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Anotace 

Tato diplomová práce bude zkoumat současné hudební texty v populární a 

vědecké rovině za cílem odborně zhodnotit možnost vlivu písňových textů na 

historické vědomí posluchače. Dále se bude také zabývat důvody, proč jsou 

dějiny častým tématem písňových textů, různými možnostmi interpretace 

informací předávaných v těchto textech, možností dezinterpretace, vlivu 

použitých prostředků jako je například jazyk, forma projevu, znaky, složení, 

masovost atd… Každému vybranému interpretovi bude věnována různá 

pozornost dle množství historického obsahu a příbuzných projevů v jeho textech. 

Výsledkem této práce by tak měl být ucelený vědecký obraz dané problematiky. 
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Abstract 

This thesis will be examining current song lyrics in popular and scholarly way 

to professionally judge possibilities of real impact of this lyrics to a historical 

consciousness of the listener. Then it will be following up the reasons why are 

historical topics so frequentative in song lyrics, various ways of interpretations, 

way od misinterpretations, influence of used instrument like language, form of 

the performance, sings, composition, mass character etc… To every each chosen 

interpret will be dedicated concrete and specific space in this thesis by the 

amount of the historical impact in his work. The result of this thesis should be 

very integrated and educated view to this subject of interest. 

 

Keywords 

Music, song lyrics, interpretation, historical consciousness, Europe, external 

impacts 
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Úvodem 

 
Z hlediska mimovědeckých interpretací historické skutečnosti je oblast 

písňových textů, zájmena současných písňových textů, jednou 

nejopomíjenějších, přesto, že současné písňové texty mohou a ve svém důsledku  

mají vliv na historické vědomí, zvláště pak mladších generací. Ale jaký je tento 

vliv?  Jedním ze základních problémů, kterými se tato práce zabývá, je jasné, 

jednostranné a subjektivní hodnocení historické informace, která je předávána 

formou písňového textu. Tato přímočarost sdělování historických obrazů je pak 

často méně vnímavými posluchači chápána jako neměnné, snadno 

zapamatovatelné faktum, které bývá ve své jednoduchosti reinterpretováno 

dalším jedincům. Vzniká tak jakýsi efekt „tiché pošty“ a dochází k velmi 

snadnému dezinformování širší neodborné veřejnosti.  

 V této práci se však nevěnuji jen problémům spojeným s výkladem 

historie formou písňového textu – respektive s vlivem prostého primárního 

výkladu posluchačem na jeho historické vědomí a případného následného šíření 

dezinformace, ale také kvalitativní skladbě současných písňových textů 

z vybraných okruhů zasažených historickými reflexemi z hlediska kvality 

formy. Zkoumáním, zdali forma nebyla na úkor předávané informaci, 

zkoumáním kvality formy jako takové, nebo nebyla-li poškozena, nebo 

modelována informace na úkor formy, což je – dle obecného předpokladu a 

zkoumaných prvků – případ daleko častější. Zkreslení něčím, čemu se tradičně 

říká „umělecká licence“. Problém se ovšem objevuje ve chvíli, kdy interpret 

sděluje „svůj názor“ – nebo to alespoň tvrdí – pak je nutné být s interpretací textů 

velice opatrný, protože se sice stále jedná o historickou reflexi, nicméně již 

jednou ovlivněnou vědomím jedince, to samozřejmě znamená obvykle enormní 

pokřivení informace. Dalším pohledem může být pohled národní. Případ kdy 

interpretace historické události má důležitý vliv na ztotožnění určité skupiny s 

historickou událostí. 

 Historické vědomí jedince v dnešní době je, rámcově vzato, utvářeno 

z velké části historickými reflexemi na popularizační rovině. Tato majorita je 

podivnou kombinací umění a politiky. Hovořili bychom především o 

historických filmech, dokumentech a pseudo-dokumentech, historických 

románech, ideologické propagandě, politice, ale také architektuře, výtvarném 
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umění a v neposlední řadě tedy i umění hudebním. Pozoruhodně je hudební 

“průmysl” právě tím nejmasovějším nevědeckým producentem historické 

skutečnosti (nebo skutečnosti ahistorické).  

 Samozřejmě cílem této práce není pouze hledat problémy související 

s tématem, ale předně o tomto tématu odborně informovat a detailně jej (ve 

vybraných tematických okruzích-protože by bylo velmi obtížné, takřka 

nemožné, obsáhnout jej v takovéto práci celé) rozebrat. Je mi ctí, že k tomuto 

tématu přistupuji komplexněji, dle dostupných zdrojů, jako první, přestože dílčí 

zpracování zabývající se jednotlivými žánry nebo umělci a historickým textem 

nebo podtextem jejich písní již na akademické půdě vznikly. Proto se stavím ke 

zvolené problematice s respektem a velmi nerad bych postupoval jakkoliv 

tendenčně. Prosím také o shovívavost z hlediska výběru příkladů a žánrů, či 

celých tematických okruhů, které jsem ve své práci zvolil – byly vybrány jako 

reprezentativní vzorek, který má napomoci sestavení ucelené teorie, která bude 

co nejobecnější a co nejvíce vypovídající. Z hlediska tematizace historických 

reflexí jsem volil okruhy s nejčastějším zastoupením ve zvolených vzorcích a 

jsou to tedy tyto následující: 

- Mytologie (antická, severská, mayská apod.) a pseudo-historická 

témata 

- Hrdinská témata  

- Biblická témata 

- Středověká témata 

- Popisy bitevních střetů 

- Historické zvraty 

- Reflexe literatury 

- Druhá světová válka 

- Národní a ideologická problematika 

- Současné dějiny 

 

Dále je také důležitý přímo sémantický rozbor1 jednotlivých textů – jejich 

korelace v přímé souvislosti s interprety. Jednotlivé detaily, použité znaky, síla 

hudebních momentů, které podtrhují interpretované informace (text samotný). 

                                                           
1 2009 ECO — Umberto ECO: Teorie sémiotiky. Praha 2009 
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Kompozice, rytmus, charakter (oslavný, baladický, historizující z hlediska 

nástrojů, použité výrazy k deskripci jednotlivých událostí).  

 Níže jsou uvedena a na úvod stručně popsána dílčí témata, které jsou v 

této práci zkoumána a řešena. 

 

Interpretační etika 

Do úvodu této práce patří také další oblasti, kterých se v jednotlivých okruzích 

budu dotýkat. První bychom mohli nazvat interpretační (historickou-

historiologickou) etikou. Tedy zdali je správné, vhodné (etické) z pohledu určité 

skupiny vyjadřovat se o historických událostech, přesto nebo právě proto, že se 

většinou jedná o interpretaci amatérskou. Ve zcela zjednodušeném příkladu 

(kterému bude věnována v této práci konkrétní část) lze zmínit například 

bombardování německých měst během druhé světové války23 nebo úryvky z 

krymské války4 (myšleno střet v polovině 19. století), nebo obrana vídně před 

Turky roku 16835. Kam až lze zajít a do jaké míry je to etické. Může britský 

umělec prezentující text písně o bombardování německých měst během druhé 

světové války s touto písní v dnešním Německu vystupovat? Bylo by správné, 

vzhledem k dnešnímu vnímání světa, složit píseň s tématikou bombardování 

Londýna německými Messerschmidty ve stejném období, bylo by možné 

takovou píseň prezentovat Britům? Je únosné vytvářet historické konstrukce a 

prezentovat je jako fakta (třeba na reálném základu, nicméně v důsledku 

smyšlené)? Tedy co je úsnoné z hlediska historických věd nebo z hlediska 

umělecké licence, k jakým závěrům je možné dojít a jak na problematiku 

nahlížet. 

Při náhledu na etickou stránku publikování a interpretace historizujících textů je 

třeba zmínit také tržní stránku věci. Stále se jedná o výdělečnou činnost těchto 

interpretů. Musí tedy skladatel počítat s možností, že ho publikace (nebo 

interpretace) konkrétní historické události může z obchodního hlediska v 

                                                           
2 1990 IRON MAIDEN — Bruce DICKINSON, alb. No Prayer for the dying, 01 Tailgunner 1990 
3 Pozn. ke konkrétnímu písňovému textu ve formátu : ROK INTERPRET —Skladatel, album, 
pořadí, píseň a rok vydání alba, singlu nebo rok zveřejnění písně 
4 1983 IRON MAIDEN — Steve HARRIS, alb. Piece of Mind, 05 Trooper 1983 
5 2014 NACHTBLUT — Nachtblut, alb. Chimonas, 02 Wien 1683 2014 



 

 

 

 

 

9 

daném regionu poškodit, respektive má-li subjektivní interpretace historických 

událostí ideologickou sílu umělce ekonomicky poškodit?  

