nervy, Vzduch je plný babího léta) a 

v Amerických listech (22. října 1973) vychází také úryvky z nedopsané prózy Člověk.  
97 Po roce 1968 dochází k obnově funkčnosti dosavadních zákonů a způsobů dohledu nad kulturním polem. Na 

příkladu folkových písničkářů lze nejlépe prokazovat strukturní mezery systému. Po ztížení možnosti vystupovat 

volným způsobem v klubech a jiných prostorech pod záštitou kulturních středisek je tato mezera nalezena ve 

sdružování v rámci neformálních uskupení. Pro vystupování stačilo mít do roku 1973 splněné kvalifikační 

zkoušky. V říjnu roku 1973 je vyhlášeno ze strany ministerstva kultury obnovení klíčového úkolu kvalifikačních 

zkoušek, dosavadní kvalifikace měly od následujícího roku nahradit rekvalifikace. Touto agresivnější disciplina-

cí došlo na znormalizování pole čs. profesionální hudby a vznikání nových strukturních mezer. Písničkáři, zba-

veni statutu profesionálního hudebníka. Strukturní mezera je nalezena ve výnosu ministerstva kultury č. 11 z 8. 

srpna, které povoluje vystupování čelné osobnosti společnosti za omezený honorář. Nikde nebyla konkrétně 

stanovena profilace této osobnosti veřejného života. Když písničkáři neprochází v letech 1974–1975 rekvalifika-

cemi, dále hrají na základě této ministerské vyhlášky. S občasnými problémy tak mohou hrát až do roku 1977 

(od roku 1975 snahy režimu potlačit sdružení Šafrán). Ke hraní se v té době i po roce 1977 také prostřednictvím 

hraní pro členy spolků, které nemělo charakter veřejného koncertu. V takovém případě nebyla potřeba žádných 

kvalifikací. Záštitu členského hraní některým folkařům (např. Mertovi nebo Voňkové) poskytla Sekce mladé 
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trajektorie vyjadřující obrat k jiné tvůrčí činnosti (Hutka: tvorba leporel; Merta: filmová stu-

dia; Třešňák: výtvarné umění; Karel Kryl po ztrátě kontaktu s publikem cestuje, kreslí, a vě-

nuje se básnické, prozaické a redaktorské činnosti). Zároveň vstupují do kulturního pole i tra-

jektorie nových autorů. 

„Nově příchozí si při vstupu do uměleckého a literárního pole musejí vydobýt právo 

na existenci, jinak řečeno získat onu opravňující odlišnost. […] Svým působením zároveň 

neustále odsunují do minulosti uznávané tvůrce, s nimiž se měří, jejich výtvory i vkus těch, 

kdo je oceňují.“98 Mezi hlavní rysy folkového písničkářství sedmdesátých let patří kolektiv-

nost a autorský pluralismus.99  Vůdčí osobnosti předchozího desetiletí (Hutka, Třešňák, Mer-

ta) stály u zrodu písničkářských sdružení (Tyjátr písničkářů, Šafrán),100 jimiž se mohli jednot-

liví nově příchozí písničkáři prezentovat a posouvat v rámci pole. Tím dochází k rozvoji sepě-

tí mezi folkem a konkrétními lokálními prostory. Autoři kolem Šafránu dodávají svou působ-

ností v sedmdesátých letech význam z hlediska paměti např. Baráčnické rychtě, Divadlu 

v Nerudovce nebo klubu Tatra ve Slezské ulici. S proměnou společenských podmínek také 

ubývá přímého pojmenování a přibývá širokého spektra alegorických, humorných a satiric-

kých výpovědí. Tím se začíná v rámci folkové písně projevovat stylová nejednotnost a „to, že 

o takto rozdílné skupině písničkářů a skupin vůbec můžeme hovořit jako o folku, jí bylo 

v podstatě vnuceno vnějšími okolnostmi.“101 

Charakteristický folkový obrat k domácí lidové písni je v našem folku typický až pro 

konec šedesátých let a zejména celá léta sedmdesátá (Hutka, Merta, Voňková). Lidová píseň 

se zde projevuje jako forma k vyjádření národní identity, ale zároveň také jako vhodná forma 

pro obcházení cenzury. Někteří autoři navazují na plebejskou poetiku Karla Kryla a Jaroslava 

Hutky, jiní na poetiku intelektuálního písničkářství Vladimíra Merty.  

                                                                                                                                                                                     
hudby vzniklé v roce 1977 pod Svazem hudebníků. Sekce se zaměřovala na propagaci mladých hudebních žánrů 

(tištěný zpravodaj, časopis Kruh, knihy o moderní hudbě: např. o Zappovi nebo Mertova učebnice hry na kytaru; 

koncertní členské večery). Hudební program těchto členských večerů byl zaplňován z řad amatérů a byl určen 

pouze pro registrované členy Sekce. Folkový písničkáři zde vystupovali se statutem amatérských hráčů s načerno 

vyplácenou odměnou. I proti tomu režim zasahuje a Sekce mladé hudby (přejmenovaná na Jazzovou sekci) zani-

ká v roce 1984 společně se Svazem hudebníků (srov. Houda. In: Wögerbauer 2015: 1321–1327). 
98 Bourdieu 2010: 212 
99 „Písničkářské nebe nad naší krajinou už nezná jenom několik zářivých planet, ale obsahuje hvězdy, hvězdičky 

i souhvězdí, a jako je tomu u opravdové oblohy, každý si nachází tu svou, který má září nejjasněji, kterou si 

hledá, ať je jasno nebo mraky,“ (Dobiáš 1990: 252). 
100 Tyjátr písničkářů působil v sezóně 1971 v divadle Ateliér ve Spálené ulici. Na toto uskupení navazuje neofi-

ciální společenství Šafrán (1972–1977) sdružující většinu písničkářů sedmdesátých let. Zároveň uskupení utváří 

kampaň na hledání nových písničkářských tváří soutěží O ptáka Noha (v ní vítězí např. S. Janoušek nebo J. Buri-

an). Vedoucím tohoto uskupení byl J. Pallas, který po roce 1977 emigruje a zakládá ve švédském exilu vydava-

telství Šafrán ´78. 
101 Nešpor 2006: 172 
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Vznikají také pozice pro folk náboženský a religionistický (Josef Nos, Oldřich Janota), 

intelektuální (Slávek Janoušek, Petr Lutka), folk s charakterem divadelní humanistické komi-

ky (Jan Burian, Jiří Dědeček, Vodňanský a Skoumal, Paleček a Janík), tradicionální a kvasi-

folklorní písničkářství (Pavel Lohonka, Zuzana Homolová), folk meditativně-protestní (O. 

Janota, Bohdan Mikolášek), moralistně-protestní (J. Nos), pro folkové elektroakustické expe-

rimenty (B. Mikolášek) a symbiotické formy (folk a blues: Jakub Noha, Josef Streichl). Záro-

veň tu vzniká specifická sociologická skupina undergroundových písničkářů zaplňující peri-

ferní kulturní pole. Tyto autory spojuje pouze jejich přináležitost k Jirousově ideologicky 

ohraničenému prostoru: zapadá sem evangelická tvorba Svatopluka Karáska, folk-rockové 

písničkářské pokusy J. J. Neduhy, dělnické písničkářství Karla Soukupa nebo tvorba Dagmar 

Vokaté. Vedle toho se objevují také písně folkového charakteru v rámci populární hudby 

(první písně B. Mikoláška, Bob Frídl, „dylanovky“) a okrajové folkové pokusy rockových 

hudebníků (V. Mišík). Za zmínění stojí také utváření menšího okruhu slovenské folkové scé-

ny (Juraj Jakub Bindzár, Zuzana Homolová, Dušan Valúch). Do kulturního pole vstupují také 

folkové kapely, většinou s písněmi domácího a zahraničního folkloru nebo s tematikou nábo-

ženství (F. O. K., Folk Team, Marsyas, Heuréka, Jablkoň, Asonance, Hradišťan, Oboroh). 

Kapely nebyly v porovnání s písničkáři tolik postihovány: více se znormalizovaly a kladly 

důraz spíše na vokální a instrumentální složku písní.102 

Kulturní pole sedmdesátých let se formuje v interakci s mocenským polem, které na 

něj uplatňuje ideologická měřítka. Normalizační moc se snažila pomocí různých zákazů a 

restrikcí uzpůsobit veškerá podřízená pole ve svůj prospěch. Proti kulturnímu poli organizuje 

různé strategické kroky k vyvolání strachu (tažení proti M. Kubišové, zákazy vystupování, 

rušení a ničení alb → v první polovině roku 1971 nevychází žádná nová deska). Zavedením 

rekvalifikací pro umělecké vystupování se postupně celá hudební scéna redukuje (likvidace 

poloprofesionální scény) a podléhá požadavkům normalizačního režimu. Možnost zpívat, psát 

písně a vystupovat se stává odměnou za poslušnost.103 S problémy se střetávají i další folkoví 

písničkáři: někteří odchází v závěru sedmdesátých let do exilu (Lutka, Janota, Voňková), jiní 

jsou poškozeni likvidací připravované Šafránové desky, rušením koncertů těsně před jejich 

začátkem a jiní se přesouvají k jinému žánru či činnosti, nebo se alespoň částečně normalizují 

(Paleček a Janík).  

                                                           
102 Nešpor 2006: 160 
103 „Teď bylo na těch, kdo hon na pop přežili, jak daleko půjdou režimu vstříc. Přicházela bolestná éra kličková-

ní, švejkování a podlézání. Je zvláštní, že i v takových časech vznikaly písničky, které to všechno přežily,“ (Vl-

ček 2018: online). 
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 Zároveň si mocenský blok počátkem normalizačního období uvědomuje působnost 

populární hudby na smýšlení obyčejného člověka a snaží se toto pole ovládnout (znárodnění 

institucí, dosazování prověřených lidí na posty, estetické a ideologické normy), zkultivovat 

(formace masového vkusu, konzum jako formace nové identity) a rozšířit: k tomu dociluje 

zejména změnou způsobu provádění koncertní činnosti, oslabením pragocentrismu, rozšíře-

ním rozhlasové a televizní produkce (rozhlasové stanice Hvězda a Vltava, přibývá druhý tele-

vizní program, zavedení nových televizních formátů: seriály, sportovní přenosy) a posílením 

konzumní roviny. Zavedením zájezdových kapel dochází k dalšímu oslabování divadelních 

scén, ve kterých vzniká prázdný prostor, který zaplňují např. dvojice folkových písničkářů 

(Burian a Dědeček, Vodňanský a Skoumal, Paleček a Janík). Pro popularizaci folku na počát-

ku normalizace mohla být přínosná také anketa odborníků na folk a country v časopise Melo-

die v letech 1970 a 1971. Vedle toho pokračuje i kulturní transfer zahraniční folkové písně.104 

Československá hudební scéna je natolik posilována, že získává ambice na středoevropskou 

festivalovou velmoc (Bratislavská Lyra, Porta, Intertalent, Festival politické písně 

v Sokolově, Děčínská kotva, Mladá píseň Jihlava menší folkové festivaly). 

Mocenská strategie kultivuje také rozpětí hudebního trhu. Prvotní výpadek v roce 

1971, který je nakrátko (ostatně jako každá hudební krize v našem prostředí) vyplněn produk-

cí dechové hudby (Moravanka), je postupně překonán a v souvislosti s posilováním hvězdné 

socialistické ikony (Gott) se zvyšuje také nabídka nové písňové produkce zahrnující i české 

verze zahraničních písní (důvodem je také větší poptávka po písních s českým textem než 

nabídka skladatelských možností), produkce nových a koncepčních alb i nové tváře zaplňující 

mezery dané světovou hudbou (např. Jana Robbová jako česká obdoba Janis Joplin, český 

„Elvis po záškrtu“ Karel Zich). Je tu patrná snaha režimu nabídnout kontrolovanou a usměr-

něnou verzi zahraniční populární písně (rock, taneční písňové formy, „bubblegum music“). Po 

činitelích v tomto poli vyžaduje především univerzalitu pěveckého přednesu: to můžeme in-

terpretovat i tak, že pro režim bylo mnohem pohodlnější vybrat menší počet spolehlivých in-

terpretů, kteří obsadí více pozic v rámci struktury požadovaných žánrů populární hudby.  Do 

populární hudby začínají také vstupovat autoři humorných textů, kteří přicházejí z jiných ob-

lastí než z divadelního a folkového prostředí (F. R. Čech; I. Mládek).  

                                                           
104 Zdeněk Rytíř překládá další Donovanovy písně pro H. Vondráčkovou (Lalena, Pohádka o cínovém vojáčku) a 

V. Neckáře (Čaroděj Dobroděj).  Dále také po kompilaci písní Boba Dylana z roku 1967 vychází v roce 1970 

kompilace Donovanových písní pod vedením Z. Rytíře. Vedle tohoto transferu západní folkové písně se začínají 

objevovat také náznaky transferu z francouzského (překlady písní G. Brassense u P. Lutky a J. Dědečka) a vý-

chodního písničkářství (Merta: Romance na sedmi strunách Bulata Okudžavy), které se v osmdesátých letech 

stává jednou z inspirativních linií tvorby Jaromíra Nohavicy. 
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Ve folkové písni sedmdesátých let jde do velké míry o ztrátu její autenticity a pomalu 

se zdá, že dochází k rozpadu tohoto žánru. Normalizační strategie se ale mnohem více zamě-

řuje na střední proud populární hudby, a tím, že se folková píseň od této linie záměrně separu-

je, je jí umožněno až do roku 1977 s menšími či většími potížemi přežívat jako místo tichého 

protestu. J. Hutka v roce 1972 sice přichází o povolení hrát, ale v roce 1973 získává opět re-

kvalifikace a je mu zakázáno vystupovat pouze v některých lokalitách (o rok později opět 

neprochází nově nastavenými rekvalifikacemi). V průběhu sedmdesátých let je umožněno i 

vydání některých alb folkových písničkářů a skupin.105 Po roce 1977 – po podepsání Charty 

některými písničkáři – dochází již k výraznějším mocenským zásahům proti folkové písni (od 

roku 1975 také kampaň proti Šafránu, nucení ke spolupráci či k opuštění země). V tomto ob-

dobí se začíná tuzemský folk sbližovat s okruhem undergroundu a disentu. Undergroundové 

pole posilují J. Hutka a V. Třešňák, např. svou účastí na festivalech druhé kultury a jiných 

akcích pořádaných těmito kruhy (Třešňákova herecká participace na  inscenaci „Mackbeth“ 

Bytového divadla Vlasty Chramostové). K úplnému splynutí těchto dvou fenoménů normali-

začního období nikdy nedochází ani by nemohlo, spojují je pouze odmítavé postoje členů vůči 

režimu a přátelské vztahy, které pokračují nebo vznikají i po odchodu některých členů do exi-

lu (např. účast Karla Kryla na setkání u Karla Soukupa ve francouzském Villé). Monumenta-

lizace českého folku po roce 1977 pokračuje v exilových knižních a hudebních edicích (In-

dex, Sixty–Eight Publishers, Poezie mimo domov, Šafrán 78) nebo prostřednictvím exilového 

vysílání rádia Svobodná Evropa. 

 

1.2.5 Folková píseň osmdesátých let: nástup nových písničkářských osobností  

 

Na počátku osmdesátých let ještě pokračuje oslabování předchozího vývoje folkové 

písně (akce Asanace, nepovolené a omezené možnosti vystupování, zúžení publika), ale 

s přibývajícími roky a postupnou liberalizací systému neroste pouze zájem o samotný žánr 

z řad interpretů, ale také odvaha publika. Trajektorie autorů předchozích desetiletí se vyvíjejí 

opět různými směry. Někteří jsou vystaveni asanačnímu nátlaku a odcházejí do exilu (V. 

                                                           
105 V sedmdesátých letech tak vychází u Supraphonu Hutkovo LP „Stůj, břízo zelená“ (1974), a „Vandrovali 

hudci“ (1976) či Mertovo SP deska „Písmenková láska / Zem voní dřevem“ (1975) a Mertova nadlouho poslední 

LP  deska „P. S.“ (1978). Od konce šedesátých let vychází u Supraphonu na LP také zvukové záznamy divadel-

ních pořadů Vodňanského a Skoumala: „S úsměvem idiota,“ (1969), na dvoudesce pak také „S úsměvem donki-

chota“ a „Hurá na Bastilu,“ (1974). Mnoho nahrávek z těchto a dalších divadelních pořadů vychází v prvním 

vydání dodnes. V sedmdesátých letech se na hudební trh daří také proniknout některým kapelám: vychází „Čes-

ké písně vlastenecké“ (1970) skupiny Skiffle Kontra, i desky skupin Marsyas (1978), Spirituál Kvintet (1973, 

1978) a Minnesengrů (1976). 
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Třešňák, Sv. Karásek, K. Soukup, V. Veit), kde se začínají věnovat buď jiné činnosti 

(Třešňák: výtvarné umění, psaní povídek106) nebo pokračují ve vydávání desek u některých 

exilových vydavatelství (Třešňák, Kryl). Karel Kryl na začátku osmdesátých let po několika 

letech dostává nabídku hlavního pracovního poměru ve Svobodné Evropě a stává se tak i 

sportovním redaktorem (redaktor na olympijských hrách). V té době sice vydává desky107 i 

vystupuje celkem často po celém světě při shledání krajánků a při protestních a solidárních 

akcích (např. vystoupením v Mnichově na podporu polské Solidarity v roce 1981), ale mno-

hem více než k písňové tvorbě se obrací k tvorbě básnické.108 Ztráta publika odchodem do 

exilu postihuje i J. Hutku. Trajektorie jeho tvůrčích aktivit směřuje v holandském exilu 

k psaní básní, fejetonů a k domácímu vydávání starších autorských písní v edici Fosil. Ostatní 

písničkáři, kteří zůstali na území socialistického Československa, se musejí vyrovnávat zpo-

čátku s úbytkem koncertů a publika (Merta, Mikolášek)109 a hudebně přežívat jen v povědomí 

úzkých skupin posluchačů (Voňková, Lutka, Janota, Nos). Někteří se potýkají se soudními 

zásahy moci (Nos), lokálními zákazy koncertní činnosti a také se až do roku 1989 rozpojují 

dvojice písničkářů ze sedmdesátých let (Burian, Dědeček, Vodňanský, Skoumal). 

Jiní proměňují svůj repertoár, např. Petr Lutka přestává hrát humorné písně J. Zycha, 

překlady B. Okudžavy a G. Brassense; a uchyluje se k moravskému folkloru a k písním mari-

ánským. O. Janota po krátkém vystupování se skupinou Mozart K (1980–1983) začíná tíhnout 

k minimalismu a postupně se u něj již formují náznaky hinduistické poetiky. Podobně Josef 

Nos začíná do svého repertoáru zahrnovat prvky východního náboženství (dnes organizuje 

kurzy jógy). Větší volnosti v tvorbě i ohlasu se dostává představitelům umírněného divadelní-

ho folku (Burian, Dědeček, Janoušek, Vodňanský, Eben), kteří pro svou nekonfliktnost ne-

                                                           
106 Např. povídkové knihy „Jak to vidím já“ (1979), „Babylon“ (1982), „Bermudský trojúhelník“ (1986) a 

v devadesátých letech také jeho nejznámější exulantský román „Klíč je pod rohožkou“ (1995). 
107 Krylovy desky osmdesátých let s výjimkou prvního „Plaváčka,“ (LP. 1983, Šafrán 78, Uppsala) již nepřináší 

tolik kanonických básnických textů, jako tomu bylo v předcházejících období. Dále vydává také EP „Ocelárna“ 

(1984, Saturn Recording, Melbourne), SP „Omezená suverenita / Jedůfka“ (1986, Sixty–Eight Publishers) a MC 

„Dopisy“ (1988, Rhea Publishing, Melbourne). 
108 Básnické spisy Karla Kryla osmdesátých let se oproti vydaným písňovým albům naplno mohou zařazovat 

mezi kanonická díla. Nejprve vydává ve Škvoreckého nakladatelství Sixty–Eight Publishers poetický scénář 

„Slovíčka“ ‚1980) napsaný v rozmezí let 1975–1977. Poté vydává ve vlastním nákladu sbírky „Amoresky“ 

(1982) a poetický dialog s múzami a A. Rimbaudem „Zbraně pro Erató“ (1987). Počátkem osmdesátých let začí-

ná psát také později knižně sesbírané rýmované komentáře k aktuálnímu dění. 
109 Po zrušení Svazu hudebníků a Jazzové sekce mizí možnost vystupovat v rámci členských večerů, ale postup-

ně se písničkářům otevírají možnosti se objevovat za cenu menších či větších ústupků (autocenzura, cenzura) 

vystupovat veřejně v rámci letních festivalů. Tím se legitimizovala často další jejich vystoupení, a režim již 

nedokázal plně zatlačovat tyto osobnosti v anonymitě a amatérském hraní. Režim často přicházel s pokusem o 

potlačení známosti osobnosti pozdě (vystoupení V. Merty v rozhlase, kde zazněl celý medailonek autora). Pís-

ničkář se navrací do vysokoškolských a mládežnických klubů, šíří se samizdatové nahrávky a od roku 1985 

někteří opět získávají statut profesionálního hudebníka. Jednoznačný zákaz se v osmdesátých letech týkal jen 

několika málo písničkářů a časově netrval dlouho (srov. Houda. In: Wögerbauer 2015: 1327–1331). 
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představovali pro režim eventuální hrozbu, a režim jim ponechával částečný prostor, jelikož si 

uvědomoval, že lidé vyžadují také zábavu. Ve slovenském kontextu se pak pohybuje písnič-

kář Ivan Hoffmann a menší množství písničkářů kolem sdružení Slnovrat.  

Nová generace autorů, která do pole vstupuje s jinými zkušenostmi než jejich před-

chůdci se zkušenostmi „Pražského jara,“ přináší pro folkovou píseň nové možnosti uchopení. 

V mnohém navazují na autory šedesátých let, ale zároveň přináší nové formy protestu a zpo-

chybňování společenských a ideologických norem. Folk se opět stává politickou alternativou, 

kterou sám režim, možná nevědomě, přivádí do kulturního pole zavedením již zmíněné kate-

gorie FTC a tím napomáhá žánr popularizovat a vyvolat jakousi „folkománii.“ Kategorizací 

žánru do oficiálního okruhu populární písně umožňuje propagaci folku nejprve na rozšiřují-

cím se poli hudebních festivalů110, a ve druhé polovině osmdesátých let i v rámci produkce 

hudebního trhu. Někteří autoři se stále pohybují mezi povoleným centrem a odmítanou perife-

rií, ale represí ubývá a zájmu o folkovou píseň pro její politické glosování, zesměšňování re-

žimu a tematizaci nudy v socialistickém státě roste. Sankcí se dočkávají jen ti, kteří se výraz-

něji a veřejněji projeví kriticky vůči režimu. Příkladem tu může být Nohavicova interpretace 

písně Borise Viana Pánové nahoře na Portě roku 1983 v Plzni, která mu o rok později přines-

la zákaz vystupovat na festivalu.  

Všeobecně lze říci, že vstup Jaromíra Nohavici do kontextu české folkové písně a tím i do kul-

turního pole socialistické společnosti je pozoruhodný. Na jeho tvorbě lze zobecnit celkový charakter 

folku osmdesátých let a jeho atraktivity pro posluchače. Oproti jiným autorům, kteří do kontextu folko-

vé písně vstupují spíše jako amatérští textaři, Jaromír Nohavica začíná svou písničkářskou kariéru 

v roce 1982 na Folkovém kolotoči v ostravské Porubě již jako zkušený písňový textař z okruhu ostrav-

ské pop-music.111 Posluchačská atraktivita jeho písní stoupá nejen kvůli jeho široké slovní zásobě, ale 

také z důvodu důležitějších složek pro osmdesátá léta: tematickými referencemi k žitému světu a obra-

zem jeho osobnosti v očích režimu. Jakýkoliv zákaz jeho vystupování působil reklamním efektem na 

jeho tvorbu. To zvyšovalo poptávku po neoficiálních nahrávkách z jeho koncertů, a dokonce jej to po-

sunulo v anketě popularity Zlatý Slavík 1987 mezi prvních deset umístěných. Na potlačení zájmu po-

sluchačů o nepohodlné písničkáře byl režim téměř vždy slabý. Podobně jako s J. Nohavicou tomu bylo 

dříve s Karlem Krylem. Po jeho emigraci se mocenské strategie snažily veřejnosti vnutit různé negativní 

obrazy o jeho osobnosti, včetně zpráv o úmrtí. Z hlediska efektu šlo o neúspěšnou kampaň, a následná 

                                                           
110 Roste nabídka hudebních festivalů i příležitostí zahrnutí folkové písně do programu festivalů. Folk tak získá-

vá široké možnosti k oslovení lidí. Vznikají festivaly jako Folkový kolotoč v Porubě (již roku 1976, poslední 

ročník v roce 1984), Valašský špalíček, festival v Lipnici, budějovická přehlídka Písničkáři v roce 1983, Svoj-

šický slunovrat (dominance trampské písně) a Svojšický letorost (písničkářský festival), chebské Babí léto 

(1984), Folkové prázdniny v Telči (1984), Loketský kotlík a také obsazuje postupně stále větší část programu 

v rámci festivalu Porta (v roce 1985 se mnoho písničkářů účastní taktéž koncertu osobností Porty v dnešním 

Kongresovém centru, dříve zvaném Paláci kultury). 
111 Nejčastěji je v těchto souvislostech zmiňována spolupráce s Marií Rottrovou (Lásko, voníš deštěm). 
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kampaň snažící se o Krylovi nepodávat vůbec žádné informace v domnění, že na něj bude zapomenuto, 

dopadla také nezdárně.  

Nohavica svým tematickým rozpětím přečnívá a zahrnuje téměř všechny tendence, 

které folku přinesli písničkáři osmdesátých let. Jeho písňový narativ referuje o životě obyčej-

ných lidí uprostřed nudné socialistické společnosti, o milostných vztazích, tématech environ-

mentálních, kulturních, historických a sportovních; o negativních emblémech společnosti (al-

kohol, drogy, nenávist) a dalších. Narativ jeho písně se nechává pohltit sociálními i regionál-

ními odlišnostmi a velmi často je prosycen lidovým humorem. V rámci této „nové generace“ 

písničkářů se znovu objevuje zvýšená angažovanost při koncertech (návrat protestního cha-

rakteru V+W a J. Suchého), přibývá písní s „lehkou lidovou notečkou“ (Marek Eben, Ivo Ja-

helka, Karel Plíhal), harmonickou poetičností (Nohavica, Plíhal), kritikou konzumní a citově 

okoralé společnosti (Burian: Ještě tak pejska; Eben: Koleda), písní s tématem existenčních 

obav (Dědeček: Dilema; Merta: Slova), s tématem ekologickým (Dědeček: Houby nerostou) a 

vojenským (Plíhal: Modrá knížka; Dědeček: Pohyblivý cíl).  Mezi nově příchozími písničkáři 

tohoto desetiletí se taktéž objevuje mnoho písničkářů-humoristů (Plíhal, Jahelkovy zhudebně-

né soudničky, Václav Koubek, Pavel Dobeš, Josef Fousek, Jiří Schmitzer). Dále také písnič-

káři s poetikou malých divadel (Eben, Plíhal) a také autoři opěvující pracovní a regionální 

téma (Nohavica, Dobeš), někdy až autentickou proletářskou formou (František Horáček→ 

Jim Čert, Dobeš, Koubek). Okrajově se k folkovým pokusům vrací nadále V. Mišík, a přibývá 

např. Lenka Filipová nebo Z. Navarová. Ze zajímavých folkových kapel osmdesátých let mů-

žeme zmínit např. Kamelot, Nerez nebo Č. p. 8.  

Na úrovni žánrové dochází v průběhu osmdesátých let ke sblížení folku s trampskou a 

country hudbou (Wabi Daněk, Jaroslav Samson Lenk, Pavel Lohonka), bigbeatem (J. Schmit-

zer), šansonem (Petr Rimský) či moravským folklorem (Vlasta Redl). 

V rámci společenského a mocenského pole první poloviny osmdesátých let se folková 

hudba postupně odsouvá jako předmět zájmu režimu do pozadí, na její místo se v tomto ohle-

du dostává hudba nové vlny (new wave). Ta byla obhajována stejnými institucionálními čini-

teli a zapadala do skupiny alternativní hudby (stejně jako folk). Proto je nutné jako přelomový 

rok zmínit rok 1984. Ten nepřináší nic z futuristických vizí George Orwella, ale spíše jen ze-

siluje a stabilizuje socialistickou nudu. V roce, kdy končí akce Asanace a Jaroslav Seifert zís-

kává Nobelovu cenu za literaturu, směřují strategie režimu k potlačení lidské zábavy: lidé 

přichází o prožitek z úspěchu sportovců (bojkot účasti čtrnácti socialistických zemí na LOH 

v Los Angeles), jsou připraveni o instituce propagující moderní, novovlnnou a folkovou hud-
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bu (zrušení časopisu Melodie, Svazu hudebníků, Jazzové sekce a Folkového kolotoče). Folk 

v tomto prostoru v porovnání s novou vlnou neparticipoval tak výrazně. Po těchto krocích 

vzniká uvolněný prostor, který je zaplněn režimem podporovanými klany (K. Vágner, F. Ja-

neček) a novými popovými osobnostmi (Vladimír Štancl> Michal David, Iveta Bartošová). 

Režim nevědomě podporuje vytváření socialistické nudy, která se stává jedním z objektů te-

matizace ve folkové písni. Folkový písničkář začíná svými texty pozorovat člověka, který se 

po ránu bezstarostně češe za poslechu písně „Nonstop“ (1984) a jde do práce, zatímco se za 

hranicemi socialistické země řeší globální problémy lidstva. 

Ve druhé polovině desetiletí roste počet písničkářů i různých forem folkové písně a re-

žim k žánru začíná zastávat liberálnější postoje. Folk se stává náhle masovou záležitostí a 

jeho hranice se rozostřují: „narůstající přízeň médií pak mnohé písničkáře vedla k tomu, že se 

začali pozvolna přizpůsobovat vkusu širších vrstev posluchačů. Rozpor mezi tím, co chtěli 

zpívat, a tím, co zpívat mohli, se zmenšoval, a to nejen díky ústupkům dohlížitelů, ale i 

v důsledku kompromisu samotných autorů.“112 

Monumentalizace folkové písně v první polovině desetiletí je poznamenána opět také 

západním folkem. Nejprve je v roce 1980 vydán výbor „Víc než jen hlas“ obsahující – dle J. 

Černého velmi špatné – překlady některých západních písničkářů (B. Dylan, Donovan, L. 

Cohen, J. Mitchell). Ale pro folkovou píseň jako takovou je tento vstup západního folku do 

našeho literárního kontextu přeci jen účinný. O tři roky později vystupuje na Bratislavské lyře 

Donovan, a v roce 1989 Joan Baez. K monumentalizaci tvorby folkařů dochází také v rámci 

samizdatových edic (Krameriova expedice 78: Třešňák, Hutka), samizdatových a exilových 

časopisů (Co je, Cvrček, Dým, Vokno), samizdatových videonahrávek113 a dokonce i v rámci 

beletristických textů.114 Nejpodstatnější formou monumentalizace folku osmdesátých let je ale 

materiální produkce desek. K té dochází jednak v okruhu exilovém (Kryl: např. „Plaváček“ 

Třešňák: „Koh-i-noor“ 1983, Šafrán 78), ale také v okruhu domácím. V domácím prostoru 

k tomu dochází dvojí formou: na úrovni neoficiální (amatérské nahrávky)115 a na úrovni ofici-

álního trhu. Výrazná proměna hudebního trhu, který umožnil vycházení folkových desek, má 

k dnešním dnům nejen důsledek aktualizace a záchrany žánru, ale také zlidovění některých 

                                                           
112 Janoušek et kol. 2008: 379 
113 V „Originálním Videojournalu“ je možné vidět záznamy z festivalu v Lipnici (1988). Jsou zde záznamy ně-

kterých vystoupení a rozhovorů se zúčastněnými písničkáři (Nohavica, Merta, Dobeš, Dědeček).  
114 V Pelcově „…a bude hůř“ jsou pasáže, ve kterých románové postavy parodují písně československé populár-

ní hudby. Jednou z parodovaných písní je Hutkova píseň Litvínov. 
115 Mnoho těchto nahrávek bylo později, zejména po roce 2000 vydáno. Dnes jsou již dostupné amatérské na-

hrávky z koncertů Vodňanského a Skoumala, J. Nohavici, K. Plíhala i zahraničních koncertů K. Kryla. Zmiňme 

také nahrávku Nohavicova koncertu se zhudebněnými „Slezskými písněmi“ (1983). 
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skladeb, což se většině skladbám vydaných v exilu nepodařilo. Ve druhé polovině desetiletí 

tak postupně vychází desky I. Jahelky („Soudili se“ 1985), J. Nohavici (EP „Kejklíři, Blázni-

vá Markéta / Zatímco se koupeš“ 1985; LP „Darmoděj“ 1988; EP „Písně pro V. V.“ 1988), K. 

Plíhala (LP „Karel Plíhal“ 1985), J. Buriana (LP „Černý z nebe“ 1986), P. Dobeše (LP „Něco 

o lásce“ 1988), V. Merty (nahrávky z koncertů v Malostranské besedě; EP „Harmonie, Dob-

rodruh / Antabus blues, Vybraná slova“ 1988; MC zhudebněných básní českých básníků 

„Struny ve větru“ 1989) a dalších blízkých autorů, i z řad trampské a country hudby. 

A pak už se blíží léta 1988 a 1989, do kterých folkoví písničkáři vstupují jako popu-

lární interpreti s příznačnou schopností předávat svému publiku pravdivé a humanistické hod-

noty. Stávají se „sakralizovaným“ bojovníkem proti nevítanému režimu, ochranitelem národní 

hrdosti a symbolem lidské pospolitosti nejen při setkání ve vídeňském Nachtasylu (1988) a 

v polské Vratislavi (1989), ale také v průběhu Sametové revoluce, během níž se opět spojují 

rozpadlé folkové dvojice (akce Večírek rozpadlých dvojic) a také se do země po dvaceti le-

tech vrací Karel Kryl.116 

 

1.2.6 Folková píseň po Sametové revoluci a folkové písničkářství digitálního věku  

 

Folková hudba se po revoluci těší velkému zájmu, je vstřebávána hlavním kulturním 

řečištěm, a do popředí oproti minulým obdobím stoupá estetická funkce písňových textů. Po-

malu z textů mizí šifry a metafory a postupně ustupuje i celkové nadšení z poslechu: 

s vymizelou totalitou jako by vymizelo téma, posluchač i symbolika přátelského fenoménu. 

Výstižně to pojmenoval J. Dědeček v písni Vraťte mi nepřítele: „Miloval jsem vroucně strán-

ky Dikobrazu / kde zesměšňoval se kapitalista / zpod cylindru šilhal po Sovětským svazu / 

v potměšilé tlamě doutník žmoulaje / Vraťte mi nepřítele a jděte do háje […].“  

Mnoho autorů se s tímto novým kontextem nedokáže vyrovnat. Jejich trajektorie se 

posouvají ke zhudebňování poezie (Burian), ke zdůrazňování hudební složky a upozadění 

složky textové (Merta), k aktualizaci moravského folkloru (Redl), k tematizaci cestování 

(Dobeš, Janoušek-Lenk-Redl), jiné se přesouvají směrem ke kooperaci a přitáhnutí diváků 

rozdílného vkusu (Janoušek-Lenk-Redl) nebo se obracejí k širokému spektru témat každo-

dennosti (Nohavica). Případně některé trajektorie z kulturního pole po čase mizí (úmrtí K. 

                                                           
116 V té době tu dochází k dalšímu výraznému povýšení folku mezi domácí populární hudbu. 4. prosince 1989 se 

z balkonu pražského Melantrichu na Václavském náměstí ozývá zpěv české hymny o dvou hlasech: jeden hlas 

zastupuje nejvýraznějšího představitele českého folku (Karel Kryl), druhý hlas zastupuje nejvýraznějšího před-

stavitele českého popu (Karel Gott). 
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Kryla, dočasná pauza některých autorů). Trajektorie některých autorů ustrnula různými způ-

soby na dřívější pozici. Krylův přístup zůstává v písních stejně kritický, jako před revolucí, 

což šlo proti optimismu doby a jeho novější tvorba byla pozitivně akceptována až postupem 

času. Tvorba J. Hutky ustrnula na staré tvorbě téměř úplně: jeho produkce ve větší míře pouze 

recykluje staré desky a nahrávky, a případné pokusy o novou tvorbu se mnohdy odvíjejí jen 

v marné snaze zopakovat úspěch některého ze svých kolegů; např. albem „Zvířátka.“ První 

úspěšnější porevoluční pokus o novou tvorbu se mu povedl až v roce 2017 albem „V rozpi-

tých barvách.“117 Někteří autoři se také potýkají s úbytkem zájmu pro jejich ustrnutí na příliš 

intelektuální formě písničkaření (Merta).118  Lépe se na bázi ustrnulé trajektorie v prostoru 

udrželi ti, kteří byli již v předchozím období spojeni s užším publikem (Janota: minimalismus; 

Lutka: mariánské písně). 

Kulturní pole devadesátých let, které se stejně jako v letech šedesátých snaží dohnat 

některé zameškané trendy a zároveň i přijímat současné světové popové a taneční novinky, 

jako by nedávalo ani moc prostoru k tomu, aby posluchač upřednostnil žánr folku, ze kterého 

se většina autorů odvrátila k náročnějším formám, na alternativní klubovou scénu (kde zase 

měli úspěšnější konkurenci v různých rockových, punkových a jiných formacích) nebo ustr-

nuli v minulosti. Skoro by se mohlo zdát, že velmi široký rámec diskurzu mainstreamové po-

pulární hudby devadesátých let dával příkaz: „Jeden autor specifických hudebních žánrů 

v hlavním písničkovém proudu stačí, jeden boyband, jeden folkař.“ To by mohla být jedna 

interpretace pravdy kapitalistického trhu, druhým pravdivým faktem ovšem je, že folkové a 

písničkářské pole té doby nic moc nového a hodného zájmu nepřinášelo.  Slovy „jeden folkař 

stačí“ se dotýkáme především Jaromíra Nohavici. Ten v návaznosti na svou popularitu 

z konce osmdesátých let, i svým širokým tematickým a výrazovým záběrem dokáže oslovit 

různé typy posluchačů: od dětského posluchače (písně pro děti, písně o zvířatech), přes dospí-

vající (písně o lásce, sportu) až po starší posluchače (ikona osmdesátých let, písně o životních 

problémech). Nohavica obstojně zaplňuje prostor, který mu ostatní písničkáři svou rezignací a 

sebehledáním ponechali.119 S utvářením obrazu jeho osobnosti také explicitně souvisí výše 

                                                           
117 V českém kulturním poli se toto album může stát výjimečné také tím, že jde o poslední nahrávané album, na 

kterém se podílel Radim Hladík. 
118 Pro V. Mertu tento stav není důvod přestat s písničkařením: „přestat zpívat, protože zájem o žánr opadnul, to 

není dostatečný důvod. Člověk, který přežil x let totality, by měl přežít i pár let svobody,“ (Prokeš 1994: 21) 
119 Pole začíná zaplňovat produkcí vlastních alb již od roku 1990 („V tom roce pitomém“: Panton, 1990) a 

v průběhu desetiletí vydává ve studiové kvalitě písně starší („Darmoděj a další“: Monitor 1995) i desky 

s autorskými písněmi novými: „Mikymauzoleum“ (Monitor, 1993), „Tři čuníci“ (Monitor, 1994), „Divné století“ 

(Monitor – EMI Records, 1996); a koncertní nahrávku „Koncert“ (Monitor – EMI Records, 1998). V pravidelné 

produkci pokračuje i po roce 2000, kdy svou pozici posiluje také založením vlastního labelu pro nahrávání desek 

a umisťováním speciálních alb k volnému stažení na internet („Pražská pálená“ 2006; „Virtuálky I–III“ 2009–

2012). Počátkem desetiletí ještě vydává alba u jiných produkcí: „Moje smutné srdce“ (BMG Ariola, 2000), „Ba-
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zmíněný rozpad symboliky folkového přátelství. Na příkladu Nohavicovy kauzy spolupráce 

se Státní bezpečností je možné sledovat velký rozkol původní pospolitosti folku, a to nejen ve 

vztahu mezi Nohavicou a ostatními písničkáři (Nohavica x Hutka; Burian), ale také ve vzta-

zích mezi jinými písničkáři (Burian x Nos). To bychom mohli považovat také za jeden 

z dalších příkladů ustrnutí folku. 

Ačkoliv se v devadesátých letech folkoví písničkáři objevují stále na zavedených i no-

vě vznikajících hudebních festivalech, jejich písně tvoří součást táborákového repertoáru a 

postupně zaplňují stránky zpěvníků a učebnic literatury; mnohdy se v poli udržují spíše jen 

z důvodů historické hodnoty. Tím v odborných kruzích vznikala a stále vzniká otázka, zda 

žánr již nevymřel.120 

Tento historický náhled na proměny žánru chce dokázat, že nikoliv. Devadesátá léta 

skutečně představují utlumení žánru, ale také připravují možnosti pro utváření novodobého 

písničkáře vycházejícího z tradice české folkové písně. V tomto porevolučním desetiletí do 

oficiálního kulturního pole nevstupuje žádná výraznější osobnost. Tradice folkové písně začí-

ná ovlivňovat interprety působící v kulturním poli alternativních, kavárenských a klubových 

scén. Tento trend je po miléniu ještě výraznější. Nejde tu o zánik žánru, ale o jeho velmi pod-

statnou a moderní transformaci. Shodně jako chtěl posluchač osmdesátých let od písničkáře 

předat hodnoty referující o stavu socialistického státu, chce posluchač novodobý získat hod-

noty vypovídající o otevřeném globálním světě, který jej obklopuje (pocity, události, produkty 

populární kultury, vztah k historii). Pluralismus přístupů k žitému světu dává folku možnost si 

vybírat z prostředků na úrovni jazykové, tematické i zvukové. Tím se tradice folkového pís-

ničkářství poddává symbióze s různými hudebními styly, žánry a poetikami,121 a od původní-

ho významu folkové písně se téměř neliší,122 jen existuje v interakci s mnohem širším kultur-

ním polem, ve kterém se stále snaží zachovávat autenticitu výpovědi, byť je mnohdy plná 

klišé. 

                                                                                                                                                                                     
bylon“ (Sony Music, 2003) a od roku 2006 již ve vlastní produkci: „Doma“ (2006), „Ikarus“ (2008), „V Lucer-

ně“ (2009), „Tak mě tu máš“ (2014), „Poruba“ (2017) a „Jarek Nohavica v Gongu s Janáčkovou filharmonií“ 

(2018). 
120 Jak už to tak v přírodě bývá, že když se něco krásného rodí, tak něco jiného umírá. Tak já jsem měl pocit 

takový v tom Listopadu. Že se zrodila nová doba, svoboda a vlastně se otevřel svět. A pořád si to ještě užívám. 

Musím říct, že jsem fakt hluboce vděčný za to, že jsem se toho vůbec dožil a že jsem se toho dožil 

v produktivním věku. Na druhé straně jsem měl pocit za čtrnáct dní, že umřel folk. Protože ta jeho historická 

úloha, vlastně toho určitého odboje nebo jiného ventilu, najednou úplně skončila. Za čtrnáct dní jsem měl pocit, 

že se z těch písní nedá hrát skoro nic. A tak jsme přestali hrát.“ (M. Eben. In: Vondrák, Skotal 2004: 477). 
121  „Folkaři jsou tady už nestydatě dlouho. Zatímco hodně jiných hudebních směrů přišlo, explodovalo a po 

několika letech se tiše vytratilo, […] folková hudba se v průběhu let vyvíjí a množí,“ (Konečný 2013: 257) 
122 Původní význam pojmu folk již neznačí tolik rysů žánrových, jako spíše rysů kreativní filozofie. 
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Důvody vzniku tezí o „smrti folku“ explicitně evokují paralelu s heslem „punk is de-

ad.“ Tyto teze vznikají pravděpodobně z nepochopení proměny (vývoje) folkového písničkář-

ství a proměny sémantického obsahu termínu „písničkář.“ Jan Burian v článku „Proč už ne-

chci být folkařem“ (1987) za zánikem folkové písně vidí její ztrátu odvahy, komercionalizaci, 

soutěživost a splývání s poetikou popové písně.123 Burian má pravdu, ale pouze částečně. Ne-

jde tu o zánik žánru, ale o proměnu žánru. Burian také navrhuje používat pro smazávání hra-

nic mezi žánry namísto zatvrzelého pojmu „folkař“ termín „písničkář.“ Vyčítá tu samotnému 

žánru určitý rys, který jsme si zmínili již v úvodní kapitole: folk je žánr populární hudby, kte-

rý se inspiruje nejen ve spektru hudebních stylů, ale také ve spektru stylů textových. Trh po-

pulární hudby staví na určité atraktivitě mladého písničkáře s kytarou, který ke svému poslu-

chači vysílá písně s texty o pocitech mladé generace, a ač jsou tyto texty většinou plné kýčo-

vitých textových vazeb, nemůžeme to nazývat „smrtí folku.“ Pokud se folk mohl na počátku 

svého vývoje inspirovat v lidové písni a stal se folkem, může se novodobý folk stejným způ-

sobem inspirovat v písni populární a být moderním folkem. Vzniká tu samostatná písničkář-

ská kategorie, která taktéž vychází z původního vymezení folkového žánru a v moderní době 

explicitněji (vizuálněji) prokazuje vazby k této tradici. To ještě více po roce 2010 posilnila 

formace písničkářů, „kteří nemají co říct“, tzv. “Generace Sheeran.“124  

Tím ale předbíháme náš výklad. Specifická písničkářská varianta infikovaná popovou 

poetikou a rétorikou vytváří novou kategorii. Pokud bychom zkoumaný rys nazvali „folko-

vostí,“ tak ta se v devadesátých letech, jak bylo výše zmíněno, přesouvá buď do alternativních 

pater kulturního pole, nebo je její posun vymezen od prezentace skrze individuálního interpre-

ta k prezentaci hudební skupiny soustředěné kolem výrazné textařské osobnosti (Petr Fiala, 

Michal Mareda, Michal Hrůza).125 Tím se posiluje již dříve zavedená tendence folkové písně 

k reprezentaci intelektuální a do určité míry i básnické varianty různých žánrů moderní popu-

lární hudby. Vývojová linie folkové tradice se tímto způsobem začíná utvářet již v průběhu 

devadesátých let (minimálně od roku 1994); zatímco noví individuální písničkáři výrazněji 

pronikají do kulturního pole až na přelomu tisíciletí. Ti se již také snaží v rámci pole zaplňo-

vat neobsazené atraktivní pozice: přicházejí písničkáři s tradicionalistickými tématy (Radka 

Urbanová→ Radůza), s tématy křesťanskými (Eva Henychová), s písněmi experimentálního a 

lyrického charakteru (Lenka Dusilová) i s písněmi využívajícími poetických rysů jiných hu-

debních žánrů: rocku (Vladimír Kučera), blues (Marcel Kříž), progresivního folku (Ivo Cicvá-

                                                           
123 Srov. Burian 1995: 203 
124 Tkáč 2017: online 
125 U těchto autorů musíme zároveň přijmout jejich možnou inspiraci v autorech rockové poezie. Její vznik ale 

považujeme za důsledek interakce mezi rockem a folkem. 
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rek), popovou písní (Ivan Varga → Martin Maxa) či žánrů specificky autorských, např. por-

no-folku (Milan Smrčka→ Záviš). Další, z hudebního hlediska tradiční písničkáři (v dobovém 

hledisku: písničkáři kavárenské scény), se v této době shromažďují kolem Burianova sdružení 

Osamělých písničkářů (Karel Vepřek, Jan Jeřábek) 

Po roce 2000 tedy dochází k regeneraci žánru, nabízí se nová témata (návrat společen-

ského tématu, variabilita témat postihnutelná protest-songem) i se rozšiřuje pluralismus auto-

rů a posluchačských představ: zvyšují se možnosti vnitřní opozice. Výrazným trendem se stá-

vá užívání různých přezdívek126 a hypokoristik jako obchodní značky. Tak je tomu především 

u písničkářů popového rázu (Jan Pokorný → Pokáč, Václav Lebeda → Voxel, Tomáš Maček 

→ Thom Artway, Michal Motyčka → Niceland, Ondřej Ládek → Xindl X, Miroslav Slodičák 

→ Marek Ztracený), ale nalezneme také případy, kdy k této změně dochází především 

z důvodu stylizace písničkářské entity (Milan Smrčka →Záviš, Nikola Muchová →Mucha, 

Jakub Konig →Kittchen) nebo z důvodu parodizace (Lubomír Tichý →Xavier Baumaxa).  