Pokud historik vynáší “soudy” v nějaké publikaci v nákladu o maximálně 

několika desítkách tisících výtisků je zasažena především odborná (vzdělaná) 

veřejnost, která přistupuje k dané problematice většinou již s utvořeným 

názorem, který se bude třít s publikovanými informacemi. Jenže v případě 

písňového textu, který je šířen v milionových nákladech hudebních alb a na 

veřejných koncertních akcích je informace šířena bez vysvětlení a zejména 

neodborné většině. Navíc nebylo by dobré marginalizovat emoční stránku 

jakéhokoliv umění - připustíme-li fakt, že umění není jen obchodním artiklem, 

ale je objektem přenosu emoce (což může být samozřejmě spojeno s obchodními 

záměry umělce). Jednodušší smýšlení posluchače (myšleno ve srovnání s 

odborníkem) je nejspíš něco s čím musí umělec počítat a přizpůsobit tak svému 

posluchači text písně, pokud se interpret přímo nesnaží vzbudit ve svém 

“zákazníkovi” rozpor. 

 

Jazyková bariéra  

V současné evropské hudební tvorbě můžeme po jazykové stránce rozlišit dva 

hlavní proudy, v dnešní době již téměř vyrovnané. V dřívější době ( cca 1980 - 

2000) byl dominantním první z nich - to jsou písňové texty psané v angličtině. 

Anglicky psané texty byly (a ještě stále jsou u některých posluchačů) 

problematické zvláště ve tehdejším (a následně bývalém) Východním bloku. 

Vlastně jejich interpretace byla a je problematická (pokud stále hovoříme o 

skupině posluchačů, kteří danému jazyku nerozumí a nemají zájem nebo 

možnosti dostat k překladům písní do národního jazyka). Druhou skupinou 

umělců jsou ti, kteří skládají texty v národních jazycích. Dříve tito umělci 

publikovali v národním jazyce hlavě ze dvou důvodů: a) neovládali žádný jiný 

jazyk než svou mateřštinu; b) chtěli se zaměřit na lokální posluchače. Dnes je 

návrat k národnímu jazyku jakýmsi již druhou desítku let přetrvávajícím 

trendem, nicméně většinou umělci mají zájem oslovit i zahraniční publikum. V 

souvislostí s dělením na tyto skupiny a jejich rozboru a odlišení je jistě nutné 

podotknout, že nejvýraznější hudební scéna v Evropě, ta britská, používá svůj 

národní jazyk jako internacionální už od počátku a je v tomto směru poněkud 
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zvýhodněná oproti umělcům z ostatních zemí. I této dílčí problematice bude 

věnována část práce. 

 

 

 

 

Text vs. hudba 

Často je také možné setkat se s názorem, což velmi úzce souvisí s jazykovou 

vybaveností posluchače, že text je druhotný. Spousta posluchačů, dle svého 

vlastního tvrzení, vnímá pouze hudbu. Fonetickou stránku věci. Nicméně i 

fonetická stránka nese stopy historických reflexí. V písních se můžeme setkat s 

různými (např. pochodovými) “riffy”, které podtrhují témata jednotlivé skladby, 

tedy i textu. Většina z těch posluchačů, kteří “nevnímají” texty dojde alespoň k 

překladu názvu písně. Její text (obsah textu) si následně formují dle představ s 

ohledem na zvukomalebnost použitých slov. Při realizaci této práce jsem narazil 

na velmi důsledné a promyšlené používání výrazných hudebních prvků a 

aplikace zvukomalby slov v návaznosti na historizující obsah písňového textu. 

To je bez pochyby příkladem velmi dobré a trpělivé umělecké práce. Ovšem při 

pohledu z druhé strany, lze nahlížet na implikaci takových (podprahových) 

prvků jako na cílené a srovnávat je například s propagandou. Chce současný 

umělec ovlivňovat ideologicky své posluchače? Ztotožnění vede k sympatii, což 

může mít za následek vyšší prodejnost (zisky) v budoucím působení interpeta na 

scéně. Jedná se tedy o zneužití historie k obchodnímu nebo ideologickému 

záměru (čímž se vracíme k otázkám vzneseným v předchozích bodech úvodu 

práce)? 

Vizualizace 

Videoklipy a živá vystoupení. Nedílná součást hudebního průmyslu posledních 

sedmdesáti let. Ať hudební videoklip nebo živé vystoupení vždy odráží písňový 

text v různých formách prezentace. Rozdíl je samozřejmě v textech lyrických 

ických. Lyrické texty ovšem nebývají nositeli historických 
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vzkazů (nebo jen výjimečně). Je tedy potřeba zaměřit se na texty epické (nebo 

lyricko-epické).  

 V hudebním videoklipu je příběh textu přenesen do jakéhosi mikrofilmu. 

Finanční možnosti interpreta většinou předznamenávají kvalitu takového 

záznamu. Pokud se jedná o velké historické výjevy (např. bitvy), umělci většinou 

nejsou schopni (nebo nechtějí z důvodu rentability) investovat dostatek 

prostředků pro vytvoření odpovídající scény. Často vznikají videa sestříhaná z 

již natočených filmů nebo reálných záznamů (když budeme mluvit o moderních 

dějinách, ke kterým záznamy existují. Pokud píseň s historickou informací 

nebyla opatřena vlastním videoklipem, často se stává, že posluchači na internetu 

vytváří videa vlastní tak, že sestříhají existující film. Vznikne tak dvojí 

interpretace sloučená v jeden celek. 

 Živá vystoupení moderních (zejména globálně známých) interpretů jsou 

velice nákladnou záležitostí. Pokud se v nich tedy vyskytují jisté historické 

reflexe6 (reagující na text nebo celkovou historizující tématiku umělecké 

skupiny), jsou z technického hlediska velmi vydařené. Drahé kostýmy, 

pyrotechnika, zbraně, kulisy, světelné efekty. Navozují dojem autentičnosti 

(podobně např. jako ve filmech Otakara Vávry), snaží se prodat myšlenku, 

zrealizovat příběh přímo před očima diváka. Působivost takových vystoupení 

bohužel může opět vzbuzovat naprostou důvěru publika (resp. jeho části) ve 

validitu (v textu i vizuálně) sdělovaného příběhu. Příklady (pozitivními nebo 

negativními) a ahistorismy těchto detailů některých živých vystoupení se také 

budou věnovat části této práce, protože se jedná o vlastní reakci na vlastní text 

samotného interpreta.  

 

Rozbory příkladů jednotlivých textů z vybraných okruhů 

Tato práce je postavená na přímých rozborech příkladů jednotlivých textů (nebo 

jejich částí) z vybraných výše uvedených tematických okruhů. Pokud se nebude 

jednat o český text (jak tomu bude ve většině případů), bude daný úryvek bude 

mít vždy patřičným odkazem opatřený český překlad7. Rozbory 

                                                           
6 často se stává, že sám autor oddělí vizuální stránku od tématu textu (nereaguje na text) 
7 nebo poznámku s uvedením, že se jedná o vlastní překlad 
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budou převážně reagovat na platnost historické informace v textu sdělené8 a na 

pravděpodobný vývoj reakce na sdělovanou informaci, to zvláště v zemích, kde 

se výrazně změnila politická situace během doby, která je v této práci zkoumána. 

Dále bude také rozbor sledovat míru “umělecké licence” použité v daném textu 

nebo úryvku či výtahu, jazykovu a syntaktickou stránku textu vzhledem ke 

sdělované informaci, konkrétně míru stylizace použitou k interpretaci historické 

informace, bylo-li nutné tak učinit a jestli byl umělecký záměr jediným důvodem 

k potřebné stylizaci, nebo zda hraje roli národní a ideologické (proti-

ideologické) smýšlení umělce. Každý úryvek (resp. jeho autor) bude zasazen do 

souvislosti s celkovým dílem interpreta, dle dostupných informací o něm, a s 

dobou ve které vznikl. 