V této době se také zvyšuje počet pozic na klubové a kavárenské scéně (utváření čes-

kého indie-folku). Do kulturního pole začíná pronikat více popových písničkářů, a mezi nimi 

také mnoho takových, kteří jsou pouhými interprety textů vznikající v rámci produkce činitelů 

populárního průmyslu. Texty tohoto typu písničkářství využívají pop-kulturní odkazy pro 

jejich hymnické velebení; naopak písně obracející se k tradičním folkovým hodnotám si těch-

to odkazů dobírají, kritizují je či ironizují a humorizují. V jejich pojetí dochází k aktualizaci a 

sakralizaci odkazu Karla Kryla a tím i folkové tradice. K tomu dochází vydáváním dosud ne-

vydaných a dříve zakázaných nebo zkonfiskovaných alb, archivních koncertních nahrávek 

nebo také vydáváním tributních alb a pořádáním vzpomínkových koncertů. 

Nové kulturní pole, ustanovované dynamikou a globálností vlivů, které je nucené při-

jímat v rámci digitálního věku, produkuje velké množství interpretů, které nelze zachytit 

komplexně (roztříštěnost písničkářského pole). Internet poskytuje jejich prezentaci skrze soci-

ální sítě, webové stránky, hudební a video platformy (Spotify, Youtube). Někdy se písničkář 

stává úspěšným i tímto způsobem, některé platformy (živé video-vysílání na sociálních sítích) 

jej jsou schopny ukázat jako člověka velmi blízkého posluchačovo cítění podobně jako dříve 

koncerty ve vysokoškolských klubech, ačkoliv při skutečném koncertě je dnes mezi autorem a 

posluchačem nepřekonatelná ohrazená propast. 

                                                           
126 Jde o jiný princip, než tomu bylo v případě přezdívek v rámci hudby trampské (Kapitán Kid) nebo společen-

ského prostoru undergroundu (Charlie Soukup, Magor Jirous apod.). 
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V kulturním poli digitálního věku si stále drží svou reprezentativní pozici J. Nohavica, 

u některých dalších starších písničkářů dochází k výrazné digitální experimentaci se zvukem 

(Burian). Ostatní se většinou drží standardů (Třešňák, Merta, Plíhal, Koubek, Dobeš, Eben 

ad.), nebo se pokouší se o tvorbu pro děti (Lenk, Janoušek) či se navrací k původním žánrům 

(Lenk, Redl). Nová jména se ve většině případů řadí do pozic lokalizovaných do alternativní-

ho kulturního pole. Ukrývají se pod roušku žánrů blues (Michal Bystrov), bigbeatu (Jiří 

Hurych), katolické písně (Tomáš Hammet), hip-hopu (Ondře Ládek → Xindl X; Martin Hůla 

apod). Do pole také vstupuje řada interpretů s vyhraněným rétorickým stylem repertoáru (Ja-

kub König → Kittchen; Jakub Čermák → Cermaque, Nikola Muchová → Mucha; Martin E. 

Kyšperský, Rudolf Brančovský), přibývá ženských písničkářek,127 i dalších autorů alternativní 

klubové a kavárenské scény (Hynek Kočí, Adam Katona, Tomáš Dvořák, Petr Linhart). Místy 

se rozvíjejí i lokální scény, např. scéna brněnská navazující na brněnskou rockovou scénu 

osmdesátých let (Brančovský, Muchová, Kyšperský, částečně i Petr Váša).  Posiluje se také 

linie písničkářského popu (Petr Štolba, Pavel Callta, Sebastian Navrátil, Václav Lebeda, Mi-

roslav Slodičák), linie popových a alternativních autorů zpívajících cizojazyčně (Michal Mo-

tyčka, Tomáš Maček, Jakub Ondra, Beata Boček), linie autorů stojících na rozhraní mezi po-

pulárním a tradičním pojetím folkové písně (Jan Pokorný, O. Ládek, Petr Luftner), linie indie-

folku (Lukáš Landa) i linie umělečtějšího pop-folku (Tomáš Klus, Jan Střítežský, Lubomír 

Tichý → Xavier Baumaxa). 

Folková píseň nezmizela, pouze se proměnila a všechny její podoby jsou jen dalším 

projevem imanentního vývoje její i obecné písňové struktury. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 N. Muchová, Andrea Čermák Knotková → Iamme Candlewick, Terezie Palková, Žofie Kabelková, Lucie 

Redlová, Katerina Tichá, Martina Trchová, Jana Šteflíčková, Jana Vébrová, Beata Bocek, Sylvie Krobová, Anna 

Veselovská, Michaela Charvátová a také pozdější Aneta Langerová. 
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2.  Humor: jazyk, kontext, znak 
 

Diskurs humoru, o kterém v této části budeme pojednávat, představuje pro humanitní 

vědy problematiku, která se projevuje velmi variabilně z hlediska synchronního i diachronní-

ho. Snad je to pro jeho znakový a antropocentrický charakter, který jej představuje jako fe-

nomén kulturní hodnoty, jenž je starý jako lidstvo samo. Tento antropocentrický charakter 

humoru můžeme podpořit parafrází antického spisovatele a právníka Plinia mladšího: „být 

člověkem znamená žertovat, smát se a hrát si.“128 Tím se nám ale odkrývá pouze jedna ze 

složek humoru (zábavnost, žertovnost), která je mnohdy také problematická, neboť „pojmy 

jako komika, humor, ironie, vtip, žert, parodie, satira, mystifikace, směšnost či smích sám 

jsou často komoleny, směšovány a zaměňovány.“129 Dříve než se více zaměříme na objasnění 

předchozí citované pasáže, pokusme se vymezit náš pohled na diskurz humoru. Základním 

zdrojem pro rozlišování typologie humoru nám bude trojí kategorie komiky dle V. Boreckého 

(2000). Budeme se snažit humor pojímat jako diskurz kulturní hodnoty požitku, který se 

z hlediska filozofického náhledu i praktického užívání na jedné straně opírá o globální arche-

typální zdroje směšnosti, a zároveň i o specifické národnostní prototypy a emblémy, které 

mohou poskytovat skrze humor určité médium pro uchovávání paměti prostřednictvím proje-

vů každodennosti (diskurz orální historie) a vymezování národní existence v rámci globálního 

světa. Zároveň nám bude představovat dialogickou hodnotu pragmatickou; zprostředkováva-

jící dialog mezi skutečností (či možnou skutečností) a fikcí; a dialogickou hodnotu sociolin-

gvistickou (koncept skriptů). Všechny tyto hodnoty budou postupně konkretizovány ve vy-

braných znakových systémech (jazykový, (anti)mytický, kulturní, pop-kulturní) a dále budou 

analýzy diskurzu rozebírány ne z hlediska jeho struktury, ale z hlediska jeho obsahu. 

Obecně bychom mohli široké kategorii komiky přiřknout charakter znaku. Tento cha-

rakter pojímáme na dvojí rovině: na rovině znaku jazykového a na rovině znaku kontextového 

(či antropologického). Toto pojetí znakovosti se odlišuje od klasického strukturálního znaku 

vypojeného ze situačního kontextu a jazykové interakce, a naopak v duchu sémiotických stu-

dií a post-strukturalismu na toto zohlednění společenského významu klade důraz. I z tohoto 

přístupu lze vyčíst arbitrárnost znaku, která se projevuje konstrukcí označujícího (signifiant; 

akustický obraz) a označovaného (signifié; referenční pojem), čímž je znaku umožněno deno-
                                                           
128 Shodně humoru přikládá charakter lidství i Karel Čapek: „Když se Hospodinův Adam, třetihorní předek se 

šimpanzí čelistí a kamenným mlatem v opičí ruce, poprvé zasmál, tím prokázal se člověk, šlechtou stvoření, 

složil doktorát lidství a beánskou zkoušku ducha jako nemluvně prvním proneseným slovem; neboť smích, rub 

slzy, a slza, šťáva raněné duše, znamenají chromatické rozšíření duševní škály o dva tóny stěžejní a důležité jako 

komorní a.“ (Čapek 2018: 56)  
129 Borecký 2000: 25 
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tovat a konotovat významy. Na rovině jazykového znaku, případně na rovině interpretace 

označovaného, je pak možno pro znak určit základní funkce (výrazová a poetická, komuni-

kační, estetická, odrazová, fatická). Ačkoliv bude později ukázáno, že existují přístupy pojí-

mající jazyk v duchu klasického strukturalismu jako autonomní systém bez závislosti na spo-

lečenském kontextu, zdůrazněme si naše pojetí jazykového znaku již nyní: „jazyk je nástro-

jem pozorování, reagování, sebevyjadřování, srovnávání, kategorizace, selekce,“130 a tím na-

plňuje Sapir-Whorfovu hypotézu o konstrukci reálného světa na jazykových zvyklostech ko-

munity, které předurčují předem způsoby výběru interpretace reality. Tuto souvislost mezi 

situačním kontextem a jeho jazykovým uchopením bychom mohli dle fenomenologické so-

ciologie pojmenovat „indexikalitou“131, která je v případě komického znaku ještě posílena. 

Než se blíže zaměříme na vymezené roviny diskurzu humorného znaku a jeho možné vnitřní 

typologické rozvrstvení, je nutné určit distinktivní rysy mezi znakovými systémy komiky a 

humoru a krátce se také zaměřit na teoretické přístupy k problematice komiky 

1) Vztah komiky a humoru: 

Tímto exkurzem se navracíme k výše zmíněné citaci ukazující stále trvající problema-

tičnost vymezení sémantiky diskurzu humoru ve vztahu k blízkým pojmům, se kterými 

mnohdy významově splývá nebo bývá jejich sémantika zaměňována.  Toto splývání je dáno 

především tím, že vymezené pojmy spojuje jejich efekt (tj. smích) a široký repertoár tematic-

kých zdrojů, ze kterého mohou čerpat.132 Odlišnosti jsou dány především záměrnou modifika-

cí a segmentací, který umožňuje mezi pojmy sledovat rozdíly z hlediska narativního (struktu-

rálně hierarchické a žánrové hledisko) či z hlediska psychologického a fyziologického. 

K podobným závěrům dochází i K. Teige (splývání humoru, úsměvu a smíchu), pro kterého 

humor samotný představuje nejen stav veselosti, ale i způsob reflexe neblahého prožívání 

skutečnosti,133 o čemž bude pojednáno později. Když se krátce zaměříme na problematické 

pojmy, tak bychom směšností mohli označit sociální kontext, který z hlediska emocionálního 

hodnocení vykazuje jisté prvky komičnosti a vyvolává efekt smíchu, ale oproti humornému 

pojetí většinou postrádá kategorii vážnosti. Smíchem rozumějme formu společenského gesta a 
                                                           
130 Hůrková; Vodáková: Jazyk. In: Sociologická encyklopedie [online] 
131 Tou fenomenologická sociologie označuje „ontologický předpoklad, že všechny projevy společenského živo-

ta, např. jazyk, činnost, interakce atd., mají indexikální charakter, tzn., že jejich význam je možno uchopit vý-

hradně v daném situačním kontextu.“ (Petrusek 2017: Indexikalita. online). Jazyk se v této konstrukci projevuje 

jako dualitní struktura, jež jazyku připisuje na jedné straně úlohu média komunikace, na straně druhé úlohu pro-

duktu komunikace a jejího situačního kontextu. 
132 Pokud tuto charakteristiku vztáhneme pouze na diskurs humoru, můžeme ji podpořit citátem z veršů Jana 

Nerudy: „humor jest kvítko stobarevné“ (Neruda 1951: 63) či z Durdíkovy estetiky: „humor může býti všechno; 

sloučení protiv i protivy samy, nebe a peklo, škaredost i lahoda, bídný přelud i zase podstata světa“ (Durdík 

1875: 379) 
133 Teige 2004: 12 
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fyziologický efekt, který nemusí být vždy důsledkem komična (zlostný smích, hraný smích) 

.134 Komika a humor, lišící se na úrovni hierarchie pozic a způsobu konfigurace, pak obecně 

představují strukturalizaci těchto sociálních kontextů, v jejichž rámci dochází ke vzniku zbý-

vajících kategorií jako konkrétních forem komiky. Přesto ale nelze tvrdit, že by mezi komikou 

a humorem byl synonymický vztah. Pojmem komický rozumíme obecně estetický soud, který 

vzniká v lidské psychice a přijímá podněty od objektů. Komika přejímá od směšnosti opoziční 

vztah k vážnosti a tragičnosti, představuje vybočení z normálnosti či obyčejnosti a je schopna 

konotovat širší pole obrazů, než tomu bylo u směšnosti, která se mnohem více uzavírá na 

zjevnou stránku objektu. Roman Jakobson135 zmíněné vybočení z normálnosti označuje jako 

rušení automatismu zvyku. To napovídá, že komickým se z hlediska narativního, noetického i 

poetického může stát v závislosti na kontextu cokoliv. Kontextem pak v případě komiky jazy-

kové rozumějme i strukturu daného jazykového systému včetně prvků, kterým nejsou 

v systému přisouzeny konkrétní pozice a projevují se jako komické svou cizostí či periferní 

opozicí vůči prvkům centrálním. Mohlo by se nyní stále zdát, že mezi pojmy převažuje syno-

nymický vztah. Pravdou sice je, že oba pojmy spojuje specifický způsob zobrazení kontexto-

vé jednotky, ale distinktivním rysem je pak způsob vzniku komické události, kdy na jedné 

straně je událost vzniklá nezáměrně (komika), na druhé záměrně (humor). V rámci postmo-

derní doby dochází ke splývání i v tomto bodě, neboť komik v rámci kulturního pole zastírá 

vyšší pozici humoristy a mnohdy jeho pozici i sémantický obsah pojmu přejímá a nahrazuje. 

Tento rozpor můžeme usměrnit opět pouze tím, že vymezíme pojmům jejich obsah: humoris-

tou rozumíme autora humorného narativu, komikem pak audio-vizuální projekci tohoto nara-

tivu, přičemž se nevylučuje identita jedné entity v rámci těchto dvou rolí. 

Vladimír Borecký136 pokládá komiku za obecnou zastřešující kategorii, která sdružuje 

čtyři možné konfigurace, jimž se dá komiky dosáhnout. Mezi tyto možnosti řadí vedle humo-

ru také naivitu, ironii a absurditu. Humor v Boreckého teorii představuje jednu z konfigurací, 

která se vyznačuje svou záměrností a opozicí k ostatním variantám, které předpokládají ale-

spoň minimální podíl bezděčnosti. Dané varianty svými definicemi sice vykazují specifické 

ohraničení, ale tyto hranice jsou spíše relevantní, neboť mnohdy může docházet k prolínání 

mezi nimi, a to zejména u konfigurace humoru, která vědomě využívá principů ostatních. 

S takovýmto pojetím, kdy se humor projevuje spíše jako záměrný protějšek nezáměrné komi-

                                                           
134 „Smích je totiž jen účinek mechanismu, nastaveného v nás přírodou, nebo, jinými slovy, dlouhým zvykem 

společenského života. Propukne zcela sám, pohotově a přiléhavě odpovídá. Nemá dost času poté sledovat, co 

zasáhl. Potrestá určité chyby, jako nemoc trestá určité excesy“ (Bergson 1993: 86). 
135 Jakobson 1995: 572 
136 Borecký 2000: 40–41 
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ky využívající stejných konfigurací, než jako jedna z konfigurací komiky se můžeme setkat u 

B. Hoffmanna.137 Pokud to zobecníme: k dosažení komického efektu existují dva možné způ-

soby využívající stejných konfigurací — záměrný nebo nezáměrný. Je nutné také nastínit, že 

komika vždy představuje hodnoty směšnosti, ale směšnost nemusí vždy vykazovat hodnoty 

komické. Obdobný princip platí u humoru: ten vždy vykazuje svou záměrností komické hod-

noty (až na výjimky černého humoru nebo humoru „se slzou na oku“, apod.), ale komika nut-

ně nepředpokládá hodnoty humorné. Diskurz humoru se ustanovuje na základě nezáměrné 

komiky, a tím i přejímá a modifikuje její základní kategorie a funkce. Vzniká za stejných 

podmínek (tělesné, psychické, povahové, sociální), jeho předmět zájmu disponuje obdobnými 

vlastnostmi (přístupnost, konkrétnost, souměřitelnost, přijatelnost, provokativnost, klamavost, 

axiologický charakter), vyžaduje hravý a percepční rámec (interakce a sociální kontext: pří-

tomnost dvou či více aktérů komunikace); je emocionálně ovlivnitelný,138 nabývá účinnosti 

v souvislosti se schopnostmi produktora; představujte diskurz sdílených zkušeností a vyvíjí se 

společně s jazykem, kulturou a společností z hlediska ontogeneze i fylogeneze.  Pokud se ješ-

tě chvíli pozastavíme nad polaritou mezi komikou a humorem, můžeme jejich odlišnost sta-

novit dle způsobu percepce komického narativu: „zdánlivou výhodou komiky nechtěné je to, 

že je nečekaná, kdežto na komiku úmyslnou býváme zpravidla předem připraveni. Překvapení 

sice může komiku značně zesílit, ale jen za příznivých okolností.“139 Humor (záměrná, chtěná 

komika) tak vykazuje také transpozici entity člověka od objektu k subjektu komiky. Záměr-

nost humorného narativu vyžaduje na jedné straně myšlenkovou strukturaci při tvorbě kódu 

sdělení140 a tím se „otevřít světu a být vnímavý“,141 na straně druhé předpokládá vhodně uži-

tou formu pro dekódování humorného sdělení. Percepce se u záměrné i nezáměrné varianty 

projevuje jako akt uchopující několik obecnějších tematických oblastí (vzhled, jednání, situa-

ce, myšlenka, komično slova, komično charakteru). 

 

                                                           
137 B. Hoffmann (2003) své tvrzení podkládá konkrétními příklady z české literatury druhé poloviny dvacátého 

století, které pro humor poskytuje široké spektrum možností. Zmiňuje, že na počátku stála poválečná naivita 

s typickou jazykovou hravostí a parodickou hravostí (např. v parodických básních Josefa Hiršala) oslabující 

vztah k závažné realitě přimykáním ke všednímu životu a postupně sloužící k rozrušování závazných norem 

padesátých let, čímž se postupně otevírají dveře pro vyrovnávání s realitou prostřednictvím humoru absurdního, 

ironického či satirického. V šedesátých letech se tento rozvoj cest humoru uplatňuje především v poetice divadel 

malých forem. 
138 Tím je zde myšleno to, že může být některou z emocí snadno zeslaben a neutralizován (láska, soucit, zhnuse-

ní) či zesílen (škodolibost, pocit nadřazenosti). 
139 Bečka 1946a: 75 
140 Miroslav Horníček (TVŠ, 1968) říkal o humoru v televizním vysílání: „Humor je práce, a věřte, že těžká, a že 

rozhodně dělat humor, není žádná legrace“. Podobně se o humoru vyjadřuje i Jan Werich: „Směšný může být 

každý, ale vtipný jen chytrý.“ 
141 Pytlík 2000: 30  
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2) Teoretické přístupy: 

Komický či humorný znak je relevantní hodnota, která se svou sémantickou variabil-

ností projevuje jako diskurzivní formace, jež se musí nutně transformovat v čase i prostoru, 

což v jisté perspektivě dokazuje, že každá doba vykazuje specifické ztvárňování humoru i 

způsob teoretizace a přisuzování pozic v hierarchii mocenských a kulturních polí. Ačkoliv 

z obecných teorií bude v této práci zohledněna především teorie V. Boreckého, neobejdeme se 

bez exkurzu k malému nahlédnutí na proměnu diskurzu humoru v čase. Pokud se na teoretic-

ké přístupy k humoru zaměříme z diachronní perspektivy, mohli bychom humor-znak kultur-

ního diskurzu vymezit jako předmět teoretického zájmu singulárního a objekt teoretického 

zájmu pluralitního. Přestože i v teoretických přístupech humor osciluje mezi námi vyznače-

nými možnostmi znaku jazykového a znaku antropologického, většinou teorie tíhnou spíše ke 

druhé možnosti, která je uchopitelnější a poskytuje možnost interdisciplinárního výzkumu. 

První teoretické období, trvající od starověku až do druhé poloviny devatenáctého sto-

letí, se vyznačuje sice proměňujícím se náhledem na humor, ale většinou v rámci jednotlivých 

etap vývoje společnosti jde o homogenní definice přisouzené dominantními uměleckými smě-

ry, které humoru v kulturních polích přisuzují na ose centrum—periferie konkrétní pozice.142 

Prvotní význam pojmu humor v antické terminologii vyjadřuje tělesnou šťávu (emocionální 

vláhu), která kromě smíchu zahrnuje i pláč.143 V takovém pojetí humor slouží jako regenerač-

ní prvek společnosti a tento význam dominantně přetrvává až do 14. století. S renesancí, která 

rozvíjí karnevalový smích a přisuzuje humoru v kulturním poli vyšší pozice, dochází 

k dynamičtějším proměnám významu a funkce pojmu. Do devatenáctého století se vývoj 

funkce humoru pohybuje od osvícenské projekce racionality, přes klasicistní normalitu struk-

tury, romantickou projekci existence a narušování těchto norem, pozitivistické fyziologie 

emocí, až po pojetí psychické projekce absurdních pocitů na přelomu 19. a 20. století.  

                                                           
142 Ve vývoji společnosti a umění lze v této perspektivě odlišovat období, kdy se humor nachází na periferii jako 

prvek nehodný zájmu, nebo naopak období, kdy se na zmíněné ose pohybuje směrem k centru kulturního a umě-

leckého pole. V prvním případě často dochází k projevení opozičního vztahu mezi oficiálním kulturním systé-

mem (centrum) a systémem populárním (periferie), který odhaluje nedostatky nastavení systému oficiálního, 

čímž může sice hodnotově stoupat u obyčejného lidu, ale v hegemonické hierarchii umění dané doby nezískává 

vyšších pozic. Tento moment ve vývoji umění často znamená jistý předstupeň umělecké revoluce („karnevaliza-

ce“), při které humor začne na ose stoupat a zaujímat pozice mnohem blíže u centra pole. Příkladem takového 

předstupně v dějinách našeho písemnictví můžeme uvést středověké satirické skladby (O řemeslnících a konše-

lích, Mastičkář, Podkoní a žák). 
143 „Humor, přeložen do češtiny, znamená šťávu: věru vzácnou mízu, vařenou v křivulích duchovní laboratoře 

jako extractum herbarum omnium, výtažek všech nejutěšenějších bylin tohoto světa, všehojivý balzám a kouzel-

nickou tinkturu, mízu zrající na nejslunnějších stráních duše, v blažených vinicích a požehnaném edenu; a na 

druhé straně šťávu sloučenou ze slz a krve, jedovatou esenci všech životních hořkostí, hašišový odvar a opiový 

preparát, trpký lektvar přeháněný po hořkých jádrech bolesti a zklamání, žíravou lučavku, mozkovou kyselinu a 

pohrdaný chrchel rozbouřeného nitra. (Čapek 2018: 56) 
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Druhé období, které jsme nazvali teoreticky pluralitním, postupně vychází 

z psychologických aspektů nahlížení na humor z přelomu století. Humor jako předmět vědec-

kého zájmu přestává být uzavřen primárně v humanitních vědách a otevírá se i vědám přírod-

ním. Tento oborový pluralismus je obohacen o zdůraznění humorné složky každodennosti. 

Vedle psychologického přístupu (S. Freud) se stává humor předmětem zájmu novodobé filo-

zofie (např. Bergsonova filozofie života), sociologie a antropologie (projev sociální interakce, 

kulturní téma); lingvistiky, sémantiky a sémiotiky (teorie znaku, jazykový humor, teorie 

skriptů); teorie umění ad. V této nové epoše teoretických přístupů k humoru nejde ovšem o 

radikalizaci ve smyslu, že by pluralitní pojetí nahrazovalo a zavrhovalo pojetí singulární, jde 

tu mnohdy o rozvíjení a konfiguraci původních myšlenek pro účel moderních společenských 

věd nebo ideologií (např. třídní aspekt humoru v marxistické ideologii). V moderních vědách 

je zužitkováno i antické pojetí humoru-temperamentu k utváření otázek o vrozenosti (kompe-

tenci, vrozeném instinktu) či nevrozenosti humoru.144 Oborový pluralismus, který je typický 

pro synchronní nahlížení na problematiku sledovaného diskurzu, poskytuje pro určování vý-

znamu a dispozic humoru mnohostranné možnosti uchopení. Jen z této dialektiky mohou vy-

plynout účinnější výsledky, neboť „problematika komiky má interdisciplinární charakter.“145 

3) Teorie komiky dle Vladimíra Boreckého: 

V. Borecký vedle těchto výzev k široké práci s kategorií komiky podává i obecnější 

teoretické typy opírající se více o naše pojetí humoru-kulturního znaku. Autor rozlišuje tři 

teoretické typy (superiority, inkongruence, relaxace), zdůrazňuje ale, že reálnou příčinu ko-

miky nelze postihnout žádnou ucelenou teorií, protože tou je vždy komika samotná. Distinkce 

mezi uvedenými typy je stanovena na rovině funkční, přičemž tato funkčnost napomáhá ob-

jasnit i ohnisko působící komickou situaci (v případě záměrnosti i situaci humornou). V. Bo-

recký rozlišuje: 

1) teorii superiority, která představuje komiku vyznačující se určitou mírou agrese, degradací 

hodnot a touhou po získání převahy jedné strany nad druhou. Tato perspektiva rozvíjí linii 

smíchu ve smyslu bojového výkřiku či útoku; na druhou stranu ale může jít také o způsob ob-

rany: o nástroj sociální kontroly (H. Bergson). Je tu kladen zvýšený důraz na vztah mezi auto-

rem, vnějším podnětem a přijetím u recipienta. Cílem je zde získat pocit povzneseného po-

vstání subjektu nad pokořeným objektem. Tomuto typu odpovídá antické zobrazování smíchu 

                                                           
144 V oborových přístupech se nabízí myšlenky o vrozeném instinktu (Eastman), kompetenci humoru nebo nao-

pak o nabyté zkušenosti, kterou nemusí disponovat každý (Strejček). Při obratu k praktické klasice humoru zís-

káme především zastánce první možnosti: „Smysly mohou slábnout a slábnou. Ale jeden smysl může léty sílit a 

růst: smysl pro humor.“ (Horníček 1979: 92) 
145 Borecký 2000: 11 
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bohů nad potrestanou zemí. Při pokusu zobecnit teorii superiority prostřednictvím modelů 

komunikace vzniká komika z modelového vztahu produktor (subjekt toužící pokořit receptora) 

— narativ (kód vztahující se k cílenému jevu zesměšnění) — receptor (adresát, objekt pokoře-

ný narativem). 

2) teorii inkongruence (případně také ambivalence či kontrastu), která se vyznačuje nesouro-

dostí prvků a hlavním jejím znakem je kreativita. Narativ tohoto typu je založen na paralelní 

existenci dvou významových plánů stojících vůči sobě v kontrastu a komika vzniká na základě 

komparace těchto plánů. Výsledkem této komparace je prezentace obrazů nečekanosti (někdy 

též banálnosti). A. Lunačarskij146 považuje nečekanost za základ každého humoru a pro někte-

ré teoretiky je humor vždy bezprostředně inkongruentní, neboť proti sobě musí stát vždy dva 

nesourodé plány. V. Borecký k problematice existence dvou významových plánů píše o „kata-

lyzátoru imaginativního zdvojování“147, a podobné argumentace se objevují i v textech Karla 

Poláčka (konfrontace skutečnosti proti neskutečnosti)148, Jeana Paula (promítnutí konečného 

do nekonečného)149 nebo Viktora Raskina (teorie skriptů). Komika v tomto případě vzniká 

z modelového vztahu produktor (subjekt selektivně označující a organizující náplně jednotli-

vých plánů dle skutečnosti i fikce) — narativ (kód vypovídající o charakteristice jednotlivých 

plánů; implicitní či explicitní podání kontrastu) — receptor (objekt dekódující kontrastnost na-

rativu). 

3) a teorii relaxační, vyvěrající z psychologických studií (Spencer, Freud). Tuto teorii bychom 

mohli popsat jako prostředek určený k uvolnění přepětí a přebytečné energie. Komika tohoto 

typu se vyznačuje osvobozujícím nadhledem, povzbuzováním sebevědomí a ulehčováním 

každodenní existence jedince. Použijeme-li slova Karla Čapka: „humor je sůl země, a kdo je 

jím dobře prosolen, uchovává se dlouho čerstvý.“150 V tomto případě dochází velmi často (ne 

vždy) k eliminaci rolí produktor – receptor, neboť zde humor (komika) být mnohem více za-

měřen na produkci i recepci (či percepci) narativu jednou entitou. Modelový vztah teorie rela-

xace je založen na korespondenci mezi racionální i emocionální konfigurací entity a obsahem 

narativu. 

 

 

 

                                                           
146 Lunačarskij 1972a: 124–126 
147 Borecký 2000: 100 
148 Poláček 1961: 83 
149 Srov. Poláček 1961: 83 
150 Čapek 2018b: 555 
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2.1. Humor: znak jazykového systému 
 

V rámci jazykového systému se humor projevuje především na úrovni „parole“ a per-

formance.151 V tomto případě se aktuální promluva humorného charakteru prostřednictvím 

operacionalizací (selekcí, organizací, elaborací, ad.), predikačního a referenčního aktu podílí 

na utváření jazykového obrazu světa. Toto kognitivní pojetí ale stále zaujímá pozici na roz-

hraní mezi jazykovým a kulturním systémem. Existují ale taktéž i teorie, které se snaží obhájit 

názor, že vedle humoru odrážející aktuální svět a lidskou zkušenost může existovat i typ pro-

mluvy, která svůj humorný charakter nachází uvnitř jazykového systému bez ohledu na refe-

rence k mimojazykovému kontextu (problematika předmětné a bezpředmětné komi-

ky/humoru). Tento jazykový obrat je v našem akademickém prostoru typický pro první fázi 

pražského strukturalismu (Jakobson, Brouk), ve kterém jsou teze demonstrovány na tvorbě 

V+W (např. polysémické zájmenné dialogy), a částečně se navrací i v šedesátých letech při 

literárních a hudebních kritikách tvorby J. Suchého. Než se blíže zaměříme na problematiku 

bez/předmětnosti humoru, je nutné si vymezit funkce humorného (jazykového i kulturního) 

znaku. 

2.1.1 Funkce humorného znaku: 

Výše bylo zmíněno, že znakovost humoru kromě obecných znakových funkcí přejímá 

a modifikuje funkce komiky. Pro obecnější určení funkcí, které zmiňuje v různých obměnách 

i dostupná odborná literatura k tématu, poukážeme nejprve na humorem přejímané funkční 

zaměření komiky. Obdobně slouží k uvolňování napětí radostným smíchem, zobrazuje proti-

kladnost hodnot a dialogičnost mezi pozicemi zesměšněného a smějícím se;152 odhaluje urči-

tou míru nesmyslnosti, nerozumnosti, strojovosti a neshody (inkongruence); přináší pocit 

svobody, napomáhá vyřešit zmatky smějícího se, narušuje stereotyp (jinými slovy také vyja-

dřuje porušení pravidla), má relativní charakter153  a prostřednictvím hravého rámce vykazuje 

znaky infantilnosti (dětské hravosti). Z tohoto výčtu bychom mohli vymezit několik základ-

ních skupin funkcí (sdružujících funkce podružné), kterými humor disponuje. Rozlišujeme 

                                                           
151 Pojem „parole“, zavedený strukturální lingvistikou, označuje aktuální a konkrétní realizaci (řeč, mluva) do-

stupných prostředků daného jazykového systému (langue). V generativní gramatice dichotomii langue-parole 

odpovídá dvojice kompetence — performance, tj. vrozená schopnost užívání jazyka a aktuální realizace promlu-

vy. Výše bylo zmíněno, že humor může představovat taktéž i kompetenci, což jeho performativní generalizaci 

relativizuje. V těchto případech má na typologické zařazení diskurzu vliv výzkumná otázka, která se může tázat 

po biologických a genetických aspektech vrozenosti či nevrozenosti humoru (kompetence — performance) nebo 

aspektech socio-kulturních (langue — parole). 
152 Dle Kanta jde o radostně vnímanou převahu. 
153 Žádný jev se neprojevuje komickým či humorným trvale a není takovým pro všechny (srov. Jelinowicz 

2004). 
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funkci gnozeologickou (s podružnými funkcemi: informační, didaktická, formativní či verifi-

kační), referenční (reference ke skutečnému světu, stereotypní, ideologická apod.), sociální 

(integrační, identifikační, diferenciační), antropologickou (kulturní), psychologickou (emoci-

onální, zábavná, relaxační, regenerační, terapeutická, preventivní), mentální (myšlenkové 

strategie), motivační (kreativní), indikativní (humor jako indikátor faktorů: např. zobrazení 

kvality mezilidských vztahů) a axiologickou (vyjádření, připomínání a komparace hodnot). 

2.1.2 Problematika předmětnosti a bezpředmětnosti:  

Některé teoretické přístupy (zejména klasicky strukturální) se snažily položit základy 

diferenciační typologie komiky předmětné (situační, tematické, obsahové) a bezpředmětné 

(čisté, jazykové, verbální, skriptorální). Již bylo zmíněno, že v této práci bude zohledněna 

jazyková složka struktury humoru jako důležitý instrument humorně uchopené reality. Přesto 

je zapotřebí, už jen pro jazykovou podstatu humoru, abychom se krátce k tezím o autonomii 

jazyka (bezpředmětnosti) obrátili.  Příspěvky k této problematice shodně pracují 

s odlišováním na dvě samostatné kategorie, přičemž v rámci jazykového humoru se liší jejich 

teze o míře autonomie jazyka.154 V jiných příspěvcích jsou obě kategorie pojímány jako téměř 

shodné, jejichž odlišnost je dána pouze ve způsobu výběru prostředků ke ztvárnění komické-

ho efektu. 155 Bezpředmětnost, mnohdy označována také jako „slovní klaunerie“ (R. Pytlík), 

se uzavírá do samotného jazyka a řeči bez ohledu na mimojazykový kontext. Pro J. V. Bečku 

představuje řeč nejbohatší výrazový prostředek humoru umožňující nejvýrazněji modifikovat 

rozdíly mezi spisovným a nespisovným jazykem,156  a s tím nutně souvisí i rozlišování zá-

měrné a nezáměrné bezpředmětné komiky. Efektivněji s kategoriemi pracuje B. Brouk, pro 

kterého je jazyková komika jednou z podmnožin vlastní komiky: jeden „z mnoha prostředků 

velikého umění, které dovede na našich tvářích vykouzliti smích.“157 Odmítá dělení na for-

mální a obsahovou, a proti tomu navrhuje rozlišení dle závislosti na výrazovém materiálu: a) 

nezávislá (zdrojem je téma, obsah); b) částečně závislá (mezistupeň); c) vlastní jazyková ko-

mika (výslovnost, slovní, skriptorální: anortografie a grafika). J. V. Bečka v rámci kategorie 

jazykové komiky rozlišuje další dílčí trojí typ: sugestivně vylíčenou komickou situaci, myš-

                                                           
154 H. Bergson (1993: 39–62) rozlišuje na rovině slov mezi komikou vyjádřenou jazykem a komikou jazykem 

vytvářenou. První typ je schopen být převáděn do jiných jazyků a nabýt též komických hodnot, druhý je nepřelo-

žitelný.  O. Sus (1965: 11-42) obdobně rozlišuje mezi komičnem vyplývajícím z významu slov a komičnem 

vyplývajícím ze samotného jazyka.  
155 L. Dvorský (1984) k problematice přispívá, že jazyková komika má se situační společné to, že shledává 

směšnými stejné jevy a liší se ve výběru prostředků buď z reálného světa (situace, charaktery) nebo 

z jednotlivých vrstev jazyka. 
156 Bečka ve své studii chce ukázat, že řeč může být stejně komická jako jakákoli „nepružnost těla či ducha“ 

(Bečka 1946a).  
157 Brouk 1941: 118 



59 
 

lenkový typ (stylizace) a typ slovní (slovní hříčky, aktualizace významu slova);158 a pokouší 

se i o konkrétnější jazykovou typologii komických způsobů, ale pokud ji srovnáme např. 

s typologií v Jílkově „Vtipné češtině“ nebo v „Repetitoriu jazykové komiky“ L. Dvorského, 

projeví se nám jako poněkud zobecňující a úzká. L. Dvorský do repetitoria zahrnuje komické 

prostředky z jazykové roviny zvukové, lexikální, stylistické (někdy pojmenováno jako funkč-

ní humor), syntaktické a grafické (jinde pojmenováno také jako skriptorální). Na úrovni zvu-

kové pak vyděluje komické prostředky čistě zvukové (intonace, melodie, zabarvení hlasu, 

přízvuk) a výslovnostní (náhrada souhlásky jinou souhláskou, hyperkorektní výslovnost, vý-

slovnost českých souhlásek dle zásad jiného jazyka, polykání konců slov, hlasové parodie, 

imitace, karikatury ad.) včetně výslovnostních vad (rotacismus, šišlání, koktání, jektání ad.). 

Na úrovni lexikální (či slovníku komiky) pak jde o prostředky lexikální (bohatství slovníku 

v rozsahu od spisovných variant až po varianty slangu a vulgarismů; od eufonie po dysfemis-

my) a morfologické (neologismy, cizí koncovka u českého slova, česká koncovka u cizího 

slova). Úroveň stylistická a syntaktická souvisí s rozvržením struktury daného jazykového 

systému (centrální a periferní znaky, disfunkční užití). Pro syntaktickou výstavbu se komicky 

příznačnými mohou stávat různé nepravidelnosti, např. elipsy nebo nestandardní slovosled. 

V případě slovosledu může jít často o komiku nezáměrnou. Mnohem užívanější a pro dekó-

dování jednodušší jsou prostředky stylistické, k nimž se váže i specifický druh humoru funkč-

ního. Ke stylistickým prostředkům můžeme řadit např. disfunkční užití některého stylu nebo 

prostředku, míšení jazykových systémů, přechod mezi jazykovými vrstvami. Z těchto způ-

sobů se odvíjí zastřešující kategorie funkčního humoru. Ten se charakterizuje ohledem na 

kontext, stylistickou selekcí specifických výrazových prostředků k funkčnímu i disfunkčnímu 

užití a také parodickou či karikující nápodobou stylu.159 Sem vedle parodie, karikatury a tra-

vestie můžeme zařadit taktéž satiru (burcující a útočná), perzifláž nebo humor gramatický 

(např. disfunkční užití přechodníků v moderním projevuj). Poslední část tvoří komické pro-

středky grafické (skriptorální), dělící se na prostředky ortografické (užití neplatné kodifikace, 

porušení hranic mezi slovy, manipulace s malými a velkými literami) a typografické (velikost 

a typ písma, obrácení liter, deformace liter). 

I když je zde stále kladen důraz na jazykovou stránku komiky, v Bečkově i Dvorského 

přístupu je uložen požadavek příklonu k sociální skutečnosti, čímž se teze o autonomii jazyka 

                                                           
158 Základní prostředky k aktualizaci slova: novotvary, hyperbola, zeslabení významu slova, ironie, rozmanité 

užívání homonymie (dvojsmyslnost), metafora a metonymie, přirovnání, opis. 
159 Níže bude ukázáno, že jakési parodování jiných interpretů a žánrů ve folkové písni frekventovaným princi-

pem. Nyní si alespoň příkladem uveďme Krylovy koncertní parodie K. Gotta a V. Neckáře, Hutkovu parodii 

„gottovskou Es kondor pasa, španělské a jihoslovanské písňové parodie L. Tichého (No trabajar; Žestoka piča) 

nebo parodie N. Muchové (Láska; Je mi to brácha). 
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a bezpředmětnosti komiky zeslabují. Tyto snahy o stabilizaci bezpředmětné teorie byly vždy 

rozrušovány těmito faktory, a čím více přibývalo hájících argumentů, tím více do ní pronikaly 

znaky předmětnosti a činily z ní strukturu dvou složek. Tak je tomu i u propracované definice 

Romana Jakobsona, který prostřednictvím příkladu tvorby V+W vytýká akademickému pro-

středí nezájem o švandu, jež nezasahuje pouze do sociálního kontextu, ale taktéž do noetiky a 

lingvistiky: „Švanda je účinným mementem, odhalujícím osobitost a svébytnost jazyka, ba 

světa znaků vůbec, a jeho složitý, mnohoznačný poměr ke světu věcí. Švanda ruší automatis-

mus zvyku a učí nás nově hmatat, chápat a hodnotit věci a znak, a v tom je vysoké kulturní 

poslání švandy neboli bezpředmětné komiky.“160 Na jedné straně tu je zdůrazňována jazyková 

svébytnost, ale na straně druhé stojí kulturní poslání, zvyklost a svět věcí, který je tvořen sku-

tečností a jejím jazykovým pojmenováním. Radko Pytlík při analýze fenomenologie humoru 

dodává, že „žádné gesto, žádné slovo není samo o sobě komické, vše plyne ze souvislostí. 

Proto hledejme smysl i v absurditě světa. […] Spojuje ideje — smysl věcí s jejich znaky či 

zvuky. 161 Později se proti bezpředmětnému humoru obrací i jeden z jeho propagátorů J. Vos-

kovec: „humor může být fantastický, šílený, dobrosrdečný, absurdní, suchý, šibeniční, lehký, 

ironický, pivní, intelektuální, lidový, břitký, morbidní, uzený, krutý a kdovíjaký — ale nikdy 

ne bezpředmětný. […] Nějak nám to nemyslelo, když jsme ten termín razili.“162 Po krátké 

revoluci s vyzdvihováním bezpředmětného humoru a komiky se navrací původní koncept 

předmětnosti s rozšířeným zájmem o jazykovou složku.163 Jazyk se stává aktivním tvůrcem 

skutečného světa; tento svět komentuje, brání164 i napomáhá utvářet,165 a poskytuje samotné-

mu světu výrazové prostředky (v omezeném počtu) pro jeho uchopení. 

Tím se už zcela odhaluje linie předmětného humoru vyžadující referenční akt: odráže-

jící pohled na skutečný svět.166 Tato bezpředmětnost znamená pronikavý pohled na život, 

prodírání k samotné podstatě věcí a osvojování reality. Předmětná komika a humor mají dia-

logický charakter zasahující každodenní existenci společnosti a odráží i její povahu. Dle Jana 

                                                           
160 Jakobson 1995: 572 
161 Pytlík 2000: 6 
162 Voskovec 1996: 125 
163 „Blázniviny této komiky i jiných typů smíchu ‚bezpředmětného‘ žikí tedy z toho, že se odrážejí od jistého 

reálného pozadí, z něhož žijí a tyjí,“ (Sus 1965: 41).  
164„Čeština je mateřštinou humoru a má bezpočet odstínů zesměšnění,“ (Pytlík 2000: 8). 
165 K takovému utváření může docházet nejen pozitivně pojmenováním pravdy, ale také negativně, např. užitím 

pojmenování daného komunistickou touhou po moci jazyka (změna názvů, pozdravů). Humoristická tvorba, 

s výjimkou stranické komiky, tato pojmenování užívá spíše disfunkčně (ironie, satira), což jí napomáhá rozvíjet 

efektivitu odhalování pravdy. Na tomto poli se projevuje i lidová tvořivost, při které vznikají k oficiálním po-

jmenováním i paralelní názvosloví.  
166 „Kdyby humor neodrážel – aťsi v jakkoli křivém zrcadle, nějaký rys lidské či nelidské skutečnosti, nebyl by 

nikomu k smíchu,“ (Voskovec; In: Pelc 1982: 53). A podobně o humoru píše i Karel Poláček (1961: 7)): „Mám-

li za to, že humor není než odhalování skutečnosti, pochopíte, že zobrazit zápas idejí, být problematický nejde 

bez zkušeností a pozorování skutečnosti. Věci dělané pořádně jsou vždycky humoristické“ 
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Mukařovského167 disponuje dialog těmito rysy: výraznou polaritou mezi Já a Ty, zakotvením 

v reálné předmětné situaci, střídáním odlišných kontextů, dynamickou polaritou mezi dialo-

gem a monologem, komplementárností a střetem dvou kvalit. 

2.1.3 Teorie skriptů 

Než se přesuneme k pojetí humoru jako kulturního znaku, zmiňme si ještě teorii skrip-

tů V. Raskina. Ta zaujímá taktéž systémovou pozici mezi předmětností a bezpředmětností a 

pro analýzy humorných narativů se projevuje jako plně funkční. Pojmem skript rozumějme 

předdefinovaný významový řetězec skládající se ze dvou plánů. Skript se stává humorným 

tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky: kompatibilita promluvy se dvěma různými 

skripty; úplná nebo částečná opozice některé z částí skriptů. Předmětnost v tomto pojetí před-

stavuje výslednou a zastřešující kategorii, jazyk jeden z prostředků k docílení humorného 

efektu. Při této formaci odlišuje následující složky: jazyk, narativní strategii, objekt, situaci, 

logický mechanismus a opozici skriptů (vyznačující se očekávaností či neočekávaností). 

 

2.2 Humor: znak (anti)mytologického systému 

 

Na rozhraní jazykového systému a systému kulturního se nachází systém mytologic-

ký168(R. Barthes). Tento typ mýtu je charakterizován jako znak sémiologického systému od-

rážející zjednodušujícím způsobem obraz skutečnosti. Jeho vyjádřením je ideologická řeč, 

jejímž úkolem je sugerovat čtenáři, že „popisovaný stav světa, zvláště kulturních jevů, které 

jsou ve skutečnosti nahodilé, je jediný přirozený, a tudíž správný.“169 Tato řeč není v postoji 

k mýtickému označovanému ve vztahu pravdy, ale ve vztahu užitném. S původním mýtem jej 

pojí koncepce statické platnosti, tendence zahrnovat všeobecně známé narativy (případně 

                                                           
167 Mukařovský 1940: 139-160 
168 V rámci genologie mýtu (srov. Šidák 2013: rozlišujeme mýtus etnicko-náboženský, mýtus literární, mýtus 

„barthesovský“ a specifickým druhem mýtu je dnes již málo produktivní žánr paramythie. Mýtus etnicko-

náboženský předkládá modelový příběh o stvoření věcí, především světa. Je typický svým nastolujícím a kolek-

tivním zaměřením a anonymitou autora. Mýtus literární přebírá většinu charakteristik mýtu etnicko-

náboženského, ale liší se v typických charakteristikách (může mít konkrétního či pravděpodobného autora, není 

kolektivní ani nenastoluje pevný řád). Ponechává si pouze tři charakteristické rysy: je po stránce syntagmatické-

ho a paradigmatického čtení symbolicky nasycený, je kompozičně sevřený a metafyzicky laděný. Typologicky je 

literární mýtus odlišován na mýtus řecko-římský, židovsko-křesťanský, mýtus tvořený konkrétním místem (např. 

uherské mýty v díle R. Musila, K. Poláčka a J. Haška), mýty politicko-hrdinské (opěvování postav, např. literár-

ní texty opěvující Klementa Gottwalda) a umělé nápodoby etnicko-náboženského mýtu s fantasy prvky (Tolki-

en). Poslední dva typy mýtu jsou určeny svou ideologickou náplní obsahu (mýtus „barthesovský“) nebo interpre-

tační a naučnou funkcí (paramythie). 
169 Šidák 2013: 142 
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formuje méně známé narativy na známé) a možná poloha dvojího čtení: syntagmatického 

(čtení příběhu) a paradigmatického (kontextové objasnění protikladů). 

Mýtus ve své struktuře obsahuje dva sémiologické systémy: lingvistický systém po-

skytující řeč jako předmět a metajazykový systém mýtu. Oba systémy využívají konceptu 

označujícího a označovaného, jejichž výsledkem je znak (signifikace).170 Mýtus plní dvojí 

funkci: označuje, vede k pochopení a vnucuje význam formy. Ve vzniklé formě se vytrácí 

původní pravdivý význam a je nahrazován novou, často ideologicky zaměřenou a zkreslenou, 

obsahovou platností. K zavedení mýtu R. Barthes vymezuje 7 figur: a) vakcínu (léčbu společ-

nosti); b) zbavení předmětu dějin a přetvoření jeho obsahové platnosti pro aktuální potřeby; c) 

identifikaci; d) tautologii (přijetí mýtu jako pravdivého výroku); e) anti-animismus; f) kvalifi-

kaci kvality; a g) konstatování. 

Mytologická řeč ideologie je trvalou součástí humorného folkového narativu. Obecně 

se folkový písničkář prostřednictvím písňového narativu snaží tuto řeč demytizovat, pokouší 

se navrátit zpět k podstatě označovaného a pojmenovat jej pravdivým označujícím pojmem. 

V případě humorné varianty narativu jde o mírně posunutou strategii výstavby. Snaží se též 

ideologickou řeč demytizovat, ale pro její nahrazení nevyužívá výhradně obrazy zobrazující 

pravdu. Mnohem rozšířenějším narativním obrazem je v tomto případě (do jisté míry hyper-

bolické) zobrazení mytické banálnosti a omezenosti. Existují také případy, ve kterých je tento 

hyperbolický humorný narativ natolik intenzivní, že je původní mytický narativ nahrazen no-

vým humorným mýtem; jeho humorný podtext bývá ale lehce identifikovatelný.171 

 

2.3 Humor: znak kulturního systému 
 

Na významové rovině humor zasahuje taktéž pole systémů kulturních, příp. také pole 

jeho subsystémů (oficiální kultura, lidová kultura, populární kultura, masová kultura, alterna-

tivní kultura): 

Oficiální kultura představuje selektovanou a organizovanou strukturu hodnot a vý-

znamů uznanou dominujícím řádem za reprezentativní či přijatelnou. Dominující řád není 

schopen společenskou strukturu udržet pouze ve styku s oficiálně uznanou kulturou a usiluje 

úspěšně i neúspěšně o podmanění kultur existujících paralelně vedle kultury oficiální. Blízký 

                                                           
170 Označující se v mýtické struktuře projevuje jako forma, v jazykové struktuře označuje smysl znaku. 
171 Dovolme si v této části alespoň jeden příklad. Ve Skoumalově písňovém textu Televizní noviny se proti my-

tickému výchovnému sledování televize staví mytický obraz neuchopitelné závislosti jejího sledování: „Noviny 

mám nejradši, blahem zuby zatínám / na prvním mi nestačí 
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vztah zachovává ke kultuře masové, která efektivně dokáže podporovat zájmy oficiální kultury 

homogenizací konzumenta z individualizovaného v masového. Podléhá zákonům zbožního 

hospodářství nastaveného dominujícím řádem a vyznačuje se výraznou mírou lacinosti, kýčo-

vitosti, komerčnosti a tendencemi určovat a korigovat módní výkyvy. Má velice blízko ke kul-

tuře populární, která nemusí být vždy nutně masová ani podřízená silám dominantní vrstvy. 

Její úspěšnost tkví především v neochotě se přizpůsobovat požadavkům a tendencemi. 

V případě masové produkce představuje její úspěšný výsledek. Masová kultura je vyráběna a 

určována industriálně a institucionálně směrem k podřízeným vrstvám. Oproti tomu kultura 

populární zohledňuje sice poptávku danou trhem (je tržní komoditou), ale její formace vzniká 

v samotném prostoru lidu (od lidí pro lidi: komodita každodennosti umožňující cirkulaci vý-

znamů); Lidová kultura, vznikající v rámci relativně stabilního tradičního společenského řádu 

ve spodních vrstvách společnosti, shromažďuje ve své struktuře autentické složky, které se 

nabízejí jako ambiciózní nejen k uchovávání tradice kultury lidové, ale také ke zneužití ostat-

ními kulturními typy. Jednou se nabízí jako hodnota určená pro zobrazení tradice a ideologie 

nacionalistické obrody národa (preromantické a romantické sběratelství), jindy se stává pro-

středkem masového nastolení ideologické myšlenky (budovatelský program), estetickou kuri-

ozitou populární kultury (folklorní muzea a slavnosti) či zdegenerovanou a bizarní tržní ko-

moditou (televizní stanice Šlágr). Vztah mezi lidovou a populární kulturou je i opačný: texty 

populární kultury pronikají do lidové (orální) kultury jako obsahová součást dialogů mezi jed-

notlivci, společné sdílení hodnot pop-kultury apod. Varianty kultury lidové a populární pojí je-

jich původ „zevnitř a zezdola, nikoli seshora.“172 Odlišují se polohou udržitelnosti významů 

(lidová k.: stabilní, homogenní; populární: dynamická, pomíjivá), udržitelností významů ve 

vazbě na sociální kontext (lidová kultura vyjadřuje po přemístění do jiného kontextu znaky ji-

nakosti; komplexnost populární kultury předpokládá polysémii znaků a tím vyjadřuje 

v jakémkoliv kontextu globální vlastnictví významů), a nákloností k privatizaci konzumace 

(populární kultura ji umožňuje, např. poslech globální hudby přes sluchátka). Celostně se proti 

oficiálním kulturním hodnotám staví pouze kultura alternativní, která proti oficiálně nastavené 

struktuře staví vlastní strukturní pojetí kultury s většími či menšími tendencemi oficiální a po-

pulární nastavení degradovat, zesměšňovat či polarizovat (undergroundová kultura, samizda-

tová ad.). 

Diskurz humoru dokáže svými svébytnými podobami oproti jiným diskurzivním pro-

mluvám (např. diskurzu komunistické propagandy) proniknout v čisté podobě do všech těchto 

kulturních systémů. Kulturou zde rozumíme systém „kolektivně sdílených názorů, představ, 

předpokladů, idejí, sklonů a významů“,173 v němž se zosobňují významy ve sdílených symbo-

                                                           
172 Fiske 2017: 100 
173 Holý 2001: 10 
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lech, a vyznačuje se mnohostí diskurzů s důrazem na jejich obsah.174 Tento systém je dyna-

mický (podléhá neustálým kulturním změnám) a s touto dynamičností prochází vývojem i 

kulturou vytvářené kulturní vzorce. Raymond Williams přisuzuje kultuře čtyři různé význa-

my: 1) kultura je obecný postup duševního, duchovního a estetického postoje; 2) kultura je 

konkrétní způsob života; 3) kultura představuje díla a znakové postupy intelektuální a umě-

lecké činnosti (produkuje soubor textů a postupů); a zvláště pak odlišuje pojetí: 4) kultura je 

autentickým diskurzem vytvářeným lidem pro lid (pochází zespoda = populární kultura).  

Antropologická podstata humoru-kulturního znaku spočívá především v jeho dostup-

nosti a uchopitelnosti. Humorný narativ ve vztahu ke kontextu vytváří referenční rámce, 

v nichž může docházet k zisku druhotných významů. Tím se posiluje i jeho demokratický a 

relativní charakter.  Kulturní znakovost humoru postihuje člověka v jeho dějinách, ať už 

obecnými podobenstvími, rekonstrukcí mýtů, archetypů či tradičních hodnot, tak i reakcí na 

dobu svého vzniku (satira, recese). Tím je mu umožněno stát se médiem uchovávající paměť 

společnosti a zároveň i médiem zobrazující charakteristické rysy společnosti a jí sakralizova-

né emblémy (=abstrakce kultury; kultura jako kognitivní a sémiotický systém). V našem „mi-

lieu“175 získala kultura v pobělohorské době (ztráta politických elit) politický charakter, a po-

litika se zase naopak stala výrazem dané kultury. V následujícím vývoji českého ‚milieu‘ do-

chází k dalším takovým hegemonickým176 stabilizacím (např. absolutismus, antimilitarismus, 

únorový převrat, normalizace), jejichž důsledkem bylo utváření stereotypů a s tím souvisejí-

cích rysů národního charakteru (koncept malého českého člověka). 

2.3.1 Stereotyp 

O stereotypu malého českého člověka bude řečeno níže, ale pokud se podíváme na 

obecnou charakterizaci vznikajícího stereotypu, rozumíme jím stabilní prvek řídící vnímání a 

hodnocení napomáhající zjednodušení mnohosti světa. Prezentuje se jako vhodný nástroj pro 

orientaci v tomto světě, zejména pak při setkání s neznámými jevy. Na opačné straně disponu-

je také negativními rysy: jednostranným a často i diskriminačním pohledem se stává zdrojem 

zkreslení reality, prostředkem ideologie177 a sémantickou cykličností také trapnou moudrostí 

                                                           
174 Tento sémantický obsah představuje společný způsob života komunity a podléhá kolektivnímu osvojení pro-

střednictvím zkušeností a přemýšlení (srov. Černý 1991) 
175 Kulturní studia pojmem „milieu“ označují kulturní prostředí, z něhož pochází daný text, a v rámci tohoto 

prostředí je potřeba také textu (dílu) rozumět a interpretovat jej. 
176 Pojem hegemonie (A. Gramsci) odkazuje na společenskou dominanci řídících, kteří se snaží získat souhlas 

podřízených skupin. Jde o záležitost kompromisu mezi oběma stranami, tedy o pohyb mezi odporem a začleně-

ním. 
177 Význam pojmu ideologie můžeme určit taktéž na několika rovinách: 1) systematické schéma plánů určité 

skupiny; 2) zkreslený obraz reality (marxismus, komunismus, kapitalismus); 3) reprezentace určitého obrazu 
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nebo banalitou. Stereotyp je jedním z nejvhodnějších prostředků k určování národních vlast-

ností a toto určování pravidelně vzniká k odlišení „našeho“ proti „cizímu.“ K formaci „naše-

ho“ slouží rozhodující procesy selekce, generalizace a schematizace. Humor s těmito stereo-

typy pracuje dialogicky: uvádí proti sobě obraz obecně uznávaného stereotypu a obrazu posu-

nutý o záměrnou modifikaci obrazu původního (demytizace, odhalení banálnosti, zkreslení, 

recese apod.). Z tohoto dialogického principu vzniká odraz povahy společnosti, a tím i proto-

typ malého člověka zosobňující celou tuto společnost. V našem případě se při formaci znaku 

českosti dopouští práce s hegemonickým mýtem i práce na vytváření vlastního mýtu. 

2.3.2 Antropologická hodnota humoru 

Tím se znovu posiluje antropologický a antropocentrický178 charakter humoru, jeho 

přirozená potřeba pro lidskou existenci. Pokud se člověk směje, začíná chápat svět novým 

způsobem.179 V tomto ohledu vynecháme smích, který by odpovídal teorii superiority: smích 

zákeřný, mstivý, xenofobní; postrádající humanistické hodnoty.180 Člověk se může vysmívat i 

naivně, ale tato naivita plodí axiologicky slabý smích, temporálně krátkodobý, brzy překona-

ný a z hlediska hodnot humorných nepřínosný. Humorné hodnoty plodí již smích temporálně 

platnější a kulturně cennější, ač v případě umění může jako znak oscilovat mezi vysokým a 

nízkým. Po nabytí těchto hodnot se může člověk smát, protože se osvobozuje od naivní za-

mlženosti a skutečnost se jeho oku odhaluje jako sociální konstrukce se znaky banálnosti. 

Jiným typem je racionální smích nad zobrazením fikčního světa ukazující nežádoucí či naivní 

nezvyklosti, a tím napomáhá i k zamezení banalizace světa; jinými slovy: ukazuje strukturu 

světa v nepřijatelném rozpoložení jejích prvků.  

2.3.3 Nástin vybraných typologií humoru 

Z antropologických a kulturních studií lze na strukturu diskurzu humoru aplikovat 

různá typologická kritéria. Pokusíme se některé možnosti vymezit, ale nepůjde o generální 

výčet, jak s humorem pracovat. Zmíníme především ty, které se prokazují jako základní, a 

následně ty vybrané typy, které budou vhodné pro aplikaci v dalších částech této práce. Nej-

                                                                                                                                                                                     
světa; 4) dle R. Barthese působí ideologie podobně jako mýtus především na úrovni konotace (sekundárních 

významů); 5) subjekt myšlenek vyskytující se v každodennosti (Althusser).  
178 Antropocentrismem je humanitními vědami označován základní konstrukční princip lidské kultury, jímž se 

vyjadřuje opodstatnění lidské existence. Vyjadřuje důvěru ve vlastní poznávací schopnosti a projev narcistní 

zahleděnosti do sebe sama. Antropocentrismus se může projevovat skrze jazyk (lingvocentrismus), rozum (logo-

centrismus) a představy či smysly (senzualismus, empirismus).  
179 Tím se posiluje i kognitivní charakter humoru.  K. Čapek na příkladu Charlieho Chaplina ukazuje pro humor 

funkci realistického objevitelství paradoxie věcí. (srov. Čapek 2018b: 283) 
180 V tomto ohledu mohou být výjimkou surovější humorné narativy týkající se některé z bolestí společenské 

identity. Příkladem mohou být některé písňové texty týkající se doby nacistické okupace a protektorátu. Humori-

zování tohoto kontextu plní mnemonickou funkci paměti a obranu. Ukážeme si níže, že specifickým znakem 

českého humoru je jeho pojetí jako obrany, čemuž odpovídá Boreckého teorie relaxace. 
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častějším dělícím vztahem v typologických variantách je opoziční vztah (privativní, graduální 

nebo ekvipolentní), ale objevují se i tříčlenné typologické struktury. Základní odborná litera-

tura věnující se problematice často rozlišuje typologii humoru dle estetických kvalit (vysoký a 

nízký humor)181 nebo dle racionální rozsáhlosti na pojetí úzké, široké a pojetí humoru jako 

světového (životního) názoru. Úzké pojetí humoru zastupuje pohled na realitu skrze hodnoty 

konkrétního společenského systému zredukovaný na pouhé komično. Široké pojetí pracuje 

s humorem již jako se specificky lidským fenoménem, který představuje most mezi racionali-

tou a emocionalitou poskytující pohled na realitu kreativní a originální potenciál. Nejširší po-

hled na humor zaujímá jeho pojetí jako světového názoru. To anuluje podstatnost emocionál-

ních složek ve prospěch racionálních.182 V takovém případě humorista zastává pozici strážce 

svobody a pomocí své sdělované pravdy „vytváří smíchem svět, jaký má být, protože takový 

není ve svých zvrácenostech.“183 Jde o způsob života a vidění světa, v němž převažuje racio-

nalita nad emocionalitou.184 Ke stabilizaci tezí o světovém názoru můžeme zmínit dvě citace 

Miroslava Horníčka: „Komično není v pitvoření, nýbrž v moudrosti“, „Komik tvoří z pevného 

názoru na život.“ 

Antropologické zaměření dále umožňuje také členění humoru dle etické selekce tema-

tiky a výrazových prostředků (hrubý, jemný, laskavý)185, genderových stereotypů a pohlaví 

(mužský, ženský),186 věkových kategorií (dětský, mládežnický, vyspělý humor), společen-

ských vrstev (profesní, intelektuální) nebo také dle konkrétních lokálních, temporálních a an-

                                                           
181 V uměleckých polemikách se problematika diferenciace vysokého (uměleckého) a nízkého (pokleslého, bra-

kového) humoru objevuje frekventovaně, ale objektivita výsledků z těchto polemik byla často narušována někte-

rými dogmaty (ideologie, stereotyp nevážnosti humoru). I na přelomu padesátých a šedesátých let se vyskytuje 

současně několik odlišných názorů. Milan Jungmann přisuzuje humoru v povídkách nedostatek uměleckých 

kvalit. Naproti tomu Ludvík Kundera v diskusi „Cesty a podoby moderní poezie“ oceňuje v soudobé literatuře 

přítomnost nových humorných podob. Komplexněji věnuje problematice pozornost Oleg Sus, který v soudobé 

literatuře odlišuje několik variant humorných textů (nížiny pivního humoru, dogmatická satira, nová antidogma-

tická vlna satiry). 
182 Humor není nálada, ale světový názor.“ (L.Wittgenstein. In: Monk 1996: 528) 
183 F. Krátký 1947: 250 
184 „Humor není smáti se, ale lépe věděti“ (Vančura 1972: 75) 
185 V českém teoretickém prostoru se objevují také etické a estetické polemiky o opozičním vztahu jemného a 

hrubého humoru. F. Krátký považuje hrubý humor za člověku vrozený a je nutné jej výchovnými způsoby ukáz-

nit (srov. Krátký 1947: 209). F. Strejček (1937) ve stejném duchu hrubší varianty humoru pro jeho urážlivost na 

slušnosti zamítá: „Humor má být chutný, tj. bez sprostoty smýšlení.“ (Strejček 1937: 86). Jemný humor se tu 

prosazuje za nejvhodnější variantu: „musí být k humoru duše dobrá a jemná, která má cit, až kam smí jíti,“ (tam-

též), ale pokud se na problematiku zaměříme z perspektivy dnešních analýz, jsme schopni hrubý humor přijmout 

za efektivní a ironickou formu upozornění na nedostatky společnosti. V některých přístupech se zvláště vyděluje 

humor laskavý, který je typický např. pro Z. Svěráka. Ten je vystavěn na časoprostorové univerzálnosti, opako-

vání, přehánění, mystifikační hře se slovy a stereotypy a důrazem na zvážnění banálního a banálnosti vážného. 

186 Obvykle je rozlišován jako racionální mužský a emocionální ženský. Více pozornosti si získává pro své spe-

cifické postavení humor ženský. Ženský humor odkazuje na hlubší utrpení žen a staví se proti zatlačování ženské 

kreativity. F. Krátký o ženském humoru a jeho nositelce říká: „celá její přítomnost je bojem, rozporem mezi 

slastnou minulostí a bolestnou budoucností, jak ji právě prožívá.“ (Krátký 1947: 88) 
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tropologických rámců (humor šibeniční, židovský apod.). V některých kognitivních směrech 

se odlišuje také humor adaptivní (pozitivní: útěšný, afiliativní či jinými slovy záměrně vyvo-

lávající zábavnost) od humoru maladaptivního (negativní: snižující sebe sama, agresivní sni-

žování druhých). Specifický typ je rozlišování humoru na čistě humorný (lépe řečeno veselý) 

a humoru se „slzou na oku.“187 Ten zachovává původní antický význam temperamentu a dále 

se vyznačuje podobně jako humor surový tematizací nepříznivé situace. Oproti surovému 

humoru neevokuje emoce strachu, zhnusení a zloby, ale spíše emoce smutku a melancholie, 

obohacené o úsměvné obrazy188. K. Čapek výstižně píše, že „škála smíchu je stejně obsáhlá 

jako škála slzy: od vznešeného až k hnusu, od harf andělských až do skřeku Satanova.“189  

Ukážeme si níže, že tento typ humoru je v české povaze zakořeněný, o to více pak užívaný 

folkovými písničkáři jako způsob ulehčení existence uprostřed společnosti.  

Jinou typologií je odlišování humoru globálně archetypálního od humoru specificky 

lokálního (národního). Tato práce bude spojovat obě kategorie ve prospěch vystižení humor-

ných diskurzů typicky českých, které mohou posloužit jako ideálně typické konstrukce190 pro 

definici české povahy obecně. Snahy o vystižení českého humoru můžeme naleznout již ve 

druhé polovině 19. století: F. Bartoš v článku „Z duchovní dílny našeho lidu“191 český humor 

v lidových písních popisuje jako veselý, s jistou mírou melancholie a ve slovanském kontextu 

jako typ méně zádumčivý. Jan Neruda jej veršem „humor jest kvítko stobarevné“ popisoval 

jako hodnotu s širokou základnou témat a pokud se podíváme do obrozeneckého období, u 

Jeníka z Bratřic písně humorného charakteru nalezneme taktéž, zejména v tradici písně 

„sprostonárodní.“ Ideálně typickou konstrukcí české povahy by mohla být definice národního 

humoru J. V. Bečky: „V humoru národ snad nejvíce prozrazuje svůj charakter. […] víme, že 

náš lid má smysl pro humor a ukázal ho i v nejtěžších dobách německé okupace,“192  (humor 

                                                           
187 Tento typ humoru odpovídá Máchově verši: „Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal“ (Mácha 2014: 43) 

spojující obě emoce. Máchovskou parafrázi nalezneme také u Jeana Paula: „Humor má na rtech lehký úsměv, 

v očích však slzu soucitu.“ V českém kulturním prostoru bývají také připomínána slova Miloše Kopeckého, že 

„humor je jediný důstojný způsob, jak být smutný.“ 
188 „Je to naše štěstí, naše vzácná privilej, že v nejistotě zítřků, v celé nejistotě našich cest, uprostřed každoden-

ních trpkých zklamání, dovedeme se srdečně zasmát. Dovedeme se bavit tragickou a nesmyslnou situací světa, 

dovedeme zneužívat vlastní bídy a bezradnosti pro bezuzdné šprýmy [...] Humorista sesmutňuje vaši veselost a 

obveseluje váš smutek. […] humor jako reakce životního elánu proti zhoubě.“ (Teige 2004:10-12) 
189 Čapek 2018: 57 
190 Termín Maxe Webera, který prostřednictvím abstraktního modelu jevu zdůrazňuje některý z jeho rysů sociál-

ní reality, který může interpretací položit charakterizaci celkového fenoménu. Ideální typ je „získáván jedno-

stranným stupňováním jednoho či několika hledisek a sloučením množství jednotlivých difusních a diskrétních 

jevů, které se vyskytují tu více, tu méně, místy vůbec ne, a které se spolu s jednostranně zdůrazněnými hledisky 

spojují ve vnitřně jednotný myšlenkový obraz. Ve své pojmové čistotě se tento myšlenkový obraz nikde ve sku-

tečnosti empiricky nevyskytuje, je to utopie, a pro historickou práci vyvstává úkol, aby v každém jednotlivém 

případě zjistila, jak se skutečnost onomu ideálnímu obrazu blíží či jak je mu vzdálena,“ (Weber 1998: 44)  
191 Bartoš 1881 
192 Bečka 1946b. 



68 
 

jako obrana: teorie relaxace). Tím se český humor v očích vědců stává jakýmsi zlatým grá-

lem, který náleží jen nám: nemáme ropu ani moře, ale máme nerostné bohatství humoru.193 F. 

Schulz o české povaze píše, že „ani nejkrutější nátisk panstva a všeho služebnictva jeho ne-

dovedl v porobeném lidu vyhladiti přirozený vtip a zdravý humor, který zvláště v české ná-

rodní povaze velmi snadno se stupňuje až v satiru.“194 Tím se zesiluje vztah mezi humorem a 

politikou, která svými hodnotami a principy pro humorizování poskytuje prostor pro uchope-

ní, zejména pro žánrové varianty ironie, satiry a recese195; v posledních letech sílí také varian-

ta non-sensu. Humor se stává ještě více českým, pokud ve struktuře narativu využije typicky 

českých emblematických motivů (pivo, zlaté české ručičky apod.).  

2.3.4 Humor v hierarchické struktuře umění 

Jedním z nejvýraznějších materiálních produktů lidské kultury je umění. 

V antropologickém pojetí umění představuje médium zachycení lidské existence, a tím je 

umožněno pronikat do jeho struktury i humoru, který se v rámci vývoje těchto struktur začle-

ňuje do hierarchie uměleckých polí. Tím, že se humor plně integruje do oblasti umění, vychá-

zí na povrch další rozdílnost mezi humorem a komikou. V průběhu historického vývoje neu-

stále humor osciluje mezi vysokým a nízkým uměním196, přitom může vysokou uměleckou 

formou předávat pravdivá poučení.  Dle O. Sýkory je humor „jakousi literární Popelkou,“197 

která v reálném životě představuje vítané a vysoké hodnoty, zatímco v umění jsou hodnoty 

lehčího rázu mnohdy interpretované jako méněcenné. L. Dvorský podobně uvádí, že „komika 

je přetřásána, nedoceňována i přeceňována od nepaměti.“198 Nízký a vysoký pól se odlišuje 

někdy podle funkce, jindy podle spojitosti s tématy: pro nízké umění je příznačná spojitost s 

profánní každodenností, pro vysoké pak např. sakrální zobrazování bohů a věčných hodnot. 

Humor prosakuje do všech uměleckých žánrů (literatura, výtvarné umění, fotografie, film), 

proto se musíme v našem výkladu omezit na narativ písemnictví. Pojem písemnictví je 

v našem případě účinnější, neboť kromě klasického literárního textu je schopen více zahrnout 

                                                           
193 Srov. Nejdlý; Šofar 2016: 13  
194 F. Schulz: Poroba lidu v národních písních (In Bystrov 2016: 51-52) 
195 F. Strejček (srov. 1937: 139) připomíná manifest Humoristických listů ze 70. let 19. století, kde je vztah mezi 

politikou a humorem pojat jako „sourozenecký.“ Oba diskurzy tu mají určený stejný původ v rodu „barvoměnců 

a větrožilců neb chameleonů,“ (tamtéž) a liší se v humorném charakteru progresivity a demokracie bojujícím 

proti politikaření. 
196 Členění na vysoké a nízké umění je z hlediska vertikálního členění analogií k vysoké a nízké kultuře. Původ-

ně docházelo ke stratifikaci umění v trojčlenném rámci: antický model stylu vznešený — střední — nízký; umě-

lecké — konvenční — triviální umění; umělecké — populární — brakové umění. V průběhu dvacátého století 

vzniká dichotomický model vysoké a nízkého umění, což nutně neznamená bipolárnost dobrého a špatné (rozdíl 

spočívá ve funkci). 
197 Srov. Krátký 1947: 93 
198 Dvorský 1984: 7 
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i tvorbu písňovou, která se obdobně jako humor pohybuje ve společenském vývoji na ose 

vysoké — nízké umění. Humor se na této ose povětšinou pohyboval spíše na nižší hranici, ale 

tato tendence je v dějinách české literatury několikrát porušena, a humorné dílo proniká mezi 

kanonická díla (K. Havlíček, J. Neruda, I. Hermann J. Hašek, K. Poláček, V+W, B. Hrabal, J. 

Suchý ad.).199 V souvislosti s naším pojetím humoru jako diskurzu orální historie nutno dodat, 

že dílo umění nízkého je mnohdy více svázáno s reálným světem než dílo umění vysokého 

zaměřeného na autonomii fikčního světa. Písemnictví vysoké úrovně je charakteristické svou 

stabilní a dominantní estetickou funkcí, autonomií a progresivitou (dynamické porušování 

dosavadních struktur). Oproti tomu písemnictví a umění nízké úrovně nachází své konstrukce 

ve způsobech statických, přejímá mechanicky rysy vysokého písemnictví ve prospěch svého 

masového rozšíření a má blízko ke kýči200, od něhož se liší menšími tendencemi 

k harmonizování a otupování vnímání. Humorný diskurz zachovává také blízký vztah 

k diskurzu každodennosti. 

Diskurz každodennosti se v tomto vztahu projevuje silným pronikáním do obsahové 

struktury diskurzu humoru a stejný vztah zachovává i k diskurzu písně. Na jedné straně tím 

docilují podmínek masové úspěšnosti, na straně druhé z tohoto důvodu zaujímají v hierarchii 

umění nižší pozice. Tím naopak získávají mnohem vyšší pozici ve vztahu ke skutečnému svě-

tu. Dle P. Šidáka „díla triviální literatury mohou fungovat jako velmi citlivý seismograf do-

bových nálad, norem a diskursů,“201 a tím se vymykají od umělecko-teoretického diskurzu 

                                                           
199 Výsledky genologického bádání po původu novodobého českého humoru vypovídají o jeho lidových koře-

nech. V případě projevu humoru ve vysokém umění je tomu jinak. Zdá se, že do dvacátých let minulého století 

existovaly v našem kulturním prostoru varianty lidového a uměleckého humoru separovaně; zejména po stránce 

autenticity. Ještě v roce 1908 Karel Čapek v článku „Karikatura a francouzští humoristé“ popisuje umělecký 

humor na příkladu Švandy dudáka jako rachitického dvorního šaška, který humorizuje křečovitě, nudně a trapně 

(srov. Čapek 2018a:40). Jakýkoliv pokus o kvalitnější humorizování (v Čapkově metafoře označováno jako 

přestěhování z předměstí humoru do lepší čtvrti) do té doby končil nezdarem po střetu s mocenským a ekono-

mickým aparátem. Čapek příkladem uvádí redakci ukončených Šibeniček, ale pokud jej budeme chtít doplnit, 

můžeme uvést taktéž i K. Havlíčka či Hálkem zastíněného Jana Nerudu. V závěru článku zvolává: „a notabene, 

dnes nemáme ani proroka, který by zvěstoval příští narození českého humoru,“ (tamtéž). Z dnešního pohledu to 

napovídá, že malá česká revoluce humoru v umění a esteticky hodnotnější písni se blížila, a že novodobý český 

humor nemá kořeny v uměleckém humorizování první poloviny 19. století, ale v autentické a každodenní vese-

losti humoru lidového. Nelze tím vyvracet, že by Švanda dudák nebyl produktem českého humoru, ale po stránce 

autenticity českosti vychází z plastičtějšího ideového prostředí, než je tomu u Nerudových a Hermannových 

postaviček, Haškova Švejka, Voskovcových a Werichových klaunů či později u „semaforovského“ Jonáše. 

Z devatenáctého století novodobý český humor transformuje několik linií: humor politický, satirický (K. Havlí-

ček, J. Neruda, Humoristické listy, J. L. Čadek), lokální humor a satiru (J. Neruda, I. Hermann), dlouhou tradici 

humoru hospodského (diskurz každodennosti) a principiální uchopení humoru jako obrany před útlakem. 
200 „Obecně jím rozumíme umělecky a esteticky nehodnotné dílo s nespornou masovou přitažlivostí, jež je zalo-

žena na nízkém vkusu vnímatele a zároveň vnímatele v tomto vkusu udržuje,“ (Šidák 2013: 209). Dle T. Kulky 

kýč představuje esteticky defektní kategorii, která je uměleckým dílem (většinou s nulovou hodnotou). T. Kulka 

(2000: 57) stanovuje tři teze o kýči: a) kýč zobrazuje všeobecně krásná témata a tématase silným emocionálním 

nábojem; b) kýčové téma musí být okamžitě identifikovatelné; c) kýč substantivně neobohacuje asociace se 

zobrazeným tématem, čímž neodhaluje pravdy, ale vytváří iluzi. 
201 Šidák 2013: 207 
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směrem k obecnějším oborům (kulturní studia, sociologie, sémiotika). Na tuto kontextovou 

citlivost odkazuje i Petr A. Bílek: „žánry a díla ‚konzumní‘ literatury či popkultury jsou kon-

textově mnohem senzitivnější než dílka velká; jejich fungování je založeno na dobovém 

vstřícném pojetí […) a proto vytvářejí obraz doby mnohem produktivnější než díla, která jsou 

autorem […] vkládána do nadčasové, univerzální sféry komunikace,“202 a v případě intelektu-

ální humorné písně i V. Merta.203 

2.3.5 Humor jako diskurs orální historie a médium paměti 

 Z předchozí citace vyplývá, že humor vždy existuje v úzkém sepětí s dobou 

svého vzniku. Mnohdy dokáže být taktéž nadčasový, ale v případě adekvátní interpretace je 

nutné k němu přistupovat z hlediska doby jeho původu, což může být mnohdy problematické 

(např. u některých aforismů a anekdot), ale v případě děl literárních, hudebních, výtvarných a 

audiovizuálních jsou dostupné informace o jejich dataci. Humor tak zachycuje člověka 

v určitých etapách vývoje společnosti a všímá si i některých jevů, které zůstávají v klasické 

historii nepovšimnuty — jevů každodennosti, a ty se promítají (často s odlišnými tematickými 

a výrazovými selekcemi) do jednotlivých kulturních systémů existujících v dané společnos-

ti.204Ty se stávají předmětem zájmu orální historie, ale prvky humorné jsou zatím analyzová-

ny v porovnání s dobovou materiální kulturou spíše okrajově.205 Malé humorné dějiny mohou 

být vhodným doplňkem velkých dějin tragických. Diskurz humoru se v této perspektivě stává 

taktéž médiem pro uchovávání paměti. 

 Faktorem, který tyto možnosti pro humor umožňuje, je jeho sociální charak-

ter206, jeho lidová půvabnost a původnost207 činící z něj specifický typ sociálního produktu, 

demokratického zvyku a potřeby vystihující cítění samotného lidu. Lidový humor je charakte-

ristický svou hravostí a dravostí, schopností být lidu oporou, útěchou i uspokojením přirozené 

potřeby zábavy.208 Již několikrát bylo zmíněno, že jedním z bohatství českého humoru je jeho 

                                                           
202 Bílek 2005: 83 
203 „Humor v intelektuální písni vždycky osciluje na řezných plochách doby.“ (Merta 1990: 56) 
204 Pro určení distinkcí humoru v rámci jednotlivých kulturních systémů jedné epochy se v českém (či čs.) pro-

storu ukazuje jako příznačné porovnání výskytu humoru ve druhé polovině 20. století na úrovni oficiální norma-

lizační kultury (televizní silvestry, stranická satira na stránkách Dikobrazu, Karel Bradáč, Jaroslav Matějka), 

lidové kultury (lidová slovesnost, lidové parodie na reklamy, proslovy ad.) i kultury populární, která mnohdy 

splývá s ostatními (humor ve folku, trampský humor, humor v undergroundu, humoristé šedé zóny apod.) 
205 V našem kulturním prostoru jde o některé z televizních populárně-naučných pořadů (některé díly pořadu 

Retro či instruktážní videa k seriálu Vyprávěj) nebo o knihy „Dějiny Československa očima Dikobrazu“ (Pernes 

2003) a „Po práci legraci“ (Nejedlý; Šofar 2016-2017). 
206 „Humor se rodí v davu, ve shrmáždění lidu,“ (Poláček 1961: 83). 
207 „Humor je převážně lidový projev, tak jako hantýrka je lidová řeč, sám humor je tak trochu lidová hantýr-

ka,“(Čapek: 1971: 53). 
208 Srov. F. Krátký 1947 
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uplatnění i v dobách, kdy „plujeme na děravé lodi.“209 Jiří Suchý v tomto směru přikládá hu-

moru význam prostředku k zachování národní existence v chronické nepřízni osudu.210 Mi-

chal Bauer ve studii „Totalitní režim a smích v literatuře“211 podobně popisuje humor jako 

vzdor proti totalitě a projev existence. Rozdílnost velké a malé historie se může projevit při 

zřetelné analýze života v komunistickém režimu: „socialismus byl tragickou kapitolou tuzem-

ské historie, avšak skvělou kapitolou tuzemského humoru,“212 ve které „nebojujeme se zbraní 

v ruce, ale s pivem na stole a s úšklebkem na tváři. Své tyrany nestřílíme, ale zesměšňuje-

me.“213 

 Diskurz orální historie má v zájmu toto dobové veselení a bránění uchopit a 

zpracovat ve prospěch důležitosti každodennosti ve vývojových etapách společnosti. Tato 

každodennost se v našem případě může projevovat v motivech užívaných humorem i 

v motivech populární hudby. Dvacáté století a jeho dynamické proměňování atmosféry přiná-

šelo malému českému vtipálkovi mnoho podnětů k humorné reakci a tyto tendence pokračují i 

v našem století. Tato práce zde nebude shrnovat vývoj české společnosti a jejího posmívání 

ve dvacátém století, pouze se pokusí vyjmout určité diskurzivní formace českého humoru, 

které zasahují v určité době folkovou píseň, která může plnit funkci ideálně-typické konstruk-

ce české povahy. V těchto dějinách „povstává malý český vtipálek a snímá hříchy na svá bed-

ra, dělaje si srandu i z vlastní babičky,“214 a na povrch vychází korelační teze: jaká je doba, 

takový je humor. 

 Data orálně-historického studia jsou schopna z kulturních i uměleckých hodnot 

učinit médium paměti. Humor i píseň se v tomto diskurzu přimykají ke konkrétnímu časopro-

storu a tím, že se stávají médiem paměti, jsou schopny vzpomínky uchovávat, rekonstruovat i 

vyvolávat v časovém odstupu v těch, kdo dobu jejich vzniku nezažili. Paměť je produktem 

veřejně dostupných symbolů a narativů, je přirozeně mnohočetná a zmnožovaná, otevřená 

každému pro užití i zneužití. Jan Assmann215 rozlišuje mezi komunikativní (osobní prožitky, 

prožitky slyšené od žijících, připouští variantnost) a kulturní pamětí (stabilizované obrazy 

minulosti). Paměť se od historie liší tím, že je vždy aktuálním fenoménem. Historie se proti 

tomu omezuje na pouhé zobrazení uzavřené univerzální minulosti a místa náležící paměti 

                                                           
209 „Umění nás učí zpívat radostné písně a věnčit se věnci, ačkoliv plujeme na děravé lodi.“ (Šalda 1948: 147) 
210 Jiří Suchý v přednáškovém textu, který explicitně nazval Obrana humorem, přikládá českému humoru vý-

znam prostředku k zachování existence v chronické nepřízni osudu. (Suchý 2002)  
211 Srov. Gilk 2004, s. 70—76 
212 Nejedlý, Šofar 2016: 8 
213 Tamtéž: 7 
214 Tamtéž: 7 
215 Assmann 2001 
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překrucuje a proměňuje pro tyto záměry. Paměť je naopak schopna místa aktualizovat a při-

znávat jim významy. Humor se svým zachycením klíčových událostí, veličin, všednosti i fi-

gur zavátých časem stává významným nositelem historické paměti.216 

 

2.4 Humor: požitek a znak pop-kulturního systému 
 

Předchozí části ukázaly, že potřeba humoru a smíchu doprovází v průběhu staletí ja-

kékoliv lidské konání. Tento charakter věčnosti i jeho atraktivita vzniká tím, že humor před-

stavuje požitek, zejména pak požitek populární. Tento požitek vzniká v rámci každodenní 

existence subjektu, který se svým bytím v časoprostoru stává typem „čtenáře“ ovlivňovaným 

a čtoucím narativy kontextu svého bytí.217 Humorný požitek v tomto kontextu vzniká poruše-

ním stabilního významu (porušením stereotypu) či podvrácením nastoleného řádu hlídajícím 

tyto významy (karnevalizace). Humorný význam vznikající při porušování stereotypu (proto-

typu) a karnevalizaci je konstruován rozporem mezi skutečností či původním ideologickým 

významem a obrazem významotvorně rozrušujícím význam prvotní. Příznačné taktéž je, že 

právě pocit požitku umožňuje uchovávat narativ a hodnotu nízkého umění (či materiálního 

produktu) až do chvíle povýšení mezi umění vysoké 

2.4.1 Teorie požitků 

Teorie požitků218 přináší obdobné dělení, jako tomu bylo u humoru, mnohdy jen více 

zaměřené na ideologickou stránku mravního ohrožení řádu. Toto typologické rozvrstvení 

umožňuje rozlišovat mezi požitky žádoucími a nežádoucími, esteticky vznešenými a pokles-

lými, reakčními a revolučními, požitky konzumujícími předpřipravené významy a požitky 

z vytváření významů vlastních (produktivními) nebo také mezi požitky tělesnými a duševní-

                                                           
216 Nejedlý; Šofar 2016: 11 
217 Toto čtení je dle J. Fiskeho výsledkem souhry „taktiky a strategie“ (Fiske 2017: 121) 
218 R. Barthes rozlišuje v rámci požitků mezi slastí (jouissance; orgasmem) a rozkoší (plasir). Slast představuje 

„tělesný prožitek, který vzniká v okamžiku, kdy se kulturní rozpadá do přirozeného. Ztrácí se v něm ‚Já‘ a sub-

jektivita, která toto ‚já‘ kontroluje a ovládá.“ (Fiske 2017: 127). Toto subjektivní ‚já‘ schopné prožívat tělesné 

prožitky je základem pro utvoření karnevalu: sexualita ve významu osvobozujícího tělesného gesta ohrožující 

estetiku krásna (srov. Fiske 2017: 129). Oproti individuální slasti představuje rozkoš hodnotu společenskou: „její 

kořeny spočívají v dominantní ideologii, týká se společenské identity a rozpoznání. Slast vytváří požitky založe-

né na schopnosti uniknout společenskému řádu; rozkoš vytváří požitky založené na možnosti se s tímto řádem 

provázat. Slast se dostavuje ve výjimečných okamžicích karnevalu, rozkoš je záležitostí každodenní. Je v ní 

obsaženo rozpoznání, potvrzení či vyjednávání společenské identity.“ (Fiske 2017: 130-131) 
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mi. Populární a humorný požitek se zakládají na produktivnosti vlastních významů a úniku 

z hegemonické konfigurace významů.219  

2.4.2 Humorná konceptualizace karnevalu 

Koncept karnevalu, který vychází z teoretických myšlenek M. M. Bachtina (1940), 

ukazuje rozdílnost mezi životem založeným na kázni (ideologicky stabilizovaným životem) a 

životem potlačených požitků podřízených. Koncept proti sobě staví společenskou uspořáda-

nost (morálka, kázeň, = disciplinaci) a tělesné požitky produkující smích, špatný vkus a de-

gradační hodnoty (narušování homogenity a koherence). Ke střetu tu nedochází pouze na 

úrovni společenské, ale také na úrovni jazyka (např. příznačnost vulgarismu ve vztahu 

k jazyku spisovnému). „Karnevalizací“ se v rámci oficiální (dominantní) interpretace světa 

vytváří druhý svět, v němž jsou rušeny stanovené kategorie a společenské hierarchie; přerušu-

jí se dosavadní pravidla, přináší dočasné osvobození těla: „karneval měl osvobozovat, měl 

poskytovat tvořivou hravou svobodu […] sankcionuje volnost fantazie, […] pomáhá osvobo-

dit od panujícího názoru na svět, od vší konvence, od banálních pravd, od všeho obyčejného, 

obvyklého a obecně přijímaného.“220Karneval je kolektivní a všelidovou událostí, při které 

jsou si všichni rovni (degradace stávajících hodnot), neexistuje tu hierarchická distinkce mezi 

imunním pánem (např. komunistickým funkcionářem apod.) a podřízeným otrokem (malý 

český člověk).221 Středem této události se stává tělo, ve kterém se shromažďují vyžadované i 

narušované normy, a tím se stává předmětem místem ukázňování222 a v případě odchýlení od 

norem i místem trestání (nastavování os mezi normou a deviací). M. Bachtin určuje tři zá-

kladní formy lidového karnevalu: a) obřadní a mimetické formy (slavnosti, pouliční výstupy); 

b) slovesná díla vyvolávající smích různého typu (orální i písemná); c) různé formy a žánry 

familiární pouliční mluvy (nadávky, oslovování, kletby).223 Tyto formy ve všech případech 

odkazují svou požitkovou zaměřeností na každodenní interakci s tělem. Požitek se vyjevuje 

skrze tělo v každé aktuální přítomnosti „čtenáře“ (subjektu), aby tělo a zároveň i jeho okolí (a 

                                                           
219 Tato typologie populárního požitku je převzata od J. Fiskeho, který rozlišuje mezi populárními požitky úni-

kovými, jež jsou soustředěny na tělo, a populárními požitky produktivními, jež jsou soustředěny na vytváření 

vlastních významů a společenskou identitu. Oba typy těchto požitků se stávají populárními, pokud do nich začne 

subjekt promítat své vlastní pocity. (srov. Fiske 2017 
220 Bachtin. In: Fiske 2017: 160 
221 „Pán může být toliko směšný; ale jeho sluha má humor,“ (Čapek 1971: 53). 
222 Dominantní řád (ideologie) pro ukázňování podřízené vrstvy uplatňuje různé strategické formy. J. Fiske vy-

mezuje pro tento akt dvě hlavní strategické linie: represivní legislativu a přivlastnění. První představuje agresivní 

zásah proti ideologii nevyhovujícím hodnotám podřízené vrstvy. Druhá forma představuje proměnu původního 

nekontrolovaného na aktualizované hlídané. Příkladem uvádí proměnu původního pouličního fotbalu na hlídaný 

fotbal stadionový. U. Eco (2016: 244–245) na tomto modelu dokládá proměnu původně pohanského svátku 

(symbolika věčně zeleného stromu) ve svátek křesťanský. Symbolika nehlídaného řádu tím představuje vždy 

požitek, který se nachází mimo území kontroly a tím ohrožuje moc. 
223 Srov. Bachtin 2007: 11–12 
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tím jeho existenci) zahrnul množstvím významů proměňujících se v čase, prostoru i individu-

álním vnímání. 