 

Čerpání zdrojů 

Jelikož se v závazných směrnicích pro tvorbu písemných prací (citační úzus 

fakulty) nenachází směrnice pro citování audio nahrávek a většina textů je 

sepsána pouze v tzv. bookletech9 vždy u příslušného hudebního alba (s výjimkou 

některých zvlášť vydaných zpěvníků), používám v této práci pro citování 

jednotlivých písňových textů (nebo jejich částí) předepsanou směrnici pro 

citování monografií v drobně upravené formě: ROK INTERPRET — 

SKlADATEL (interpret), album, pořadí, píseň a rok vydání alba, singlu 

nebo rok zveřejnění písně. Pokud se jedná o hudební nahrávky, které se nedají 

(nebo ani nikdy nebyly vydány) zapůjčit nebo zakoupit na pevném nosiči, 

obracím se k zdrojům internetovým. V současné době nejširší a nejdostupnější 

hudební databází je internetová doména Youtube.com. Tyto “prameny” slouží v 

této práci jako primární zdroje. K deskripci historických událostí, a následné 

komparaci je pak použito zdrojů sekundárních a terciárních. Na konci práce v 

seznamu použité literatury pak bude soupis všech použitých hudebních děl 

(pokud nebyly nebyly vydány, bude uvedeno jinak). Některým interpretům 

(zvláště těm s dlouhodobým globálním působením) bude věnován větší prostor, 

než jiným - cíleně, jejich vliv je díky míře  

                                                           
8 dle dostupných sekundárních zdrojů 
9 drobná publikace nebo leták v příbalu alba opatřená texty písní a dalšími informacemi popř. 
fotografiemi 
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působnosti větší než u ostatních nebo těm, kteří zásadním způsobem přispěli ke 

změnám v hudební kultuře nebo změnili pohled na ni jako na celek, či významně 

ovlivňují její vývoj.

 

Rozbory příkladů písňových textů 

 

Mytologická a pseudo-historická témata 

 

Prvním vybraným okruhem jsou témata z mytologie. Písňové texty texty 

zaměřující se na starověké pověsti, na antická božstva, staré severské příběhy, 

zaniklé nebo transformované civilizace obestřené jistým historickým tajemstvím 

(falsem). V mnoha případech souvisí s národní příslušností interpreta a reflektují 

národní uvědomění, respektive ztotožnění se s vlastní historií nebo touhou po 

příslušnosti k historickému národu (zejm. Skandinávie). Obecně nejčastějšími 

motivy jsou ty také obecně nejznámější, totiž báje antického Řecka. 

 Jedním z nejrozšířenějších je Ikarův příběh - tedy často nejen ve formě 

příběhu, ale také formě lyricko-epické. Neobvyklé není ani použití Ich formy10. 

Prvním příkladem je písňový text skladby Flight of Icarus11 od britské heavy-

metalové skupiny Iron Maiden12. Iron Maiden založil ve Velké Británii roku 

1975 baskytarista Steve Harris, který je stále hlavním skladatelem a textařem 

skupiny. Je ovšem známo, že se na tvorbě podílí společně a takřka vždy v 

přiloženém bookletu každého alba uvádějí autora písně. Jsou velmi dobře známí 

svými historicky tematizovanými texty. Často používají velmi výrazné 

emocionální prvky, kombinují silné hudební momenty s velmi čistým, v jistých 

místech až operním typem zpěvu. Uměle ale velmi sofistikovaně dokáží jejich 

písně navodit velkolepou atmosféru a zároveň v nich lze nalézt velmi osobní 

přístup. Vzhledem k oblibě historických témat v jejich tvorbě se propracovali 

téměř do všech v této práci zastižených okruhů. 

  

                                                           
10 vypravování příběhu z pohledu první osoby 
11 1983 IRON MAIDEN—Adrian SMITH/Bruce DICKINSON, alb. Piece of Mind, 03 Flight of 
Icarus 1983 
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Maiden vyhledáno 15.5.2017 

https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Maiden
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Úryvek ze středu písně Flight of Icarus s částí refrénu:  

 

Now the crowd breaks and a young boy appears 

Looks the old man in the eye 

As he spreads his wings and shouts at the crowd 

In the name of God my father I fly. 

 

His eyes seem so glazed 

As he flies on the wings of a dream, 

Now he knows his father betrayed 

Now his wings turn to ashes to ashes his grave. 

 

Fly, on your way, like an eagle, 

Fly as high as the sun13 

 

V překladu: 

 

Pak se rozestoupí dav a objeví se mladý chlapec, 

pohlédne starci do očí. 

Jak roztáhne křídla volá do davu: 

“Ve jménu božím, otče, já letím!” 

Jeho oči urputně hledící, 

jak letí na svých snových křídlech, 

nyní ví, že ho otec zradil, 

nyní se jeho křídla mění v popel a popel v jeho hrob. 

 

Leť svou cestou, leť jako orel, 

leť tak vysoko, jako je Slunce.14 

 

 

 

 

                                                           
13 Aby nebyla narušena skladba a fonetika textu ponechávám v původním řádkování, 

stejně tak u překladu. 
14 vlastní překlad 
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Pomiňme fakt, že zvolání “Ve jménu Božím…” se do antické báje příliš nehodí. 

Ve své základní rovině může tento text mít jako přenesená informace do jisté 

míry edukativní charakter snad jen pro někoho, kdo tento příběh vůbec nezná 

(připustíme-li, že by bylo účelem, že tento konkrétní text měl mít vzdělávací 

charakter, což s největší pravděpodobností nebylo cílem autora). Velké míra 

emocionality pak umocňuje dojem z tragické Ikarovy smrti. To vše předneseno 

v čistých vysokých tónech. 

 I v dalších textech se skupina Iron Maiden odvolává ke starověké 

mytologii. Je třeba zmínit zmínit píseň Powerslave15 ze stejnojmenného alba z 

roku 1984. Tentokrát je titulní píseň desky situována do Egypta, čemuž je 

přizpůsoben i obal CD. Celé album má historizující charakter přesto “coveru” 

tematicky odpovídá pouze titulní píseň. Text vypráví o posedlosti posmrtným 

životem, o moci v kontrastu s otroctvím. Meritem textu je, že všichni se nakonec 

stanou otroky moci smrti. Dobré by bylo ocenit schopnost zakomponovat jména 

staroegyptských bohů do melodicky čisté linky.  

Iron Maiden pracují s jistou historizující, mytologickou (mýtickou až 

fantastickou) tématikou napříč svou tvorbou již od svého počátku. Mezi další 

takové texty z pera zejména Bruce Dickinsona  a Steve Harrise lze jmenovat 

texty písní The number of the Beast16, Dance of Death17 a v neposlední řadě také 

texty písní z posledního řadového alba  The Book of souls: If Eternity should 

fail, Great Unknown, The Book of souls18.  

 

Refrén písně The Book of Souls ze stejnojmenného alba: 

 

Prophecy of sky gods, the sun and moon 

Passing of old ways will come true soon 

Falling of ages, forest of kings 

The lost book of souls, destruction begins  

 

 

                                                           
15 1984 IRON MAIDEN—Bruce DICKINSON, alb. Powerslave, 07 Powerslave 1984 
16 1982 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. The number of the Beast, 05 The 

number of the Beast 1982 
17 2003 IRON MAIDEN—Janick GERS, Steve HARRIS, alb. Dance of Death, 05 

Dance of Death 2003 
18 2015 IRON MAIDEN—Iron Maiden, alb. The Book of souls, 01 If eternity should fail 

+ 03 Great Unknown + 06 The Book of souls 2015 
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Překlad: 

 

Proroctví nebeských bohů, slunce a měsíce, 

překročení starých cest, přijde v pravdě brzy. 

Pád věku, les králů 

Ztracená kniha duší, přichází zkáza19 

 

 

Ještě jiná píseň také o Ikarově pádu (Sturz des Ikarus)20 pochází z alba z 

příznačným názvem Antik od německé dark-metalové skupiny Nachtblut21. Celá 

tato deska má historizující charakter od témat antických, přes biblická, až ke 

středověkým. 

 

Úryvek z písně Sturz des Ikarus: 

 

Sie folgten ihren Worten 

warteten die ganze Nacht 

So tat sich die Sonne auf 

und hielt was sie versprach 

Sie schenkte ihnen Wachs 

Und dazu ein Federkleid 

 

So waren sie beide 

für die Flucht bereit 

So schuf er Flügel 

für sich und seinen Sohn 

Hoch will er fliegen 

Die Freiheit ist der Lohn 

 

Ikarus 

Alles ist so wie es sein muss 

 

 

                                                           
19 vlastní volný překlad 
20 2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 06 Sturz des Ikarus 2009 
21 http://nachtblut.com vyhledáno 15.5.2017 

http://nachtblut.com/
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Překlad: 

 

Tak následovali jeho slova22 

čekali celou noc 

Pak se slunce rozzářilo 

a dodrželo své slovo 

darovalo jim vosk a šaty z peří 

 

Tak aby byli oba dva 

připraveni na svůj let 

on vyrobil křídla 

pro sebe a svého syna 

vysoko chce létat 

svoboda je mu odměnou 

 

Ikarus 

vše je tak, jak má být23 

 

Tento text je o poznání narativnější. Celý příběh je vypravován důkladněji, s 

přísnou náležitostí na hlavní motiv. Němčina si vystačí s kratším frázováním. 

Refrén je potom jednodušší, jen doplňuje příběh v melodicky jinak stavěných 

částech písně.  

Notoricky známý příběh Daidala a Ikara se objevuje v různých 

uměleckých zobrazeních napříč století a je stále oblíbený pro svůj hořký konec, 

ironický zvrat a morální poučení. Z výše uvedeným písňových textů bychom 

mohli ale slyšet spíše melancholické vyznění příběhu. Ikarus je zobrazen jako 

oběť své nevědomosti. Báje, která je veřejnosti tak dobře známá je spíše 

zajímavostí ve svém častém připomínání. Vliv takového písňového textu na 

historické vědomí zůstává ovšem vzhledem k tématu zcela okrajový. Může jen 

šířit povědomí o příběhu. 

 

 

                                                           
22 myšleno Slunce, proto v němčině ženský rod 
23 vlastní volný překlad s pomocí slovníku (https://slovnik.seznam.cz/de/?q= vyhledáno 

dne 15.,5.2017) 

https://slovnik.seznam.cz/de/?q=
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Další antický příběh připomíná píseň ze stejného alba s názvem 

Gedenket der Toten24. Tentokrát reflektuje pověst o Tantalovi, který několikrát 

přelstil smrt, text je v tomto případě vcelku lyrický (prvoplánově není nositelem 

historické informace). Zajímavostí je fakt, že byla tato píseň na závěr alba 

nazpívána též v řečtině25 jako pocta inspiraci, která byla kapele poskytnuta. 

 

Mimo ostatní hudební proudy se v posledních dvaceti letech vyčlenil také tzv. 

Viking-metal o němž už vznikli dokonce samostatné práce.26 Jedná se o zvláštní 

typ progresivní hudební tvorby, která je stylizovaná (pouze tematicky, z pravidla 

ne nástrojově) do raného středověku, období Vikingské společnosti. Bere si 

příklady z bitev, všedního života až po staré severské náboženství. Obliba těchto 

hudebních uskupení stále narůstá, nicméně forma tvorby je bohužel poněkud 

prvoplánová a povrchní. Tvůrci nepracují s reálným obrazem vikingů v dějinách, 

ač jde většinou o interprety ze Skandinávie, ale s obrazem Vikingů vytvořeným 

v romantickém období 19. století, tak jak je známe z oper Richarda Wagnera. 

Lze hovořit o snaze o identifikaci s vlastní minulostí, která je sice založena na 

reálném základu, v podstatných detailech se ale s moderními historickými 

poznatky rozchází a sehrává roli hlavně popularizační rovina a snadná 

přijatelnost pro posluchače. Mezi interprety, kteří se ponořili více do 

historiologické hloubky, a přesto (nebo právě proto) patří k nejznámějším 

reprezentantům tohoto stylu je skupina Amon Amarth, která sama sebe 

vyobrazuje ve svých textech ve válečnických skupinách Seveřanů. Jelikož celé 

zaměření kapely je dosti monotematické bude uvedeno jako příklad kompilační 

album Hymns to the rising sun, které vyšlo v září roku 2010 a úryvek z textu 

písně The Pursuit of Vikings27. 

 

 

 

 

                                                           
24 2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 04 Gedenket der Toten 2009 
25 2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 11 Gedenket der Toten (greichiesche 

bonus-track) 2009 
26 PODLENA 2015—Karel PODLENA: Interpretace a reflexe severské mytologie 

prostřednictvím tzv. viking metalových kapel (bakalářská práce na Filosofické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně). Brno 2015 
27 2010 AMON AMARTH—Amon Amarth, alb. Hymns to the rising sun, 09 The Pursuit 

of Vikings 2010 
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A ram is sacrificed 

Across the longship’s bow 

And as we set our sails 

A strong breeze starts to blow 

 

It carries us out to sea 

With hope of fame and pride 

And glorious all will be 

That with sword in hand will die 

 

Oden! Guide our ships 

Our axes, spears and swords 

Guide us through storms that whip 

And in brutal war 

 

Překlad: 

 

Beran je obětován  

na lodní přídi, 

a když napneme naše plachty 

silný vichr začne dout. 

 

Zanese nás na moře 

s nadějí na věhlas a pýchu. 

A každý bude slavný, 

kdo zemře s mečem v ruce 

 

Odine! Veď naše lodě, 

naše sekery, kopí a meče. 

Veď nás skrze bičující bouři 

a do kruté války.28 

 

 

                                                           
28 vlastní překlad 
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Zajímavé v tomto případě je, že i když se jedná o styl, který je jistým nástrojem 

národní identifikace Skandinávců se svými dějinnými předky, byla v celé tvorbě 

použita angličtina. Důvodů pro to může být hned několik. Tedy prvním důvodem 

je jistě melodická stránka věci, anglický jazyk je výrazně zpěvnější než 

Švédština. Druhým důvodem je záležitost internacionalizace interpreta. Snaha 

proslavit se nejen ve své zemi, ale také v zahraničí vede nejednoho umělce k 

volbě světového jazyka. Třetím důvodem může být rozměr ideologický, umělec 

nepředpokládá, že by období, ke kterému se ve svých textech vyjadřuje bylo 

charakterizovatelné současným moderním národním jazykem (což je správný 

předpoklad), a volí tak proto raději jazyk obecně známější. Koneckonců moderní 

angličtina má také část kořenů ve skandinávských jazycích. 

 

 Jiným hudebním směrem zabarvených tentokrát již vyloženě pseudo-

historicky je tzv. pirate-rock nebo pirate-metal. Spojení s historií je však 

absolutně okrajové. Pirátský motiv představuje víc než cokoliv jiného pouhou 

pózu. Snaha vyčlenit se z konvenčních odnoží kytarové hudby. Jisté historické 

motivy je samozřejmě možné v písňových textech a vystoupeních kapel nalézt, 

ale reflektování historické skutečnosti se omezuje prakticky jen na prostředí, do 

nejž jsou písně zasazeny. Mezi nejznámější představitele tohoto stylu můžeme 

zařadit hudební formace Running Wild (kteří se považují za zakladatele směru) 

z Německa, britskou hudební skupinu Alestorm, švédské Blazon Stone nebo 

španělské Red Flag Crew. Použitým jazykem zůstává angličtina.  

 

Refrén písně Bloody Island29 od skupiny Running Wild: 

 

Turn your back on Bloody Island 

Stay away from the sorrow and pain 

Its deadly poison's writing your name 

Turn your back on Bloody Island 

Where hell and all evil will reign 

 

 

 

 

                                                           
29 2013 RUNNING WILD—Running Wild, alb. Resilient, 10 Bloody Island 2013 
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Its fatal malice leaves you insane - oh Bloody Island 

 

Překlad: 

 

Odvraťte se od Krvavého ostrova. 

Vyhněte se utrpení a bolesti. 

Jeho smrtelný jed píšící vaše jméno. 

Odvraťte se od Krvavého ostrova, 

kde všechno zlo a peklo vládne. 

Jeho smrtelná zlost vás šílenými zanechá - ó Krvavý ostrov. 

 

Umělci realizující svou tvorbu ve žánrech hard-rocku nebo v různých 

metalových odnožích se snaží zaujmout své posluchače často velkou mírou 

děsivých nebo temných témat. V tomto ohledu může takový posluchač přijít do 

kontaktu také s různou upírskou tématikou. Stav je ovšem podobný jako o výše 

zmiňovaného pirate-metalu. Většina z interpretů čerpá z postmoderního 

zobrazování pověstí o upírech a vlkodlacích. Vliv na historické vědomí, i když 

v přeneseném slova smyslu je u většiny minimální. Výjimkou v tomto ohledu 

může být německá hudební formace Powerwolf se zpěvákem rumunského 

původu Attilou Dornem. Jejich texty jsou plné historismů a zasazeny do 

konkrétního prostředí pozdně středověké Transylvánie. Písňové texty skupiny 

Powerwolf jsou psány opět v angličtině, ale sem tam se objeví také part zpívaný 

latinsky. Stejně jako v případě Viking-metalu a pirate-metalu jsou různé 

historické konotace spojeny s jejich vystupováním na veřejných akcích. 

Zdánlivě zajímavá atmosféra má ovšem spoustu rušivých elementů, celková tvář 

kapely pak vypadá příliš plasticky a uměle, od historické stylizace se tak 

vzdaluje, ale stále přenáší nějakou historickou informaci, může tak mít vliv na 

historické vědomí posluchače. 