2.4.3 Každodennost 

„Každodenní život je sférou, v níž se vyjednávají a testují protikladné zájmy existující 

uvnitř […] společností.“224 Předměty, které prosáknou do populární kultury, uvnitř těchto 

společností cirkulují (přináší zisk — cirkulace významů a požitků) a podléhají konzumu (ma-

teriálně-funkčnímu a sémioticko-kulturnímu). Tímto konzumováním se stávají vhodným tex-

tem k produkování nových významů (textem k produkování). Aby se text mohl stát populár-

ním a nabýt požadavku každodennosti, musí se svou funkční strukturou zaměřit na tuto kaž-

dodennost a splnit následující tři kritéria: být relevantním,225 sémioticky produktivním a být 

flexibilní ke způsobům konzumování (polysémie). Tato každodennost pro humoristu předsta-

vuje nevyčerpatelnou studnici nápadů, která se může každým dnem prohlubovat a poskytovat 

zdroj pro život i jeho objasnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
224 Fiske 2017: 107 
225 Analýzy se neopírají o estetické otázky tázající se na význam a podobu textu, ale o funkční otázky zkoumající 

existenci textu v interakci s různými kontexty. (srov. Fiske 2017: 212-225) 
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3. Narativní strategie humoru v české folkové písni 
 

J. Prokeš zařazuje humornou píseň s písní epickou, lyrizující, satirickou a bluesovou 

mezi základní „podžánry“ folku.226 Mezi těmito jednotlivými variantami ovšem existuje tolik 

společných rysů, že může každá plnit funkci ideálně-typické konstrukce pro postihnutí cha-

rakteristiky celého žánru. Humorná píseň ve folku „vyvolává zvláštní směs mrazení hrůzou i 

srandou zároveň,“227 a její humor vždy „osciluje na řezných plochách doby.“228 To jí spojuje 

s nejrozšířenějším folkovou variantou: s podžánrem epickým. 

Dotýká se hodnot, které jsou dány časem a prostorem; je konkretizovaným narativem, 

jímž se autor snaží zaujmout a sdílet pocity se svým posluchačem. Naznačili jsme již, že čes-

ký humor je mnohdy jakousi zbraní, která nás chrání před nepříznivými okolnostmi, a která 

posiluje národní sebevědomí. Spojitost principu epického a humorného ve folku je v tomto 

smyslu výrazná v písni Karla Kryla Král a klaun (1967). Humor (klaun), jako zástupce umění 

a antropologicky podmíněné potřeby zábavy, je zajat v rukou mocného krále. Je zbaven svého 

šatu („místo zvonku cinkal brněním;“ „místo loutny držel v ruce meč“) a nucen vykonávat 

ideologické požadavky. Humor je tu tematizován jako součást epického narativu. Klaun vyu-

žívá svého nového vnuceného šatu, aby splnil své poslání: hovořil k lidem a očistil svět od 

mlhavých hodnot. Stává se bojovníkem, který se staví proti svému zotročiteli a vítězí („klaun 

na loutnu hrál“).  

Humorný text vždy disponuje potenciálem narativity: je schopný v sobě nést příběh a 

touží jej v sobě nést. Z naratologického hlediska jeho jednotlivé složky mohou plnit všechny 

funkce narativních predikátů: vztahují se k diskurzivním jednotkám světa, které mohou být 

konkretizovány příběhem (naratém); snaží se tuto jednotku charakterizovat a popsat její po-

hyb v rámci jejího světa (deskriptém) a zároveň se jejím charakterem ideálně typické kon-

strukce snaží sdělit něco o univerzálních hodnotách jejího světa (ontém). Narativním rozvíje-

ním tohoto světa vznikají nové hodnoty a tím i svět písňového textu. 

Tento narativ nabývá svého humorného (záměrně komického) charakteru až v rámci 

úspěšného komunikačního aktu mezi produktorem a receptorem.229 V tomto modelu jde o dvě 

fáze: první fáze zahrnuje promluvu produktora a očekávání receptora; druhá fáze toto očeká-

                                                           
226 Prokeš 2011: 16 
227 Merta 1990: 65 
228 Tamtéž: 66 
229 V případě charakteru komického (nezáměrného) jde převážně o neúspěšný komunikační akt (verbální i ne-

verbální). 
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vání nenaplňuje, ale přináší překvapivý závěr, který musí být dekódován. Produktor při vý-

stavbě narativu vybírá z možného i nemožného světa dva plány, které staví proti sobě (tj. zá-

klad teorie skriptů). První plán konstruuje jako normální, nijak nepřekvapující stereotypní 

vyobrazení (v narativním hledisku může jít o typ kategorie „masterplot,“). Druhý plán už je 

vydán směrem k rozklíčování receptorem a přináší humorné ozvláštnění prvního plánu. 

Než se zaměříme na možnosti ozvláštnění prvního plánu, je nutné si vymezit některé 

základní narativní kategorie vztahující se k diskurzu folku. 

 

3.1 Základní narativní kategorie 
 

3.1.1 Písničkář (autor) 

 

Písničkář (folkař, folkový písničkář) v rámci kulturního pole představuje reprezentanta 

a tvůrce celé řady narativů, případně jen reprezentanta a performativního tvůrce převzatých 

narativů.230 V naší perspektivě se budeme primárně zajímat o ty písňové texty, ve kterých se 

performativní subjekt písničkáře shoduje s autorem textové složky písně. 

Slovník spisovného jazyka českého pod pojmem písničkář zahrnuje zpěváka, skladate-

le, prodavače písniček či znalce a sběratele písní. Tato definice je pro folk až příliš úzká a 

vztahující se spíše k předchůdcům folkového písničkáře. Folkový písničkář od tradičního po-

jetí písničkářského subjektu přebírá veškeré jeho vlastnosti a odlišuje se zdůrazněním někte-

rých funkcí a vlastností. Písničkář by měl disponovat podle V. Merty autenticitou, charisma-

tem, sebedůvěrou, sebeúctou, vnímavostí, pokorou, vděčností, věrností ideálům, národní hr-

dostí, dravostí a věcností; dále také mít smysl pro humor, míru, věcnost, obraznost a být 

schopen improvizovat.231  Jeho posláním v kulturním poli je hlásání generačních pocitů a ná-

zorů prostřednictvím písně, udržování pozitivního postoje k ohrožovaným hodnotám a také 

kontrolovat přežité konvence a nahrazovat je novými. Dobrý písničkář232 v sobě sdružuje pět 

druhů řemesel: textařské, skladatelské, instrumentální, pěvecké233 a osobnostní.234 

                                                           
230 Písničkář v takovém případě zahrnuje do svého repertoáru již existující poetické texty jiných básníků či hu-

debníků nebo využívá původních autorských textů jiného tvůrčího subjektu: např. Zychovy texty pro Petra Lut-

ku, texty Zory Růžové pro Jaroslava Hutku nebo texty Jana Pokorného pro Václava Lebedu. 
231 Merta 1990: 29 
232 Každý písničkář ale většinou neovládá všechna řemesla stejně dobře, některé povětšinou zanechává na ama-

térské či poloamatérské úrovni. Karel Kryl byl často kritizován za nedomačkávané struny při hře na kytaru. 
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Páté řemeslo, které explicitně odkazuje na potřebu interakce s adresátem (poslucha-

čem), ukazuje distinktivní rysy mezi písničkářem a básníkem.  Písničkář bez svého publika 

existovat nemůže, naproti tomu básník částečně ano. Písničkář už svou podstatou musí nutně 

vstoupit do některé z veřejnějších úrovní kulturního pole, aby v něm zanechal stopu a stal se 

znakem. Jako znak chce být rozpoznán dle svého jména, hlasu nebo některé ze složek písně 

(text, hudba). Chce slyšet dech, pláč i smích svého posluchače, zatímco k němu bude hovořit 

svou písní. 

Z opačného hlediska ale mezi písničkářem a básníkem existuje mnoho spojitostí, 

zejména na rovině osobní zodpovědnosti a autentičnosti složek. Tato „původnost, hodnověr-

nost, pravost, opravdovost, ryzí životní prožitek, vyjádřený bezprostřední životní výpovědí 

obsahující zkušenost doby,“235  představuje pro oba tvůrčí subjekty podmínku k tomu, aby 

bylo jejich dílo reflektováno. Obě tvůrčí kategorie vstupují do kulturního pole ovlivněni před-

chozí tvůrčí tradicí236 a aktuálními pocity, které chtějí svým textem sdělit. 

Odlišení mezi nimi spočívá v osobní angažovanosti subjektu v rámci kulturního a spo-

lečenského pole: 

Interpretací svého díla může písničkář efektivněji zvyšovat napětí než básník, který má 

k dispozici ‚jen‘ grafickou podobu básně. Napětí totiž vzniká tehdy, má-li recipient dostatek 

prostoru vytvořit si vlastní hypotézu o dalším vývoji textu. Ten lze v básni vytvářet jen obtížně, 

obvyklé tři tečky nebo vynechání řádku nejsou dostatečně efektivní. Písničkář si sám určuje 

čas, který poskytne jednotlivým částem básně. Chce-li odstupňovat závažnou myšlenku, může 

zesílit intenzitu hlasu, přejít do vyšší či naopak nižší polohy, recitovat nebo použít instrumen-

tální zlom, který přiměje recipienta zvýšit pozornost.237 

Písničkář v některých případech tak může plnit všechny tři umělecké role (síly) navr-

žené F. X. Šaldou. Aby nedocházelo k případným dezinterpretacím danými časovým odstu-

pem, jsou zde tyto teze pojaty jako možný odraz a je s nimi pracováno volněji. Již několikrát 

                                                                                                                                                                                     
V rámci pěveckého řemesla se málokdy objeví čistý profesionál: kouzlo folkové písně většinou vždy spočívalo 

v autentickém a individuálně nastaveném pěveckém projevu. 
233 Srov. Plachetka 1991: 9 
234 „Pátou dovedností, která vše korunuje, je umění navázat a udržet kontakt s publikem. Čili kouzlo osobnosti. 

Prvořadým však zůstává to, zda písničkář má co říci a zda to umí povědět zajímavě, srozumitelné a přesvědči-

vě,“ (Plachetka 1991: 9). 
235 Merta 1990: 11 
236 Dějiny poezie prochází neustálým procesem vzájemného čtení a proti-čtení. H. Bloom v tomto smyslu 

v knize „Úzkost z ovlivnění“ (1973/2015 č.) rozlišuje několik principů, ke kterým dochází v rámci těchto čtenář-

ských a tvůrčích procesů: a) clinamen (mladší autor opravuje svého předchůdce); b) tessera (autor doplňuje své-

ho předchůdce); c) kenósis (autor opakuje svého předchůdce, dochází k diskontinuitě); d) démonizace (autor 

zavrhuje svého předchůdce); e) askésis (autor umenšuje svého předchůdce); a f) apofrades (autor oživuje a před-

chází svého předchůdce). 
237 Stašová 2009 (online) 
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jsme folkového písničkáře označili za specifický typ básníka, který nevypočitatelně a 

s odporem jde proti životu (síla básnická). Folkový písničkář, věřící svému intelektu a dílu 

více než samotnému životu, klade důraz na autenticitu svého projevu (síla umělecká). A po-

kud zároveň proniká jeho jméno i dílo do oficiální či neoficiální produkce literárního pole, 

stává se taktéž silou spisovatelskou.238 

Významová komplexnost a narativita utvářející osobnost folkového písničkáře je 

v našem pohledu primárně zaměřována na jeho projevy v rámci narativu folkové písně, ale 

celkový význam této osobnosti uvnitř kulturního pole zahrnuje kromě prvků textových i prv-

ky nacházející se mimo text písní. Tento „sémantický text mimo text“ zahrnuje např. vzhled, 

gesta a mimiku písničkáře, jeho vystupování v rámci médií, koncertů i osobního života. Vedle 

toho se také na celkové významové výstavbě znaku folkaře podílí i kompoziční stránka kon-

certů (mluvené pasáže, recitace). 

Dosavadní literární, muzikologické a sociologické interpretace žánru i tvorby jednotli-

vých tvůrčích osobností poskytují širokou škálu možností, jak se problematiky uchopit 

z typologické perspektivy. Výběrově uvádíme tyto možnosti:  

a) V souvislostech s myšlenkami M. Webera můžeme rozlišovat mezi písničkáři intelek-

tuálně-plebejskými (Kryl) a intelektuálně-intelektuálními (Merta). 

b) J. Trávníček v souvislosti s nejednotnou autorskou poetikou rozlišuje několik podsku-

pin písničkářů: reflexivní (Merta, Nohavica), moralistní (Hutka), společensko-kritické 

a satirické písničkáře (Kryl, Nos, Janoušek, Dědeček), imaginativní a lyrické (Plíhal, 

Třešňák, Janota, Eben) a folklorizující (Voňková, částečně Hutka).239 

c) J. Prokeš rozlišuje písničkáře otevřeného a srozumitelného („trobar plan;“ Hutka) a 

písničkáře rafinovaného a obtížně srozumitelného („trobar clus;“ Merta). Dále také roz-

lišuje na úrovni výstavby textu písničkáře verbalistické (Janoušek) a brachylogické 

(Janota), introvertní (Merta) a extrovertní (Kryl), mystiky a baviče.240 

d) Ema Stašová s oporou o teoretické myšlenky T. Ribota rozlišuje dva typy písničkářské 

osobnosti: typ plastický a typ difluentní. Plastický typ je reprezentován písničkářem, 

který svou tvorbu orientuje na reflexi aktuálního světa: a to buď reflexí ostrou, ironic-

kou, sarkastickou a expresivní (typ plastického písničkáře-rebela; Kryl) nebo reflexí 

                                                           
238 Srov. Šalda 1948: 24–29 
239 Srov. Trávníček 2006: 597 
240 Prokeš 2011: 131 
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tragikomičnost a pitoresknosti lidského života (typ písničkáře-epigramatika; Nohavi-

ca). Texty tohoto typu písničkářů jsou většinou metaforicky chudší a jejich poetická 

hodnota vzrůstá ve chvíli, když se odvracejí od popisu aktuálního světa k popisu obec-

nější a trvalejších témat. Tvorba druhého typu písničkáře, typu difluentního, se proje-

vuje projekcí vlastních emocí a pocitů skrze rytmy a básnické obrazy (písničkář-

subjektivní lyrik). Jeho texty bývají zaplněny abstraktními a mnohoznačnými obrazy, 

inovačními metaforami a dalšími tropickými prostředky (Dusilová). Na zpěvné a me-

lodické úrovni je pro písničkáře tohoto typu charakteristická melodičnost, opakování 

částí textu či celých veršů, což mnohdy může „sklouzávat až ke kýči a komičnu ne-

chtěného,“ (Slodičák, Callta ad.). Stašová také uvádí typ písničkáře na rozhraní mezi 

plastickým a difluentním umělcem, kterého nazývá písničkářem-vypravěčem. V jeho 

tvorbě se kombinuje narativ příběhu a projekce vlastní subjektivity (Mareda).241 

 

3.1.2 Posluchač (adresát) 

 

Posluchač (vnímatelský subjekt písně, receptor) představuje na rovině sledovaného 

komunikačního aktu proti-pozici autora. V rámci kulturního pole zaujímá pozici nutného 

předpokladu nejen pro existenci autora, ale i každého jednotlivého narativního textu autorem 

vytvořeným nebo předvedeným. Plní funkci příjemce, vnímatele, účastníka koncertu a spolu-

autora při výstavbě významu narativu. Narativ předvedený autorem (nahrávka, koncertní vy-

stoupení, internetové audiovizuální nahrávky) je odeslán směrem k tomuto subjektu, který jej 

přijme nebo zavrhne.242 

Společně s uplývajícím časem se formuje i stále nový typ posluchače, kterého musí 

autorský subjekt písničkáře neustále vyhledávat a oslovovat: docílit estetické identifikace po-

sluchače s autorem či obsahem písňového narativu. Posluchač pro písničkáře představuje spo-

třebitele jeho písní i ukazatele potřeb: „píseň může být cokoliv, co zrovna lidem chybí – po-

hlazení, kopanec, živá voda i zbraň.“243 Posluchač je čtenářem písňového textu, a teprve pro-

střednictvím tohoto čtení nabývá text sémantické platnosti, někdy i odlišné od autorského 

záměru. 

                                                           
241 Srov Stašová 2009: 37–38 
242 Dochází tu ke specifické formě dialogu mezi písničkářem a posluchačem. V. Merta v tomto smyslu mluví o 

„magickém přenosu,“ (Merta 1990: 91–96). 
243 Merta 1990: 29 
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„Návštěva koncertu bývá pro posluchače spojena s větší či menší námahou – a rituá-

lem cesty.“244 Koncert folkového písničkáře je charakteristický svou nepřenosnou atmosférou 

a kolektivním spoluprožíváním. Zejména v období normalizace se folkové koncerty stávaly 

magickým obřadem a symbolikou postojů vůči režimu. V případě poslechu humorné folkové 

písně touží posluchač po získání požitku smíchu. 

 V podobném smyslu, jako jsme výše vymezili možné typologie písničkářského 

subjektu, uvedeme nyní výběrově i typy posluchače: 

a) T. Adorno v rámci sociologického výzkumu populární hudby rozlišuje posluchače experta, 

posluchače dobrého, konzumního, emocionálního, resentimentálního, jazzového fanouš-

ka,245 posluchače baveného a posluchače lhostejného (antimuzikálního).246 

b) Můžeme sem zařadit také typologii posluchačských požitků (funkcí písňového textu) U. 

Eca: uvádí 1) funkci odvádění pozornosti (posluchač prostřednictvím písně zapomíná na 

každodenní problémy, poskytuje prostor pro odpočinek); 2) funkci katarzní (posluchač 

prostřednictvím písně uvolňuje negativní emoce); 3) funkci technickou (posluchač si vy-

tváří subjektivní estetická kritéria); 4) funkci idealizační píseň se pro posluchače stává no-

sitelem velkých témat lásky a vášně); a 5) funkci zesílení nebo zdvojení (píseň zintenziv-

ňuje životní problémy a emoce).247 

c)  Pro odlehčení můžeme také uvést praktickou typologii publika dle S. Janouška. Ten sa-

motné publikum nejprve označuje jako zrcadlo interpreta, ale posléze odlišuje mezi „pu-

blikem, které to chce,“ publikem typu smíšek, typu „tak se ukaž“, „betonového psa“ a pu-

blikem typu „prázdný sál.“248 

 

3.1.3 Vypravěč a postavy v humorné folkové písni 

Vypravěč humorné folkové písně se mírně odlišuje od vypravěče folkové písně epické 

(protestní). V té se většinou postava vypravěče, byť ve stylizované podobě, shoduje emocio-

nálně i racionálně se samotným autorským subjektem. V písni humorné není vypravěč tolik 

svázán se svým tvůrcem a podléhá mnohem důraznější stylizaci. Z hlediska narativní roviny 

jde většinou o personálního vypravěče, jehož postavení je nejčastěji lokalizováno do pozice 

pozorovatele (vypravěč intradiegetický-heterodiegetický) nebo vypravěče vlastního příběhu 

                                                           
244 Merta 1990: 84 
245 Tento pojem bychom dnes mohli nazvat spíše jako žánrového fanouška či žánrového posluchače, který je 

zaujat určitým hudebním žánrem nebo určitou hudební sférou, např. hudbou alternativní vymezující se vůči 

hudbě mainstreamové. 
246 Srov. Adorno 2015: 15–32 
247 Srov. Eco 1995: 309 
248 Srov. Prokeš 1994: 162 
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(intradiegetický-homodiegetický). Nemůžeme sice zavrhnout varianty vypravěče prvního 

stupně (extradiegetického), ale aplikovaná stylizace je většinou natolik důsledná, že i 

v případě znatelného časového a prostorového odstupu od děje příběhu vyvolává evokaci sku-

tečné zakotvenosti vypravěče v rámci světa textu. 

Obyvatelé tohoto světa se podílejí na konstrukci samotného humorného efektu vyvo-

laného narativem nebo utvářejí kontext, v němž doplňují účastníky (hrdiny a antihrdiny) nara-

tivu, kteří by měli tento efekt utvářet.  Na straně zesměšněných postav se většinou objevují 

(anti)hrdinové a postavy z vrstev hierarchicky výše postavených (zástupci aparátu moci, ofi-

ciální kultury) nebo z vrstev lidových (rodina, přítel, soused, zloděj, hospodský).249  Na straně 

pozorovatelů a smějících jsou většinou postavy z lidových vrstev, ze kterých v rámci komuni-

kačního modelu obvykle pochází písničkář i jeho posluchač. 

 

3.1.4 Čas a prostor v humorné folkové písni 

Časoprostor (chronotop) narativu folkové písně obvykle osciluje mezi obecným a 

konkrétním referenčním rámcem. Oba rámce se mohou vztahovat ke konkrétnímu času a pro-

storu v rámci žité zkušenosti nebo ke světům neaktuálním a fantastickým (historie, oživlé 

světy zvířat či věcí). Podstatných charakterem mnohostranných variant chronotopu v humorné 

folkové písni je její racionální uchopitelnost. Zde je znovu na místě připomenout tezi V. Bo-

reckého o blízkosti světa komiky a světa skutečného. Vhodné je pro příklad uvést odlišnosti 

podstaty chronotopu světa textu fantastického a světa humorného. Pokud se nám svět fantas-

tický ukazuje fantastickým z důvodu jeho odlišnosti od světa žitého, ukazuje se nám svět hu-

morného textu humorným právě z důvodu jejich podobnosti. Tím zůstává humorný text ukot-

ven vždy v prostoru lidské představivosti (paratopie) a aktuálního světa.  

Z hlediska temporálního se folková humorná píseň zaměřuje na pohyb humorného ob-

jektu v rámci vymezeného časového kontinua mezi příčinou a následkem (např. cesta – nedo-

sažený cíl, svatba – rozvod) nebo na samotný záběr objektu v rámci obecné temporality aktu 

(hyperbolická estetizace, deformace či sexualizace těla, naivizace charakteru). Někdy bývá 

čas humorného efektu postupně rozvíjený v rámci celého narativu, jindy vzniká až závěrečnou 

pointou.  

                                                           
249 K. Krejčí tento proces ve starších slovanských básnických skladbách označuje jako „odheroičtení héroa“ 

v rámci heroikomiky prostého života. V tomto rámci odlišuje mezi héroem burleskním, parodovaným, travesto-

vaným a plebejským (Krejčí 1964). 
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Narativní prostor humorné folkové písně se tedy do jisté míry podobá narativnímu 

univerzu. Když Karel Plíhal utváří své komické „kluziště“ plné animálních bytostí a oživlých 

instrumentů, opírá se o zkušenosti aktuálního světa. Ty zasazuje do prostorových rámců nara-

tivního světa a poskytuje jim dispozice humoru. Svět humorného textu je utvářen z míst pro-

fánních (hospoda, ulice, byt) i sakrálních (kostel, tajemné místo, komunistické prostory) a 

umožňuje v těchto souvislostech profanizaci sakrálního (karnevalizace) i sakralizaci profánní-

ho (komická mytizace). Textualizací široké škály známých prostorů se písničkář snaží svého 

posluchače vtáhnout do světa textu, ve kterém se mohou společně zasmát. 

 

 

3.2  Narativní strategie humoru ve folkové písni 

Způsobů, jak ozvláštnit v rámci textu první plán, je mnoho a pokud se pokusíme toto 

množství cesta k vytvoření humorného obrazu a požitku smíchu zobecnit, mohli bychom roz-

lišit trojí způsob. Nicméně je nutné zdůraznit, že velké množství prostředků zasahuje do více 

uvedených kategorií.  

Rozlišujeme tedy ozvláštnění prvního plánu z těchto hledisek: 

3.2.1 Z hlediska rysů a konfigurací komiky 

Pokud se na problematiku podíváme prostřednictvím vymezených rysů komiky dle V. 

Boreckého250, může cesta  ke strukturaci humorného narativu vést „odhalením smyslu 

v nesmyslu a sebeironii, zdvojením nesourodých prvků (teorie inkongruence), vztahem 

k sociálně-kulturnímu kontextu, osvobozením od každodennosti (teorie relaxace), náhodou či 

překvapením, ludistickou imaginací, degradací hodnot (rysy teorie superiority) nebo celko-

vým vyobrazením některého ze světů komiky.251 Tyto rysy se projevují i v záměrném využití 

jednotlivých konfiguracích. Záměrnou naivitou je prostřednictvím narativu svět ukázán ve své 

jednoduchosti a prostoduchosti – mnohdy až hyperbolickým způsobem. Ironickou deskripcí 

se svět písňového textu ukazuje většinou ve své opačné nebo krutě pravdivé podobě. Narativi-

ta absurdity pak v komplexnosti pozorovaného světa odhaluje jednotky, které se projeví jako 

nesmyslné a obtěžující existenci či zamezující vývoj společnosti. 

                                                           
250 Borecký 2000: 137–146 
251 Komických světů je nekonečně mnoho, ale vždy rozpoznáme jeho rysy jako důvěrně blízké,“ (Borecký 2000: 

145). 
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3.2.2 Z hlediska způsobu zesměšnění 

Humorné postižení druhého plánu z hlediska způsobu zesměšnění rozlišujeme dvojí: 

vyvoláním hmotné nesnáze nebo zbavením důstojného významu. K prvnímu typu bychom 

mohli zařadit různé kanadské žerty nebo agresivnější, nehumanistické provedení způsobů 

druhé kategorie. Tím se struktura humorného narativu vzdaluje od svého poslání a stává se 

uspokojením jiných než estetických potřeb. Do tohoto typu by zapadala většina projevů kate-

gorie superiority (ale i ty lze aplikovat kultivovaně s humanistickými hodnotami). 

Druhý typ již představuje širokou škálu variant zahrnující i opoziční podoby variant 

prvního typu. Sledovaný jev může být humorným, když bude v narativu záměrně mystifiko-

váno vyobrazení pravdivého nepravdivým, nebo když bude označováno nepravdivé humor-

ným náznakem pravdivého (humor jako znak mytologický a anti-mytologický). K tomu mají 

velice blízko tradiční dramatické techniky záměny, přestrojení a odhalení. Zapadají sem také 

způsoby zesměšnění pomocí konkretizace a ozvláštnění detailu: zesměšněním vzhledu, nápo-

dobou, recesí, karikaturou, travestií, parodií, satirou či taktéž odhalením a částečně i ironií. 

Tyto typy zaměřující se na detail se vyznačují posílenou dialogičností. Zejména v případě 

parodie, travestie a satiry. Vyžadují do prvního plánu zasazení objektu, ke kterému ve druhém 

plánu budou referovat a pozměňovat jej. K těmto transformacím si mohou dopomáhat nejen 

některými jinými prostředky k zachycení detailu, ale dále také vyobrazením kontrastu nebo 

hyperbolizací. Když se R. Pytlík věnuje úloze parodie v české společnosti, nachází ji 

v národním charakteru jako silně zakořeněnou, ale „těžko říci, proč právě český člověk má 

pro parodii takové vlohy: snad je to nápadná schopnost napodobení, snad obranný reflex před 

cizími vlivy. Snad důsledek staleté izolace národa, který si svou existenci hájil právě jen zá-

sluhou jazyka.“252 Stejné vlastnosti přiznejme i satiře a recesi, které se mnohem více opírají o 

dění skutečného světa (humor jako diskurz orální historie a médium paměti). Pro posílení této 

argumentace se pokusme diskurz recese a satiry opřít o prvorepublikové a dnešní intermediál-

ní příklady dvou typů: 1) kombinace recese, satiry a literární parodie (básně a prózy J. 

Haussmanna; Landsmanova kniha „Továrna na debilno“); 2) převaha recese a satiry (satirické 

kresby zvířat Josefa Lady z počátku dvacátých let; titulní stránky časopisu Reflex).  I mezi 

satirou a recesí jsou podstatné odlišnosti. Recese se snaží odhalit absurditu, výstřednost a ba-

nálnost každodennosti. Oproti tomu satira je společensky zacílenou kritikou smíchem.“253 

V blízkosti k těmto způsobům jsou i další výhradně komické literární a dramatické 

útvary, např. humoreska, groteska, humorná povídka, anekdota nebo komedie. 
                                                           
252 Pytlík 2000: 65 
253 Tamtéž: 7 
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3.2.3 Z hlediska jazykové, textové a komunikační výstavby písně 

3.2.3.1 Humorný jazyk a jazykový obraz světa 

Podíl předmětnosti humoru na výstavbě jazykového světa prostřednictvím predikační-

ho a referenčního aktu je příznačný. Jazyk humoru, který do velké míry využívá jazyka popu-

lární kultury, napomáhá poznat svět z nové perspektivy a dodává mu nové významy. Tímto 

dialogickým charakterem mezi podobou světa zobrazenou jazykem a skutečným světem vzni-

kají promluvy s různými závěry, které jí přisuzují humorný/komický charakter: může být od-

halena neshoda mezi světy, banálnost světa skutečného nebo zobrazena dystopická podoba 

skutečného světa apod. Stále je tu zdůrazňována reference ke skutečnému světu, byť skrze 

světy fikční; zopakujme si ještě jednou tezi V. Boreckého: „komických světu je nekonečně 

mnoho, ale vždy rozpoznáme jeho rysy jako důvěrně blízké.“254 Humorné se v promluvě mů-

že stát jen to, co její posluchač dokáže porovnat s vlastními zkušenostmi a znalostmi. Tato 

promluva selektuje naratémy, které jsou schopny plnit funkci efektu reálného, tak, aby je byl 

receptor schopen interpretovat. 

Receptor, který dekóduje tento narativ, si prostřednictvím těchto významů na jazykové 

úrovni stabilizuje a rozšiřuje své povědomí o jazykovém obrazu světa. Humorná varianta ja-

zykové obrazu si vybírá všechny vlastnosti jazykového obrazu obecného (heterogennost, dy-

namičnost, selektivnost, axiologičnost, integrálnost, transcendentnost, antropocentrický cha-

rakter).255 Pokud přiznáme humornému jazyku společné rysy s jazykem populární kultury, 

přináší v porovnání s oficiálním správným jazykem odchylky, jimiž dává najevo vlastní hod-

nocení, a stává se požitkem jazykové hříčky.256 Tím navrací zpátky jazyku kontext a specifi-

kuje mluvčího i mimo textový kontext.257 

Postihnutí komiky světa na rovině jazykové se v písňové tvorbě projevuje na všech ja-

zykových rovinách: 

a)            Na úrovni komické anortografie a komické grafiky jsou tyto formy z pouhého poslechu 

velmi těžko rozpoznatelné a k jejich lepší identifikaci dochází až v případě zveřejnění textu 

písně autorem na webových stránkách nebo knižním vydáním. Pro anortografické ozvláštnění 

textu bývá frekventované využívání cizích pravopisných pravidel pro česká slova (Plíhal: 

„cool v plotě“; Ládek: „cool v plotě;“ Tichý: „jazzeeček“). Na úrovni komické grafiky dochá-

zí výhradně v případě zveřejnění písňového textu nebo jeho zápisu samotným autorem. 

                                                           
254 Borecký 2000: 145 
255 Srov. Vaňková et al. 2005: 52–56 
256 Srov. Fiske 2017: 187 
257 „Závislost na systematických pravidlech jazyk dekontextualizuje, brání specifikaci mluvčího, kontextu nebo 

reference.“ (Fiske 2017: 195) 
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K humornému charakteru pak dochází porušením stereotypu, kdy se jazyk ozvláštňuje od kla-

sické podoby svou částečnou cizostí a blízkostí jinému jazyku, nebo svou výstavbou vytváří 

obrazec opřený o sémantiku textu, např. kaligram. 

b)              Na úrovni zvukové jsou humorné jazykové prostředky frekventovanější. Mohou vzni-

kat už samotným zabarvením či silou hlasu, střídajícím se tempem. Časté jsou také stylizova-

né formy artikulace (slovní karikatury, špatná nebo důsledný výslovnost, hlasová), hlasová 

imitace (Krylova imitace Gotta v textu Gulášové polífky) a příznačné porušování přízvučné 

pozice. Ta se může odvíjet od synkopického jazzového přízvuku nebo její závislostí na dialek-

tologické a cizojazyčné struktuře. Větší distribuci v rámci folkové písně mají v tomto případě 

texty druhého typu. V případě českého jazykového systému tuto roli plní texty jazykově loka-

lizované do prostoru moravských a slezských nářečí (Dobeš, Nohavica, přízvuk hantecu u au-

torů brněnské scény). Příznačné jsou v písních taktéž prvky onomatopoické posilující zpěv-

nost textu, nejčastěji na místě refrénu. Tím tu mohou písničkáři tematizovat zvuky zvířat (No-

havica: Tři čuníci; Kapr; Metro pro krtky), předmětů a staveb (Nohavica: Pozdrav z džungle; 

Koubek: Mlýn), zvuků vzniklých lidskou činností (Nohavica: Tenis) a velmi často je ve folko-

vé písni tematizováno v návaznosti na klauniády V+W prostředí cirkusu a jeho souzvučnosti 

(Merta: Cirkus; V+S: Klaun). Velice blízko k tomu mají zpěvné reflexe emocí. Tento rys by-

chom mohli označit antropologickým uspokojením potřeb posluchače. Posluchač do jisté míry 

čeká na refrén, nevyžaduje od refrénu schované myšlenky, ale aby byl zpěvný. K tomu posta-

čí, když reflektuje některou z emocí jejím charakteristickým, zejména citoslovečným, výra-

zem (nápodoba posměchu v Krylově Dívce havířce). Tento rys proniká do žánrů populární 

hudby (např. „jéjéjé“ u Beatles) z hudby lidové. Do této kategorie zapadají taktéž slovní a cha-

rakterizující slovní hříčky a tematizace řečových vad (Nos). 

c)          Z hlediska morfologického a slovotvorby se humor opírá jednak o porušení kodifikova-

ných a stereotypních tvarů a vazeb slov (užití špatné či cizí koncovky, změna rodu, změna ži-

votnosti) a promítá se do vrstvy lexikální, syntaktické a stylistické. 

d)         Hledisko lexikální představuje pro humor nejširší repertoár k výběru prostředků. Využívá 

varianty předchozích jazykových vrstev a ovlivňuje hierarchicky vyšší roviny. Písničkář si 

vybírá lexikální jednotky do svého textu z různých vrstev jazyka, a pak jím v rámci svého tex-

tu určuje jednotlivé pozice, kde mohou plnit funkci stereotypní nebo na základě svobodné 

imaginace funkce aktualizované. Frekventovanější distribuci mají sice pro umělečtější hodno-

tu texty spisovné, ale pro přiblížení příběhu vyprávěnému písňovým narativem je často saháno 

k lexikálním prostředkům češtiny obecné, dialektům, slangu či profesní mluvě. V českém pro-

storu je pro autenticitu a lidovost příběhu saháno k obecné češtině (Kryl: Monika; J+P: Pen-

dlovky; Dědeček: Blues pro slušný lidi), pro blízkou exotičnost pak do lexikálního repertoáru 

dialektologického (Dědeček: Synek z Moravy). Pro moravský prostor tuto lidovost naopak 

představují dialektologické lexikální prostředky (Nohavica: V jednym dumku; Milionář; Čas-
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tuška; Dobeš: Blažek; Zásnuby, Na hřiby pod Křiby; Hutka: Proč, proč). Specifické je také 

užívání výrazů profesních, argotových a slangových. Zejména z oblasti sportu (Nohavica: 

Fotbal; Tenis), kriminality a soudnictví (Jahelka, Horáček, Smrčka, Tichý) nebo jazyka mla-

dých (většina písní J. Pokorného; částečně L. Tichý: Penis, N. Muchová: Hipster).  

Časté je také využívání slov cizích jazykových systémů uvnitř českého textu, kterými 

se autor snaží příběh narativu lokalizovat do jiného prostoru, ale také zvýraznit interakci „ma-

lého českého člověka“ s tímto jiným prostorem a mnohdy také zasadit prvky „jiného“ do pro-

storu obývaného tímto „malým člověkem.“  Skrze cizí jazykové prostředky je tato exoticky 

vzdálená jinakost humorizována příznačnými rysy, které vyplývají z interakce s českým vidě-

ním světa. Humorným charakterem disponují některá cizojazyčná slova podobající se někte-

rému českému výrazu; v českém slovníku má většinou jiný, pikantní nebo vulgární charakter. 

Mezi frekventované narativy v tomto smyslu patří zobrazení českého člověka na cestách a ob-

raz cizinců pohybujících se po Praze nebo malém městském a venkovském světě (kritika ma-

loměšťáctví). V případě angličtiny může jít také o moderní zálibu užívání anglických výrazů 

na místo českých (money, all right). Na úrovni jazykové je tento přístup ke světu aplikován 

prostřednictvím známých jazyků, se kterými může přijít český člověk do styku; tím odpadají 

z globálního hlediska jazyky periferní (estonština, moldavština apod.). Nejčastěji je využíváno 

slovenštiny (Kryl: Čardáš; Na jednu notečku; Merta: Bude ako nebolo; Tichý: Tibeťanka; 

Muchová: Láska), němčiny (Merta: Cumbajšpíl; V+S: Pravidelná cesta Otíčkova), angličtiny 

(Soukup: Gud džouk; Dobeš: Zpátky do trenek; Dědeček: Prodavač bonů; JRL: Když jsem 

vandroval), španělštiny (Dobeš: závěrečné nahrazení českého vulgarismu španělským ekviva-

lentem v písni Krtci; Baumaxa: No trabajar), jihoslovanských jazyků (Tichý: Žestoka piča) a 

pro kritičtější vyznění v souvislostech s dobovým diskurzem také ruštiny (Kryl: Azbuk; V+S: 

Pjesnja rakjétčikov). Specifické postavení tu má romština, její prostřednictvím se autoři snaží 

evokovat problematiku romského obyvatelstva a prostřednictvím zobrazení kulturních hodnot 

daného etnika a hyperbolizovanými obrazy se snaží problematiku odlehčit (Tichý: Romale 

rap; Muchová: Kajdžas; Romka). 

Pro ozvláštnění textu je také využíváno prostředků také z hlediska dobového. Jazyk 

mladých využívající novotvarů a ustálených spojení pro označení emblémů své doby dává dů-

raz na propriální selekci slov, kterými osloví posluchače a pak s ním společně tyto emblémy 

hymnicky oslaví, nebo před ním tyto emblémy obnaží a zesměšní. Tento proces výběru slov 

dle dobového hlediska se odráží od časové a prostorové lokalizace tématu textu. Tím do dis-

kurzu pronikají i písně s jazykovými prostředky archaickými a historickými, snažící se přiblí-

žit jinou dobu, než je pro posluchače aktuální. Humorným útokem na jazyk může být také sa-

hání do prostředků frazeologických, které jsou užívány buď v klasické podobě a přidány ke 

klasickému příběhu, nebo jsou parodovány (V+S: Jak mi dupou králíci; P+J: Hele lidi; Nos: 

Každej chvilku, tahá pilku; Jahelka: Kdo z nás dvou). 
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Od dobového hlediska se odvíjejí formy pojmenování. Text populární hudby, a to pak 

ještě více u folkové písně kritizující soudobou populární kulturu, obsahuje mnoho emblémů a 

symbolů této doby (Dobeš: Zum zum; V+S: Naše pračka Zanussi). Zároveň ale může směřovat 

k pojmenování obecných rysů. Folková epická píseň si ve své struktuře nese velké množství 

pojmenování, zejména osob, které se stávají nositeli či objektem příběhu; humorným členem 

rýmové dvojice nebo (Kryl: Monika; Bivoj; Běla; V+S: Ištván; Nohavica: Svatava). Folková 

píseň se množí propriálními a apelativními pojmenováními. S tím souvisí i její využívání pa-

radigmatických prostředků, zejména řetězením slov synonymických (Kryl: Synonymická; Je-

důfka) a homonymních (V+S: Sežeň si chlapče ráhnoví; Jahelka: Kdo z nás dvou). 

Na rovině expresivní typologie slov mají v tomto případě příznačnou úlohu vulgaris-

my, deminutiva a hypokoristika.  Funkcí těchto slov je zejména ozvláštnění textu v porovnání 

s písňovým textem populární hudby. Nejpříznačnější popis přináší vnášení vulgarismů. Vulga-

rismus v recepci jazyka symbolizuje přirozenou touhu člověka po zakázaném. Může se v textu 

projevovat jako zlehčení situace, závěrečná pointa textu či verše, nebo jako součást stylizova-

né eschrologické výpovědi. V obou případech přináší textu ozvláštnění, kterým zaujme. Odli-

šujme ale vulgarismus v písňovém textu společensky kritický (Kryl: Píseň neznámého vojína) 

od vulgarismu užitého pro humorné narušení stereotypu (Schmitzer: Máte na to? V+S: Vy 

české tajfuny). Vulgarismus jako stylizovaný „explicit content“ písňového textu zahrnuje vět-

šinu tvorby Milana Smrčky. V případě deminutivních pojmenování dochází též ke stylizaci 

(Nohavica: Sudičky), zlehčení tíže (Merta: Na množství nehleďte; Hutka: Galileo) 

e)               Syntaktická výstavba humorného folkového textu pracuje s nepravidelnými větnými 

konstrukcemi, které by v textu mohli při poslechu zaniknout. Výjimkou v tomto smyslu může 

být elipsa, která svou nedořečeností svede posluchače k dekódování dvojsmyslnosti výpovědi. 

Syntax humorného písňového textu nutně pracuje se sémantikou slov danou lexikální a morfo-

logickou rovinou jazyka. Tuto stabilnost narušuje vlastní modifikací významů (ozvláštnění, 

aktualizace, demytizace, banalizace) a tvarových variant a vazeb v rámci kontextu věty (např. 

kalambůry). Příznačným principem je také enumerace a sloganovitost výpovědi textu (Tichý: 

DVD-vyčistit; Muchová: Půl kila vepřového). 

f)                Specifickou konfigurací písňového textu je stylizace do jiného textového útvaru. Ve 

folkové písni můžeme dohledat výstavbu písňového textu nebo jeho částí jako kuchařského 

receptu (Plíhal: Cibulová omeleta; J+P: Recept; Muchová: Půl kila vepřového), různých ma-

nuálů (Klus: Teplota vody), diáře (Třešňák: Malá pornografiáda s Markýzem de Sade a Budu-

línkem; Smrčka: Týden opravdového umělce), horoskopu (Kryl: Zvěrokruh), četby tištěných a 

internetových platforem (Dobeš: Inzeráty; Nohavica: Www.idnes; Pokorný: Porno), textových 

zpráv (Klus: Textovka v hudbě; Pokorný: Virtuální vztah), popisu biologického procesu (Mu-

chová: Půl kila vepřového), nebo také paradigmatu jazykových kategorií (Merta: Vybraná slo-

http://www.idnes/
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va) ad. Jinou formou na této úrovni je stylizace písničkářova vypravěče textu do konkrétní ro-

le, např. do role lidového barda, dítěte nebo opilce. 

 

3.2.3.2 Humor na úrovni textové výstavby písně 

Jednotlivé prostředky jazykových rovin poskytuje autorovi prostředky k utváření kon-

textu, v němž budou utvářeny významy písně. Vedle strofického a sylabického členění písňo-

vého textu, které může nabývat humorného charakteru pouze v ojedinělých případech: např. 

nečekanou expozicí, velmi dlouhým mluveným veršem uvnitř harmonické písně nebo osamo-

statněným výrazným závěrečným veršem; tu jsou důležité kategorie refrénu, rýmu a pointy. 

Refrén představuje metrickou dominantu písně, která může být trojího typu: vokální, 

instrumentální, kombinatorická (text i hudba). Mnohdy ale vyplňuje pouze roli schematickou, 

aby naplnil požadavek písňového refrénu, a v rámci struktury písně nepřináší žádné nové vý-

znamy (refrén pro refrén). Takovým případem mohou být také refrény J. Schmitzera stavějící 

na opakování jednoho či dvou slov (Bouda; Hrdlo prdlo). Tím se ale nevylučuje jejich poslání 

k utváření humorného efektu. 

Rým a pointa většinou existují pospolu, resp. rým vytváří řetězce vazeb mezi verši, 

aby sám plnil nebo umožnil poslání pointy. Pointa představuje poslední záchranu významu 

textu: sluší jí stručnost, vystupňování, vtipnost a nečekanost.258 Ve struktuře humorného pís-

ňového textu plní rým a pointa ústřední roli ozvláštnění promluvy. Rým „přináší rytmickou 

radost z opakování“259 a jeho „krása přichází v momentu napětí mezi očekávaným a skuteč-

ným, často příjemně zklamávaným.“260 Rým pomáhá utvářet fonetickou a významovou hod-

notu celého písňového textu. Existují i folkové verše nerýmované, ale v případě humorné fol-

kové varianty dominují texty s rýmovým schématem (výjimkou je pak zmíněný nečekaný 

vyprávěcí verš). Toto schéma zahrnuje nejen rýmy koncové, ale celé rýmové repetitorium 

(rýmy počáteční, vnitřní, tirádové, tautologické, homonymní, typ rýmového echa) včetně rý-

mu neřečeného. Obsazování rýmových pozic ve folkové písni je náhodné a nesvázané „ryt-

micky, kvantitativně ani povahou.“261 

 

 

                                                           
258 Srov. Merta 1990: 104–108 
259 Skovajsa 2011: 10 
260 Tamtéž  
261 Merta 1990: 113 
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3.2.3.3 Humor na úrovni komunikačního aktu 

Na úrovni komunikačního aktu může humorný efekt vznikat nepravidelností 

v syntaktické výstavbě písňového textu. Tou jsme výše určili v rámci výpovědi eliptické vy-

jádření. Elipsa tu může vznikat z důvodu neřečeného vulgárního či sexuálního diskurzu, pří-

padně také z důvodu vyvolání principu dvojsmyslnosti. Elipsa plní poslání porušení horizontu 

očekávání a utváření pointy.  

V rámci komunikace může k humornému vyznění docházet na základě báze porušení 

konverzačních maxim. Humor má tendence záměrně porušovat maxima kvantity (množství 

podaných informací), kvality (přesvědčení o pravdivosti: např. naivita, mystifikace), relevan-

ce nebo způsobu. Porušení maxim způsobu jsou pro humorné modifikace nejpříznačnější (vy-

tváření dvojznačnosti). 

 

3.2.4 Z hlediska hudební výstavby písně 

 

Písňový text nabývá sémantické komplexnosti až jako jednotný celek s ostatními 

dostupnými složkami. Intermediální studia nám v tomto smyslu umožňují nejen pojímat 

jednotlivé složky jako samostatné vstupní brány k různým okruhům významů, ale zároveň 

i uchopit části hudební složky (melodie, harmonie, rytmika, žánr, zpěv) narativním způso-

bem. Každá z těchto složek může stejným způsobem jako narativ textové složky vyjadřo-

vat svým provedením nějaký příběh, jenž může být čten a interpretován. Folková humorná 

píseň využívající hudební poetiky jednotlivých žánrů buď přebírá žánrové principy, nebo 

využíváním či porušováním jejích prvků samotný žánr parodizuje (veselá melodie v písni 

s tématem smrti, hip-hopový rytmus s ironickou textualizací emblémů subkultury apod.).  

V následující kapitole budeme reflektovat malého českého člověka v humorných 

písňových narativech českého folku. Než se k této kapitole přesuneme, naznačíme práci 

s tímto diskurzem v souvislostech se strategií hudební výstavby písně. Jde tu o jakési fol-

kové meta ars, kterým se písničkáři vymezují vůči struktuře hudebního pole tím, že ve 

struktuře svých textů tematizují diskurzy pole populární hudby. Reflektují požadavky to-

hoto pole, např. časovou normu písně (Eben: V limitu;262 JRL: Tak krátkou píseň ještě ni-

kdo nenapsal); parazitování na tradiční hudbě (Eben: Folkloreček),263 tendence populár-

ních interpretů sklouzávat ke kýčovitému amatérismu (Pokorný: Umělec moderní do-

                                                           
262 „Já píseň napsal jsem o palčivosti touhy / řekli mi: je to dobrý, ale je to dlouhý.“ 
263 „Nejvíc mě ten folkloreček dojímá / když se hraje elektricky s bicíma.“ 
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by),264 ke vtíravé stylizaci (Pokorný: Love songy; Jak se dělá hit), vzájemné autorské ná-

podobě (Tichý: Špindl X) nebo k naivní sentimentálnosti a hloupému rýmování milost-

ných písní (Pokorný: Love songy; Muchová: Láska; Tichý: Krajčo T9). N. Muchová při 

tematizaci absurdity milostných písní referuje nejprve o slovenské popové hudbě (podob-

ně např. Burian: Loučení),265 ale postupně tento princip nechává gradovat na celkovou po-

pulární milostnou hudbu.266 Někteří si za objekt svého zesměšnění vybírají některého 

z činitelů z pole populární hudby (Tichý: Špindl X; Krajčo T9). 

Zajímavou pozici v rámci reflexe popu ve folkové písni má osobnost Karla Gotta. 

Ten v rámci pole české populární hudby víceméně jako jediný dosáhl pozice pop-kulturní 

ikony. Písničkáři postavu Gotta tematizují odmítavými postoji: „strašně nerad Karlíka / ve 

zlatých dobách Zlatého Slavíka“ (Merta: Pomazánka á la humor); „proč velryba nezapívá 

– no táto řekni proč / ještě ji to nenapadlo – proto, proto, proto / […] tati, proč zpívá Karel 

Gott / neptej se a natírej plot“ (Hutka: Proč, proč?).267 V jiných písních je Gottova osob-

nost humorizována  na úrovni textové složky (Hutka: Es kondor pasa) a hlasové imitace 

(Kryl268: Gulášová polífka) nebo signifikací sentimentálnost jeho tvorby (Plíhal: Pavouk). 

Folkové meta ars vyniká mnohem více v písních, které přímo tematizují českou 

folkovou a písničkářskou scénu. Osud českého folku v osmdesátých letech reflektuje Ka-

rel Kryl v písni Písničkářský bacil („hrom aby to bacil, rozmoh se tu písničkářský bacil“). 

Kryl reflektuje konflikt mezi prvními písničkáři a režimem, neschopnost režimu potlačit 

písničkářské hnutí („bacil byl imunní“), emigraci písničkářů i rozrůstání československé-

ho písničkářského hnutí. Pozici folku v rámci normalizační pop-kultury reflektuje i Mer-

tova Pomazánka á la humor (ve které odkazuje i k dobovým hudebním festivalům), Daň-

kova Píseň proti, Lenkovo Folkej, folkej nebo Nohavicovo Haleluja.  

Současné písničkářství je reflektováno např. z hlediska tematizace jeho komercia-

lizace (JRL: Spokojená společnost), popové poetiky (Pokorný: Jak se dělá hit), společen-

ské provokace (Nohavica: Ladovská zima) nebo koncertních šňůr (Smrčka: Týden oprav-

dového umělce). 

                                                           
264 „Dám se taky na dráhu hudebníka / dojdu si až pro Slavíka / i když na nic neumím hrát.“ 
265 „Vyrvi mi vnitřnosti z těla / říkej, kdo všechno tě svěd / pouštěj mi skupinu Elán / nalej mi do uší med // Ze 

všech možných mučení / nejhorší je loučení.“ 
266 „Som z teba dajaká, voĺaká a zmätená / možno som nemožná, nemožná, nemožná a spletená / ak nie som 

tvoja, potom neviem čia si / veď, mám peknu tvár a hrozne dobré vlasy / láska láska / keď nejebeš, neznáš od-

poveď / slovenský pop je niečo, čo by mali zakázať / […] touhy prchavý jsou / Love Hurts.“ 
267 Jde o českou adaptaci písně Why, oh why W. Guthrieho. V poli české populární písně udělal „hybridní“ (čes-

ko-anglickou) předělávku taktéž Karel Zich pod původním anglickým názvem. 
268 Vedle Krylových imitací Karla Gotta jsou dochovány i parodie a imitace Václava Neckáře. 
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4. Koncepce „malého českého člověka“ v humorné 

folkové písni 
 

Diskurzivní formace „malého českého člověka“ poskytuje pro humorný narativ pro-

středky k ozvláštnění témat a motivů blízkých lidovým vrstvám. Lidový charakter humoru, 

který jsme konkretizovali v předchozích kapitolách, tu vyniká na dichotomické ose malý – 

velký. Jinými slovy tu proti sobě na jedné straně stojí malost, lidovost a každodennost, a na 

straně druhé velikost, mocenská konfigurace (hegemonie, predominance) a národní tradice. 

Humorný efekt vzniká uvnitř textualizace diskurzu malosti, a to i v takovém případě, že 

předmětem smíchu je některý z faktorů diskurzu velikosti. Se stejným záměrem a oblibou, 

jako si rád dobírá udržování a porušování stereotypů ve vlastních lidových řadách, naráží také 

na situace a vybočení z obvyklosti a reprezentativnosti v řadách mocenských (např. Havlovy 

krátké kalhoty při inauguraci, vtipy o policistech). 

Malý český člověk vyvstává z lidových pocitů a zkušeností s bytím ve světě ovlivňo-

vaným mocenskými strategiemi, a zároveň se snaží vytvářet vlastní hodnoty a interpretace, 

které se nemusí vždy shodovat s interpretacemi a hodnotami požadovanými. Tím se tu samot-

ný „malý český člověk“ může stávat znakem orální historie (epistémé)269 a jeho myšlenkové 

či kreativní záznamy významným médiem paměti. Tuto znakovost diskurzu musíme interpre-

tovat a hodnotit dle dobového kontextu, v našem případě můžeme odlišovat časové intervaly 

1960–1969; 1969–1989; 1989–1999; 1999–x.270 Každý doba utváří v našem prostoru svého 

„malého člověka“ a poskytuje pro jeho formaci odlišnou geopolitickou, kulturní i pop-

kulturní strukturu. Humor českého člověka reflektující tyto struktury nabývá většinou recesis-

tického charakteru, v němž dominuje dvou úrovňový model: a) situace skutečného života; b) 

transformace obrazu skutečnosti (referenčního rámce) některou ze strategií humoru.  Humor 

jako epistémé a znak orální historie se opírá o konkrétní referenční rámce vztahující se ke 

                                                           
269 Termín epistémé „vystihuje určitou formu či řád vědění. Epistémé je ustavována převažujícími způsoby po-

znávání, které dodávají historické epoše nebo intelektuální éře osobitou povahu, k níž patří specifická pravidla 

formující pole předmětů poznání“ (Barker 2006: 46). 
270 Český člověk šedesátých let se otevírá radosti a populárním diskurzům, které poskytuje daná doba (viz výše). 

V sedmdesátých a osmdesátých letech prožívá malý český člověk čelící normalizačním a mocenským strategiím 

léta rezignace, strachu ze střetu s mocenským polem a stává se „komplicem vlastní porážky“ (Tabery 2017: 29). 

Vzdává se veřejného života, uchyluje se do privátní sféry normalizačního prostoru, k materiálnímu konzumen-

ství a formálnímu politickému konformismu (tamtéž: 30). Po sametové revoluci se otevírá znovu přílivu západ-

ních a moderních diskurzů populární kultury, zvyšuje se jeho konzumerismus a po roce 2000 propadá globálním 

trendům digitálního věku. Zvláštností stále pak zůstává rychlé ochabnutí aktivity na úrovni společenského a 

politického života: je tu stále znatelný pohyb mezi dvěma extrémy, mezi absolutním nezájmem a nedůvěrou ve 

statut politiky, a absolutní důvěrou v populistické sliby, tj. akt důvěry, že některá povolaná osoba vyřeší vše za 

nás. 
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konkrétním dobovým událostem nebo k dobově podmíněným diskurzům charakteru čecháč-

kovství a češství.  

Na úrovni tohoto vztahu mezi strukturou lidovou a mocenskou vznikají odlišnosti me-

zi pojmy stát a národ. Stát reprezentující se jako umělá mocenská konstrukce je odlišný od 

přirozeně a kulturně utvořené konstrukce národa. Malý český člověk je „typický reprezentant 

českého národa,“ 271 který je „zosobněním průměrnosti a zdravého selského rozumu.“272 Před-

stavuje egalitářský symbol českého národního charakteru, stereotypu a identity.  Je „ambiva-

lentní osobností. Na jedné straně je talentovaný, zručný a vynalézavý, na druhé straně nemá 

vysoké cíle a žije si svůj život v malém světě svého domova a své veškeré snažení věnuje 

tomu, aby se jemu i jeho rodině dobře žilo. Někteří ho vidí jako zemitého člověka 

s vlastnostmi, které českému národu umožnily přežít častá a někdy dlouhá období útlaku a 

cizí nadvlády. Mnoho dalších v něm spatřuje ztělesnění všech negativních českých autoste-

reotypů.“273 

Tím narážíme na důležitou distinkci. Zmíněné zobecnění negativních stereotypů je de-

finicí pro podtyp „Čecháčka.“ Čecháček je nositelem všech negativních rysů, které mohou být 

přiřčeny malému českému člověku. Je malicherný, egocentrický a trpí mravním kokainis-

mem. Tento termín použil v roce 1928 spisovatel E. Konrád pro označení návykové neochoty 

diskuse s oponenty, čímž měl na mysli netolerantnost k jiným názorům, postojům a projevům 

chování. Princip „čecháčkovského“ dialogu je ustaven na tendenci označovat každého odpůr-

ce „darebákem.“ Čecháček vyhledává vždy viníka za neúspěchy v prostoru mimo sebe, ačko-

liv se mnohdy na vznikajícím neúspěchu podílel a do jisté doby na něm i prosperoval. Hu-

morné narativy pro zachycení tohoto typu využívají sice kombinaci všech narativních strate-

gií, ale dominantní jsou zde vždy projevy teorie superiority. Ty autorovi napomáhají zbavit 

objekt veškerých významů dokonalosti, které se na sebe snaží nabalit. Každá doba, její normy 

i populistické strategie utváří nový typ Čecháčka a jeho hrdosti. K tematizaci tohoto typu se 

vrátíme o něco níže. 

Diskurz malého českého člověka je na rovině filozofické i umělecké formován obec-

něji a poskytuje prostor pro přijímání pozitivnějších charakterových projevů. Malý český člo-

věk si sice v sobě nese i negativní charakteristiky „čecháčkovství“, ale proti jeho významové 

omezenosti dokáže být i bytostí humanisticky milující, spravedlivou a lidově veselou, která se 

                                                           
271 Holý 2001: 70. 
272 Tamtéž. 
273 Holý 2001: 73 
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dokáže zasmát všemu, i sama sobě (J+P: Bude ti líp). 274 Humor ve spojitosti s touto malostí 

není výhradně superioritní nebo absurdní, ale zahrnuje ve stejné míře i ostatní strategické a 

konstruktivní varianty. Stereotyp malého člověka se neformuje pouze v prostoru mezi veli-

kostí a malostí, ale také v prostoru mezi osobní zkušeností a tradicí. 

Tyto dvě formativní možnosti konstrukce obecného českého charakteru zastupují dvě 

různé kognitivní kategorie. Osobní zkušenost je obvykle strukturována empirickými stopami, 

které v člověku zůstávají zakořeněny po jeho interakci se světem. Tradice naproti tomu přiná-

ší jiný obraz: většinou dogmaticky uzpůsobený k některým cílům, k mobilizaci a k utváření 

národní identity. I s tou přichází příslušník národa do styku, uchytává jí a ponechává ji ve své 

kognici ve formě empirických stop, které napomáhají utvářet obrazy stereotypu. Odlišně se 

tyto kategorie projevují na úrovni zdroje získávání zkušenosti (žitý život – zprostředkovaný 

autoritativní text) a na úrovni hodnotové. Prožitá zkušenost obvykle přináší spíše hodnoty 

negativní, zatímco tradice hodnoty pozitivní (těmi pak chce utvářet ideální národní identitu). 

275 Vznikají tu dvě možné podoby obrazu (identity), které v sobě nesou specifické charakteris-

tiky. Skutečnější žitý projev se obvykle snaží dosáhnout pozitivních obrazů navržených tradi-

cí (tj. ideál) a překonat aktuální negativní obrazy symbolizující zpronevěření se těmto vytou-

ženým ideálům. 

Češi se v ohledu na tradici vidí jako národ vysoce vzdělaný, kulturní a úspěšný. Pokud 

se opřeme o výsledky dvou výzkumů týkajících se národní hrdosti,276 zjistíme, že největší 

české hrdosti se týkají sportu, kultury, historie, vědy a umění. Naopak největší stud cítí za 

české nedodržování zákonů, odcizování majetku a za český vztah k příslušníkům jiného náro-

da či etnika. K. Čapek277 již v roce 1921 vytýká české národní povaze její tradicionalistické 

idealizace postavené na porušovaném stereotypu charakteru. Češi se dle Čapka rádi přirovná-

vají k osobnostem českého kulturního života, které překročili hranice národního stereotypu, 

ačkoliv skutečnost je tomuto ideálu velmi vzdálená. L. Holý v souvislosti s kulturním a poli-

tickým pohledem na dějiny a tradici udává další z charakteristických vlastností českého náro-

da: lehké vzdávání snah. Ve chvíli neúspěšné nebo přerušené participace na psaní textu ev-

ropských a světových dějin přestávají psát i dějiny vlastní. Po této diskontinuitě začínají opět 

                                                           
274 „Češi jsou hloupí / a nemaj cit / i z vážné věci, udělaj vtip.“  
275 Srov. Holý 2001: 70–123. 
276 Červenka 2003; Škodová M. 2006. 
277 V článku „O národní povaze“ ukazuje inklinaci Čechů k názorům o kritické (Hus, Havlíček), pragmatické 

(Hus), smyslové (Komenský), pokrokářské, intelektuální národní povaze, která se nechá pro své přesvědčení 

zabít a překračuje duchem hranice svého státu. Čapek se proti tomuto vidění ohrazuje tím, že jde pouze o ideály, 

které jsou skutečnosti bytostně vzdálené (srov. Čapek 2018b: 359–360). 
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tam, kde přestali.278 Zároveň ale pojímá český charakter jako povahu švejkovsky inteligentní. 

279 

Vlastnosti malého českého člověka se vyznačují určitou mírou negativity a pasivity: 

v rámci veřejného prostoru jde ale o diskurz silně intimní a diskrétní. Diskurzivní formace 

těchto vlastností cyklicky proniká do kulturního pole a stává se velmi často předmětem humo-

ristických tematizací a textualizací. Vznikající humorný efekt v těchto uměleckých snahách 

nevypovídá o ničem jiném, než že si český člověk tyto nedokonalosti, ač třeba se studem, 

uvědomuje. 

Koncept identity malého českého člověka vykazuje podobné rysy jako sociologický 

pojem ideálně-typické konstrukce nebo pojem „habitus“ 280 v teorii společenských polí: 

všechny tyto kategorie tematizují průměrné charakteristiky určité části celku (společenství), 

jejichž prostřednictvím se nabízí možnost zobecnění společnosti jako celku; v našem případě 

napomáhá odhalit průměrnou osobnost daného společenství. 281 

V následujícím výkladu půjde o určení tematických a motivických okruhů, které se 

mohou projevovat jako diskurzivní formace české národní povahy a charakteru českého hu-

moru. Nutno také zmínit, že tento tematický výčet bude pouze výběrový a požitkový, nikoliv 

generální. Nepůjde tolik o analytickou a interpretační část, neboť humorný efekt jednotlivých 

humorných narativů je v české folkové písni většinou konstruován několika strategickými 

postupy zároveň. Pokusy o hlubší interpretace by nejen narušily už tak nestabilní hranice te-

matických kategorizací, ale také samotnou demokratickou, hravou a požitkovou povahu hu-

moru. Dosažené výsledky tematické kategorizace mohou vést k dalším příspěvkům a interpre-

tacím charakteru českého humoru z hlediska jeho sémantické komplexnosti a požitkové efek-

tivnosti. 

 

 

 

                                                           
278 Za příklad udává obrozeneckou a prvorepublikovou návaznost na období předbělohorské nebo porevoluční 

návaznost na období masarykovské demokracie první republiky (srov. Holý 2001: 109). 
279 Srov. Holý 2001: 70 
280 Ten představuje „soubor trvalých hodnot, činností a předpokladů, který je strukturovaný a zároveň strukturu-

jící. Habitus je kontext, v jehož rámci chápeme svět a prostřednictvím činností získáváme přesvědčení, hodnoty 

či poznatky,“ (Barker 2006: 63). 
281 Voskovec a Werich v jednom ze skečů Osvobozeného divadla tuto tezi podtrhují slovy: „Naše síla je 

v průměru.“ 
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4.1 Emblematická a diskurzivní struktura konceptu „malého českého 

člověka“ 
 

4.1.1 Blanická kuřata a jiné vymezování prostoru malého českého člověka 

„Tam v hoře blanické spí vojsko – naše spása / tak nás to učili, a tak to bude asi / jenže 

čas pokročil a my, z krve a masa / čekáme s odevzdáním, až nás Blaník spasí/ […] Zatím jen 

donášíme, žvaníme a spíme / někteří makají a jiným rostou pupky / jde jenom o to, zjistit, co 

v nás vlastně dříme / zdali ti rytíři, zdali ti rytíři anebo ty kuřecí drůbky,“ (Plíhal: Blanická 

kuřata). 

V podobném duchu o stereotypu české národní povahy hovoří i M. Surozs, který pro 

malého českého člověka užívá pojmu „Pepík.“ Tento pojem přejímá z polského vidění stereo-

typu českého člověka: Pepík „sedí v hospodě a chlastá pivo. Nemá zájem o to, co se děje za 

hranicemi, má svůj pohodlný život a klídek.“ 282 Uvnitř tohoto prostoru si v klidu žvatlá různá 

moudra a heroicky vymýšlí nepřeberné množství správných řešení, kterých se výše postavené 

entity nikdy nedoberou. Pepík nachází svůj prostor, kde se může pohodlně bránit nátlakům a 

přečkat nepříznivé časy.  

Tímto bráněním se z Pepíka (malého českého člověka) stává diskurzivní formace his-

torické postavy, která se obklopuje širokou řadou emblematických symbolů formujících jeho 

národní identitu.  

4.1.1.1 Kategorie malého českého člověka a Čecháčka 

Výše jsme zmínili, že typ Čecháčka představuje kategorii shrnující veškeré negativní 

charakterové rysy malého českého člověka. Tematizace tohoto typu je ve folkové písni frek-

ventovaná: zpočátku navazuje na strategie ponižující zástupce mocenské nebo ideologické 

vrstvy (Kryl: Azbuk;283 Hutka: Kamna284), a postupně zahrnuje i diskurz tematizace postav 

z lidových vrstev. Přístupy k tomuto typu se projevují buď tvrdou superioritní kritikou – ta ale 

v komparaci s poetikou tradiční populární hudby může vyznít humorně – nebo i některou ji-

nou z konfigurací a strategií humoru. Egocentričnost čecháčkovské povahy se projevuje skrze 

                                                           
282 Eisenhammer 2017 [online]. 
283 „Já sledoval jsem Azbuka, měl mundůr ze Sojuzu / jak Gottwald kouřil čibuka a kupoval si blůzu / ta blůza 

byla z Turecka a Azbuk zíral zhruble / když musel sáhnout do vrecka a platit čtyři ruble / […]Když přízi sbalil 

vesele a spěchal sukni plésti / já tázal se jej nesměle, která že má to štěstí / a vidím jak se červená a odpovídá 

skromně:/ Jsem poručice jelena a sukně bude pro mě.“  
284 „Potvora jedna, zlověstně hučí / je celá zarudlá, všechny nás zničí / sálá a myslí si: však já vám zatopím / 

jenže já, hrdina, vůbec se nebojím.“ 
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obrazy české dokonalosti (J+P: Líbej mě, líbej;285 Nohavica: Maruška286), jedinečnosti ((J+P: 

Czech made)287 nebo nevinnosti, kterou jsme výše označili jako obvinění druhé strany za neú-

spěchy (J+P: Emigrace).288 Čecháček je také dále tematizován jako xenofobní a vyhroceně 

nacionalistické individuum konstruující se jako hierarchicky povýšené nejen proti příslušní-

kům jiného etnika a národa (Burian: Nejsou lidi jako lidi; Nohavica: Maruška289), ale také 

proti lidem z vlastních řad (Burian: Ještě tak pejska). 290 Jednou z podskupin této narativizace 

je projev nadřazenosti vůči lidem provozujícím služby (Smrčka: Cukrářská). 

Šovinisticky uchovává a stabilizuje zaběhnuté stereotypy (životní, genderové), které většinou 

přebírá i malý český člověk. Čecháčkovství se v souvislostech s dobovým kontextem projevu-

je také prospěchářstvím a kariérismem (Hutka: Šetři a buduj; 291 Merta: Sjezd upírů; J+P: Ta-

semnice), lakomostí (Skoumal/Frynta: Pan Šatra) 292  a závistí (J+P: Líbej mě, líbej). 293 Pro-

jevuje se cyklickou nespokojeností (Lutka/Zych: Kapající kohoutek), lehkou ovlivnitelností a 

ú ideologiemi (Nos: Agent Sí aj ej) a nabídkou konzumního způsobu života, z čehož pramení i 

jeho tendence k přetvářce (Burian: Divnej svět;294 Dědeček: Pepa). Čecháček je typem anti-

hrdiny, který se dobrovolně podílí na utváření prostoru pro existenci zla. 

 Malý český člověk v sobě zachovává v kultivovanější podobě výše zmíněné čecháč-

kovské rysy. V souvislostech s Plíhalovým pojetím blanického bojovníka a polského „pepí-

kovství“ jej můžeme chápat jako choulostivého člověka se snílkovskou důvěrou v autority, 

závistí, diskrétní zbabělostí a vrozeným humorem. 

 Snílkovská důvěra se silné opírá o lidové žvatlání a víru v to, že někdo naše problémy 

vyřeší za nás. Tím se veškerá občanská aktivita buď nekoná, nebo se přesouvá do ohraničené-

ho pseudo-prostředí (hospoda, sociální sítě, internet), ve kterém se tato entita může stát hrdi-

nou, rádcem i odborníkem. Zde se pak zoceluje národní identita i stádovité vymezování naše-

ho prostoru, poslání a signifikace nepřítele. Určují se tu hranice mezi českým „My“ a cizím 

                                                           
285 „Líbej mě, líbej / na břiše i na zádech / líbej mě, líbej / protože jsem Čech.“  
286 „Má milá rozmilá Maruška / dala si říct / teď chce jen našince do lůžka / nikoho víc.“  
287 „Ještě pusu a už jděte / dobrou noc a hezky spětě / maminka chce jejda, jejda / dělat dalšího czech ‚mejda.‘“  
288 „Já jsem emigrant a kdo je víc / já byl venku, tys nedělal nic […] / já jsem tuzemec a kdo je víc / já byl tady, 

tys nedělal nic.“  
289 „Má milá rozmilá Maruška / je holka fest / ona chce černocha do lůžka / prý pašák jest / černocha z Maroka / 

anebo z Mali / má drahá divoká / brzy se spálí / říkám jí do dne a do roka / stihne tě trest.“  
290 „Ještě tak vzít si k sobě pejska snad / ještě tak pejska – člověka už ne.“  
291 „Šetři a buduj si pěknou pozici / dostaneš metál s mozkovou mrtvicí.“ 
292 „Je známo, že pan Šatra / pro krejcar nezná bratra.“  
293 „Soused mi dal najevo / že si koupil Daewoo / už se se mnou nebaví / a mě to štve příšerně / […] řeknu vám 

to důvěrně / za to, že je ničema / tak já mu to Daewoo / v noci škrábnu klíčema.“  
294 „Ten převelikej divnej svět / točil se se mnou tam a zpět / snad proto, že mne napadlo / sám před sebou hrát 

divadlo.“ 
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„Oni/ono.“ Obsazování dříve vzdálených pozic je v digitálním věku mnohem snadnější a 

obyčejný člověk se bez patřičných znalostí a zkušeností rázem může stávat nejen bojovníkem 

za svobodu, ale taktéž módním kritikem, znalcem zemědělství či profesionálním psycholo-

gem. Požitek z tohoto lidového žvatlání o záchraně národa nazvěme v této práci v souvislosti 

s úvodním Plíhalovým písňovým textem požitkem „z probouzení blanického rytíře-kuřete.“ 

Tento požitek se opírá o umělou heroičnost a o víru v záchranu od jiného národa (spojenci) 

nebo konkrétních osob (populističtí politici). 

Folkoví písničkáři si těchto vlastností lidí všímají a v mnoha písních svého vypravěče 

stylizují do heroi-komického barda schovaného za sklenku piva (Merta: Na množství nehleď-

te;295 Dobeš: Rádio hlásí) nebo za obrazovkou počítače (Pokorný: Demence).296 V některých 

písňových textech tato skrýš explicitně podléhá signifikaci v souvislostech s temporalitou 

nepřízně (Dědeček: Písnička pro mou ženu, Horáček: Chodíme do hospod;297 Burian: Zavařo-

vání). Češi se často uchylují i k druhému extrému: k absolutnímu nezájmu o veřejné dění. 

Když jsme výše pro osmdesátá léta zmiňovali charakteristiku zájmu písničkáře o člověka 

nudného roku 1984, byl myšlen tento stav, ve kterém entita nevyžaduje nic více než vlastní 

klid (Burian: Dobré jitro; Dobeš: Rádio hlásí).298 

V souvislostech s ohrožováním klidného bytí se v české národní povaze, obdobně jako 

u Američanů,299 uchovává paranoická tendence k signifikaci ohrožovatele národní identity. 

Ohrožující prvek mohou představovat zástupci politické moci (Smrčka: Nemohu se zbavit 

                                                           
295 Merta humorizuje Žižkův citát „Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte“: „Povstaňte lidé vážení, ať 

vidím, kde vlastně jste / no uznejte – není to k zbláznění? Žít zrovinka tady a zde / […] Nalejte hospodská máz 

píva a pište to hráběma / cizina se na nás zadívá – seriál začíná /Zalejte, tasypte, zavařte a na množství nehleďte / 

co nemáme, nám nikdo nevezme, jen jednou jsme na světě / Ba jó!“ 
296 Prostor v této písni není konkrétně definovaný, ale v souvislostech s tvorbou J. Pokorného můžeme odvracet 

projevy mluvčího jako referenci k příspěvkům v internetových diskusích: „Já vím víc než kdokoliv ve vládě/ a 

chci vám všem říct: pojďte se mnou ve stádě / spolu si vytyčíme jeden cíl / a za ním svorně půjdem / budeme 

válčit s blbostí vlastní demencí.“  
297 „Chodíme do hospod, nudou se žerem / chlastáme pivečko, na politiku serem / ať nám všichni Rusáci vlezou 

na záda / kdyby tu byla svobody, byla by to paráda / […] Jenže tohle je velká utopie / chodíme do hospod a na 

žal pojem / čekáme, až přijde velkej převrat / pak bude svoboda, budeme se smát.“ 
298 Tento diskurz připouští tematizaci poslechu světového dění z rádiového či televizního vysílání (diskrétní a 

pasivní povědomí o světě), ale do rámce aktivního společenského života se již nedostává. Lyrický mluvčí Buria-

novy písně přemýšlí o událostech v Číně a v Chile, zatímco otevírá skříň a vybírá si košili; myslí na „katastrofy 

v Rabatu / staré známé plochy hladu / já si vážu kravatu / Dobré jitro, dobré jitro.“ Poté se přesouvá tělesně (spo-

lečenský prostor) i myšlenkově k pokryteckému „Já“: „ještě klobouk rukavice / snad už tolik nezebe / a když 

vyjdu do ulice / je čas myslet na sebe.“ Dobeš svého lyrického mluvčího umisťuje v kontextu společenské krize 

(války) do prostoru krize osobní: „Reportér hlásí o průběhu boje / a my se hádáme, co bude tvoje / válenda, křes-

lo, židle, stůl / na frontách ztráty půl na půl.“ 
299 O americké nátuře cyklického strachu a konstruování nepřítele v americkém prostoru vypovídá např. doku-

mentární film „Bowling for Columbine.“ 
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pocitu),300 příslušníci jiných národů – včetně Moravanů a zvířat (Koubek: Andula)301– i jed-

notlivci z lidových vrstev. 

Malý český člověk se v rámci konstruování a udržování struktury národní identity a je-

jího prostoru snaží posílit svou sémantickou náplň příznačnými emblematickými symboly, 

které napomáhají posilovat povědomí o této identitě. Nyní se zaměříme na emblematické 

symboly týkající se historického, mytologické a religionistického ustanovování prostoru ma-

lého Čecha. 

4.1.1.2 „Vítejte, v penzionu Česko“302: malý český člověk a jeho vztah k historii, mytolo-

gii a náboženství 

Jednou z hrdostí je dle výše zmíněných výsledků výzkumů i slov K. Čapka historie 

českých zemí. Česko přežilo ve své historii již mnoho „návštěv“ a oproti jiným velkým a již 

zaniklým velmocem přežívá tragické dějiny dodnes (Nohavica: Penzion Česko).303 Toto pře-

žívání se v důsledku odráží v posilování české egocentričnosti. Na druhou stranu tyto projevy 

napomáhají stabilizovat diskurz české národní povahy k určité neměnnosti. Tím zde můžeme 

potvrdit a rozvinout Hegelovu myšlenku: „jestliže nás dějiny opravdu něčemu naučily, tak 

tomu, že jsme se z dějin nikdy nepoučili. 304 

Diskurz bohaté české historie poskytuje malému českému člověku vzor bojovných fi-

gur, které porušily národní stereotyp; a dále také topografickou strukturu sakrálních a profán-

ních míst i bohatou řadu narativů národní mytologie. Ve folkové písni se humorné stylizace 

historických témat projevují primárně svým demytizačním záměrem; sekundárně taktéž jako 

recesistická a relaxační útěcha z nepřejícnosti osudu. Písničkáři aktualizují a humoristicky 

podávají osudy postav vymykajících se konvencím (Hutka: Sokrates;305 Havlíčku Havle;), 

milostné a veselé příběhy aktualizující pohanské období (Kryl: Bivoj;306Dívčí válka) nebo 

                                                           
300 „Nemohu se zbavit pocitu / že mi vleze tajnej do bytu / položí mně nepříjemnou otázku / jak se máte, život na 

vlásku.“ 
301 „Ulétla mi z klece ven mluvící andula / prosím vás, někdo chyťte ji / moc toho věděla / nabízí se nebezpečí / 

že vlítne do inštitucí / […] mám strach, že svolá tiskovku.“ 
302 Nohavica: Penzion Česko. 
303 „Krásný kraj všude kolem hezko / vítejte v penzionu Česko / uprostřed Evropy / hory doly lesy vody pole se 

snopy / […] cizinců častý cíl / v knize hostí přečtěte si kdo už tady byl // Tataři Avaři / Křižáci barbaři / Čingis-

chán na koni / němečtí císaři // Taljáni Švédové / Rusové na tancích / maďarští strýcové/ i polští bratranci // Od 

jihu Habsburci / z východu soudruzi / Hunové i Turci / ba i ti Francúzi // Návštěvy na víkend / anebo na roky / 

smlouvy o pomoci / dědičné nároky / […] V kuchyni na stěně / pekne to vyzerá / je podpis Stalina / je podpis 

Hitlera // Dvě velká srdíčka / a pod tím slova / byli jsme nadšeni / přijedem znova.“ 
304 Hegel 2004: 10 
305 „Sokrate, Sokrate, dostaneš do zubů / máš blbý otázky a otravnou hubu / tohle ti neprojde, šťourale šťouralská 

/ však ti to ukáže zákonnost athénská.“ 
306 „Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo / jeda v čele voje, našel u Bivoje Libuši / Líba drapla dýku/ 

křikla na vladyku: Nemehlo / Kde si bol tak dlho/ Bivoj popadl ho za uši / na hrb si ho hodil, pak se k hradu 
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příběhy o potenciálních obráncích českého národa (Plíhal: Blanická kuřata). Obraným způso-

bem se také projevují humorně-syrové konfigurace narativů o druhé světové válce (Tichý: 

Židot).307 

Vedle obratu k historickým a mytologickým tématům nelze vynechat témata nábožen-

ská. Motiv náboženství může být humorem napadnutelné pro jeho dogmatické přikazování a 

dodržování určité praxe (kolektivní hodnoty, způsoby znesvěcení, obětování hříchu, rituály, 

inkarnace). Humoristé se vysmívají těmto dogmatickým pravidlům tím, že je hyperbolizují 

(Nos: Jóža Habán),308 snižují jako pouhý projev exhibicionismu a přetvářky (Dědeček: Pe-

pa)309 nebo jejich sakrálnost snižují na úroveň profánní (V+S: Pojďte dále, svatý otče).310 

V jiných textech jsou zapojeny religionistické hodnoty do groteskních epických příběhů (No-

havica: Haleluja; Jahelka: Balada o andělech)311 nebo jsou tematizovány jako součást spole-

čenských problémů (Tichý: Pan farář; Muchová: Ježíš).312 

4.1.1.3 „Čí je Praha? Naše“313: hranice českého státu a symbolika Prahy (malý český člo-

věk etnocentrický) 

Historický, mytologický a náboženský obraz světa napomáhá českému člověku 

k vymezování hranic svého prostoru a označovat, co je české a co cizí (srov. Hašler: Čí je 

Praha? Naše!), přijatelné a nepřijatelné, posilňující a ohrožující. Dominantním a reprezentu-

jícím obrazem českého prostředí je v každém umění především symbolický obraz hlavního 

města. Praha jako prostorová struktura, která je složena z míst profánních a sakrálních, umož-

ňuje cestování lyrického i epického poutníka napříč časoprostorem. Tímto pohybem se utvá-

řejí významové hodnoty jednotlivých částí symbolického města, a tím i celého národa. Město 

projevující se jako reprezentativní prostředí uchovávající paměť a poskytující prostředky pro 

formaci modernity, je humorem napadnutelné např. vystižením jeho neblahých stránek. 

                                                                                                                                                                                     
brodil potoky / znaje, našlápne-li někde na šrapnely, vyletí / jeden vylekanec, zařval: hele kanec divoký / pak to 

ohlodali / do knížek to dali pro děti.“ 
307 „Jak jde židot, Roubíček? / Ale gheto, gheto, děkuju za voptání / občas mě zlobí pan Býček / a občas není 

k mání.“ 
308 Nos v tomto textu religionizuje nedodržování jakýchkoliv dogmatických pravidel i hodnot čistoty: od projevů 

k vládnoucí ideologii („navzdory propagandě, žil v pohodě a švandě“) přes zavrhnutí povinností, požívání alko-

holu až po sušení zeleniny. 
309 „Pepa doufá, že se převtělí / copak vy byste ho nechtěli? / změnit tělo, změnit totožnost / za tu a tam ňákou 

pobožnost // Pepa ten si sice vysaje / jinak ale vcelku krysa je / v noci se z něj stává bestie / chlastá mešní, žere 

hostie.“ 
310 „Pojďte dále, svatý otče / provedeme rozbor moče / nebo rozbor vaší krve / provedeme jako prve.“ 
311 V Nohavicově písni je příchod do nebe srovnáván s příchodem na osobní oddělení a celkový narativ je kon-

struován jako výčet všech pozemských hříchů folkového autora. Jahelkův text reflektuje příběh o seskoku na-

hých parašutistů z letadla. 
312 Tyto texty se kriticky vymezují vůči společenským problematikám sexuálního obtěžování církevních hodnos-

tářů (Pan Farář) a religionistické poblouzněnosti k vykonání teroristických a jiných ohrožujících činů (Ježíš). 
313 Hašler: Čí je Praha? Naše! 
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M. Borovička314 v předmluvě své knihy o legendách Prahy hovoří o krásném a magic-

kém stověžatém městě, které se nerado chlubí svými odvrácenými dějinami (krádeže, prosti-

tuce, zednáři). Folkoví písničkáři si všímají výhradně soudobých kontrastů mezi krásným a 

špinavým městem, jimiž posléze kritizují svou dobu a společnost. K této kritice dochází pro-

střednictvím tematizace lokalit centrálních (Hutka/Růžová: Stromek; Burian: Dnes večer mě 

vynech; Africkej smutek) i periferních (Dědeček: Vysočany – Libeň;315 V+S: Na předměstí316). 

Písně s pražským tématem aktualizují poetiku a rétoriku staropražských písní.  Kritizují měst-

ský život normalizační i porevoluční doby, konzumerismus městských obyvatel i všeobecné 

společenské hodnoty. Vymezují se proti cizinecké migraci do centra města (Hutka: Cizinci;317 

V+S: Pravidelná cesta Otíčkova318), urbanizaci a ničení krajiny (Hutka: Haleluja, tramvaje; 

Burian: Jáma a rypadlo319). Dědečkův Synek z Moravy po příchodu do hlavního města pozná-

vá město neznalé burčáku, město nemravné, ošklivé a zkažené touhou lidí po přepychu faleš-

nou přetvářkou.320 

Modernitu doby určují i městské trendy týkající se standardizace bytové úrovně (vý-

stavba panelových domů). Na tento dobový rys se zaměřují např. písně Cindy a Ken (Merta), 

Bytová jádra (Vodňanský)321 nebo Píseň spokojeného člověka (Nohavica).322 

Kolem tohoto symbolického prostoru hlavního města se rozprostírají specifická místa 

utvářená odlišnými hodnotami, které se v komparaci se symbolickou předlohou mohou zdát 

humorné svou jazykovou, zvykovou či topografickou a gentrifikační strukturou (Nohavica: U 

nás na severu; 323 Streichl: Navařila; J+P: Moravo, Moravo). Široký topografický záběr má ve 

                                                           
314 Srov. Borovička 2017: 11–15 
315 „Vysočany, Libeň, to jsou pražský čtvrti / kde sem večer zajde, ten je synem smrti / sem nejezdí žádný auta 

s turistama / sem se slušná holka nevodváží sama / […] Chátrají tu domy z první republiky / daleko vod Hradu, 

blízko do fabriky / lidi, co tu bydlej, mají těžkou chůzi / zaprášený voči, zamazaný blůzy.“ 
316 „…na předměstí / padá déšť a k tomu ještě rány pěstí / tady zasaditi první ránu je ctí / však zasadáš-li strome-

ček / řeknou, že jsi blbeček / řeknou, že máš vo kolečko míň // Vy staré Holešovice, já vás mám rád / ze všech 

měst světa nejvíce, já vás mám rád.“ 
317 „Praha je matka měst, každý město s jiným má / to byl případ pro Freuda, jakže při tom mluvila / jazyků 

zmatení, člověk má už málem strach / říct to česky nebo jak, sláva, léto je tu.“ 
318 „Pravidelná denní cesta Otíčkova / to je ochod Štěpánská a Vodičkova / on je totiž Václaváku starý známý 

/[…] obchoduje s děvčaty a s valutami.“ 
319 „Co se to děje / člověk je ohromen / obrovskou jámu / kopou nám před domem / k čemu ta patálie?“ 
320 „Pražáci snad ani nevijó / v jaké hnusné díře bydlijó / samá fligna só a šidijó / blbě mluvijó a burčák nepijó / 

už su z toho celé zófalé / jak só české vlaky, jak só pomalé / chtěl bych už byť, zase nazpátky/ od těch tuzexo-

véch pozlátek / jak jen přindu domů z Vinohrad/ pudu s tatou na náš vinohrad / neopustím rodnó Moravu / nésu 

přece padlé na hlavu.“ 
321 „Bytová jádra / to já mám ráda / a panelák / je kamarád.“ 
322 „Dva plus jedna v třetím štoku / družstevní byt už pět roků / teplá voda elektrika / prostorný sklep kam neza-

týká / jó ve vlastním bytě / já žiju si jak prase v žitě.“ 
323 „Z Karoliny je vidět do Evropy / pod Radhoštěm potkáš aj lidoopy / Po výplatě je tu velmi divoko / Praha 

daleko a Pánbůh vysoko // Ďura v každém směru / co si myslíš na to seru / nemluv bo mě mory beru / tak se žije 

tady na severu// Větry fučí ze všech směrů / když není máslo, jíme Heru / furt dva metry od malérů / tak se žije 

tu u nás…“ 
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svých zhudebněných soudničkách I. Jahelka, v nichž kromě pojmenování místa využívá i dis-

kurzů vázajících se na lokální a tradiční kontext. Tematizace lokálních míst je také výraznou 

součástí tvorby P. Dobeše (Ostrava je zakouřené město; 324Blažek) nebo J. Nohavici (Fotbal; 

Ostrava černá325). Zvláštní skupinu humorných textů v tomto směru tvoří texty s charakterem 

topografického cestování (Kryl: Já mám svou panenku;326 Smrčka: Týden opravdového uměl-

ce). 