 

Příklad části textu (na další straně) skupiny Powerwolf z alba Blessed & 

Possessed z roku 2015 písně Armata Strigoi30: 

 

 

 

                                                           
30 2015 POWERWOLF—Powerwolf, alb. Blessed & Possessed, 04 Armata Strigoi 

2015 
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Stand up for God in the land of the Fire  

Bring on the Madness You're born to destroy  

Beyond the Trail of Tartarean Riders  

Armata Strigoi 

 

Before the Morning can break We retire  

The searing Heat of the Sun We avoid  

Await the dark proud Walachian Fighters  

Armata Strigoi 

 

Překlad části textu: 

 

Povstaňte za Boha v zemi ohně, 

přineste šílenství, jste zrozeni ke zkáze. 

Za stezkou tatarských nájezdníků 

Armata Strigoi (armáda nemrtvých)31 

 

Dříve než přijde ráno, ustoupíme. 

Vyhneme se spalujícím paprskům slunce. 

Vyčkejte na tmu, hrdí Valašští bojovníci! 

Armata Strigoi32 

 

Jako fakt se následně jeví skutečnost, že čím méně historizující charakter text 

písně má, tím ještě vyšší stupeň umělecké licence interpreti využívají. 

Mytologická a pseudo-historická témata patří také do jiné skupiny písňových 

textů vytyčené v úvodu této práce, ale většinou není přesně známo, odkud určitý 

mýtus nebo pověst pochází. Většině pozornějších posluchačů nejspíš neuniknou 

jisté nuance, které by je měly navést k informaci, že pokud samotné téma písně 

nestojí na reálných historických základech (alespoň základech), nebude možné 

z takových písňových textů přijímat jakákoliv validní fakta, která by snad mohla 

sloužit jako opora při vzdělání nebo diskuzi. Budeme-li  

 

                                                           
31 překlad z rumunštiny (https://translate.google.cz/?hl=cs&tab=TT vyhledáno 

16.5.2017) 
32 vlastní volný překlad 

https://translate.google.cz/?hl=cs&tab=TT
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předpokládat vnímavého posluchače, je nutné konstatovat, že v případě pseudo-

historických a mytologií inspirovaných textů je vliv na historické vědomí jedince 

nebo skupiny okrajový, až zanedbatelný, přestože zde může figurovat velká 

paralela k současnosti. Cílem autorů ve zmíněných případech ovšem ani nebylo 

posluchače informovat o faktech, ale spíše ho stáhnout do doby nebo děje, ve 

kterém se příběh odehrává. S použitím výrazných nástrojových linií a silných 

vokálních partů tento účel beze zbytku plní všechny zmíněné příklady takové 

tvorby, ovšem u těch, kteří se omezili pouze na jedno širší téma, lze vysledovat 

neustálé opakování textových motivů, ale i syntaktických spojení v jednotlivých 

frázích a verších. Vyčlenění a sebeurčení s sebou zřejmě nese i jisté limity, které 

by mohly v budoucnu pro takové interprety představovat vysokou překážku, přes 

kterou se nebudou dostávat snadno, proto je asi důležité být v takovém směru 

první, být jeho zakladatelem, než se příhodná témata rozeberou a nezbývá než 

plagiovat ostatní. 

 

 

Hrdinská témata 

 

Obecně oblíbeným prvkem v hudbě napříč staletími byla hrdinská témata. V 

dnes již historických operách a operetách se s nimi setkáváme velmi často a tato 

tematizace se nevyhnula ani moderní a postmoderní hudební scéně.  

 Tyto texty mají všechny obdobnou strukturu. Ve většině případů se jedná 

o jakýsi zkrácený epos popisující život nebo značnou část života jedince. Děj 

bývá obsahem slok post-moderního hrdinského písňového textu do refrénu písně 

je vepsáno jakési obecné zvolání o opěvovaném hrdinovi - nositelem historické 

informace jsou tedy sloky, zatímco refrény jsou vyznívají lyricky, mají být 

nositeli emoce, kterou se umělec snaží v posluchači vyvolat a připomenout tak 

výrazné osobnosti dějin ve dvou rozměrech.  

I když bude tento tematický okruh prostupovat všemi ostatními, rozhodl 

jsem se ho v této práci vyčlenit zvlášť, jelikož se jedná o zvláštní typ propagace 

osobnosti, který má některých případech až ideologické (propagandistické) 

ražení a pracuje již s utvořeným kultem nebo se kult určité osobnosti snaží 

vytvořit, osobnost popularizovat. 
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Prvním zmíněným písňovým textem bude v této sekci píseň Alexander the 

Great33, která uzavírá album Somewhere in Time z roku 1986 od již několikrát 

zmiňované (ještě bude zmiňována, vzhledem k své obsažnosti ve zkoumané 

oblasti) britské hudební skupiny Iron Maiden. Je tím nejtypičtějším příkladem 

hrdinského eposu v moderní písňové tvorbě. Na počátku písně je krátký recitativ, 

kde zastřeným hlubokým hlasem promlouvá Alexandrův otec Filip II. 

Makedonský ke svému synovi a tím celý příběh začíná:  

 

My son, ask for thyself another kingdom, 

For that which I leave is to small for thee. 

 

Překlad: 

 

Můj synu, hledej pro sebe další království, 

protože to jenž ti nechávám, je pro tebe příliš malé.34 

 

Kompletní skladba je dlouhá přibližně osm a půl minuty a kromě recitativu a 

krátkého “breaku”35 ji tvoří sedm slok a třikrát zpívaný refrén (poslední byl 

pozměněn tak, aby se příběh uzavřel, melodicky ovšem zůstává stejný). Písňový 

text samotný je unikátní tím, že byl autor schopen do něj zakomponovat všechny 

potřebné popisné řecké a perské názvy s tím, že melodická linka tím nebyla nijak 

narušena a celek působí zvukomalebně.  

 

Čtvrtá, pátá sloka a refrén textu písně Alexander the Great od skupiny Iron 

Maiden: 

 

King Darius the third, Defeated fled Persia, 

The Scythians fell by the river Jaxartes, 

Then Egypt fell to the Macedon king as well, 

And he founded the city called Alexandria. 

 

 

                                                           
33 1986 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. Somewhere in Time, 08 Alexander the 

Great 1986 
34 vlastní překlad 
35 moment, kde se píseň po textové nebo hudební stránce vymyká přirozenému 

následování refrénu a slok, v přesném překladu zn. zlom  
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By the Tigris river, he met King Darius again, 

And crushed him again in the battle of Arbela, 

Entering Babylon and Susa, treasures he found, 

Took Persepolis, the capital of Persia. 

 

Alexander the Great, 

His name struck fear into hearts of men, 

Alexander the Great, 

Became a god amongst mortal men. 

 

Překlad: 

 

Král Dareius III., poražen opouští Persii. 

Skythové padly u řeky Jaxartés. 

Stejně tak Egypt padl před makedonským králem. 

A on založil město Alexandrii. 

 

U řeky Tigridu, setkal se znovu s králem Dareiem. 

A znovu ho porazil v bitvě u Arbela. 

Vstupuje do Babylónu a Sús, kde nalézá poklady 

Dobyl Persepoli, hlavní město Persie. 

 

Alexandr Veliký  

Jeho jméno vyvolávalo strach v srdcích mužů  

Alexandr Veliký  

Stal se bohem mezi smrtelníky36 

 

Dalším hrdinským eposem z pera Steve Harrise, tentokrát ovšem daleko lyričtěji 

pojatým, je skladba The Clansman37, která byla inspirována životem Williama 

Wallace a jeho úlohou při skotských válkách za nezávislost na přelomu 

třináctého a čtrnáctého století. Text je výrazně méně výpravný.  

 

                                                           
36 vlastní překlad 
37 1998 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. Virtual XI, 04 The Clansman 1998 
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Zpěvákem kapely na albu Virtual XI z roku 1998 (a předchozí studiové desce X 

Factor z roku 1995) byl Blaze Bayley, již dříve známý z anglické hudební 

skupiny Wolfsbane. 

 

Část textu písně Clansman od skupiny Iron Maiden z roku 1998: 

 

I swear to defend 

And we'll fight to the end 

And I swear that I'll never 

Be taken alive 

And I know that we'll stand 

And we'll fight for our land 

And I swear that my bairns 

Will be born free 

And I know what I want 

When the timing is right 

And I'll take what I want 

I am the clansman 

 

Překlad: 

 

A přísahám bránit, 

a my budeme bojovat do konce. 

A přísahám, že nikdy  

nebudu polapen zaživa. 

A já vím, že budeme stát 

a bojovat za naši zem. 