S humorným charakterem jsou utvářeny také texty tematizující vymezování jedné lo-

kality vůči druhé. Pro český charakter je typický jeho etnocentrismus: hodnotí okolní svět 

skrze své tradiční či přisvojené hodnoty. Tím se český prostor do určité míry dělí na dvě části: 

na část podléhající Praze, a na část podléhající Brnu (Moravě). Odtud pramení vtipy o praž-

ském a brněnském orloji, žerty typu: Praha je metropole, a Brno pouhé pole bez metra, nebo 

naopak humor, který zazněl v již zmíněné písni Synek z Moravy (Dědeček). 

Podobně se český člověk vymezuje, ačkoliv mnohdy se silnou metaforou příbuzenství, 

vůči slovenské národnosti. Již mnoho filozofických a výzkumných náhledů na problematiku 

vztahu mezi Českem a Slovenskem ukázali, že v této metafoře nejde o vztah rovnosti, ale spí-

še o vztah závislosti slovenského mladšího bratra na starším paternalistickém Čechovi. Slo-

vensko se v českém stereotypním vidění vyjevuje jako exotická divočina s vysokými skálami 

symbolizovaná „borovičkou a národními jídly z ovčího sýra.“ 327 Představa příslušníka slo-

venského státu v českém vidění vzbuzuje stereotypní obraz krojovaného mládence se sekyr-

kou v ruce328 (to je důsledkem prezentování slovenského folkloru u nás), který byl zachráněn 

mnohem modernějším Čechem. V humorné folkové písni se tak objevují motivy slovenského 

folkloru, zejména Jánošíka (Merta: Bude ako nebolo; Bača329) a drsného horského počasí 

(V+S: Vy české tajfuny).330 V dalších narativech je slovenská nátura zesměšňována pro její 

nacionalističtější projevy, jemnější jazyk a jeho lexikální zásobu (Muchová: Láska; Tichý a 

                                                           
324 Bejvalo hůř, teď už je líp, Ostravo / kytka každého potěší, ale železo je produkt přednější / Ostravo, hm, mé 

město.“ 
325 „Z hulváckého kopce, jede tramvaj šupem / držme se štangle a nohama dupem // Černá, Ostrava černá, děvu-

chá věrná, revize jízdenek.“ 
326 „Já mám svou panenku na Kladně / žijem spolu nákladně / při tom dobrým pivu není ani divu / že mám díru 

v pokladně // Já mám svou panenku ze Zruče / ta mi recituje Bezruče / s knihou Slezských písní, starej Magdon 

spí s ní/ za sebe už neruče.“ 
327 Holý 2001: 95 
328 Tamtéž. 
329 „Bačo, bačo, da jma košík / pozeraj sa – som Jánošík / boh je mrtvý, národ padol / prečo by som nepokradol.“  
330 „Vy české tajfuny, aj slovenské.“ 
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Muchová: Tiene múrov) nebo její oblibu v produkci zamilovaných písní populární hudby 

(Muchová: Láska).331 

S tímto xenistickým etnocentrismem se malý český člověk vymezuje i vůči ostatním 

národům. Většinou do svého názorového hlediska promítá historickou a pop-kulturní zkuše-

nost (např. obrazy nacistického Němce, elegantního Francouze, patetické Itala). Ke každému 

národu přidává asociativní symboly: např. černá pleť pro příslušníky afrických zemí, černá 

pleť a obezita pro Spojené státy Americké, lanýže pro Francii, obchod s potravinami a oble-

čením pro Vietnamce, sauna pro Finsko apod. (Dědeček: Party; Nos: Copak asi dělá;332 Stre-

ichl: Navařila). Objevuje se taktéž motiv země jako vzoru, zejména Spojených států americ-

kých (Dobeš: Mery, Hery a dva revolvery; J+R+L: Když jsem vandroval), tematizace jiné 

země jako sémantické náplně milostného slibu (Dobeš: Pojď se mnou Marie)333 nebo temati-

zace motivu porevoluční možnosti cestování (Fousek: Cestovní píseň;334 Jahelka: Vídeňské 

valčíky). Motiv jiné země také může tematizovat ženskou touhu po exotickém milenci (Noha-

vica: Maruška;335 Dědeček: Kdybych měl sestru; Holky z ČKD) nebo porušení českého národ-

ního stereotypu: např. malé černošské dítě narozené na české vsi v Nohavicově písni Afričan-

čata. 

Malý český člověk si rád všímá odlišností jiných národů a etnik. Střet těchto dvou kul-

tur proniká i do humorných stylizací textů folkových písní, ve kterých je vypravěč zasazen do 

xenofobních nebo nechápavých poloh (Burian: Nejsou lidi jako lidi; J+P: Čínský restaurant). 

Z etnického hlediska je ve folkové písni hojně reflektována romská problematika. Humorizo-

váním a ironizováním tohoto tématu v případě folkové písně nejde o stabilizaci stereotypních 

a rasistických postojů, ale o snížení závažnosti dané problematiky skrze její typické motivy 

(Nohavica: Dežo; Tichý: Romale rap;336 Muchová: Kajdžas; Romka). 

 

                                                           
331 „Slovenský pop, je niečo, čo by mali zakázať.“ 
332 „Copak asi právě dělá, Francouz z Paříže? / Nejspíše sedí v ňákým bistru a jí lanýže / A copak asi právě dělá 

Ital z Benátek? / Ukrad slečně v busu zbrusu nový kabátek.“ 
333 „Pro mne je Tahiti, Havajský ostrovy / pro mne je Florida, Miami Beach / pojď se mnou Marie, a já ti slibuji / 

nastoupím do jámy, vydělám víc.“ 
334 „Kanáry, Mallorka, Korfu, Kréta / Čech může do světa.“ 
335 „Má milá rozmilá Maruška / je holka fest / ona chce mulata do lůžka / prý pašák jest / mulata z Bornea / ane-

bo z Kuby / má oči vzdorné a / tohle ji zhubí / říkám jí do dne a do roka / stihne ji trest.“ 
336 „Jako na potvoru potkal jsem Julu / šel si pro potporu, takitam pudu / nebudu makat a tydleti vjeci / sedíme 

doma a dzeláme dzeci.“ 
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4.1.2 „A kromě piva v žejdlíku, měl bych i bachor z knedlíků.“ 

Těmito slovy odpovídá Karel Kryl ve zhudebněném dopise Martině v sedmi pádech 

své pisatelce na otázku, proč nezůstal v rodné zemi. Stereotyp českého národa bývá 

v souvislostech se spotřebou alkoholických nápojů spojován s asociativním obrazem „pupku 

Evropy.“ Malý český člověk se za to nestydí, je na to hrdý (jídlo a pití jako diskurz slasti). 

Tyto asociace konkretizují také literární díla J: Haška nebo B. Hrabala.  

Emblematický symbol piva se v uměleckých narativech stává především asociací pro 

českou zálibu v jeho požívání (Nos: Copak asi dělá; Lutka/Zych: Zájmová činnost je různá;337 

Horáček: Proč nemáme kořalku). Je taktéž tematizován jako mytologický nápoj posilující tělo 

(Nos: Pivovarnická; Jahelka: Tenisová akademie338), kolektivizující prostředek (Dobeš: Bla-

žek II.;339 Smrčka: Fotbal; Mikolášek: Domů340) i jako nástroj k záchraně národa i individua 

(Horáček: Chodíme do hospod; Dědeček: Pivo, rum; Ženatej chlap). V jiných textech před-

stavuje nebezpečného démona, před kterým je potřeba společnost upozornit (Jahelka: Balada 

o detekční trubičce; Burian: Pohádka;341 Patnáct kilo). V satirických a sarkastických textech 

je alkohol tematizován taktéž jako emblém zrádnosti jiných národů, zejména Sovětského sva-

zu (Soukup: Leningrad).342 

Našemu výkladu poskytuje zajímavé myšlenky R. Barthes, který věnoval pozornost 

mytologickým výkladům ornamentální kuchyně, bifteku a hranolek nebo vína a mléka. Dis-

kurz piva a jídla se v českém prostoru obklopuje (obdobně jako biftek nebo víno ve francouz-

ském kontextu) mytologickými významy a taktéž i různými požitky. Humorná tematizace 

těchto diskurzů se opírá o mytologické významy jimi utvářené struktury. Tematizuje požitek 

z pojídání jídla českého (Kryl: Píseň o žrádle;343 Burian: Redukční vaření; Jahelka: Vídeňské 

valčíky344), exotického (J+P: Čínský restaurant;345 Donald) i samotný akt vaření. Požitek 

z vaření je v humorné folkové písni tematizován např. textovou stylizací písně do formy zhu-

                                                           
337„Klubů jsou pak strašný fůry/ hlavně puristický / však nejlepší mezi nimi/ je klub alkoholický// klub alkoho-

lický / schází se vždycky.“ 
338 „Abys míček vůbec někam dopink / vyvaruj se chemie / tak si dáme pivo jako doping / vivat akademie.“ 
339 „A včil ho potkám na kuřím rynku / odepsaného kamaráda / co tu robíš, ztracený synku? / tuž to zas bude 

hitparáda // Zabuchnul Toyotu západní značky / a hlásil se ku mně tak, jako dřív / zašli jsme spolu do Džbánu 

dolů / na jednu colu a na čtrnáct piv.“ 
340 „Domů, domů, domů zpátky / vzduchem lítaj, od piva zátky 
341 „Jeníček s Mařenkou už bezmála / leží pod stolem opilí / Bajaju polednice udala / i živou vodu rozlili.“ 
342 „Vodka, to není alkohol / ať žije soviet union.“ 
343 „Zabalím jí do sumky, čtyři kosti od šunky / k tomu pracně sehnaný, dva dietní párky / přibalím i strýčkovi, 

deset deka svíčkový / a půl kila sekaný, na vánoční dárky / […] zpívám píseň o žrádle, neboť to se může.“ 
344 „Jako správný Čecháček, řízek mám a špekáček / s trikolorou u límce na Mexikoplatz kulím se.“ 
345 „Místo příborů hůlky harašej / ten pá u stolu dal si ču-žou-švej / […] objednaný stůl, u něj sedím sám / když 

dojde k placení / šikmý oči mám/ končí iluze a je po hraní / pryč jsou peníze, tak zas po braní.“ 
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debněného receptu (Plíhal: Cibulová omeleta;346 J+P: Recept; Muchová: Půl kila vepřového). 

Akt vaření se také prezentuje jako požitek z přínosně využitého volného času k zabezpečení 

na horší časy, nebo také jako znakový systém média uchovávání paměti (Burian: Zavařová-

ní).347 V jiných textech jsou skrze akt vaření utvářeny genderové (Burian: Bohyně kuchy-

ně;348Streichl: Navařila) a kulturní hodnoty (Dědeček: Vegetarián).349 Samostatnou skupinu 

humorných tematizací utvářejí písně s tematizací motivů trávicího procesu (J+P: Moravo, 

Moravo; Soukup: Sádlo; Muchová: Půl kila vepřového).350 

  

4.1.3 „Holduj tanci, pohybu“351: malý český člověk a sport 

 

Česká hrdost se dotýká také tematického okruhu sportu, a nejen náhodou se českým 

prostorem cyklicky ozývá heslo: „Kdo neskáče, není Čech.“ Sport již od dob nástupu komu-

nistické strany do mocenských pozic v českém prostoru utváří pole, ve kterém český národ 

prožívá chvíle vítězství, kterých se v poli společenském nedočkával. Malý český člověk si 

nahrazuje pocity neúspěchů z pole společensko-politického a povzbuzuje svou národní identi-

tu (kolektivní nadšení). Ve chvílích semknutí pozornosti ke sportovnímu kontextu si uvědo-

muje svou náležitost k danému národu, propadá euforii, je hrdý na své češství, mává vlaječ-

kou (tzv. „flagging“) a spolupodílí se na kolektivním nadšení. 

Sport, který je definován jasnými pravidly hry může být humorem napadnut úmyslnou 

tematizací nedodržování těchto pravidel (Jahelka: Doping)352 nebo detailním náhledem na 

některou ze složek daného sportu. Humorný narativ může tematizovat cykličnost sportovních 

pohybů (V+S: Oty skoky o tyči), sportovní brutalitu (Nohavica: Ragby;353 V+S: Na ploše le-

dové) či moti destrukce těla (Dědeček: Dres a tretry).354 Jiné písňové texty odhalují účastníky 

                                                           
346 „vejce roz-/ -klepeme do hrnečku / přidáme mouku, sůl a pepř, a do hladka vše roz-/ -šleháme, na pánvi ro- / -

zehřejeme dvě lžíce oleje.“ 
347 „Zavařuju do sklenice / zavařuju, co se dá / jablka, hrušky, jitrnice / smutek na mě dosedá / […] zavařovat, to 

se nosí / uchovávat hodnoty / až nás krutá zima skosí / zbydou po nás kompoty.“ 
348 „Květa – bohyně kuchyně / královna lednice / hraběnka špajzu.“ 
349 „Ten chlap, co přišel k nám do hospody / měl ovšem bílou košili a frak / a byl to vegetarián / co nejí maso a 

tak.“ 
350 „Nakúpit, uvařit, sníst a vykakat / guláš jak sa patrí.“ 
351 Voskovec; Werich: Holduj tanci, pohybu. 
352 „Ostatně je mi to fuk / stejně jako ten váš test / vždyť to byl jen rybí tuk / a že pomáhal mi fest // Komisařů 

bílý pláště / ty mě teda drážděj zvláště / jak sedm trpajzlíků / hlídkujou tu u hajzlíku // Patrně se ptáte proč / 

čekaj totiž na mou moč / skrze ní se v laborce / blíže kouknou na borce.“ 
353 „Modřiny / uši od hlíny / a v ústech dva zuby / a v očích pohled plný záhuby / zabiják Béďa Krvavý Bill / 

běží za mnou ze všech sil.“ 
354 „Každej dneska zkouší cvičit / vylepšit si postavu / jen já si ji toužím zničit / protože jsem na hlavu / […] 

Tělocvik je zkrátka príma / ale mně to nevadí / já mám kruhy pod vočima / to je moje nářadí // Ať mě trápí kašel, 

rýma / ať mám hrudník zborcenej / žádnej sport mě nezajímá / nechci umřít zpocenej.“ 
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sportu skrze jejich těla ideologicky poslušná (Soukup: Radio;355 Spartakiáda; Nohavica: 

Spartakiáda) nebo ryze sexualizovaná (Nohavica: Spartakiáda;356 Smrčka: Cvičitelky aerobi-

ku). Případně může být sport také tematizován jako prostředek ke zklidnění sexuálního pudu 

(Kryl: Geny).357 Zajímavou kategorii tvoří písňové texty s tématem fanouškovství a sportov-

ního slangu. Záběrem narativního textu na fanoušky, kteří využívají pro své jazykové projevy 

specifických metaforických frazeologií, chce písničkář evokovat napětí a atmosféru sportov-

ního střetnutí z pozice pozorovatele (Nohavica: Fotbal;358 Smrčka: Hokej; Fotbal) nebo ko-

mentátora či hráče (Nohavica: Tenis; 359 Ragby). 

 

4.1.4 Zlaté české ručičky a porušování společenských pravidel  

 „Čech je talentovaný, zručný a vynalézavý.“360 Čech, poučený Přemkem Podlahou i 

zkušenostmi z vlastního života, si umí poradit v každé době a za každé situace. Emblém zla-

tých českých ručiček neodkazuje pouze k fenoménům kutilské kreativity a sběratelství, ale 

taktéž k negativnějším rysům české národní povahy: ke krádežím a k porušování společen-

ských pravidel.  

4.1.4.1 Volný čas a zručnost malého českého člověka 

Šikovné české ruce mohou být humorizovány antonymickým zdůrazněním jejich neši-

kovnosti (Schmitzer: V ruce sekyru maje),361 tematizací absurdních a groteskních důvodů 

k vykonávání určité činnosti (Lutka/Zych: Budka)362 nebo hyperbolizací záliby v některé 

z činností (Dobeš: Zahradník). Texty tohoto typu, které vznikaly v období komunistické nad-

vlády, většinou referují k formám využívání volného času. Objevují se tu texty referující o 

zahrádkářství, chalupaření, kutilství, krejčovství a módě, sběratelství (Lutka/Zych: Zájmová 

                                                           
355 „Se stanicí Praha, dáme rozcvičku.“ 
356 „Každá holka to má ráda zezadu či zepředu / ať žije Spartakiáda, já tam na ni pojedu // Na stadióně tisíce pičí, 

seřazených je v jeden šik / tenhle pohled srdce ničí, podejte mi kapesník.“ 
357 „Jsou-li geny zneklidněny a trápí tě slečinky / vzpomeň synku na vteřinku, na bradla a na činky / když tě milá 

vyhodila, a zamkla se na klíč / vzpomeň synu na žebřinu, vesele si zacvič.“ 
358 „Ty mlč ty páprdo! / No ty v tom baloňáku / fotbalu rozumíš / jak koza náklaďáku / být tebou, tak nežvaním / 

a rychle mažu / jinak se neubráním / a pak ti ukážu.“ 
359 „Service fííí – Bum! / Out / Fifteen – law / Bravó! / Teč! / Hop hop hop / Pozdě! Vpravo!“ 
360 Holý 2001: 70 
361 „V ruce sekyru maje, já šel jsem na petržel / a usek jsem si ruku, v níž jsem sekyru držel.“ 
362 Píseň tematizuje příběh lyrického mluvčího kutila, který vytvořil ptačí budku a shání do ní ptačího nájemníka. 
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činnost)363 nebo také o trampingu (Mikolášek: Domů; J+R+L: Když jsem vandroval; Nohavi-

ca: Tramp364) 

Tematizace humorné české vynalézavosti se většinou opírá o absurdní a groteskní pří-

běhy plné neuvěřitelných zápletek, situací a činů. Příkladem uveďme např. Jahelkovu píseň 

s ladovskými motivy: “Balada zimní o smutném konci zdomácnělého divočáka, ve které se 

postava Vildy snaží naučit lyžovat divoké prase. 

4.1.4.2 Malý český zloděj 

Ke studu za krádeže Čechů doma i ve světě odkázaly i zmiňované výzkumy veřejného 

mínění. Malý český člověk v diskurzu humorného tématu krádeží dodržuje lidovou průpovíd-

ku: „Kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu.“ Je přesvědčený, že zastává nedoceněnou pozici a 

při menší snaze by se mohl mít lépe. Postavy malých českých zlodějů, kteří odcizují velké i 

zcela absurdní věci, zaplňují velkou část narativního repertoáru I. Jahelky (Balada o zahrad-

ním pychu;365 Balada hrobnická). Jahelka i v těchto písních dodržuje svůj humorně-

didaktický princip pro poučení o formách přestupků a jejich sankcionování. V jiných písních 

je motiv krádeže vztahován pouze na postavu Čecháčka (Kryl: Braniboři v Čechách)366 nebo 

na „jánošíkovského“ občana slovenského státu (Merta: Bude ako nebolo). 

 Pokud krádež budeme interpretovat jako porušování struktury společenských pravidel, 

můžeme vedle krádeží postavit i další způsoby porušování. Postava je v takovém humorném 

písňovém narativu postavena do situace, ve které čelí ideologickým či společenským poža-

davkům (Nohavica: Haleluja; Tramp367), které jsou pro ni nepřijatelné, a je pro tento postoj 

společností vyloučena. Jiné humorné texty tematizují příběh o obcházení nastavených pravi-

del (Jahelka: Balada o řezníku Pátkovi; Balada o zubaři368). 

 

                                                           
363 „Někdo sbírá hodinky / jinej lidský zuby.“ 
364 „Já jsem ostuda traperů / já mám rád operu / já mám rád jazz-rock / chodím po světě bez nože / to prý se ne-

može / to prý jsem cvok.“ 
365 „Ten večer byl pro krádež jako stvořený / tak si řek: dobrá, jdeš, žebřík měl opřený / napnuly se mu šle, když 

lezl na šprušle / s česáčkem tak, jako pokaždý.“ 
366 „Proč by jeden nepokrad – jó, v tom je Pepa demokrat / a šikulovi má být dána šance / my přežili jsme 

Habsburka, a dneska máme wartburka / a tuzexový konto v Živnobance.“ 
367 „Poněvadž nemám kanady / a neznám písně z pamp / vyloučili mě z osady / že prý jsem houby tramp / … a 

prý se můžu vrátit zpět / až dám se do cajku / a odříkám jim nazpaměť / akordy na Vlajku.“ 
368 „Studoval Jaroušek medicínu / zalíbilo se mu zubařské křeslo / jenomže v báru u kapicín / studijní úsilí po 

čase kleslo / […] rodiče držel dál v přesvědčení / že pilně studuje ve skriptech stránky / index byl prospěchu 

vysvědčení / sám do něj totiž psal zápočty, známky / budoucnost zasvětil klamu a falši / dnes jedna malá lež a 

zítra další / […] a když měl hotov ten falzifikát / na titul Mudr. si začal zvykat / […] ošetřil čtrnácte pacientů / 

jejich řev primáři nezdál se jaksi / po bližší prohlídce dokumentu / zakončil Jarda svou lékařskou praxi.“ 
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4.1.4.3 Práce, profesní rámce 

 Zlaté české ručičky odkazují také k profesním rámcům. Práce tematizovaná v rámci 

kontextu pětiletek jako povinná a všem prospěšná věc může být humorem napadnutá jejím 

nesplněním (Nohavicova interpretace Růžičkovy Ostravské častušky).369 Malý český člověk si 

utváří stereotypní představy o konkrétních zaměstnáních.  Jednotlivé profesní rámce připravu-

jí již hotový rámec tvořený z konkrétních návyků a specifických charakterových znaků. O 

tomto tématu několikrát zpívá I. Jahelka, který odkazuje např. k recepci advokátní profese 

(typ pop-kulturního a justičního humoru) dle vzoru advokáta-superhrdiny amerických seriálů 

(Jahelka: Advokát).370  Humor zde může vynikat také strategií jazykovou: využitím jazyko-

vých prostředků z vrstev slangu a profesionalismů.  Může se vymezovat proti pracovním 

principům, morálce a požadavkům.  

Vymezuje se vůči pracovním pozicím pro jejich povýšenost (V+S: Holič),371 nízké fi-

nanční ohodnocení (Čert: Proč nemáme na kořalku; Dobeš: Vendelín Prouza)372, parazitování 

výše postavených na společnosti (J+P: Tasemnice; Čert: Řekněte mi lidi;373 Mistr 

z Transporty; Jahelka: Advokát), zařazování žen do pracovního pole (Burian: Moje holka),374 i 

hymnicky oslavuje radost či nudu z vykonávání pracovní činnosti a tematizuje příběhy rozví-

jející jednotlivé profesní rámce (Nohavica: Knihovník;375 Dobeš: Kominík) nebo také motivy 

příživnictví a nezaměstnanosti (Nohavica: Broňa Voznica).376 

4.1.5 „Píšeme dějiny, týhletý krajiny, jaká to story je, poví až historie“377: malý český 

člověk a jeho vztah ke governmentalitě 

Pojmem „governmentalita“ zde rozumíme „způsob regulace sociálním řádem, jehož 

prostřednictvím lidé podléhají byrokratickým režimům a různým formám kázně.“378 Govern-

mentalita se „vztahuje k institucím, postupům, analýzám a kalkulacím, z nichž vznikají speci-

                                                           
369 „Soudruh Gottwald na Ostravsko pismo dluhe napsal / že prej u nas cely revir pětiletku zaspal / ja, ja, ja, 

zaspasli sme, ale vstaněm zase / na Ostravsku buděm rubať jako na Donbase.“ 
370 „Možná byste chtěli / spíš McBealovou Ally / nebo Masona Perryho / však už víte kterýho.“ 
371 „Já jsem holič / a kdo je víc.“ 
372 „Vendelín Prouza, všech zedníků král / půl města postavil, a sám pod mostem spal / když přišla do Čech zima 

v bílém obleku / chodil jsem se k němu často klouzat na řeku.“ 
373 „V Transportě se plní, čím dál tím více / a oni za to maj ukrutný tisíce / a pak udělaj mejdan a chlastaj kořalku 

/ nám nic jinýho nezbejvá, než makat za babku.“ 
374 „Moje holka vstává do tmy / na stěnách spí pavouci / a na lůžku zbyde důlek / horkej, teplej, chladnoucí / […] 

Stala se s ní divná změna / já to asi nesnesu / smutná je a zařazená / ve výrobním procesu.“ 
375 „Vypadám vážně srandovně / pět let už dělám v knihovně / a je to vážně velký šok / řadit furt stejný katalog / 

vědět že za pět deset let / dostanu třídu T-9 / a vůbec nic se nezmění / ani ty knížky k půjčení // už jsem si zvyk / 

už jsem si zvyk / jsem knihovník / jsem knihovník.“ 
376 Jsem Broňa Voznica, bydlim v Přiboře / věřte mi proživam ukrutne hoře / nekuřim nepiju / s nikym se nebiju 

/ a sem už paty rok na podpoře.“ 
377 Jahelka: Píšeme dějiny. 
378 Barker 2006: 61 
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fické vládní aparáty a formy vědění, které vyvolávají sebereflektující chování a definují oblast 

působnosti etiky.“ 379 Malý český člověk se pro zachovávání vlastní autonomie vůči těmto 

představám a příkazům shora do jisté míry vymezuje. Rozlišme toto vymezování na aktivní a 

pasivní. V případě pasivního vymezování jde o kompromis a uzpůsobení se režimem nastave-

ným normám tak, aby doházelo k vlastnímu zisku (frekventovaný předmět a objekt námi sle-

dovaného humoru). Aktivní vymezování již prokazuje úsilí o snížení ideologických hodnot 

režimem zdůrazňovaných diskurzivních formací (záměr námi sledovaného humoru).  

Česká veřejnost nikdy neměla láskyplné postoje k zástupcům státu (politika, policie, 

armádní činitelé). K tomu můžeme využít slova H. Bergmann ze třicátých let: „vykonavatel 

poslaneckého a senátorského mandátu v republice československé patří k nenáviděnějším 

občanům tohoto státu.“ 380 Politik i jiný zástupce mocenského pole se v českém lidovém vidě-

ní vždy projevoval jako reprezentativní symbol kariérismu, cizosti a degradované morálky. 

Vymezením vůči těmto sférám se nám tu znovu vynořují principy karnevalizace. V této části 

budeme sledovat projevy každodennosti v socialistickém a porevolučním časoprostoru ve 

vztahu k hegemonickým a institucionálním diskurzům. 

Tyto diskurzivní formace se dotýká témat jako reflexe dění, stát, Sovětský svaz, mo-

censké praktiky usměrňování, emigrace, válka, zdravotnictví, práce nebo interakce člověka 

s finančními a jinými institucemi. 

4.1.5.1 Diskurzivní formace dobového dění 

Písňové texty českých folkových písničkářů v mnoha případech humorizují konkrét-

ními referencemi dobové dění v celém rozmezí let šedesátých a normalizačních (Vodňanský: 

Pjesnja rakjétčikov; Kryl: Dneska už se smí; Okupační popěvek; Braniboři v Čechách). Re-

flektují nejen normalizační politické politiku, ale také oblast družstevnictví a socialistické 

touhy dobývat světový trh (J+P: Slušovická romance), problematiku nucené a dobrovolné 

emigrace (Merta: Na množství nehleďte; Nohavica: Emigrantská;381 Lenk: Emigrantův valčík; 

J+R+L: Emigrace; Mikolášek: Domů382), téma veksláctví (Jahelka: Otevřený dopis veksláků), 

otevření hranic Československa (Jahelka: Vídeňské valčíky),383 odchod ruských vojsk 

z Československa (Plíhal: Loučení s vůní šeříku), období nových demokratických voleb (Kryl: 

                                                           
379 Tamtéž: 61 
380 Tabery 2017: 16 
381 „Daleko je do Prahy / ještě dál je do Ústí / nejdále je do Vídně / tam už mě nepustí.“ 
382 Tato píseň se primárně vztahovala k fenoménu trampování. Na konci osmdesátých let se její význam posunul 

k významu oslavy návratu do vlasti. 
383 „Před bankou je pranice / otevřeli hranice / každý během chvilinky / chtěl by měnit šilinky.“ 
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Kandidují;384 Já mám svou panenku; Dobeš: Zpátky do trenek;385 Jahelka: Píšeme dějiny), 

vznikání nových politických stran (Jahelka: Nudistická volební), nebo rozdělení Českosloven-

ska (J+P: Bude ti líp), osobnost Václava Havla (Hutka: Havlíčku, Havle; Dědeček: Óda na 

prezidenta; Kryl: Demokracie) a jeho činů ve funkci prezidenta (Jahelka: Song propuštěného 

aparátníka; Plíhal: Amnestie). S přibývajícími devadesátými léty a v letech nového tisíciletí 

se více objevují témata referující k příchodu kapitalistických prvků do českého prostoru (J+P: 

Donald, Nohavica: Hospodská směs;386 J+R+L: Spokojená společnost), písně referující 

k předvolebním slibům a plánům (Nohavica: Milostná předvolební;387 Měl jsem holku), poli-

tickým kauzám (Nohavica: Kolovrátek; Fousek: Píseň o Česku; Ládek: Píseň Davidova), ke 

vstupu do Evropské unie (Nohavica: Mámo, svaž mi můj ranec),388 státní zadluženosti (Noha-

vica: Zaplatí to děcka),389 ke vzestupu zájmu o bulvární a pikantní tematiku (Nos: Superstar, 

superstará, superstaří; Fousek: Bulvární balada; Ládek: Styky) či ke všeobecnému společen-

skému dění390 a k aktuálním společenským problémům, např. bezdomovectví (Tichý: Ou, 

waťana),391 narkomanii (Tichý: Nosánek;392 Penis; Horáček: Ukradený truck) nebo 

k problematice romské (Tichý: Romale rap, Muchová: Romka). Po Nohavicově Podzimní393 

přibývá taktéž humorných písňových textů reflektující ostalgické394 pocity společnosti (No-

                                                           
384 „Kandiduje strana ctnosti, s dvěma Vasily / nezvolenci z Veřejnosti proti násilí.“ 
385 „Kdo chce s námi světem jít / rovnou nohou vykročit / po dlouhé noci najít zase den / mít hlavu plnou nových 

myšlenek / ten ať se vrátí do trenek / ať přidá se k dlouhé řadě slavných jmen.“ 
386 „U Komerční banky, kdysi stály ruské tanky / jsou teď plátěné stánky a fronty veliké / za poctivé české kač-

ky, od vietnamské prodavačky / samé originál značky, velikosti ik-ik-el.“ 
387 „Jsem tvoje osudové tsunami / jsem tvoje všecko krásné, co leží před námi / jsem tvoje nádherné pozítří / tak 

hlavně přijď a volebním lístkem si zadek nevytři / […] jsem tvoje prosperita / jsem tvoje už to lítá / já jsem tvůj 

třináctý plat / jediný, kdo se dokáže o tebe postarat // jsem tvoje druhá míza / srdeční dialýza / se mnou bude ti 

líp / jsem tvůj, jsem tvůj, jsem tvůj předvolební slib.“ 
388 „Mámo, svaž mi můj ranec / je ze mě europoslanec / ještě si dám jednu Jogobellu / a rychle mažu na vlak do 

Bruselu // Mám v očích slzy a bolno mi je / oni mě poslali do Belgie / v Belgii od moře studeně fičí / pěkně vám 

děkuji moji voliči.“ 
389 „Pane vrchní, jeden guláš s pěti knedlíky / kuchařovi vzkažte, ať dá hodně papriky / ať nešetří masem, dosti 

bylo fazolí / zaplatí to děcka, až přijdou ze školy.“ 
390 K reflexi dobového dění v námi sledovaném fenoménu dochází také v rámci improvizačních částí koncertních 

vystoupení (např. u T. Kluse), v některých koncertních písních J. Nohavici nebo v rádiových veršovaných zprá-

vách O. Ládka. 

391 „Někdo nosí lásku v srdci, my jen igelitky / nic cizího nám není lidský, recyklujeme zbytky / ou waťana.“ 
392 „Proč si táta strká do nosánku bankovku / a proč je poté tolik výřečný / (nosánek) / proč si táta strká do nosu 

pětistovku / vždyť přeci kilo mnohem méně ční / […] proč si táta s mámou, stříhaj brčko na krátku / aniž by 

chtěli obrat o džusík robátko?“ 
393 Verše této velmi krátké písně se vyskytují taktéž ve skladbě nazvané Plíhalova univerzální melodie.  Na tuto 

melodii je napsána také Nohavicova Večerní nebo některé Plíhalovy písně (Na dvorečku; Soused Pepa). Univer-

zální verze není kompozičně ustálená: obsahuje většinou krátké volně vznikající čtyřverší. Tento hudební trans-

fer mezi Karlem Plíhalem a Jaromírem Nohavicou není ojedinělý: shodnou Plíhalem vytvořenou melodií dispo-

nují i písně Nagasaki Hirošima (Plíhal) a Mladičká básnířka (Nohavica). Karel Plíhal také vytvářel hudební 

složku u některých alb Jaromíra Nohavici („Mikymauzoleum,“ Tři čuníci“). 
394 Ostalgie je definována jako „pozitivně zabarvený vztah k některému jevu z oblasti životního stylu spojované-

ho s érou zařazení do tzv. sovětského bloku“ (Kunštát; Mrklas 2009: 7). ostalgie přebírá většinou konotací slova 

nostalgie: vzpomínka, stesk, kladný vztah k minulosti. 
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havica: Staré dobré časy;395 Když jsem tahal kačera; Ládek: Čecháček a Totáček;396 J+P: Ka-

linka). 

4.1.5.2 Diskurzivní formace Sovětského svazu 

Motiv Sovětského svazu je ve folkové písni humorným způsobem signifikován jako 

naivní představa o zemském ráji (Lutka/Zych: Drak železňák) nebo je jeho obraz označen 

jako zhoubný a vykořisťující (J+P: Ruští chudatýři) či prostřednictvím ironických ód (Sou-

kup: Pracovní tábor; Ke třicátýmu výročí397). Další texty východního „přítele“ tematizují po-

mocí obrazů exotických (Daněk: Indiánská),398 emblematických (Soukup: Leningrad; J+P: 

Kalinka), obrazů tragického počasí (Dobeš: Vichřice;399 Smrčka: Vítr a důchodce) či přirov-

náním ke každodenním zrádným předmětům (Hutka: Kamna), exotickým motivům (Daněk. 

Indiánská). 

Zástupci mocenského aparátu jsou napadáni ironickými superioritními humornými 

výpověďmi, jimiž je jim snižována jejich maskulinní dominance (Kryl: Tragédie s agentem; 

Vasil;400 Azbuk). V jiných případech dochází také k tematizaci veřejné bezpečnosti, policistů a 

jejich pracovních strategií (Kryl: Synonymická;401 Dědeček: Písnička pro mou ženu; Nos: 

Agent sí aj ej). Vypravěč těchto písní je stylizován do pozice podřízených vrstev, ze kterých 

kritizuje výše postavené zástupce moci (Hutka: Sociální balada) nebo do role jednoho ze zá-

stupců moci (Kryl: Synonymická). Písničkáři se také vymezují vůči všudypřítomným ideolo-

gickým a společenským normám, které zasahují do procesu vývoje života (Nohavica: Halelu-

ja) i do psychických a fyziologických diskurzivních okruhů (Jahelka: Volba miss). Ke snížení 

těchto dogmat některým písničkářům slouží humorné narativy založené na opěvování samo-

                                                           
395 „Svetr se po vyprání správně srážel / prezident na hradě moc nepřekážel / na polích moh jsi potkat ancikrista/ 

a hrdě znělo slovo komunista / noviny byly troje, strana jedna / a policie krásně zodpovědná / cikánům hrůzou 

ježily se vlasy / jó, kde jsou ty časy.“ 
396 „Slunce vycházelo i zapadlo na východě / a že nebyla možnost volby, byl jsi v pohodě / teď, aby ses furt 

rozhodoval / a učil se z vlastních chyb / říkáš mi: Soudruhu, to za nás bylo líp.“ 
397 „Mně chléb a sůl vždy dávala, tahle má strana rodnaja / sem republiky první květ, já dožil sem se třicet let / 

tak co bysem zapíral, mne komunismus vychoval / […] ke třicátému výročí, radši si prsty zmrzačím.“ 
398 „Indiáni Komanči celé noci protančí / pogujou výtečně, no, vím to příomo vod Anči / […] NechoĎ do hor 

Chrudoši, přepadnou tě Rudoši / votevřeš papulu a umučej tě u kůlu.“ 
399 „Děti se koupou u rybníka / vlny se houpou, voda stříká / lítají stromy, padají domy / nešlape elektrika / […] 

víme, že zítřek už zas bude pohoda / dej bože, ať nám zbude aspoň hospoda / rány se zacelí, zdraví se zocelí / 

Sovětský svaz nám jistě kapky dá.“ 
400 „V botičkách z kozinky, vybírám rozinky z koláčků / vybírám zběsile, pro tebe Vasile, miláčku / šičky už 

došily svatební košili z batistu / krmení zvěře je, když vrznou veřeje / a tys tu, a tys tu.“ 
401 „Nadešel čas a voní galejemi / jsme předvoj lidu, panstvo z podruhů / pochodeň pupků, bachor s idejemi / pro 

tebe a pro mne, pro nás, soudruhu / kdo nejde s námi, ten je rozvraceč / kdo proti nám, je lump a břídil / jde 

s námi špicl, špeh a donašeč / konfident, informant a slídil.“ 
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zřejmých a neměnných jevů (Nos: Země je kulatá;402 Nohavica: Podzimní;403 Koubek: Slun-

ce). 

4.1.5.3 „Jen jsem trochu povyrost, plním brannou povinnost“: diskurz války a vojny 

V období studené války se stávají součástí humorně-kritických folkových písní také 

písňové narativy vztahující se k diskurzům války a povinné vojenské služby. Válka je obecně 

vnímána jako „extrémní situace, v níž státy upravují pravidla dosavadního řádu, omezují ob-

čany a silně jim zasahují do života.“404 Zobrazení války v umění je obvykle založeno na tema-

tizaci motivů hrůzy, tragiky a zbytečnosti. Folkové texty vymezující se proti válce jsou i sou-

částí diskurzu folkové písně americké (proti válce ve Vietnamu), ale „česká folková linie 

s protiválečným akcentem vzniká autonomně, bez zřetelného a doložitelného vlivu americké-

ho.“405 Písně s tímto tématem se objevují již v šedesátých letech, ale většinou ještě postrádají 

humorné modifikace a jsou jen ryze protestní. Humorný nádech protiválečných a protivojen-

ských písní proniká do české folkové písně až v sedmdesátých a osmdesátých letech. Mají 

silný referenční charakter a vypovídají o válce v kontrastu k vytouženému pocitu míru. 

Písničkáři válku humorizují např. prostřednictvím strategie naivity a infantility (V+S: 

Vzpoura kocourů;406 Dědeček: Strategická407); dále také prostřednictvím kritizování její zby-

tečnosti (Dědeček: Lampasáci;408 Nos: Plukovník), lidské nepoučitelnosti, válečné cykličnosti 

(Dědeček: Strategická; Zelená, modrá), a zhoubného důsledku na společnost ( Lutka/Zych: 

Drak železňák; Dědeček: Pohyblivý cíl;409 Burian: Vidím tě všude). Možností pro kritiku mili-

tarismu je také užití ironické veselosti (Mikolášek: Kovboji) nebo kritické konfigurace skrze 

obraz vojáka. Voják se tu může prezentovat jako postava divná (V+S: Kdo je ten pán),410 ne-

bo sovětizovaná (Vodňanský: Pjesnja rakjétčikov). 

Vedle diskurzu války je ve folku reflektován také diskurz základní povinné vojenské 

služby. Písničkáři reflektují do písní odmítavé postoje k nástupu do služby (Smrčka: Já na 
                                                           
402 „Kdo jde pořád doleva, voctne se vpravo / kdo jde pořád doprava, přijde nalevo / kdo jde pořád dopředu, 

voctne se vzadu / kdo jde pořád dozadu, bude vepředu // protože kulatá, Země je kulatá.“ 
403 „Za komunistů se špatně nežilo / v létě bylo vedro, v zimě sněžilo / z jara ledy tály, byly povodně / to jste 

milé děti přišly o hodně.“ 
404 Srov. Klimeš; Wiendl 2014: 9 
405 Bílek. In: Klimeš, Wiendl 2014: 415 
406 V rámci zpívaného textu zazní mluveným slovem reklamní slogan na kulomet pro děti (Remington Baby). 
407 J. Dědeček skládá text této písně na melodii dětské písně: Pec nám spadla. Tematizuje tu neustálou přípravu 

k válčení a obrazy války stylizuje do dětské hry: „někde v dálce štěkla puška a hned bylo veselo.“ 
408 „Kdypak všichni lampasáci, začnou sborem plakat / přece, až se zruší vojna, budou muset makat.“  
409 „Jen jsem trochu povyrost, plním brannou povinnost / kdybysem byl generál, tak bysem to nedělal / ale že 

jsem vojín, ale že jsem vojín / tak tu teda, tak tu teda, tak tu teda stojím / […] Sotva začla přestřelka / hned jsem 

jako křepelka / vzduchem sviští olovo / prásk, a je hotovo.“ 
410 „Kdo je ten pán, kdo je ten plán, a proč je peřím posypán / nahání strach zlobivým dětem, zamaskován se 

plíží světem.“ 
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vojnu nepudu), vyhýbání se vojenské službě (V+S: Ta naše Ančí;411 Dědeček: Óda na dezerci; 

Plíhal: Modrá knížka412) nebo ji naopak ironicky oslavují (Vodňanský: Vzorný nástup; Sou-

kup: Vojna;413 Smrčka: Reminiscence na vojenské cvičení) a označují za přirozenou lidskému 

životu (V+S: Mauglí).414 

4.1.5.4 Styk s institucemi 

Frekventovanou institucí nejen v humorné folkové písni, ale v českém humoru obecně, 

je prostředí nemocnice. Zdravotnická tematika nabývá humorného efektu, pokud narativ te-

matizuje konkrétní lékařské úkony, zejména úkony týkající se dolních částí těla (V+S: Pojďte 

dále svatý otče); strach z lékařského prostředí obohacený o výrazné metafory (Burian: Zu-

bař),415 nekalé praktiky lékařů (Jahelka: Balada o zubaři), prostředí psychiatrických léčeben a 

blázinců (Nohavica: U nás v ústavu;416 Plíhal: Podzim) nebo nezvyklým způsobem ozvláštňu-

je zdravotnické předměty a příběhy vázající se k prostředí medicíny (V+S: Jdou po ulici dok-

toři; Nohavica: Pochod marodů). 

V písničkářské tvorbě po roce 2000 stoupá také písní s tematikou styku obyčejného 

člověka se státními (Pokorný: Rád chodím na poštu)417 a ekonomickými institucemi (Tichý: 

Finančák;418 v osmdesátých letech: J+P: Mexiko) nebo písní s tematikou finanční závaznosti 

vůči společnostem (Hurych: ČEZ, a. s.; Exekučně zabaveno). Zároveň do písní proniká mno-

ho signifikací z prostoru kapitalistické produkce. 

 

 

 

                                                           
411 „Ta naše Ančí, je trochu samčí / ač tvářinku má obojnou / holí se, voní, říká se o ní / že je to on skrytý před 

vojnou.“ 
412 „Nadarmo si říkám: Karle, nešil / jenomže, já se na tu vojnu tolik těšil / marně u odvodu doktorovi obálku 

jsem dával / prej mě nevezmou, že mají velkej nával. // Jak to vysvětlím své milované Blance / ráda se chlubíva-

la, že má chlapce brance / máma bude brečet, táta rozdupe mi hračky / už se chudák, tolik těšil na odznáčky // 

Celej svět je náhle beznadějně šedý / bloudím ulicemi zoufalý a bledý / všude vidím mládež odvedenou, veselou 

a bodrou / a jenom mně dali knížku modrou.“ 
413 „Vojna, vojna, vypněme hruď / přísahy slib do smrti drž / za vyšší cíl ideologie / nepřítel náš, kdo nebojuje / 

[…] vojna, vojna, bere nám dech / děvčata jsou jak na trnech.“ 
414 „Vojín Mauglí, vojín Mauglí – má na bráně návštěvu.“ 
415 „Někdo se bojí svýho mládí / někdo má hrůzu ze stáří / mě zase vždycky rozdovádí / představa, že jdu 

k zubaři // Zubař vám stoupne na stoličku / a rozřeže vám řezáky / případně bude pomaličku / zašpičaťovat špi-

čáky // A pak ještě / vezme kleště / plný vervy / vyrve vám nervy / vyvrátí vám kořeny / a když je konec hrůz / 

zazpívá vám vrtačka / svý roztomilý blues/ bzzz!“ 
416 „U nás v ústavu / máme ústavní řád / podle něj vstáváme / přes den se flákáme / večer chodíme spát // Vyvě-

šený je / dole ve vestibulu / kdy je čas na papu / kdy je čas na kaku / kdy je čas na lulu.“ 
417 „Rád chodím na poštu / nejsem tam jen do počtu / jsem tam důležitý člen / fronty, která trčí ven.“ 
418 „Já prostě mám rád finančák / ten mi sní daně, ten mi sní daně // Víš, holka, mám tě rád, já byl dycinky 

věrňák / ale nejlepší ze všech psů bejval odjakživa berňák / občas jsem v plusu haur a občas v mínusu čerňák / 

ale život je houpačka, tak to tak kočičko ber ňák.“ 
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4.1.6 „Jó, ve vlastním bytě, já žiju si jak prase v žitě“419: malý český člověk mezi veřej-

ným a privátním prostorem 

Únik malého českého člověka „do privátní sféry a důsledné zaměření na ekonomické a 

sociální zájmy se ve veřejné sféře jevily jako absence masové opozice proti komunistickému 

systému.“420 Principálně odváděl, co se po něm chtělo, ale většinou se neangažoval více, než 

bylo třeba. Veškeré snahy směřovaly k uspokojením vlastních potřeb: osobní klid, konzum, 

majetnost (Merta: Kazipich;421 Nohavica: Píseň spokojeného člověka422). Tento princip se 

vrátil po krátké euforii devadesátých let. Privátní prostor vlastního bytu, chalupy či zahrádky 

poskytuje člověku prostor oddělený od zbytku zideologizovaného světa. V tomto diskrétním 

prostoru se malý člověk potýká s narativy jednotlivých místností, rodinného života, konzum-

ními a spotřebními hodnotami nebo s narativní podstatou diskurzu volného času. 

Posluchač ideologických propagand se uzavíráním do privátního prostoru stává pro 

mocenské strategie „polohluchým.“ V sedmdesátých letech dochází k přesunu klasické socia-

listické propagandy do sféry populární kultury, která do privátních prostor pronikala snadněji 

a efektivněji. Režim začal malému českému člověku nabízet více žánrových forem v rámci 

televizního vysílání (postupně dva programy a barevné vysílání), domácí obdoby západních 

materiálních produktů, různé formy k využití volného času apod. Od devadesátých let se po-

stupně rozvíjí především nabídka materiálních produktů, které posléze pronikají do všeobec-

ného dobového diskurzu. Tyto diskurzivní formace také pronikají do humorné tvorby folko-

vých písničkářů. 

Do této kategorie bychom mohli zařadit mnoho již zmíněných písní o volném čase, 

jídle, alkoholu, standardizaci bytové úrovně, nebo níže kategorizované narativy tematizující 

rodinné příběhy apod.  Vedle písní s příběhy ze života v panelových a obytných domech 

(V+S: Atentáty na sousedku; Vodňanský: Bytová jádra; Cicvárek: Eva, Adam a já; Nohavica: 

Blues o malých bytech) sem zařadíme zejména narativy tematizující bytové prostory, motiv 

televize a jiných materiálně-konzumních produktů, internet nebo moderní životní styly mladé 

generace. 

                                                           
419 Nohavica: Píseň spokojeného člověka. 
420 Holý 2001: 65 
421 „Já mým svý video / hifi CD stereo […] hrdina naší doby / pan Kazimír / Kazipich.“ 
422 „Dva plus jedna, v třetím štoku / družstevní byt, už pět roků / teplá voda, elektřina / prostorný sklep, kam 

nezatýká / jó, ve vlastním bytě, já žiju si jak prase v žitě / […] televizor značky Tesla / u stolku gauč a dvě křesla 

/ na posteli se překulím / za pět minut usnu a spím / […] držím hubu a taky krok / nevylejzám a tak nám nárok / 

co bych neurval, by urval jiný / a to ostatní jsou hovadiny / jen, ať se naplní sítě / vždyť žiju si jak prase v žitě.“ 
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Bytové prostory nabízí pro humorné narativy širokou škálu významů. Odehrávají se 

zde mezilidské příběhy, zaplňují se různými sémanticky vyhraněnými konzumními předměty 

nebo jsou ve vztahu k člověku obdarovány specifickými biologickými a genderovými význa-

my. Komercializace společnosti, někdy v odborných kruzích nazývána taktéž jako majetkový 

fetišismus, se podílí od 2. poloviny 20. století na budování stále nových obrazů národní i glo-

bální identity. Napomáhá zesilovat lidskou touhu „mít“ a „vlastnit“, rozvíjí emocionální dis-

kurzy závisti, nadřazenosti (přepychu) a radosti. 

V souvislosti se socialistickým nastavením konzumního prostoru a tím i s diskurzem 

humoru sedmdesátých a osmdesátých let nabývá na sémantice socialistické emblematiky Tu-

zexu (Dědeček: Prodavač bonů), fronty a v moderní době i slevových kampaní (Eben: Zimní 

slevy).423 Fronta ve významové komplexnosti ukazuje jedno z bojišť, závodů a v humorných a 

kritických textech také „komplex jevů související se selháváním některých součástí zásobo-

vání“424 (Merta: Na množství nehleďte),425 k čemuž mohou odkazovat i některé texty temati-

zující krádeže. V jiných textech také vypovídá o životní naději (nalezení lásky) a v dnešním 

pohledu také o podlehnutí materiálnímu a kapitalistickému trhu (J+P: Tesco;426 Slušovická 

romance; Burian: Předvánoční sen; 427Předvánoční koleda;428 Pokorný: Nikde žádnej sníh;429 

Rád chodím na poštu;). Tyto texty jsou často konfigurovány jako humor se slzou na oku (sty-

lizace lítosti nad vývojem lidstva). Odlišnosti mezi konzumem socialistickým a současným 

spočívají taktéž pouze v dispozicích a problémech daných dobovým kontextem, charakter 

české chtivosti se rozšířil, a tím více tato témata pronikají i do rétoriky písničkářských textů. 

L. Holý k této problematice připomíná vtip o zvláštnostech socialismu ze sedmdesá-

tých let: 

První zvláštnost socialismu: všichni jsou zaměstnáni a nikdo nepracuje. Druhá zvláštnost: ni-

kdo nepracuje a plán je plněn na sto procent. Třetí zvláštnost: plán je plněn na sto procent, 

ale v obchodech není nic k sehnání. Čtvrtá zvláštnost: v obchodech nic není k sehnání, ale lidé 

všechno mají. Pátá zvláštnost: lidé všechno mají, ale každý nadává na režim od rána do veče-

ra. Šestá zvláštnost: každý pořád nadává na režim, ale při volbách pro něj všichni hlasují. 

                                                           
423 „Mně se to tak jeví / že přijdou ty slevy / zimní výprodej / jarní výprodej / letní výprodej / přijde výprodej.“ 
424 Ozorencik. In: Bílek; Činátlová 2010: 82 
425 „postav se rychle do fronty – ale až za cizince / cizinci mají valuty a proto jsou spřátelení / […] co nemáme, 

nám nikdo nevezme.“ 
426 „Stará brečí, nadává mi: ‚starej hloupej mezku‘ / s tebou nikdy nakupovat nebudu už v Tescu / na slevy, jak 

vidět, spoléhat se nevyplácí / domů vrátili jsme se jak oškubaní ptáci.“ 
427 „Ptal jsemse pána v šedém stejnokroji / nač je ta fronta? Na co se tu stojí? / oči měl rudý, gesta vojenský / 

tady se stojí na ženský.“ 
428 „zas budou Vánoce / ty svátky vkladních knížek / dav najde Ježíška / a hned ho sejme z kříže / bude z něj 

manekýn / tak do výkladních skříní / […] těhotná Marie / mačká se někde v metru / bojím se miláčku / mám 

strach, že potratí.“ 
429 „Panna Maria / dala život děťátku / proto jsme teď ty i já / ve frontě v ‚Palládku‘.“ 
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Tyto významové symboly získané ve veřejném prostoru si konzumní člověk odnáší do 

svého privátního prostoru (domov) a nachází pro ně základní nebo i další významy. Utváří si 

jejich pomocí prostor, který je pouze jeho. Diskrétní prostor může být humorem napadnutelný 

pro jeho nedostatečnou velikost (Nohavica: Blues o malých bytech).  Vztah k jednotlivým 

získaným předmětům může být humorně tematizován referencí na jejich otravné vlastnosti 

(J+P: Telefonní blues; Pendlovky430) nebo nefunkčnost a zrádnost lidského očekávání (V+S: 

Naše pračka Zanussi).431 Z hlediska místností zaujímá specifické místo prostor koupelny. 

Koupelna představuje pro dominantního maskulinního písničkáře v těchto textech buď tech-

nický prostor, který může být dokonalý jen prostřednictvím manuální práce (Klus: Teplota 

vody; Lutka/Zych: Kapající kohoutek), prostor symbolizující čistotu a hygienická pravidla 

(V+S: Dívčí lovecká)432 nebo prostor, který se nikdy nedostane pod nadvládu muže (Burian. 

Sprchovací blues)433. Koupelna i ostatní místnosti plní do určité míry primárně privátní pro-

stor, s výjimkou obývacího pokoje, ve kterém se obvykle nachází televizor plnící funkci mos-

tu mezi veřejnou a privátní sférou. 

Náhražkový svět televize, který utváří umělou realitu, může být svému spotřebiteli po-

skytován skrze perspektivu prožívání strukturální nebo relační. Skrze tyto dvě perspektivy 

můžeme nahlížet i na způsoby humorizování diskurzu televize. Strukturální perspektivou je 

motiv televize v písňovém textu humorizován splynutím antropologické kategorie s kategorií 

televizního obsahu (Burian: Kdybych byla pivní pěna), enumerací televizních obsahů (Sou-

kup: Televize; Fousek: Seriál434) nebo fikcionalizací příběhu zasazeného do populárně zná-

mého televizního obsahu (Nohavica: Milionář). Relační perspektiva se pak odvíjí dvěma smě-

ry: televize jako společník, televize jako regulátor chování. Televize jako společník se 

v některých sledovaných písňových textech projevuje jako bytostně spjatá s lidskou existencí 

(Burian: V mým příštím životě).435 Mnohem větší prostor pro nabízí podtyp relační perspekti-

vy prožívání: typ regulační. V podobných obrazech jako byla píseň V. Vysockého: Dialog u 

                                                           
430 „Poslyšte, co povím vám / v divným domě bydlím sám / za horama, za lesy / v tom domě vládnou móresy / 

[…] v kvartýru mám hodiny / prastarej šperk rodiny / uvnitř je dřevěnej pták / mě z něj jednou trefí šlak / přísa-

hámbůh mě trefí šlak // Jako je bůh nade mnou / já je natáh jen jednou / vod tý doby, když chci spát / rozhodne 

se zazpívat.“ 
431 „Naše pračka Zanussi / trha pradlo na kusy / trha pradlo / jako žradlo / strka si je do pusy.“ 
432 „Jenomže zapomněl před dobrým jídlem / umýti si ruce mýdlem / protože šakal ni hyena neví/ co je hygiena.“ 
433 „Vracím ti pouzdra s manikůrou / pleťový mlíko, noční krém / vystačím si tu s noční můrou / jinak si s sebou 

klidně všechno vem.“ 
434 „Když mám v duši smutek / zapnu bedýnku / na seriály zírám / večer při vínku.“: dále vyjmenovává mnoho 

seriálů z televizní produkce devadesátých let: Tabu, Kotel, Do-re-mi, Peříčko, Dallas, Komisař Rex ad. 
435 „V mým příštím živote / co ale, když budu myš? / to byl kříž / no to by byla krize // V mým příštím životě / 

kolem jen pasti a děs / tak jako dnes / navíc bez televize.“ 
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televizoru (český text: Milan Dvořák; hudební adaptace: J. Nohavica), představuje televizi 

jako prostředek k otupělosti a závislosti člověka (Fousek: Seriál; Dědeček: Multiservis Tes-

la;436 Skoumal: Televizní noviny;437 Ládek: Pac a pusu). 

Pro moderní mladou generace se stal internet podobným fenoménem, jako pro televi-

zor pro generace starší. Internet poskytuje širší možnosti trávení volného času a více možností 

k získávání společenských a kulturních vzorců, které můžeme interpretovat. Folkoví písničká-

ři si všímají závislosti mladé generace na chatování, stahování médií a flirtování přes internet 

(čímž taktéž dochází k degradaci tradičního milostného vzorce). Mladá generace tu ztrácí pří-

značnějších charakteristik života a uzavírá se do online světa. Výrazně se v tomto směru odví-

jí téměř celá tvorba J. Pokorného (Bisexuální diskofil;438 Nestíhám; Novinky; Facebo-

ok.com;439 Porno; Virtuální vztah), ale diskurz zasahuje vedle dalších mladších autorů (Mu-

chová: Hipster)440 i tvorbu písničkářů sedmdesátých a osmdesátých let (Burian: Tristan a 

Izzolda; V srdci Maca; Nohavica: Noe;441 Plíhal: Každé ráno442), a pro některé tento vědecký 

pokrok jde proti přirozenosti a racionalitě (Dobeš: Zum, zum II).443 Humorně se zaměřují na 

zbytečně strávený čas bloudění internetem, charakterizací jednotlivých webových stránek,  

fikcionalizaci skutečných životů zapojených do online světa apod. Tyto technologie i trendy 

volně vplývají do novodobých významových a subkulturních struktur. Jde tu o podobný prin-

cip, jakým se v humorném podání vymezoval J. Hutka v šedesátých letech v rámci utváření 

společenské definice a stabilizaci subkultury hippies; vedle principu útočných textů vůči hi-

ppies (Kryl: Pasážová revolta). Při komparaci starších a novějších písňových textů reflektují-

cích subkulturní vzorce zjistíme, že v současném směřování ubývá textů ostře kritických a 

stále přibývá textů humorně-kritických (návaznost na tradici folkové písně sedmdesátých a 

osmdesátých let). Nejmladší písničkáři tímto způsobem tematizují subkultury hip-hopu (Ti-

                                                           
436 „Přinesli mi přijímač, děkuji vám, není zač / a jméno má Multiservis Tesla / […]své Tesle se po skle pnu, 

prohlédnu či oslepnu / už po samém letmém popatření, tření / […] Sedím, ani nedutám, někdo zvoní, nejdu tam.“ 
437 „Noviny mám nejradši, blahem zuby zatínám / na prvním mi nestačí, už na druhej přepínám.“ Pozn.: narážka 

na souběžné vysílání Televizních novin na prvním i druhém kanále. 
438 „Do školy nechodím, vždyť škola je pro děti / já mám svůj vlastní profil na Líbimseti / stahuju, hlasuju, flirtu-

ju, chatuju / svůj profil denně upravuju.“ 
439 „Nudím se, už mě nebaví koukat na bednu / sedím u kompu a furt mám jednu volnou ruku / je to jasný, zalo-

žím si vlastní profil na Facebooku / […] stanu se součástí, globálního světa / kde taky budu mít profil / upravím 

ho tam a zpět a / pak se všichni propojíme, a kdo přetrhá nit / nebudeme se s ním kamarádit.“ 
440 „No a jsem zajímavej, a všechno je zajímavý / a to, co je zajímavý, no tak to sdílím / a co sdílím, no tak to 

lajkuju / a co lajkuju, no tak to sdílím.“ 
441 „No, je to vážně k zlosti / že už jsme v tom / veškeré podrobnosti / www.potopa.com / Vousatý Noe / už volá 

hoe hoe / a bije na lodní zvon.“ 
442 „Každé ráno běžím honem / do kavárny, kde mají Wi-fi / mejlovat si s faraónem / důvěrné hieroglyfy.“ 
443 „Vědecko-technická revoluce / uvolňuje lidem obě ruce / dnes má každý vědátor už od plínky / sunarku a 

digitální hodinky / s optimismem hledí k stratosféře / a Brano samo zavírá mu dveře // Zum zum zum zum / a 

nejde mi to do kebule / zum zum zum zum / a nejde mi to na rozum.“ 

http://www.potopa.com/


118 
 

chý: Penis) nebo hipsterství (Muchová: Hipster; Pokorný: Nestíhám; Lüftner: Moderní člo-

věk). 

4.1.4 „Mám rád horké letní odpoledne, horké letní odpoledne já mám rád“444: malý 

český člověk a temporalita roku 

 Malý český člověk přežívající v čase si osvojuje stereotypy temporálního uplývání 

roku a jeho charakteristických projevů, svátků apod. Humorným způsobem se písničkáři do-

týkají všech ročních období i význačných ročních svátostí. Oproti popové písni, která se 

hymnicky obrací k oslavě letních lásek a vánočních kratochvil, se folková píseň k těmto dis-

kurzům obrací, aby vyzdvihla neblahé jevy a stereotypy týkající se jednotlivých časových 

situací. 

 V případě jarního období tematizují motivy probouzení pudů a emocí (V+S: Jedné 

noci puberta;445 Eben: Noviny), interakce člověka a hmyzu (Burian: Mravenci)446 nebo motiv 

konce topné sezóny (Plíhal: Sedí topič u piana).447 Tematizace letního času spočívá na textua-

lizaci teplého počasí (V+S: Horké letní odpoledne),448 odhalování těl (Dědeček: Letní den), 

vzplanutí letní lásky (Koubek: Havajská; Tichý: Nonšalantní bonvíván)449 nebo všudypřítom-

ného pachu (Pokorný: Aromatické léto).  

Chmurnost podzimu je ve folkové písni tematizována minimálně, pokud ano, tak vět-

šinou ve spojitosti s motivem bezčasí (Nohavica: Podzimní; Dobeš: Vichřice). Mnohem více 

témat nabízí období zimy. Písničkáři vyzdvihují nespokojenost člověka z jejího chladu (Plí-

hal: Vánoce;450 Pokorný: Zima) nebo životní komplikace způsobené sněhem (Nohavica: La-

dovská zima).451 Při tematizaci vánočního období kritizují moderní způsoby konzumního pro-

žívání svátků (Burian: Předvánoční koleda; Pokorný: Nikde žádnej sníh). Humorně se proje-

                                                           
444 V+S: Mám rád horké letní odpoledne. 
445 „Je jaro, je jaro, sládnou pupence / je jaro, je jaro, mám práci s perforací na tvé vstupence / je jaro, je jaro, 

doba nočních polucí / je jaro, je jaro, dívky touží po klucích.“ 
446 „Jako loni / přicházejí mravenci / zvláštní komando jara / protančí kuchyní / zdrží se ve skříni / obsypou slad-

kou sklenici / naoko zkoušejí nové cesty / ale vždycky se nakonec dávají starými.“ 
447 „Slaví, celý rozesmátý / konec topné sezóny / a kysličník uhelnatý / rozložil se na tóny.“ 
448 „Mám rád horké letní odpoledne / mám rád horké letní odpoledne / barvu tvých očí / ať ti nevybledne / mám 

rád horké letní odpoledne / horké letní odpoledne já mám rád.“ 
449 „Jsem nedochvilný přítel, letní balič turistů / vlna omývá mou hřídel, tu pak vrátím do tvých snů // jsem přítel 

nedochvilný, dívky na mne čekají / hltají můj pohled vilný, poté se mnou potají // V stínu pinií, mne vypijí mezi 

pod-papíráky / létem báječným, zahýbají, zahýbám s nimi taky.“ 
450 „Když rozdělám radiátor ústředního topení / vykoukne z něj aligátor a hned zuby vycení / táže se mě, co se 

děje, že se v bytě netopí / na zácloně sprostě kleje nachlazenej netopýr.“ 
451 „To mokré bílé svinstvo padá mi za límec / už čtvrtý měsíc v jednom kuse furt jenom prosinec / večer to 

odhážu, namažu záda / ráno se vzbudím a zas kurva padá / […] kolony aut, krok sun kruk / bo silničáři tak jak 

každý rok / su překvapení velice / že sníh jim zasypal silnice / Pendolíno stojí, kdesi u Polomi / zamrzly mu 

všecky CD-romy / a policajti? Ti to jistí z dálky / zalezlí do Aralky / […] Na ČT1 Studio sníh / Voldanova sedí 

na saních / a v Praze kamalita jak na Sibiři / tři centimetry sněhu a u Muzea čtyři.“ 
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vují taktéž epické příběhy o shánění vánočního stromku (Hutka/Růžová: Stromek) nebo pří-

běhy zachycující jeho vzplanutí (Koubek: Vánoce). Částečný humorný charakter mají písně 

tematizující závěr neúspěšného roku (Burian: Silvestr) a naivní přípravy na polepšení v roce 

následujícím (J+P: Na Novej rok). 452 

 

4.1.5 „V zeleném lese netřeseme se, třeseme se v lese, kde se pejsek nese“453: malý 

český člověk a environmentální svět 

Od osmdesátých let proniká do českého prostoru ekologický diskurz týkající se ohro-

žených klíčových hodnot a potencionality budoucího času. Odkazoval na nezodpovědnost 

mocenského pole vůči prostředí, které si přivlastnilo. Zobrazuje vztah mezi městem a původ-

ním domovem, mezi ruchem a tichem, mezi nečistotou a „čistotou.“ V této diskurzivní forma-

ci můžeme nacházet dvě humorné podkategorie: kategorii přírody a kategorii zvířat. Katego-

rie přírody se přímo týká ekologického diskurzu (upozorňování na ohrožované tradiční hod-

noty). Kategorie zvířat se může k těmto formacím taktéž vztahovat, ale mnohem bohatší re-

pertoár nabízí v narativních fikcionalizacích reflektující „možné“ příběhy ze života zvířat. 

4.1.6.1 Ekologický diskurz 

Tento diskurz se v humorné linii drží formací stojících na dvou významových plánech. 

První plán explicitně i implicitně evokuje obraz tradičních a čistých přírodních hodnot původ-

ního domova; druhý plán buď odkazuje superioritní a inkongruentní formou ke znečištění 

vodních toků (Dědeček: Labutí jezero; Lutka/Zych: Vodník;454 Dobeš: Slané patočky; Mikolá-

šek: Strašně smutná balada z jižních Čech), k přesahům zurbanizovaného města do přírody a 

k výstavbě atomových elektráren (Mikolášek: Lidová z dvacátého století; Dobeš: Ostrava je 

zakouřené město; Smrčka: Temelín), ohrožování světa zvířat (Dědeček: Labutí jezero; Pokor-

ný: EKO song); nebo hyperbolizuje všemi třemi formami stavy počasí (V+S: Vy české tajfu-

ny), čemuž odpovídají některé texty z předchozí části o temporalitě ročních období. Tento 

diskurz bývá také zaplňován absurdními a groteskními příběhy o střetu městského člověka 

s netknutou přírodou (Dobeš: Na hřiby pod Křiby), k čemuž může odkazovat také dobové 

lidové rčení: „člověk se chce vrátit do přírody, ale ne pěšky.“ Vedle dobově referenčních hu-

                                                           
452 „Vod Novýho roku, přestnau pít / přestanu i kouřit / zdravě budu žít / vod Novýho roku, přestanu pít / protože 

na to budu mít.“ 
453 Nohavica: V zeleném lese. 
454 „Já bych rád do rybníka šel / nemohu, nemohu, smrt bych z toho měl / do rybníka vypustili odpad z každý 

fabriky / po hladině břichem vzhůru, plavou chcíplý rybičky.“ 
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morně environmentálních písní jsou v českém folku i písně tematizující přírodu v její tradiční 

a hravé podobě (Nohavica: V zeleném lese). 

4.1.6.2 Animální diskurzivní formace a malý český člověk 

Zvířecí příběhy provázejí člověka od dětství. Jsou součástí narativů dětských pohádek, 

bajek, rozpočítávadel i tajemných a hrůzostrašných příběhů. Zvířata doplňují lidskou existenci 

a stávají se jejími životními partnery, zdrojem obživy i zábavy. Promítání animálních narativ-

ních fikcionalizací do umělecké struktury vnímáme jako archetyp uměleckého záměru (bajky, 

Nová rada, motivy zvířat v kramářských písních). Z amerického kontextu můžeme zmínit 

originální verzi Nohavicova Kozla (Bill Groggin’s Goat) nebo zvířecí písně z dětského seriálu 

„The Sesame Street.“ 

Tím se dostáváme do problematického okruhu: určení hranic mezi písní s tématem 

animálního příběhu a písní se stejným tématem určeným pro děti bývá obtížné. Většina těchto 

písní je určena primárně dětskému posluchači, a pokud přesahuje rámec dětské recepce, mu-

síme tento jev vnímat jako nabývání nových významových hodnot (ozvláštnění, zjevování 

dvojsmyslu, nostalgický akt, kolektivní prostředek, požitek z ludického jazyka). V tomto smě-

ru se jako nejúspěšnější ukazují písně z kompilačních desek „Sloni v porcelánu“, a „Havěť 

všelijaká I–II“; písně z desek P. Skoumala (např. „Kdyby prase mělo křídla;“ „Kampak běžíš 

ježku“); J. Nohavici („Tři čuníci“) nebo večerníčkové a dětské písně J. S. Lenka (Méďové) a 

S. Janouška (album „Dušičky“). Určitým pokusem o dosažení úspěchu skrze píseň pro děti, 

zřejmě pod vlivem „inspirace“ J. Nohavici, je poněkud bizarní dvojalbum „Zvířátka“ J. Hut-

ky. 

Než nastíníme narativní fikcionalizace o možném způsobu zvířecího vnímání světa, 

propojíme animální diskurzivní formaci s formací ekologickou. Zvířata v tomto smyslu vedou 

dialog s některými prvky urbanizovaného světa (Hutka: Žirafa a komín; Ještěr a kamion;455 

Stromek). Jiné písně reflektují příběhy o interakci člověka se zvířetem, které narušuje lidské 

snahy o výstavbu krásného světa (Dobeš: Krtci; Burian: Mravenci). 

Tento diskurz zahrnuje také písně reflektující distinktivní rysy mezi člověkem a zvíře-

tem (Hutka: Lžička),456 písně vystavené na absurdních a naivně dětských interakcích mezi 

                                                           
455 „Krásně bylo bez lidí / kteří všechno začudí / vzduch byl čistý, voda taky / kdo měl štěstí, lítal s draky / co 

hodnotím nejvíce / nebyly tu silnice.“ 
456 „Každý člověk v každé době / do úst lžičku strká sobě / a člověka právě lžíce / odděluje od opice.“ 
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člověkem a zvířetem (Hutka: Králík a balík; V+S: Máme doma gorilu; Grizzly;457 Koubek: 

Slon; Dědeček: Kuna ví458); či také písně využívající motivů zvířat k tematizaci fyzického 

pudu (Kryl: Monika;459 Zvěrokruh; Smrčka: Jelen; Lüftner: Myslivecká; Dědeček: Má holka 

je chudá).  Další texty reflektují narativy tematizující život člověka s domácími mazlíčky tra-

dičními (Pokorný: Mám doma kočku; Dědeček: Malej pes; Skoumal/Frynta: Štěně) i zcela 

neobvyklými (Schmitzer: Krabička; Koubek: Blecha). 

Alegoričnost zvířat taktéž umožňuje s humorným podtextem tematizovat zvířata dle 

jejich přiřčených významových a charakterových kategorií (vliv bajek): např. lakomost (V+S: 

Máme doma gorilu), lenost (Lüftner: Šnek; Burian: V mým příštím životě), zvědavost (Skou-

mal/Frynta: Vrabčáci) nebo majetnost (Plíhal: Křepelky). Široký záběr tohoto typu poskytuje 

jazykově groteskní narativ Plíhalovy písně Amnestie. Vedle zvýraznění typických moralist-

ních principů tu může jít také o didaktické a dětské poučky k sémantickému definování zvíře-

te z hlediska jeho podoby (Skoumal/Frynta: Klokan; Lutka/Zych: Tlustokožec slon; Plíhal: 

Velbloud460), lokality výskytu (Hutka: Proč, proč?),461 tradičních hodnot (Lutka/Zych: Kleo-

patra), významových charakteristik lidových mouder (Lutka/Zych: Rosnička; V+S: Tse 

tse462), nebo také zasazením lidového rčení do narativu písňového textu. Tím mohou být např. 

narativy rozvíjející přísloví: „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ (Lutka/Zych: Rybář 

kontra potkan; Pavouk; Vrána a liška). 

 Fikcionalizace možných životních osudů se může týkat výskytu zvířat v jejich přiro-

zeném prostředí i v prostorech významově posunutých (Nohavica: Lachtani;463 Tři čuníci). 

Lidská představivost se tak může obracet k příběhům o přirozených činnostech zvířete (No-

havica: Metro pro krtky,464 Šnečí blues) nebo k příběhům o zvířecích emocích a vztahu zvířete 

k člověku (Lutka/Zych: Budka). 

 

 

                                                           
457 „Pojďte, něco vám povím / ale neohlížejte se / což abychom zmizli / pojďte, něco vám povím/ ale nebojte se / 

za náma jde grizzly / je vysoký šest stop / dělá hop hop hop.“ 
458 „Kuna ví, kuna ví, kuna ví / až se z toho unaví.“ 
459 „Kdybych byl koňadra, sed bych jí na ňadra / v zobáčku držel bych růži.“ 
460 „Velbloud nosí / hrb na zádech / hrb na zádech / hrb na zádech / […] nosit hrb je asi móda / koukněte na 

Quasimoda / i Quasimodo / hrb na zádech / hrb na zádech.“ 
461 „klokani tu nemohou žít / nemohou si tu vyskočit / […] proč žížala nemá nohy / klouzaly by jí po slíně.“ 
462 „Já jsem přece moucha Tse-tse / nositelka infekce / nikdo se mnou kecat nechce / nosím ji i na WC.“ 
463 „Jedna lachtaní rodina / rozhodla se, že si vyjde do kina / jeli lodí, vlakem, metrem a pak tramvají / a teď u 

kina Vesmír lachtají / lachtaní úspory dali dohromady / koupili si lístky do první řady / táta lachtan řekl nebudem 

třít bídu / a pro každého koupil pytlík arašídů.“ 
464 Prvá druhá třetí čtvrtá / na zahradě krtek vrtá / drápy má jak vývrtky / vrtá metro pro krtky // rrrrrrrrrr… / […] 

Každý, kdo si zaplatí / smí se projet po trati / od okurek po macešky / dál už musí každý pěšky.“ 
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4.2 Zvědavost a tělesnost malého českého člověka 
 

Archetypy zvědavosti a konstrukce těla tvoří ve vztahu k člověku typy antropologic-

kých konstant. „Tělo se může jevit jako něco, co nám skýtá největší prostor pro individualiza-

ci; zároveň je ale také materiální formou politiky těla, je i třídním tělem, rasovým tělem a 

tělem genderu.“465 Je nositelem mnoha významů, které vyvolávají lidskou zvědavost. Člověk 

se rád zajímá o příběhy jiných těl (rád si utváří narativy fikcionalizace). Zejména pak 

v případech, ve kterých se tělo odlišuje od ostatních těl (estetizace, sexualizace, grotesknost a 

deformace těla, narušení stereotypu vztahu mezi těly).  Tělo se v oblasti kategorizace těles-

ných jevů pohybuje pod vlivem mocenských formací na ose mezi normou a deviací. Vztah 

těla a jeho estetické hodnoty (krása, ošklivost) poskytuje vnímající entitě různé formy prožit-

ků, včetně požitků humorných. Ty přivádí tělo do stavu osvobození, do prostoru mezi mocí a 

únikem. 466 

Diskurz humorného narativu může být strukturován na základě perspektivy: v této 

práci se pokusíme odlišit tři perspektivní okruhy: 1) charakteristiku estetického a groteskního 

těla; 2) proměnlivost těla; 3) sémantické aspekty těla biologického, genderového a kolektivní-

ho.  

 

4.2.1 Tělo estetické a tělo groteskní 

4.2.1.1 Estetizované tělo jako zrcadlo normality 

Estetizací těla dochází ke zbavení těla veškerých nečistot a odhaluje jej jako přirozeně 

krásné a dodržující nastavené normy. Čisté tělo může být v humorné písni tematizováno pro-

střednictvím nastavených hygienických norem, např. v písni Dívčí lovecká (V+S) je tato te-

matizace provedena skrze agitační výzvy k umývání rukou. 

Mnohem frekventovanější je tematizace esteticky krásného těla, především ženského 

(vliv archetypu milostné poezie). Humorný narativ usiluje o ozvláštnění principů k dosažení 

konstrukce krásného těla a dosáhnout jiných obrazů, než je tomu u poetiky milostné poezie a 

poetiky popového „love songu.“  Mnohem více se snaží ženské tělo konkretizovat, sexualizo-

vat, popisovat z neobvyklých perspektiv a přirovnávat k nezvyklým objektům (pivo, sport, 

nářadí). 

                                                           
465 Fiske 2017: 148 
466 Srov. Fiske 2017: 147–148 
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Estetizované ženské tělo se v těchto písních projevuje jako všudypřítomné, generálně 

se pohybující prostorem a velmi často pro mužského lyrického mluvčího nedostupné (Děde-

ček: Holky z ČKD; Burian: Nemocniční příběh). Mužský mluvčí se v těchto písních často od-

dává snění a přemýšlí o své animální proměně, která by umožnila přiblížení k tělu a tím i 

možnost zahlédnout jeho detail. Zvíře jako motiv k vyjádření fyzického pudu se objevuje 

v několika písních K. Kryla (Monika; Zvěrokruh; Píseň pro blbouna nejapnýho) nebo 

v Dědečkově Adélce.467 

V jiných případech se muž touží proměnit přímo v některý z emblémů ženství (Děde-

ček: Čím budu)468 nebo je žena v mužské představivosti proměňována v některý z emblémů 

mužství (Tichý: Pivíčko).469 Ve většině těchto případů dochází k estetické sexualizaci ženské-

ho těla a zvýrazňuje se detail některých ženských předností, k tomu se ale vrátíme o něco ní-

že. 

Odlišnou kategorii estetizace těla tvoří tematizace těla – hračky. Moderní společnost 

poskytla svému člověku možnost si hrát se svou podobou, uzpůsobit si ho. Ani tento mecha-

nismus nezůstal mimo zájem písničkářů. Tematizace procesů zkrášlování je v tvorbě součas-

ných písničkářů zastoupena v tvorbě O. Ládka (Barbína),470 nebo v několika písních J. Po-

korného (Stereotypy; Přírodní; Perfektní gentleman). Konzumerismus krásy se projevuje i na 

úrovni materiální (Merta: Marylin Monroe) a na úrovni veřejného ohlasu (Pokorný: 

V agentuře; Ládek: Styky), s čímž souvisí ideologický vliv kritérií na diskurz krásy (Jahelka: 

Volba miss).471 Požitek humoru zde pramení z vesele navozené představy krásy, evokace těla 

nebo hyperbolizovaného obrazu estetizace. 

4.2.1.2 Groteskní tělo jako zrcadlo karnevalového osvobození  

Tematizace groteskního špinavého těla je ukazatelem karnevalového odpoutání od no-

rem a umožňuje mnohem větší variabilitu humorného efektu. Humor prodchnutý plebejskostí 

si rád dobírá tělesnou intimitu a špinavost. Ta napomáhá smějícímu se stabilizovat svou nor-

mu v porovnání se zesměšněným objektem, který je sémanticky vymezen jako fyzicky devi-

                                                           
467 „Když na louce oschne rosa, přijde slečna Adélka / pobíhá tam v trávě bosa, třese se jí prdelka / […] A tak 

doufám, že snad příště, než mě stačí zarazit / popadnu ji jako klíště nebo jiný parazit.“ 
468 „Čím budu, to bys neuhádla / chci se stát kouskem tvýho prádla / mám k tomu vzdělání i věk / snad pro mě 

najdeš volnej flek.“ 
469 Někdy vážně chtěl bych, abys byla pivíčko / abych tě pohladil a ty ses mi otevřela / Dávám ti pusu na víčko / 

stačí jen maličko – a ty jsi moje celá // Jsem tě pln a ty jsi ve mně prázdná / nech těch vln, vždyť jsi tak krásná / 

spolu můžem v bublinách být / až do poslední kapky / pak vezmu si tě znovu celou…“ 
470 „Já jsem barbína / co se barví na blond / jsem samej plastik / a připravená na styk.“ 
471 Na konci osmdesátých let se po dvaceti letech navrací do českého kulturního pole soutěž krásy. Tu reflektuje 

I. Jahelka písní Volba miss a tematizuje zde podobu volby miss socialistické (potřeba kádrového testu jako urču-

jící podmínka krásy) a možnou podobu volby miss demokratické. 
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antní, zdeformovaný. Texty těchto písní zaplňují různé postavy trpaslíků (Lutka/Zych: Trpas-

lík a svět), obrů (Koubek: Obři), obézních (Nohavica: Já su synek) nebo postav zdeformova-

ných plastickými úpravami těla (Pokorný: Perfektní gentleman)472 a virózami (Nohavica: 

Když na tebe leze rýma).473 Tyto postavy jsou zasazeny do narativu, ve kterém je jejich nedo-

statek s ironickým nádechem hymnicky oslavován (Koubek: Svět; Nohavica: Já su synek474) 

nebo rozvíjen v interakci s odsuzujícím světem. 

Lidská zvědavost se dotýká také různých forem poškození těla (zvědavost po zranitel-

nosti).  Písničkáři k této tematizaci využívají principů groteskní epiky a humorně-baladických 

postupů kramářské písně. Výběrově můžeme uvést písně tematizující vraždu (Nohavica: Bro-

ňa voznica; Jahelka: Baladěnka), morbiditu (Daněk: Morbidní a Porubský valčík; Smrčka: 

Nenázvuhodná prasečina), absurdní zranění (Schmitzer: V ruce sekeru maje)475 nebo opilost 

(Pokorný: Padá hvězda). Zvláště můžeme vydělit soudničkové písně I. Jahelky tematizující 

různá zranění vzniklá při práci (Balada o úrazu snoubence Pepy; Balada o rozhodující úderu 

šilhavého řezníka Josky), záletnictví (Balada o strašlivém zranění záletníka Lojzy; Balada o 

trojnásobném výprasku Pepíka z obce Vesce), při záměrném sebepoškození (Balada o se-

bepoškození dvou pomocných dělníků) nebo písně tematizující zranění vzniklé v rámci výraz-

ně banální nehody (Cikánská balada). Jahelka využívá také motiv mystifikace zraněného těla 

(Balada o řezníku Pátkovi). V mnoha písních dochází k textualizaci humoru o zranění střetnu-

tím člověka s lidským vynálezem (Jahelka: Balada o milencích, traktoru a policejním proto-

kolu; V+S: Jdou po ulici doktoři; Lutka / Zych: Trpaslík a svět) nebo se zvířecím škůdcem 

(Lutka: Červotoč). Specifickou kategorii utváří bajkové narativy zachycující neúspěšné poku-

sy zahubení živočišného škůdce, které se nakonec obrátí proti tvořiteli této pasti (Lutka/Zych: 

Vrána a liška; Pavouk). 

Karnevalové zdůraznění špinavosti a intimity napomáhá utváření smíchu při střetu 

s narativem, ve kterém je člověk zachycen při vyměšování, obvykle odehrávající se ve veřej-

ném prostoru a způsobené nešťastnou náhodou (V+S: Běží malíř po břehu;476 Jahelka: Bala-

děnka; Smrčka: Štípla vosa Ludvíka), jindy je vyměšování ukázané jako něco antropologicky 

spojitého (Nohavica: Sudičky; Muchová: Půl kila vepřového) nebo hegemonicky kontrolova-

ného (Nohavica: U nás v ústavu). Narativy tohoto typu textů bývají pro humorné nebo 

                                                           
472 „Víš, i ta největší celebrita / neodolá perfektnímu ksichtu Brada Pitta / vkrádám se do snu všem modelkám / 

jenom v posteli se trochu roztejkám.“ 
473 Když na tebe leze rýma / když máš obří kruhy pod očima / když jsi komplet nemohoucí / nečekej od světa 

soucit / a to dokonce ani mezi svýma. 
474 „Já su synek jako břinek / břuch mám jako opálka.“ 
475 „V ruce sekyru maje, já šel jsem na petržel / a usek jsem si ruku, v níž jsem sekyru držel.“ 
476 ůBěží malíř po břehu / a má tolik postřehů / že nestačí vykonávat malou, velkou potřebu.“ 
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ozvláštňující vyznění zaplněny skatologickými výrazy. Jiné texty se zaměřují na tematizaci 

exhibicionismu (Nohavica: Hospodská směs),477 tělesného pachu (Hutka: Proč, proč;478 Po-

korný: Aromatické léto) nebo porušení stereotypu jednotlivých částí těla. 

Karnevalové osvobození se dotýká taktéž tématu sexuality, kterou v této práci zahr-

neme do podkapitoly „Tělo biologické a tělo genderové“ (4.2.3). 

 

4.2.2 Tematizace proměn těla a jednotlivých životních etap 

 

4.2.2.1 Dětství:  

Ludický a naivní charakter dětského prožívání světa dodává humornému diskurzu 

mnohostranné možnosti uchopení. Do humorné písně může písničkář promítat s kapkou nos-

talgie své veselé a mnohdy výstřední dětské sny (Tichý: Retrofutro Discotheque)479, ludické 

dialogy mezi otcem a dítětem (Hutka: Proč, proč;480 Koubek: Slon), obrazy dětské neposluš-

nosti (Koubek: Vánoce),481 hry (Lenk: Počítání oveček) nebo pohádkové obrazy obohacené 

o humorné vize budoucnosti (Nohavica: Sudičky). Narativy dětských diskurzů mohou modifi-

kovat dětský svět jako mikrokosmos světa dospělých.482 Tento humorně pojatý mikrokosmos 

ale neodráží obrazy univerza praktických funkcí hry (stavění na pískovišti = základy architek-

tury), ale spíše do dětského světa odráží nekalosti světa dospělých, např. motiv návykových 

látek (Smrčka: Školní výlet;483 Jako postaru). 

4.2.2.2 Dospívání a dospělost 

Tematizace vývoje, kdy jedinec hledá sám sebe po stránce sexuální, profesní i spole-

čenské je taktéž mezi humornými písněmi u písničkářů reflektovaná. Malý český člověk 

v tomto narativu nečte o mládežnickém naplňování představ starších generací, jako je tomu 

v různých příručkách nebo stereotypních výchovných obrazech.  Posluchač je překvapen re-

                                                           
477 „Utíkala bába kolem rybníka / vystrčila prdel na kominíka / kominík se lek, vida černý flek / zatracená bábo, 

kdo by to byl řek.“ 
478 „Víš, synu, pach je zahuštěná vůně / […] Proč lidi jezdí tramvají / raději k sobě čuchají.“ 
479 „Jako malý měl jsem snář, stát se popelář / získat kosmonauta přízeň – Remek hlad a Remek žízeň / jako 

malý řek bych dík, stát se kominík / zewlovat po štrýtu se štětkou a pak dát nahoře na krovu retko / […] a tak 

přidám jen 1 strofy a budu na chvíli Sagvan Tofi / to se mu to holky svlíká, když má s sebou Vaculíka / a já ne.“ 
480 „Proč velryba nezazpívá – no táto, řekni proč / ještě ji to nenapadlo – proto, proto, proto.“ 
481 „Vidíte děti hrající si s babiččiným okem / skleněným, kuličky / cvrnkají si cvrnkají / a když jim oko vlítlo do 

majonézy / zazpívají si píseň vánoční.“ 
482 Srov. Barthes 2004: 50–53 
483 „Pepíček měl sedmičku vína / dědkovi ho líznul ze sklepa / nádherně se výlet začíná / libuje si Toník Skoře-

pa.“ 
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flexí prvních hormonálních změn jedinců (V+S: Jedné noci puberta),484  reflexí mládežnické 

vzdorovitosti a náchylnosti k zakazovaným diskurzům (Merta: Inkoustovou tužkou 

v památníku;485 Pokorný: Pískáč) a také zobrazením odlišné morálky i preferovaných hodnot 

mladé generace (Pokorný: Co z tebe bude; Luftner: Moderní člověk).  

Cestu mezi dětstvím a dospělosti zobrazuje text písně Zelená, modrá (Dědeček). Život 

ještě nenarozeného dítěte jako jediný poskytuje možnosti žít bez předpisů společnosti.  Naro-

zením začíná život plný barev a předpisů: „zelená, modrá / která z těch barev je pro koho dob-

rá / modrá pro blázny / zelená pro velení / všechno se dává na zvláštní povolení.“ Humorným 

způsobem může projevovat karnevalizace jakéhokoliv žádaného procesu: „natřeme na modro 

vojenský řády, budeme se vymykat vojenský kázni / modrá pro nebe / zelená pro armádu / 

nebe pro lidi / armádu pro parádu.“ Požadované předpisy pro mládež tematizuje i J. Nohavica 

v textu písně Sudičky. Předpisy společenského i osobního života jsou zde tematizovány pod 

metaforou věšteb: „hoj hoj hola hoj / budoucnost je boj / hoj hoj hola hoj / a tak se chlapče 

boj.“ Zároveň v závěru podává humorné řešení mládežnických starostí i jejich společenských 

problémů: pro řešení osobních problémů je navržena kastrace, pro řešení společenských pro-

blémů uřezání končetin: „aby nekradlo se, uřež lidem / hoj hoj ručičky / aby nezdrhali za ko-

pečky / hoj hoj nožičky.“ 

Dospělost, která v oficiálním diskurzu symbolizuje nalezení směru života, může být 

snížena humorem tematizací výstředního směřování života nebo případně žádného či požado-

vaného směřování. Nohavicův Hlídač krav se vymyká představám rodičů a touží zastávat 

pozici na periferii společenského pole,486 Dědečkův adolescent v Pochodu adolescentů se 

ztrácí mezi mládím a stářím,487 Hutkův kariérista v Šetři a buduj, buduje svou kariéru odnaro-

zení až po závěrečné pohřbení. Na těchto příkladech je zjevný pohyb humoru na ose naivita – 

absurdita – ironie – ostrá satira. 

V souvislosti s dospělostí se objevují také první proměny těla naznačující stárnutí. 