A přísahám, že mí potomci 

se narodí svobodní. 

A já vím co chci, 

kdy je ten správný čas. 

A vezmu si to, co chci, 

jsem muž z klanu.38 

 

                                                           
38 vlastní volný překlad 
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Jiná hudební skupina evropského formátu, v posledních deseti letech velmi 

populární také v České republice, švédská kapela Sabaton chtěla přispět k 

popularizaci českého odbojáře  armádního generála Karla Janouška. Zpěvák s 

českými kořeny (matka pochází z bývalého Československa) Joakim Brodén 

napsal píseň Far from the Fame39 o tomto slavném československém válečném 

letci v roce 2012, tehdy jí také představil na hudebním festivalu Masters of Rock 

ve Vizovicích. Následně píseň vyšla na studiovém albu Heroes z roku 2014. Text 

byl opět napsán v anglickém jazyce. 

 

Úryvek textu písně Far from the Fame od švédské hudební skupiny Sabaton 

(první sloka, bridge40, refrén) 

 

As the great war is over and lost 

He's been wounded in war, he returns with awards 

Into battle again far from home 

From a far distant land, our Marshal command 

 

 

Home 

Siblings sent to their death 

His wife paid the ultimate price 

Still  

As the war rages on 

You are our guide 

 

Far, far from the fame 

Far, far away from the fame 

But we still remember your name 

Karel Janoušek! 

We mourn the day that you died 

 

 

 

                                                           
39 2012 SABATON—Joakim BRODÉN, alb. Heroes, 09 Far from the Fame 2014 
40 část písňového textu, která uvozuje další část, pomyslné hudební přemostění mezi 

jednotlivými částmi 
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So be our guide, Czechoslovakia's pride 

 

Překlad: 

 

Když končí velká válka a je ztracená. 

Byl zraněn ve válce, vrací se oceněný. 

Jde znovu do boje, daleko od domova, 

ze vzdálené země velí náš pán. 

 

Doma 

jsou posíláni sourozenci na smrt. 

Jeho žena zaplatí nejvyšší cenu. 

Stále 

když zuří válka 

jsi našim velitelem. 

 

Daleko, daleko od slávy. 

Daleko, předaleko od slávy, 

ale stále si pamatujeme tvé jméno: 

Karel Janoušek! 

Truchlíme v den, kdy jsi zemřel. 

Buď naším velitelem, pýcho Československa. 

 

Při poslechu této písně má ovšem člověk pocit, jakoby vznikla na objednávku, 

respektive pouze účelově s určitou snahou se zalíbit. Text je špatně zveršovaný, 

frázování je nelogické, příběh příliš jednoduchý. V internetových diskuzích lze 

však vypozorovat, že text vzbudil a stále vzbuzuje velký zájem. Český posluchač 

je zvídavý, když má možnost, slyšet o své zemi, i když se v textu nejspíš nedozví 

prakticky nic nového (bez přeceňování historického povědomí). Informační 

rovina textu, tedy přenos historické informace je v tomto případě na prvním 

místě. Rozšíření historického vědomí bylo vlastním účelem vzniku této písně. 

Právě proto, že vznikla účelně, ustupuje kvalita textu sdílení informací. 

Majoritně bývá pro hudebního umělcem prvořadé, aby sestrojili smysluplnou 

melodickou linku, která (v ideálním případě) úzce 
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obepíná text, eskaluje spolu s ním a zároveň se vyrovnává se zvukomalbou 

použitých slov a veršů. Pokud přenos informace, ideologická stránka textu, 

převažuje nad uměleckým pojetím, je to určitá změna proti konvencím. Změna 

poměrně násilná. Interpret lavíruje mezi pozicí umělce a posla zpráv. Tato určitá 

dvojakost působí schizofrenním dojmem. 

 Album Heroes od skupiny Sabaton vypráví v celém svém rozsahu 

příběhy postav druhé světové války (kam je obecně směřována celá jejich 

tvorba). Na jedné straně zobrazuje vojáky 12. armády Wehrmachtu generála 

Waltera Wencka (píseň Hearts of Iron41) při obraně Berlína roku 1945, které 

generál nařídí vzdát se americkému velení, aby jeho muži nepadli do rukou 

sovětům. Na straně druhé například příběh o Polákovi Witoldu Pileckém, který 

založil tajnou odbojovou armádu na okupovaném území. Album má díky svému 

zvuku a do jisté míry také hlasu zpěváka (stejně jako ostatní skladby a alba 

kapely) jakýsi pompézní a oslavný charakter, který ne vždy přísluší zvolenému 

tématu.  

 Jiného válečného hrdinu, tentokrát z první světové války, si vypůjčila 

přímo do názvu dnes již neexistující německá hudební skupina Richthofen. 

Název skupiny neměl spojitost se jménem žádného z členů hudební formace. 

Ovšem k existenci skupiny se vyjádřili přímo potomci Manfreda von Richthofen 

a podlehli názoru, že násilný charakter hudby a textů kapely by mohl poškodit 

jméno jejich předka. Rodina požádala hudební skupinu o změnu názvu a 

vyhrožovala soudním procesem, což vedlo k definitivnímu rozpadu formace.42 

Některé texty skupiny Richthofen snad měly okrajově historizující charakter 

(např. skladba Der Jüngste Tag, Kill for Allah nebo Goin´ out West)43. Nedá se 

ale - mírně řečeno - prohlásit, že by měl projev kapely smířlivý charakter, nebo 

že by texty sloužily k poctě válečného letce. Jedna z písní z prvního alba 

Seelenwalzer (v překladu Valčník duše) nese např. název Jungfernflug44, což je 

možno přeložit jako panenský let, první let bojového pilota. Při bližším rozboru 

textu se ale jedná skutečně o píseň pojednávající o ztrátě panenství. Druhé album 

s názvem Helden der Zeit (Hrdinové času) už je  

                                                           
41 2014 SABATON—Sabaton, alb. Heroes, 10 Hearts of Iron 2014 
42 https://www.richthofen.net/biography/index.php vyhledáno dne 16.5.2017 
43 1997 RICHTHOFEN—Richthofen, alb. Seelenwalzer, 03 Der jüngste Tag + 08 Goin´ 

out West + 10 Kill for Allah 1997 
44  1997 RICHTHOFEN—Richthofen, alb. Seelenwalzer, 07 Jungfernflug 1997 

https://www.richthofen.net/biography/index.php
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o něco klidnější, ke třetí řadové desce se pro spory o název kapely již formace 

Richthofen nepropracovala. 

 

Hrdinská tématika je ve svém pojetí velmi rozdílná. Diference můžeme najít jako 

mezi interprety, tak i v jednotlivých skladbách od jediného tvůrce. Od klasické 

Alexandreidy45, přes oslavné písně o armádních velitelích až po problémy s 

pouhým názvem hudebního uskupení. Je zde vidět, že nejen hudba ovlivňuje 

historické vědomí, ale také historické vědomí nebo náležitost k předkům může 

ovlivnit hudební scénu a vést až k rozpadu formace. Důležitý je ten moment, kdy 

je hranice překročena, kdy může mít někdo pocit, že spojitost jména jeho předka 

s uměleckým vyjádřením jiného, může mít negativní vliv na předkův obraz v 

moderním přístupu k problematice. Tudíž, že je již automaticky počítáno s tím, 

že hudba (a písňové texty) mají vliv na historické vědomí současného člověka. 

U méně vzdělaných jedinců totiž může jít o vůbec první kontakt se jménem, 

znakem či příběhem. Zatímco u příběhu o Alexandru Velikém se, pokud by text 

byl příliš historiograficky v nepořádku, může pobuřovat maximálně nějaké 

odborné společenství, vyjádření k moderním dějinám mohou rozžehnout i spory 

osobnějšího charakteru. Pokud spor ohrozí existenci umělce, mohli by někteří 

tvrdit, že se ocitáme na pokraji cenzury. 

 

Biblická témata 

 

Obě základní části “Knihy knih” poskytly velké množství motivů pro současné 

skladatele písňových textů. V novém zákoně je tím nejzachynovanějším 

tématem motiv ukřižování a zmrtvýchvstání Krista. Umělci si instinktivně 

nejčastěji vybírají emotivně nejsilnější části a pojímají je z různých pohledů. 

Často se v převypravování části Ježíšova příběhu v postmoderním písňovém 

textu můžeme setkat dokonce s Ich formou. Interpreti také přímo citují 

novozákonní pasáže z Bible.  