Písničkáři s humorným tónem zpívají o pomíjivosti života (Smrčka: Ten život je tak krátký), o 

                                                           
484 „Jedné noci puberta, překvapila Huberta / nenadálou polucí, jak to bývá po nocích / Huberte, ach Huberte, tak 

si to tak neberte / dívka není po ruce, přijde noc a poluce.“ 
485 „Koupili jsme vínko, srolovali koberce / kreslili si do čítanek kosočtverce.“ 
486 „Když jsem byl malý, říkali mi naši / Dobře se uč a jez chytrou kaši / až jednou vyrosteš, budeš doktorem 

práv // Takový doktor sedí pěkně v suchu / bere velký peníze a škrábe se v uchu / já jim ale na to řek Chci být 

hlídačem krav.“ 
487 „Už je pozdě věřit na Ježíška / protože už je nám přes dvacet / a protože život není knížka / v který se dá 

obracet / […] Bijem spolu o mříž dospívání / mládí v tahu, důchod na krku / přesto je nám do zpívání / když se 

v trysku berem za ruku,“ (poz.: píseň je primárně v repertoáru V. Mišíka). 
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šedivění (Luftner: Vlasy šedivý) a ztrátě vlasů (Burian: Plešatá příšera; Pokorný: Vlasy488), 

kolísání paměti (Burian: Anekdota),489 o nedůvěře v tělo nebo o impotenci (Smrčka: Dopi čaj; 

Až mně dojde pára490)  

Nejširší záběr v této linii poskytují texty reflektující písničkářské vyrovnávání 

s dosažením určitého věku. Příkladem tu může být Nohavicova píseň o dosažení Kristova 

věku (Třiatřicet) nebo Pokorného překlenutí čtvrtstoletí (26).  Každý z textů přináší specifi-

kace nového věku a s ním souvisejících proměn. Nohavica, který pociťuje, že „penze je dale-

ko, mládí v čudu,“ reflektuje bolesti těla, růst břicha, padání vlasů a samotné stáří konkretizu-

je i na vztahu k mladým dívkám, pro které je již „stará páka.“ Připravuje se na stáří a sám 

sebe se ptá: „jak dlouho tu ještě strašit budu?“ Pokorný více reflektuje proměnu vlastních 

hodnot, přestává chápat mládežnické trendy (youtubering) a sám sebe přistihuje, jak hledí 

„holkám do kočáru víc než do výstřihu.“ Shodně s Nohavicou reflektuje proměny těla a ztrátu 

vlasů. 491 Jiný pohled na proměnu věku nabízejí texty reflektující opožděnost (Ládek: V blbým 

věku)492 nebo pseudomodernost (Lüftner: Moderní člověk).493 

4.2.2.3 Stáří a smrt 

Diskurz stáří a smrti se promítá do humorné písně nejčastěji jako odmítaná a nevítaná 

životní etapa. Ve Starých dobrých časech (Nohavica) je lyrický mluvčí odmítán dívkou, pro-

tože je již „staré železo“ a „partyzán“, který pamatuje na dobu, kdy ještě byla hrdost být 

v komunistické straně. Jediná možnost, která mu zbývá, je zpívat si „jó, kde jsou ty časy.“ 

Princip tohoto vzbouření proti stáří se objevuje i v písních Vzpoura kocourů (V+S) nebo Dres 

a tretry (Dědeček) a Valčíček (P+J). Pro jiné stárnutí evokuje čas blížící se smrti (Burian: 

Můzy), sklerotické období (Eben: Sklerotická) nebo jednu z dalších etap života (Dědeček: 

Kdyby smrtka měla mladý). Humorná podoba stáří se opírá primárně o obrazy zesíleného stra-

chu ze smrti nebo o tematizaci seniorské vitálnosti. 

                                                           
488 „Občas si říkám, jaký by bylo asi / probudit se ve světě, kde bych měl vlasy / jestli by život nebyl lepší než / 

ve světě, kde mám pleš.“ 
489 „Václav plešatí uvnitř hlavy, vypadávají mu myšlenky / co měl nakoupit, kam měl jít / jak se jmenuje vnuč-

ka.“ 
490 Až mně dojde pára / až mně dojde munice / pozdravujte všechny / prostitutky z ulice.“ 
491 Ať dělám, co dělám, tak roky nezastavím / dnes je mi dvacet šest, a víc truchlím, než slavím / na hlavě sotva 

vlas, ztrácím sluch i hlas/ dřív jsem lítal ke hvězdám, a teď jsem rád, že trefím domu sám.“ 
492 Ještě jsem nebyl in, a už jsem retro.“ 
493 Pseudomodernita tematizovaná Lüftnerem zobrazuje člověka, který chce dobře vypadat, nijak se nepředřít, 

užívat si života a prosperovat v online světě. 
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 Oproti tomu tematizace smrti podléhá často principům velmi hořké satiry (Hutka: Šetři 

a buduj),494 ironie (Kryl: Já mám svou panenku; Nohavica: Já su synek; Až to se mnú sek-

ne495), zlehčováním tématu smrti ironickým (Tichý: Parapety; Smrčka: Zpráva ze záhrobí)496 

nebo komickým způsobem (Nohavica: Haleluja;497 Burian: Závěť498). Dále také začleněním 

smrti do narativu moralistních bajek (Lutka: Blues o žravý slepici; Rybář kontra potkan), ab-

surdit groteskní epiky (Lutka: Strejček Sam) nebo k principům blízkým kramářské epičnosti 

(Daněk: Tonka). 

 

4.2.3 Tělo biologické a tělo genderu 

 

Malý český člověk prožívá prostor a humor také skrze tělo biologické a genderové. 

Tyto projevy vnímání prostoru a humoru jsou shodné s ostatními archetypálními a globálními 

vzorci, ale tím, že se stávají součástí i diskurzu českého humoru, ovlivňují i obraz českého 

charakteru. 

4.2.3.1 Tematizace vztahů a projevů biologického těla 

Biologické tělo (pudové) ve vztahu k jiným biologickým tělům je schopné pocítit 

emocionální a tělesné vzplanutí. Proto za základní principy biologického těla budeme pojímat 

diskurzivní formace krásy, lásky a sexuality. 

Diskurz lásky odkazuje k tradičnímu pojetí milostné poezie a milostné písně. Motiv 

lásky v milostné písni „nezachycuje jen příběh lásky samotné, trampoty či jiné důsledky spo-

jení dvou v jedno, ale i onen nový pohled na všechno ostatní.“499 Poskytuje sdílení emocí a 

zmnožuje lidskou existenci. Mezi specifické znaky lásky patří pohlcení posluchače skrze jeho 

nitro, nový úhel pohledu a identifikaci mezi autorem a obsahem. Měla by zároveň poskytovat 

určitou míru obrannosti před kýčovitým sentimentem: což se o milostných písních v současné 

                                                           
494 „Dáme mu bejvák, a ať v něm klidně spí / že nejsme škrti, celý mramorový / nahoru nápis: leží tu a hnije / už 

nešetří, ani nebuduje / už to má jistý, ať mu je, jak mu je.“ 
495 Smrt s ironickým nádechem tematizována jako příjemnost. Spoluautorem tohoto textu je Pavel Dobeš. 
496 L. Tichý (X. Baumaxa) v písni Parapety zlehčuje téma smrti slovy: „nech tu láhev vodky / a napij se s krtky.“ 

U Smrčky (Záviše) je podobně tematizována smrt ve spojitosti se zemí a hlínou: „zanedlouho dostal jsem zprávu 

/ abych prý již nesekal trávu / že mám začít dělat přípravu / zubatá mně píše o stavu.“ 
497 Nohavicova píseň přirovnává posmrtný příchod do nebe k příchodu na úřad. Na osobním oddělení zde sedí 

svatý Petr a pročítá si písničkářovy hříchy zapsané v kartotéce. V jednotlivých verších pak Nohavica vyjmeno-

vává své jednotlivé hříchy: kreslení na omítku, ubližování dívkám, odmítání chodit ke kadeřníkovi, popíjení 

alkoholu, četba zakázané literatury a nedokončená četba literatury povinné, účast na zakázaných koncertech, 

močení na veřejnosti. Hříchem mu tu je vyčtena i folková tvořivost a tato píseň. 
498 Tematizace smrti jako radosti pro pozůstalé, kteří se jej postupně budou zříkat, až budou informováni, že 

součástí závěti není nic materiálního, ale pouze napsané písně o touhách a snech. 
499 Merta 1990: 87 
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populární hudbě úplně říci nedá. V případě humorné milostné písně je tomu taky trochu jinak: 

poskytuje specifický pohled na stereotyp milostného života, ukazuje nové způsoby ocenění 

krásy či zalíbení a zesměšňuje sentimentálnost popové milostné písně.  

Láska je humorně tematizována jako téma celosvětové (Eben: O filmových milovní-

cích; Koubek: Havajská), hravé (Klus: Jednoduchá)500 a demokratické. Pokud písničkář re-

flektuje lásku mezi někým jiným než mužem a ženou, většinou je tato láska tematizována buď 

jako poslední volné útočiště, kde hledat štěstí (Klus: Lehomole)501 nebo jako projev lidské 

hříšnosti a zkrácení času (Smrčka: Homosexuální; Dva zedníci na lešení). 

Na počátku každého milostného vyznání je vyřčení líbivosti, opěvování krásy. Zde již 

je nutné zmínit, že žánr českého folku je spíše žánrem maskulinním, proto většinou jde o 

mužská vyznání k ženám. V případě humorné milostné folkové písně zejména v maskulinní 

podoby: ženské písničkářky se s výjimkou N. Muchové většinou uchylují k emocionálním 

výpovědím. Folková humorná píseň tuto krásu nachází v dětském naivním okouzlení (Eben: 

Andulce z béčka),502 v nacházení krásy v odlišnosti (krása mimozemšťanky v Kosmické spolu-

žačce: V+S), v kráse dospívání (V+S: Lolita; Fryntův text Ančičky pro Petra Skoumala503), 

v tajemnosti částečně zahaleného těla (Nohavica: Dívky v šatech z krepdešínu)504 i v pohybech 

ženského těla (Nohavica: Spartakiáda). 

Poté následují různé formy dvoření (V+S: Nebudu zbytečně riskovat; Atentáty na sou-

sedku), které často přerůstá v pozvání domů (Nos: Blues o hltu mlíka; Plíhal: Pozvánka). 

V prostoru svého domova chce muž ženě ukázat svou samostatnost a schopnosti při vykoná-

vání domácích prací. Folková píseň v tomto kontextu také nabízí spoustu písní tematizující 

nevhodný dárek, např. lžíci (Hutka: Lžička), nosorožce (Plíhal: Nosorožec) nebo párek (Zych: 

Já ti dávám dárek). Muž pro stylizaci své náklonnosti v mnoha případech využívá přirovnání: 

přirovnává sebe nebo abstraktivní lásku k projevům animálnosti (Kryl: Zvěrokruh; Monika; 

Eben: Na rybách; Lüftner: Myslivecká), k alkoholu (Tichý: Pivíčko; Cicvárek: Demižóny), 

k volnočasovým činnostem (Plíhal: Zahradnická), k diskurzům deviace a sexualizovaného 

                                                           
500 „Mám tě rád, tak hezky to zní / a na každej pád, jsme spříznění.“ 
501 „tak jsem si řek, že když mám takovej pech / přeskočím na druhej břeh / a zkusím štěstí na pánech / což vyra-

zilo dech, především těm, co jsem znal / snad proto v posledních dnech, se drželi dál.“ 
502 „Stránky čítanky / chci si založit tvými copánky / spíš než na Temno, myslím na lásku, promiň Jirásku.“ 
503 „A brunátný jak pomeranč / pelášil honem od těch Anč / a ještě doma u branky / pak pořád myslel na Anky.“ 
504 „Dívky chodí v šatech z krepdešínu / a já se z těch dívek div nepominu / oči navrch hlavy / já nechci do Opa-

vy / […] Sunday Monday / klapky na oči si chlapče nandej / zatracený krepdešínu / život už mě netěší.“ 
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dvojsmyslu (Tichý: Pivíčko;505 Merta: Cukrář Porno; Dědeček: Čím budu506) nebo ke komu-

nistické straně a východní ideologii (Kryl: Vasil;507 Z ohlasů písní ruských). 

Součástí diskurzu jsou také překažené námluvy: většinou některým mužským sokem 

(Kryl: Bridge).508 Dále nebo samotné odloučení a rozchod (Burian: Loučení; J+P: Swing 

II509). Dále sem můžeme zařadit také humorné tematizace emocí souvisejících s láskou, pře-

devším žárlivosti (Nohavica: Píseň žárlivého; Jahelka: Baladěnka, Schmitzer: To mě na ni 

mrzí). Když jsme výše hovořili o degradovaném vzorci lásky: moderní doba v podobném 

smyslu formuje degradace lásky faktory společenskými a technologickými. Společenská de-

gradace lásky se v námi sledovaném okruhu písní tematizuje např. odsudivými postoji vůči 

lásce mezi starším mužem a mladší ženou (Muchová: Úchyl; Tichý: Homo-Opo-

Čenský;510J+P: Swing II 511). Ve druhé skupině se objevují kritiky degradace lásky internetem 

(Pokorný: Holky; Virtuální vztah; Burian: Tristan a Izzolda) a televizními seriály (Fousek: 

Balada o seriálech). 

Karnevalová svoboda se promítá i na rovinu osobních vztahů, zejména na úroveň se-

xuality. I. Jahelka ve Velkém pitavalu z malé republiky explicitně říká, že „člověk je hříšný a 

rád se rouhá.“ Samotná sexualita i lidská hříšnost může být tematizována různými způsoby.  

Sexuální akt může být tematizován jako projev nezkušenosti (V+S: S Kateřinou pod peřinou 

sám512; Burian: Kámásútra; Tichý: Tibeťanka), jako antropologická konstanta (Dědeček: Prv-

ní láska;513Schůzka) či také z hlediska jeho temporality (Pokorný: Alou spát).514 Jindy bývá 

sexualita spojována humorným způsobem s charakteristickou maskulinní závislosti na po-

hlavním styku (Smrčka: Pan Klamperna; Pan Přemysl; Kdyby mě někdo sháněl; Dědeček: 

Smyslná choť). Součástí diskurzu je také tematizace prostituce (V+S: Pravidelná cesta Otíč-

kova; Smrčka: Špeditér; Jahelka: Balada o trojnásobném výprasku Pepíka z obce Vesné) 

                                                           
505 „Někdy vážně chtěl bych, abys byla pivíčko / abych tě pohladil a ty ses mi otevřela / dávám ti pusu na víčko / 

stačí jen maličko – a ty jsi moje celá // Jsem tě pln a ty jsi ve mně prázdná / nech těch vln, vždyť jsi tak krásná / 

spolu můžem mrakům v ústrety jít / roztáhni vějíř pěnový, ať se mezi nebem a vodou / o nás dvou nedoví.“ 
506 „Čím budu, to bys neuhádla / chci se stát kouskem tvýho prádla / mám k tomu vzdělání i věk / snad pro mě 

najdeš volnej flek.“ 
507 „Čaj, který vypiješ, zanechá stopy, jež trvají / tisícem kilowatt budem se milovat, šohaji / v milostném zátiší, 

vášeň pak nejvyšší vybuchne / tiše a všestranně, tvá láska ke straně / Probůh, ne! Probůh, ne!“ 
508 „Než jsem se dobelhal s kanastou kapesní / slečinku obelhal sličný pan nadlesní / sličný pan nadlesní, nadesl-

ní pán / čepičkou noblesní zkřížil mi plán.“ 
509 „Nedokázal dívce něžné, co dokáže muž / ona totiž nepřijela už.“ 
510 „K večeru lolitám / nabízím molitan / když po tom potem politá / kuchyní klopýtá / říkám si: lítám a nevím či 

dolítám.“ 
511 „Tys jak strom života v zahradě / a jí teče mlíko po bradě.“ 
512 „S Kateřinou pod peřinou sám / nevím, co udělat mám.“ 
513 „Macku / dodnes mi zahučí v klacku/ moc hezká doba / propadli jsme tomu oba.“ 
514 „Když uslyšíte, že do ticha / z ložnice maminka vzdychá / přijďte zpátky za čtvrt hodinu / […] když uslyšíte 

už z daleka / že v ložnici táta heká / tak běžte klidně dál, tam už bude brzo klid.“ 
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a jejího „pelešného,“ (Kryl: Já mám svou panenku;515 Vodňanský: Tělo na leasing). A 

v neposlední řadě do diskurzu zapadá také tematizace pohlavních nemocí (Smrčka: Nedá se 

nic dělat) a sexuálních úchylek: např. fetišismu (Dědeček: Smyslná choť; Čím budu), stalkin-

gu (Jahelka: Případ nudisty Bédi Šulisty), sexuální deviace (Jahelka: Sexuální harašení; Bala-

da o deviantním Jeníkovi),516 sexuálního násilí (Jahelka: Balada o tahací harmonice; Balada o 

mikulášské nadílce; Nohavica: Svatava) a společensky či eticky závažnějších sexuálních prak-

tik (Smrčka: Ondy na Hané; Jahelka: Velký pitaval z malé republiky; Pokorný: Strýček Pedo). 

Poetika popové písně obvykle téma lásky a téma sexuality pojímá jako jeden neděli-

telný celek. Ve folkové humorné písni se vyskytují i tyto vzorce, ale mnohem frekventovaněji 

dochází k degradaci lásky na pouhé sexuální uspokojení. To bylo již reflektováno v několika 

zmíněných epických textech, ale v mnoha dalších textech tento příběh se sexuálním vrchole-

ním není rozváděn, nýbrž na samotném sexuálním aktu narativ začíná a nijak výrazně se od 

něj nerozvíjí a prohlubuje zdůrazňování milostné degradace (Jahelka: Balada o Bertíkovi a 

Kristýně;517 Muchová: Láska;518 Smrčka: V Prostějově; Lambáda;). Texty tohoto typu jsou 

strukturovány se silně expresivním výrazivem přizpůsobeným sexualitě (Smrčka) nebo se 

sexualizovanými metaforami (Merta: Cukrář Porno). Sexuální téma proplouvá českým humo-

rem i prostorem: oporu můžeme nacházet i v lidových jazykových obranách češtiny (bohatost 

dvojsmyslů), v požitcích ze slyšeného vulgarismu nebo v tématech produkce české filmové 

komedie. 

4.2.3.2 Sémantika a vztahy genderového těla 

„Pojem gender lze chápat jako odkaz ke kulturním předpokladům a praktikám, které 

ovládají sociální konstruování mužů, žen a jejich sociálních vztahů.“519 Představuje soubor 

sociálních a kulturních významů, které jsou distribuovány mezi jednotlivá biologická pohlaví. 

Genderový diskurz je v českém společenském poli nerozvitý: rozdílnost Češi vnímají spíše na 

bázi biologické podstaty, čímž podtrhují celou řadu genderových stereotypů.  V případě femi-

nity se český diskurz odlišuje od diskurzu světového svými socialistickými východisky. Za-

tímco ve světě bylo bojováno o právo ženy na vzdělání či práci, v českém prostoru v období 

                                                           
515 „Já mám svou panenku v Olešné / ona radši říká jo než ne / na má přání zbožná / ale jenom možná / zaplatíš-li 

pelešné.“ 
516 „Před pudem, za pudem, na léčení nepudem / […] Soud se toho úkolu nevídaně zhostil / nemravného Jeníka 

z obžaloby zprostil / zdůvodnil to logiky: prý ve vlastní kapse / tam si může každý dělat, co se mu zachce.“ 
517 „A tak z nudy, svoje pudy / ukájeli bez ostudy / na dílně, na šatně, na toaletě / v kantýně, udatně v zimě i 

v létě / ve skladu, u stroje, na ranní, noční / vkleče i vestoje, v poloze boční.“ 
518 „Láska/ to je hĺadanie / a hĺadanie mam zo všetkeho najradšej / je to úchylné / a to n ajväčší šťastie je  / vza-

jomné trtkanie.“ 
519 Barker 2006: 57 



132 
 

socialismu byla nabídka vzdělání a práce povinná (ženy vypomáhající zemědělcům obsluhou 

traktoru). Ale z opačného hlediska, zatímco ve světě od sedmdesátých let vznikal obraz silné 

emancipované ženy se schopností bořit konvence, u nás vznikal v téže době obraz znormali-

zované a emancipované ženy plnící ideologické představy (Naďa Urbánková, postava Anny 

Holubové ze seriálu Žena za pultem). První náznaky skutečného feminismu tak můžeme 

v českém prostoru spatřovat až od devadesátých let v souvislosti s hospodářskými podmín-

kami. Proto můžeme předpokládat, že do kulturního pole mohl typ radikálně feministické 

písničkářky typu Nikoly Muchové vstoupit až po dostatečném rozvoji tohoto ženského smýš-

lení (za druhý vliv na utváření tvorby N. Muchové můžeme považovat tvorbu M. Smrčky). 

Tím se naplňuje jedna z významových složek, kterými se obepíná pojem demokracie. 

Genderové teorie proti kategoriím biologického těla (muž – žena) staví diskurzivně-

performativní kategorie maskulinity a feminity. Genderové teorie se snaží utvářet nové vý-

znamy a nahrazovat jimi zachovávané stereotypy. Humor v umění pracuje výrazněji se stereo-

typy mužské dominance (držení moci) a ženské podřízenosti (sloužení mužům). 

Významová komplexnost a normativní nastavení rozdělených rolí je stále určováno 

zvnějšku. Každá doba si vytváří soubor očekávaných významů a soubor předsudků vztahující 

se k pluralitní struktuře těchto rolí, které slouží k budování genderové identity. Nejpokojnější 

pro mocenskou vrstvu struktury je udržování genderových stereotypů. 

a) Feminita 

Feminita je kategorií identity, která se vztahuje k sociálním a kulturním charakteristi-

kám ženské existence.520 Feminita se v rámci stereotypního obrazu ukazuje jako ženské sepětí 

s péčí (domov, rodina, tělo), jako bytost emocionální, jako sexuální objekt oddaný maskulinní 

dominanci a zdroj shánění zboží. 

Identita feminity je v humorné folkové písni strukturována převážně z pohledu mu-

že.521 Tento pohled se zaměřuje převážně na stereotypní obrazy ženy, což se projevuje již na 

úrovni samotného pojmenování ženského objektu v písních, který se drží buď obecného a 

expresivního pojmenování (holka, panenka, buchta, stará) nebo vykazuje určité, většinou ne-

gativní, charakterové rysy (muzikantská Liduška). 

                                                           
520 Barker 2006: 52 
521 Pokud bychom se zamšřili na tvorbu mladých českých písničkářek nového tisíciletí, tam můžeme hovořit 

převážně i tvůrčím impulsu započatým Tomášem Klusem. Tematické zaměření této tvorby se většinou obrací 

k vystižení emocionálních stavů dospívající ženy. 
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Maskulinní pohled napomáhá udržovat stereotypní zobrazení ženy. Humorná folková 

píseň zobrazuje stereotyp ženy v domácnosti (Burian: Bohyně kuchyně; V+S: Dívka z lepší 

rodiny), která musí splňovat maskulinní požadavky. Zobrazuje taktéž požadavek stereotypu 

poslušné ženy, která musí vykazovat zájem o muže a tolerovat jeho touhy a normy (Burian: 

Kdybych byla pivní pěna). Pokud žena porušuje některý ze stereotypů, je hodna společenské-

ho a maskulinního odsouzení (Muchová: Nána). Mužský prvek se cítí vždy v tomto směru 

ohrožen jiným mužem, proto nachází útěchu ve vymezování vůči ženě.  

Tím vyniká vedle odsouzení ženského nezájmu o muže i odsouzení zájmu: zejména o 

muže s uměleckými ambicemi (Tichý: Muzikantská Liduška; Plíhal: Vstávej holka522) nebo o 

muže exotického (V+S: Mauglí;523 Nohavica: Maruška; Dědeček: Holky z ČKD). Vymezují 

se také vůči ženské nevěře (Smrčka: Pan Přemysl; Dědeček: Smyslná choť;524 Jahelka: Bala-

da o rozvodech; Streichl: Kamila), ženskému „zlatokopectví“ (Nos: Víkendová; Tichý: Babí 

léto bez bab;525 Jahelka: Balada o rozvodu), nevděčnosti (Burian: Nejsem tvůj typ; Miláček 

Oskar526), charakterové neměnnosti (Eben: Repetice)527 a snaze formovat muže dle ženských 

představ (Jahelka: Balada o rozvodech; Dědeček: Ženatej chlap). 

Maskulinita těžko snáší emancipaci ženy a její odchýlení od nastavených hodnot. Mů-

že jít jednak o porušení stereotypu slušné a poslušné ženy (V+S: Dívka z lepší rodiny; V+S: 

Bedřicha; Na opeře v La Scala) nebo o porušení stereotypu dostupné ženy (ženská emancipa-

ce). Téma ženy, která odmítá mužské nápadníky, je v humorné folkové písni taktéž frekven-

tované. Píseň Jihočeský děvčata (Dobeš) ukazuje rozpor těchto dvou obrazů ženy: žena po-

slušná pocházející z maskulinního Marsu je protikladem jihočeské ženy (z Venuše), která 

„nezobe přímo z ruky.“ Žena emancipovaná a odmítavá se v mužském pohledu projevuje jako 

strategicky smýšlející bytost ohrožující mužskou dominanci (Burian: Nejsem tvůj typ; Děde-

ček: Devadesát devět holek ze sta) nebo jako bytost zvláštní (Muchová: Nána) 

                                                           
522 „Báby budou mlíti pantem / chlapi bručet pod níky / tahala se s muzikantem / proto tyhle manýry.“ 
523 „Diskrétní přítel dam / na hlavě turban mám / jsem Mauglí / ó, Kniha džunglí / […] A ze snů dámy volají / 

mé jméno Mauglí.“ 
524 „Očichával jsem nesměle / manželku svého přítele / a tato smyslná choť / v extázi kvičela: pojď / vášeň je 

nejlepší rádce / […] Ptal jsem se, jak s ní naloží / za nasazení paroží / on však mi odvětil: kuš / nebyl jsi jediný 

muž / už jich je k devadesátce / pak dodal: je to nemrava / a bil ji hlava nehlava / až jeho smyslná choť / v extázi 

zavyla: pojď / vášeň je nejlepší rádce.“ 
525 „Mám rád to babí léto bez bab, pošlou náš: / Ty se mi dnes bav, ale hlavně se mě nezbav / jsi totiž můj rytíř a 

štít a banka a přístav.“ 
526 „Miláček Oskar se neštítí žehlení / dokáže zpívat státní hymnu / a uklízet při tom nádobí / […] Miláček Oskar 

/ považuje smeták za symbol prodloužení svého mužství / […] Miláček Oskar dělá, co může / feministky ale 

stále hořekují / že ani takhle si správného muže nepředstavují.“ 
527 „Tvoje nová milá se moc nezměnila / ve vlasech má stejný spony / v hlavě velitelský sklony / stejný krok a 

stejná gesta, stejnou jiskru temnou / stejně jako, stejně jako když chodila se mnou.“ 
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Jiný pohled nabízí texty písní N. Muchové. Ta v souvislostech s viktimizačním a radi-

kálním feministickým hnutím reflektuje ženu jako oběť maskulinity a samotného muže se 

silným „superioritním“ nádechem jako bytost s charakterem hnusu (Semeno; Kamil; Nána), 

arogance (Josefene), nesamostatnosti (Matka)528 a zženštilosti (Úchyl). 

b) Maskulinita 

Maskulinita je kategorií identity, kterou se vyznačují kulturní hodnoty a charakteristi-

ky mužské existence. Tradiční pojetí maskulinity zahrnuje „hodnoty síly, moci, stoicismu, 

akce, kontroly, nezávislosti, soběstačnosti, kamarádství a práce. Vztahy, schopnost projevu, 

domácí život, něha, komunikace, ženy a děti patřily k hodnotám podhodnoceným.529 Masku-

linita se obklopuje specifickými asociativním emblémy (sport, technika, alkohol). Tím už se 

samotně vyjevují humorem napadnutelné kategorie.  

Maskulinita se projevuje humorně při tematizaci jejího zvýšeného živočišného pudu. 

V tomto směru folkoví písničkáři hyperbolizují nejbližší svět jako „frontu na ženský,“ (Buri-

an: Předvánoční sen), ukazují mužské touhy prostřednictvím obrazů zneklidněných genů 

(Kryl: Geny; Koubek: Rozjímání,530 V+S: Vzpoura kocourů), prostřednictvím obrazu všeo-

becné touhy po úspěšném dobývání ženského těla (Nohavica: Svatava; Proutníci kluci; Plíhal: 

Intelektuálky;531 Burian: Disc jockey), skrze obraz výzvy a cesty (Tichý: Nonšalantní bonví-

ván) nebo zájmové činnosti (Jahelka: Balada lyricko-eroticko-pracovně-drastická). Humor-

ným se může konstruovat taktéž obraz muže, který upřednostňuje před ženami intelektuální 

činnost (V+S: Vědecký kongres).532 

Písničkáři svou maskulinitu zesměšňují její zobrazením jako identity, která se projevu-

je vůči identitě feminity dominantně a agresivně (Nohavica: V jednym dumku;533 Dědeček: 

Smyslná choť), nebo s tendencemi zvýšeného živočišného pudu ve smyslu zosobnění sexuální 

deviace (Dědeček: Komu dnes; Ládek: Anděl). 

                                                           
528 „Za všechno můžou / vaše matky / za všechny vaše / nedostatky / za všechno naše trápení / […] Tam kde nic 

není / tam sedí matka / máslo dá ti na chlebík / ta tvoje matka / řetězem přiváže tě k topení / tvá matka / měl by 

ses zakrýt, neměl bys tolik pít / ti radila matka / […] šňůrou tahá tě domů za pupík / tvá matka.“ 
529 Barker 2006: 112 
530 „Když si ale dáma do lokálu sedne / chce si dát klídek / a chvilkou svou / je celý lokál v jednom pozdvižení / 

hospoda je náhle na nohou.“ 
531 „Přijely k nám z dálky, intelektuálky / já měl dvě, Pepa tři, ale to sem nepatří.“ 
532 „I když je vědec překrásnými dámami obklopen / pohrouží se do soustředěného mlčení / sotva ale vidí pěk-

nou buňku pod mikroskopem / zmocní se ho závratě a sladké vzrušení.“ 
533 „Tož dožralo to chlopka / že tak hlupy byl / do hospody zašel / vyplatu přepil / a jak přišel domu / řval jak 

hrom by bil / a tu svoju robku zbil // A včil ma robka / rada chlopka / jak on piska / ona hopka / Hanysku sem / 

Hanysku tam / ja tě rada mam.“ 
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 Mohli bychom sem zařadit i výše zmíněné texty Nikoly Muchové, které kromě bráně-

ní ženské identity ohrožené viktimizací snižují i maskulinní hodnoty. Podobná témata zasahu-

jí i do repertoáru písničkářů: postrádají ale důraz na rysy teorie superiority a spíše se obrací 

k teorii relaxace nebo inkongruence. Jejich texty taktéž zobrazují muže jako nesamostatného 

(Burian: Kluci z naší třídy;534 Tichý: Mámámamá535) a zženštilého (Lüftner: Moderní člověk; 

Pokorný: Bisexuální diskofil). Texty mužských autorů mnohem více tematizují mužskou 

frustraci z emocí chovaných k ženám (Mišík/Dědeček: Sadem lesem parkem;536 Tichý: DVD-

vyčistit;537 Frustrovánek; Klus: Pan Toffel538), z manželského a společenského života (Děde-

ček: Ženatej chlap; Burian: Silvestr; Tichý: Frustrovánek) nebo z ohrožení maskulinního 

symbolu pohlavního údu (Nohavica: Hospodská směs;539 Sudičky; V+S: Ch-cha-cha;540 Ja-

helka: Balada o strašlivém zranění záletníka Lojzy). 

 Specifickou kategorii tvoří texty tematizující vztah mezi mužem a mužem. Jde vý-

hradně o vymezování dvou soků v rámci milostného nebo prostorového vztahu. Muž jako 

stereotyp dominance a majetnictví cítí ohrožení jiným mužem. V humorných textech jde o 

prostor neustálých bojů o vyšší pozici v rámci maskulinní struktury pole. Předmětem tohoto 

boje je většinou žena (Janoušek: Dva zajíci; Kryl: Bridge) nebo majetek a prostor náležící ke 

konkrétní maskulinní entitě: v tomto smyslu jde především o tematizaci majetnickou (Dobeš: 

Honda; J+P: Líbej mě, líbej) nebo tematizaci sousedských vztahů (Jahelka: Balada o zahrad-

ním pychu; Balada o slepičí tragédii; Tichý: Dátamtůja). Pokud dochází v písních s tématem 

mužského boje o ženu k urovnání, většinou se tak děje ve prospěch kritiky ženské proradnosti 

a k neprospěchu mužské naivity (Dědeček: Smyslná choť). 

 

4.2.3.3 Malá česká zvědavost a diskrétní prostor manželského vztahu: 

Vztahy biologického a genderového těla poskytují možnosti pro utváření několika va-

riant lidského uskupení: zejména milostného vztahu a manželství. Milostný vztah vesměs 

                                                           
534 „Všichni kluci z naší třídy / si vzali svoje matky / jen Robert ne, ten si vzal tchýni / to teprv byly zmatky // 

Maminky / natřepávaly peřinky / připravovaly svačinky / vázaly šály a kravaty / umetávaly pěšinky.“ 
535„Nejezdi autem a drže se drah / nepodnikej, může přijít krach / nechoď v noci přes les, číhá tam vrah / má 

máma má vo mě strach.“ 
536 „Sadem, lesem, parkem 
537 Píseň je strukturována jako výčet úkolů, které musí manžel na rozkaz manželky vykonat, případně nevykonat: 

„hospodu – obejít.“ 
538 „V domě, ne nepodobnému mému / žil muž, jemuž osud zle naložil / v tom domě všichni smáli jsme se mu / 

že usíná sám na loži // […] Pan Toffel miluje svou ženu / pana Toffla, panna klofkla u bazénu / pan Toffel má 

svou ženu rád / pana Toffla, panna klofla na velikost svých vnad.“ 
539 „Moje stará brečí, že ho nemám větší / že furt jenom vedu řeči a potom jdu spat / ja říkám: Moja drahá, láska 

není rychlodráha / a Viagra je drahá a stejně tě mám rád.“ 
540 „My máme doma eunucha / šeptáme mu do ucha / eunuchu, na těle a na duchu / cha-cha-cha-cha / slyším 

Dona Quijota / cha-cha-cha-cha / jak se tomu chichotá.“ 
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odráží charakteristiky a epické příběhy, které byly zmíněné výše; manželství přináší několik 

další epických vrstev. 

Manželství v humorném textu může představovat posun mezi hodnotným bezstarost-

ným životem k životu usazenému a starostlivému (Schmitzer: Nebesa).541 Humorné narativy 

manželství někdy také prezentují dráhu mezi zásnubami a rozvodem (Jahelka: Balada o roz-

vodech). Mezi tyto dva konce pak humorističtí autoři vkládají širokou škálu příběhů. Na po-

čátku mohou být zásnuby (či počátek vztahu) strukturované jako nutně daný a nevyhnutelný 

akt (Dobeš: Zásnuby)542 nebo jako počátek období ženské nadvlády, kdy „ženské Já znamená 

My“ (Eben: Houston;543 Pokorný: Mám doma kočku544).  

Zde se propojují v předchozích částech zmiňované diskurzy vzájemných tužeb a snah. 

V rámci repertoáru folkových písničkářů jde především o tematizaci mužského sebezdokona-

lování pro uspokojení ženských potřeb (Nohavica: Píseň o ženách;545 Lutka/Zych: Jak to bylo 

s vývojem). 

Stereotyp funkčního manželství může být humorně vystižen extrémními příběhy o 

ustrnutí u televize (Fousek: Balada o seriálech), o rozvrstvení činností společného života 

(Muchová: Automatická), nebo fikcionalizací příběhů o manželských hádkách (Koubek: Há-

davá;546 Schmitzer: Rodina), rozvodech (Burian: Staromanželská),547 manželské falešnosti 

citu a nevěry (Jahelka: Kdo z nás dvou; Dobeš: Jarmila;548 Plíhal: Utekl jsem od manželky k 

mamince) či jiných humorných příběh z manželského života: např. mluvení ze spaní, chrápání 

(Plíhal: Dáša křičí ze spaní;549 Burian: Proměna; Klus: Anna). 

                                                           
541 „Nebesa mi snad prominou / že dneska šel jsem za jinou / nový zážitek hodnotný / lepší, než smrdět u plotny / 

[…] Nebesa mi snad prominou / že doma sedím s maminou / můj život plný hodnotný / skončil a smrdím u plot-

ny.“ 
542 „Zásnuby su plánované na středu / Pepině to pověděli pár dní dopředu / co se dalo robiť, cha-cha / zásnuby su 

plánované na středu.“ 
543 Manžel-kosmonaut je před cestou na Měsíc kontrolován a zpovídán svou ženou: kdy přiletí, zda si vzal vše 

(pyžamo, kartáček, kapesníky, státní vlajku). 
544 „Jednou mi drahá říká: Miláčku, já chci kočku / já na to, že chci spíš psa / a jeli jsme pro kočku.“ 
545 „Nakoupím ti, navařím ti/ vysaju ti, vyperu ti / sám od sebe jak mi srdce velí / jak mě láska nutí / čti si 100+1 

nebo na televizi se dívej / ty moje malá utahaná / unavená uvláčená / lehni si a odpočívej / […] já vydělávám, 

vydělávám, vydělávám / jen na tebe / jsem muž.“ 
546 „Vždyť to je moje chalupa / a to je moje mlýnice / a moje zase lavice / moje zase humna v dálce / moje cesta 

ku, procházce / moje dveře – dej je sem / moje vrba pod lesem / moje slunce / moje hvězdy / moje řeka / moje 

dečka od dědečka / moje moje moje moje / spadli do hnoje.“ 
547 „Všichni už jsou rozvedený / já se tomu vymykám / držím se svý první ženy / jak poslední mohykán […] 

držím se svý druhý ženy / jak poslední mohykán.“ 
548 „Jarmila mi vždycky radila / abych pracovní dobu dodržel / dneska mě ale náramně / táhlo domů, a tak jsem 

prostě šel / Jarmila má totiž narozeniny / proto jsem přišel dříve o dvě hodiny / na stole sklenice / smích slyšet 

z ložnice / v předsíni pánské střevíce.“ 
549 „Dáša křičí ze spaní / na mě chodí udání.“ 
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Rozšíření příběhů pak přináší posun od atributu manželství k atributu rodičovství. Tato 

typologie poskytuje humoristické motivy touhy po dítěti (J+P: Czech made; Dědeček: Něžný 

odpůrce kondomu), motivy dětí komplikujících život rodičům (Jahelka: Jeníček; Merta: 

Govirňa; Pokorný: Alou spát), motivy ustálené mateřské péče o již dospělé „děti“ (Muchová: 

Matka; Tichý: Mámámamá) i motivy společenské problematiky rodičovství, např. téma závis-

losti rodičů na drogách a alkoholu (Tichý: Nosánek; Muchová: Nikolo, Nikolo) 

Můžeme sem zařadit také texty týkající se různých absurdních a groteskních příběhů 

rodinných příslušníků (Plíhal: Hádej, kdo mi píše;550 Daněk: Morbidní a Porubský valčík; 

Dobeš: Na hřiby pod Křiby). S ohledem na tradici jsou v písních promítány osudy různých 

tetiček (srov. V+W: Golem; Suchý: Zlomil jsem tetičce ruku; Čekání na tetu) a v moderní 

době také tchýní (např. Krylova první píseň Potkal jsem svou tchýni; Třešňák: Kaňéc filma). 

Folkoví písničkáři tento princip přejímají, ale mnohem více se zaměřují na problematiku 

vlastní generace. 

Mladé generační kohorty šedesátých a sedmdesátých let jsou shodně ovlivněny soudo-

bou populární kulturou. Populární kultura téměř vždy představuje diskurz ohrožující stabilitu 

hodnot starších generací. Mladé generační kohorty se chtějí více bavit než udržovat a rozvíjet 

hodnoty svých rodičů. Tím v humorných narativech ubývá záběr na tety a více jsou promítány 

osudy příslušníků ze stejné generační kohorty, ze které pochází i zpívající autor (V+S: Dívka 

z lepší rodiny; Bedřicha; Pokorný: Co z tebe bude). 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
550 „Hádej, kdo mi píše – strejda z Jičína / staví koráby v láhvi od vína / ať se někdy stavím, nejpozději hned / 

vlezl do láhve a teď nemůže zpět.“ 
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Závěr 
 

Diplomová práce představila diskurzivní formaci českého humoru v rámci tvorby fol-

kových písničkářů. V práci jsme se zaměřovali na dva fenomény, které mnohdy oscilují mezi 

vysokým a nízkým uměním, a snažili jsme se obhájit jejich patřičnost do umělecké a spole-

čenské struktury. Pro tyto záměry bylo využito metodiky teorie společenských polí, která 

umožňuje interpretaci sledovaných diskurzů z několika možných úhlů pohledu. 

Folková píseň byla v poněkud transformované podobě prezentována jako stále aktuál-

ní fenomén, který je důsledkem imanentního vývoje umění. Tím se text práce staví proti te-

zím, které považují českou folkovou píseň za již vymřelý žánr a odkazuje na její předchůdce i 

nástupce písňové tvorby v rámci literární a hudební části kulturního pole. Práce také rozvinula 

dosavadní chronologické rozvrstvení žánru, které odborná literatura reflektovala pouze po 

písničkáře osmdesátých let s případnými přesahy tvorby těchto písničkářů v letech devadesá-

tých. Sledovali jsme trajektorie písničkářů a jejich tvorby v rámci jednotlivých desetiletí a 

pokusili jsme se rozšířit chronologii až po písničkářské autory vcházející na hudební scénu po 

roce 2010. Tito nejmladší písničkáři, až na výjimky, představují sice povětšinou konstrukce 

utvořené trhem populární hudby a infiltrují v písňových textech především prostředky popové 

a kýčové poetiky. Tento rys pouze zesiluje tezi o nižším uměleckém charakteru populárních 

forem; to by ale nemělo být příčinou toho, aby byl zcela eliminován zájem literární a hudební 

vědy o interpretaci žánru. 

To problematizuje taktéž pojetí písně jako komplexního celku, který se skládá ze slož-

ky hudební a ze složky textové. Zmínili jsme několik přístupů práce s textovou složkou písně: 

některé zavrhují její samostatné uchopení, jiné ji naopak přijímají. Rozhodli jsme se v této 

problematice jít střední cestou třetího přístupu, ve kterém jsou obě složky v rovnocenném 

vztahu a každá poskytuje pro analýzu sémantické a požitkové komplexnosti dílčí výsledky. 

Píseň je primárně hodnocena na základě hudební realizace, čímž se dotýká z větší části vědy 

hudební. Pokud se zaměříme na obsah hudebních kritik a recenzí: jejich výpovědní hodnota se 

většinou týká auditivních a jiných mimo-textových hodnot. Tím se může zdát, že tato úloha 

náleží vědě literární, ale ani u té se textová složka nedočkává výrazné pozornosti. Příčinou tu 

může být její náležitost do sféry pole populárního umění. V našem výkladu se na příkladu 

folkové písně snažíme diskurz populárního umění zahrnout do zájmu literární vědy a texty 

těchto písní do určité míry osamostatnit. Navazujeme tím na teze F. Trávníčka: respektujeme 

spojité účinky textové i hudební složky písně a pociťujeme povinnost analyzovat písňový text 
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jako „text“ – „jen takto jsme totiž schopni objevit jeho skryté, dosud neviditelné estetické 

možnosti.“ 551 

Při práci s druhým diskurzem, s diskurzem humoru, jsme se snažili utvořit novou per-

spektivu zahrnující v kombinované podobě již existující teoretická východiska (teorie skriptů, 

stereotypu, každodennosti, požitků ad.). Je obtížné určit v synchronním i diachronním hledis-

ku komickou podstatu jevů, neboť samotný komický efekt nelze vymezit žádnou teorií ani 

jiným uceleným názorem, pokud nezdůrazníme primární pozici komiky samotné. Odlišili 

jsme komiku a humor jako dvě kategorie, které se liší na základě záměrnosti a nezáměrnosti. 

Tato distinkce byla převzata z většiny odborné literatury k tématu; ta ale v mnoha případech 

definuje humor jako jednu z konfigurací komiky (Borecký). V našem pojetí byl humor pový-

šen do hierarchicky srovnatelné pozice s komikou, ve které záměrně využívá zbylých konfi-

gurací a komických teorií (superiority, inkogruence, relaxace). Humor do společenského pro-

storu vstupuje na bázích fyziologických i sociokulturních a představuje typ antropologické 

konstanty.  

Antropologický charakter diskurzu humoru nás odkázal k širšímu (a nikoliv celkové-

mu) náhledu na jeho podstatu a poslání. Humor byl v této práci pojat jako struktura několika 

znakových systémů a jako koncept ideálně-typické konstrukce. Z hlediska znakových systé-

mů byl humor popsán jako znak systému jazykového (skriptorálního), (anti)mytologického, 

kulturního a pop-kulturního (požitkového). Rámec každého systému poskytuje pro humor 

dílčí významy k osvětlení sémantického potenciálu celkové humorné diskurzivní formace a 

jejího narativu. 

Narativní charakter humoru byl v práci rozváděn na příkladu vybraných narativních 

kategorií české folkové písně (písničkář, posluchač, vypravěč a postavy v písních, chronotop). 

S nápomocí těchto základních narativních kategorií jsme se pokoušeli vymezit několik zá-

kladních okruhů narativních kategorií k utváření humorného písňového textu. Zkoumali jsme 

narativní strategie z hlediska komických konfigurací a způsobů zesměšnění; z hlediska jazy-

kových, textových, komunikačních, hudebních a hudebně-diskurzivních prostředků. 

V závěrečné příkladové části jsme se pokusili předložit příspěvek k diskusi o české ná-

rodní povaze skrze ideálně-typický obraz malého českého člověka v textech folkových písní. 

Kategorizace písňových narativů byla provedena tematickým a motivickým způsobem zobec-

nění autorského požitku. Tímto způsobem zachováváme demokratický charakter humoru a 

                                                           
551 Trávníček 2003: 769 
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otevíráme prostor pro možné navazující výzkumy a diskuse. Pokud bychom zobecnili některé 

rysy humoru v české folkové písni jako prezentovaného obrazu národní povahy, můžeme říct, 

že jde o humor protestní, hravý a sebereflexivní. Humor vždy napomáhal českému člověku 

osvojit si svět, odhalit kreativní vztah mezi žitým světem a jazykem, uvolnit přebytečnou 

energii a přežít nepříznivé časy. Zaměřuje se na širokou škálu témat a motivů a svým recesis-

tickým a referenčním charakterem je schopný plnit funkci média paměti. 

Tímto příspěvkem bychom chtěli do budoucna vyzvat k několika navazujícím úkolům: 

1) k aktualizování odborného zájmu o fenomény folkové písně a písničkářství v rámci jednot-

livých částí kulturního a společenského pole; 2) k utvoření praktických výzkumů využívají-

cích navrhnutých perspektiv znakovosti humoru s ohledem na jeho výrazovou a obsahovou 

stránku; 3) k utváření dalších perspektiv humorných a písňových znakových systémů; 4) 

k otevření diskuse nad tématy a motivy českého humoru z hlediska jeho sémantické kom-

plexnosti a požitků; 5) k využití humoru jako prostředku k pochopení obrazu národní identity. 
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