 Velmi nekonvenčním způsobem se vypořádala s tématem ukřižování ve 

své písni Kreuzigung46 (v překladu zn. ukřižování) již zmiňovaná německá 

 

 

                                                           
45 hrdinské romány o životě Alexandra Velikého z období raného středověku, kterými 

se inspirovali další hrdinské příběhy 
46 2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 08 Kreuzigung 2009 
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hudební skupina Nachtblut, kde velmi dramaticky líčí přibíjení na kříž z pohledu 

první osoby. Sloky písně byly v kontrastu s tématem napsány přes ostrý kytarový 

“riff” s výraznými flažoletovými tóny47. Před refrénem se pak nástroje uklidní, 

načež následuje výkřik zpěváka počínající slovy: “Vater, vergib ihnen!”. 

 

Refrén písně Kreuzigung od skupiny Nachtblut z alba Antik (r. 2009): 

 

"Vater,vergib ihnen!" 

Und Mann schlägt die Nägel ein 

"Denn sie wissen nicht was sie tun" 

Und immer leiser wird sein Schrei 

 

Překlad: 

 

“Otče, odpusť jim!” 

A člověk přibíjí hřeb 

“Jelikož nevědí, co činí.” 

A jeho hlas utichá48 

 

Další německá hudební skupina, která si také do jednoho ze svých textů vybrala 

téma ukřižování Krista je, dnes už globálně známá, skupina Rammstein. 

Novozákonní motiv použil zpěvák a textař kapely Till Lindemann hned na 

debutovém albu skupiny z roku 1995 s názvem Herzeleid (možno přeložit jako 

srdcebol)  v písní Asche zu Asche49 (popel k popelu), přestože se sám označuje 

za ateistu. Till Lindemann je dnes už dobré známý svými zvláštně pojatými texty 

vysoké kvality zpracování s čistými verši, kromě písňových textů píše také básně 

a vydal již dvě básnické sbírky (Messer 2002, In stillen Nächten 2013), jeho otec 

byl spisovatelem.50  

 

 

 

                                                           
47 speciální druh hry zejm. na strunné nástroje při níž je dotykem nebo potažním 

struny úmyslně vytvořen tón s jiným zabarvením 
48 vlastní překlad 
49  1995 RAMMSTEIN—Till LINDEMANN, alb. Herzeleid, 03 Asche zu Asche 1995 
50 SCHATZ/GAMBÖCK—Thorsten SCHATZ / Michael Fuchs GAMBÖCK: Dokud 

srdce plane: neoficiální biografie skupiny Rammstein. Plzeň 2011 str. 41 
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První sloka písňového textu ke skladbě Asche zu Asche od skupiny Rammstein: 

 

Warmer Körper  

Heißes Kreuz 

Falsches Urteil  

Kaltes Grab 

Auf dem Kreuze lieg' ich jetzt 

Sie schlagen mir die Nägel ein 

Das Feuer wäscht die Seele rein 

Und übrig bleibt ein Mundvoll  

Asche 

 

A refrén písně: 

 

3x Asche zu Asche 

Und Staub zu Staub 

3x Asche zu Asche 

Und Staub zu Staub 

2x Ich komm wieder 

 

Překlad první sloky a refrénu: 

 

Horké tělo, 

žhavý kříž, 

falešný soud, 

studený hrob. 

Ležím zde na kříži, 

přibíjejí mě hřeby, 

oheň očistí mou duši, 

a zbývá jen doušek 

popela. 

 

3x Popel popelu 
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Prach prachu 

3x Popel popelu 

Prach prachu 

2x Přijdu znovu51 

 

Stejným názvem (Asche zu Asche)52 opatřila svou píseň ještě jiná německá 

hudební skupina Blutengel, která již několik desítek let produkuje poměrně 

bizarní elektronickou hudbu. Obsah textu už je ale natolik vzdálen tématu, že ho 

lze jen těžko považovat za reflektování biblického příběhu. 

Vrátíme-li se k první v tomto tématu zmíněné kapele Nachtblut, bylo by 

dobré zmínit ještě příklady dalších skladeb, které byly inspirovány tentokrát 

starozakonními příběhy. Titulní skladba s třetího alba hudební skupiny s názvem 

Dogma53 vypráví o všemocnosti Boží. Na již několikrát připomínaném albu 

Antik pak nalezneme píseň Ijobs Botschaft (v překladu Jobova zvěst)54. Tento 

text je velmi narativní, samozřejmě prvoplánově se snaží vzbudit co nejsilnější 

emoci z Jobovy zkoušky. Je opět sepsán Ich formou. 

 

Druhá část první sloky písně Ijobs Botschaft od hudební skupiny Nachtblut: 

 

Das Böse kommt bald um mir Alles zu nehmen 

All das was mir mein Herr zuvor hat gegeben 

Das Einzige was mir bleibt wird dann sein mein Leben 

Und Treue,Stolz,Ehre kann man nich wegnehmen 

Mein Hab,mein Gut,mein Land,mein Vieh,mein Weib,mein Kind 

Allesamt des Todes sind 

 

Brzy přijde hněv, aby mi všechno sebral. 

To všechno, co mi předtím daroval Pán. 

A jediné co mi zůstane bude můj život. 

A věrnost, pýcha a čest nemůžeme být odcizena. 

Mé věci, můj majetek, má země, můj dobytek, má žena, mé dítě, 

                                                           
51 vlastní překlad 
52 2015 BLUTENGEL—Blutengel, alb. Omen, 14 Asche zu Asche 2015 
53 2012 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Dogma, 01 Dogma 2012 
54 2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 02 Ijobs Botschaft 2009 
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všechno je mrtvé.55 

 

Starozákonními příběhy se inspirovala ještě další německá hudební formace 

téměř třicet let produkující pod jménem Das Ich, kteří se stali jedněmi ze 

zakladatelů hnutí Neue Deutsche Todeskunst56. Společným jmenovatelem pro 

tyto a výše uvedené příklady písňových textů s biblickými motivy je vyobrazení 

Boha jako krutého, trestajícího a všemocného. Za zmínku stojí písně s názvem 

Kain und Abel57 a Sodom und Gomorra58. Nutno upozornit, že písně z produkce 

skupiny Das Ich mají obecně velmi temný náboj. 

 

Refrén písně Sodom und Gomorra skupiny Das Ich: 

 

Gott ist grausam 

Sodom und Gomorra 

Gott ist gnadenlos 

Die Apokalypse  

 

V překladu: 

 

Bůh je strašlivý, 

Sodoma a Gomora, 

Bůh je nemilosrdný, 

apokalypsa.  

 

Stejný název pro svou píseň (t.j. Sodom und Gomorrha59) si vybral také rapper 

Bushido. O biblické tématice ale hovořit v tomto případě nelze ani okrajově. Jak 

je v tomto hudebním stylu běžné, autor zneužívá písně pro budování jakéhosi 

kultu vlastní osobnosti a zachází až k určité trapnosti v různých  

                                                           
55 vlastní volný překlad 
56 https://en.wikipedia.org/wiki/Das_Ich vyhledáno dne 17.5.2017 
57 1990 DAS ICH—Stefan ACKERMANN, alb. Satanische Verse, 03 Kain und Abel 

1990 
58 2002 DAS ICH—Stefan ACKERMANN, alb. Antichrist, 09 Sodom und Gomorra 

2002 
59 2017 BUSHIDO—Anis Mohamed Youssef FERCHICHI, alb. Black Friday, 02 
Sodom und Gomorrha 2017 

https://en.wikipedia.org/wiki/Das_Ich
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aspektech sebechvály. Zmínka o biblických městech stižených zkázou v refrénu 

písně má jen zobrazovat míru “apokalypsy”, kterou s sebou autor přináší, což 

bohužel není nic víc než komické. 

 I v české populární hudbě můžeme nalézt stopy po biblických tématech 

v písňových textech. Skupina Kreyson zpěváka a skladatele Ladislava Křížka si 

často půjčuje motivy z historie, které doplňuje a komparuje s dneškem. Texty 

jsou většinou spíše lyrické, bez přímého základu v konkrétním příběhu. Kreyson 

si tak utrhují do svých písní některé biblické prvky a snaží se je doplnit morálním 

kontextem ve vztahu k dnešku. Lze zmínit například šestou píseň z alba Elixír 

života z roku 2009 s názvem Anděl a Ďábel60, nebo křesťansky orientovanou 

skladbu z roku 1992 Dar odpuštění61 z desky Křižáci. V posledních letech pak 

vzniklo album Návrat krále s písní Archanděl Michael, která si opět vybírá z 

biblických motivů, aby reflektovala morální rozměr dnešní doby. 

 

Úryvek ze závěru písně Archanděl Michael od hudební skupiny Kreyson: 

 

Však víš, jaks žil, ke zlýmu - vše zlý. 

Však víš, kdos byl, cos byl, cos byl. 

Víš, jaks žil, ke zlýmu vše zl.ý  

Však víš, kdos byl, cos byl, cos byl. 

 

Archanděl Michael  

moc pánů posílá do pekel, 

Archanděl Michael nebeským vojskem, 

Lucifer svázanej. 

 

Archanděl Michael  

moc pánů posílá do pekel, 

Archanděl Michael nebeským vojskem, 

Lucifer svázanej. 

 

 

 

                                                           
60 2009 KREYSON—Ladislav KŘÍŽEK, alb. Elixír života, 06 Anděl a Ďáběl 2009 
61 1992 KREYSON—Ladislav KŘÍŽEK, alb. Křižáci, 07 Dar odpuštění 1992 
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Krom interpretů, kteří se biblické nebo křesťanské tématice věnují jen občas, 

nebo o ní “zavadili” jednou ve své kariéře, existují přímo hudební styly, které si 

zadaly tyto motivy přímo do základů své tvorby. Omezující se podobně jako 

například již zmíněný Viking-metal jen na určitou oblast, úmyslně zužují své 

možnosti s cílem vymezit se vůči ostatním a v tomto případě se také snaží předat 

jisté poselství z ušlechtilých křesťanských myšlenek. Vznikají tak styly jako 

Christian-rock, Christian-metal (také White Metal), dokonce Christian death-

metal (což je velmi bizarní spojení, i když názvem death-metal označujeme 

pouze styl hry), a dnes již dobře známé styly Christian pop-music a Christian-

folk, které jsou rozšířeny zejména ve Spojených státech. 

 

Středověká témata 

 

Protože byly okruhy bitev a historických zvratů vyčleněny zvlášť. Budou v 

tomto tématu uvedeny příklad písňových textů, které se zabývají středověkem v 

obecnější rovině, nebo do středověku situovanými příběhy, které nemají základ 

k krásné literatuře, ale reflektují přímo historické události. Středověk, už od 

přelomu 18. a 19. století velmi velmi romanticky interpretovaný, se v duchu 

jistého hrdinského romantismu propisuje do písňových textů ještě dnes.  

  V případě reflexí v písňových textech nelze středověk vymezovat nijak 

striktně, do okruhu budou zahrnuty také písňové texty a interpreti, kteří 

středověk reflektují spíše sekundárně, jakýmsi stylem nebo pojetím tvorby, také 

textová témata spadající svým obrazem více do raného novověku nebo ty blíže 

historicky datově neurčitelné s historizujícím nádechem. 

 Nejprve opět k interpretům, kteří už byli zmiňováni. Na albu Antik 

německé hudební skupiny Nachtblut z roku 2009 najdeme také středověce 

orientované písně. Na výše uváděnou píseň Kreuzigung hudebně navazuje píseň 

Kreuzritter62 (Křižák). Jak už je zřejmé z předchozích ukázek, ani v tomto 

případě se nejedná o oslavnou píseň, spojuje křižáky s vražděním pro svůj hněv, 

to vše pod záštitou víry. To obecně odpovídá spíše pohledu na tuto problematiku 

v Polsku než pohledu Němce. Polské historické povědomí o křižácích ovlivnili 

jednak střety s řádem německých rytířů, kteří po kristianizaci Pobaltí utvořili na 

tomto území vlastní státní útvar, ale hlavně  

                                                           
62 2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 10 Kreuzritter 2009 
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romány Henryka Sienkiewicze, které o období střetů s Řádem německých rytířů 

pojednávají (např. román Křižáci vydaný v roce 1900). Sienkiewicz, inspirován 

polskými kronikami, napsal několik historií inspirovaných románů, za svou 

práci byl oceněn Nobelovou cenou za literaturu. V těchto příbězích jsou křižáci 

prakticky ztotožněni s Němci63, což lokálně odpovídá a tyto romány mají bez 

pochyby dodnes velký vliv na obecné historické vědomí Poláků. Křižák je v nich 

tedy krutý německý rytíř, uzurpátor a vrah. Popis křižáka v písni Kreuzritter je 

až velmi nápadně podobný polskému vyobrazení. Je obtížné si představit opačný 

případ, totiž že by v Polsku vznikl moderní písňový text, který by oslavoval 

křižáky jen jako šiřitele víry a špitálníky, jaký byl primárně jejich oficiální úděl.  

 V pořadí osmou písní na hudebním albu Antik je jiná píseň s historizující 

tématikou. V písni Hexe64 (v překl. zn. čarodějnice) se skupina pouští v 

ironickém textu do kritiky inkvizičních praktik. V postmoderní kultuře je tento 

náhled běžný a celkově se v poslední době naskýtá pouze jediný velmi kritický 

názor na věc. Stejně jako většina reprezentantů dnešní pop-kultury neměl umělec 

v tomto případě zájem zkoumat inkvizici komplexně, jako instituci a z hlediska 

tehdejšího člověka a přijal pouze omezený výklad, výsledkem je pak text 

popisující hon na čarodějnice z pohledu inkvizitora. 

 

Druhá sloka písně Hexe: 

 

Mit der Hexe nun wir stehen am Fluss 

Geben ihr einen Abschiedskuss 

Und werfen sie schließlich ins kalte Nass 

Wenn sie im Wasser untergeht 

Ist es für sie leider zu spät 

Doch stirbt sie so als Mensch und ungehasst 

Doch sollte sie das Wasser tragen 

Stellen wir keine weiteren Fragen 

 

 

                                                           
63 Řád německý rytířů je Polsku dodnes znám pod obecným pojmenováním Zakon 

Krzyżacki (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_krzy%C5%BCacki vyhledáno dne 
20.5.2017) 
 
64 2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 08 Hexe 2009 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_krzy%C5%BCacki
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So endet sie auf dem Scheiterhaufen 

Dies ist zwar zuvor noch nie passiert 

Dies mich auch nicht interessiert 

 

Překlad: 

 

U řeky stojíme s čarodějnicí, 

dáváme ji polibek na rozloučenou. 

A konečně ji vrháme do chladného vlhka. 

A pokud ve vodě zahyne, 

je pro ni příliš pozdě. 

Alespoň zemře jako člověk, nenenáviděna. 

Ale pokud snese zkoušku vodou, 

není důvod se dále ptát, 

ona skončí na hranici. 

Ale to se zatím ještě nestalo, 

což mě tak docela nezajímá.65  

 

U dalšího již několikrát uváděného interpreta, britské hudební skupiny Iron 

Maiden najdeme hned několik textů inspirovaných středověkem nebo s 

historizujícími motivy středověk připomínajícími (či obsahující prvky 

historismu, jak bylo vymezeno v počátku kapitoly). V této sekci pouze 

telegraficky: Sign of the cross66, The Assassin67, The Duellists68, Flash of the 

blade69, Judas be my guide70, Journeyman71, The man who would be the king72, 

                                                           
65 vlastní volný překladač s pomocí https://translate.google.cz/ 
66 1995 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. The X Factor, 01 Sign of the cross 1995 
67 1990 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. No Prayer fo the dying, 06 The Assassin 

1990 
68 1984 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. Powerslave, 05 The Duellists 1984 
69 1984 IRON MAIDEN—Bruce DICKINSON, alb. Powerslave, 04 Flash of the blade 

1984 
70 1992 IRON MAIDEN—Bruce DICKINSON/Dave MURRAY, alb. Fear of the dark 10 

Judas be my Guide 1992 
71 2003 IRON MAIDEN—Adrien SMITH/Bruce DICKINSON/Steve HARRIS, alb. 

Dance of death, 11 Journeyman 2003 
72 2010 IRON MAIDEN—Steve HARRIS/Dave MURRAY, alb. Final Frontier, 09 The 

man who would be the king 2010 
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Ghost of the navigator73, The mercenary74 a další. V evropském prostředí se 

vyskytuje sousta hudebníků reflektující dobu podobající středověku blíže 

historicky neurčitelnou zejména ve stylu, který bývá označován jako folk-rock 

nebo folk-metal. Za zmínku jistě stojí finská hudební skupiny Korpiklaani nebo 

skupina Lordi, známá svým okázalým vystupováním v děsivých maskách, 

kterými zastiňuje, dle některých názorů, nižší kvalitu živé hry a zpěvu. V Rusku 

je to dnes již slavná kapela Arkona se svými tradičními rytmy a nástroji a 

zpěvčkou Marijou Archipovovou, která už několikrát vystupovala se svým 

představením také v České republice a pravidelně se vrací na hudební festivaly, 

kde sklízí úspěch, i přes obecnou skepsi k ruským umělcům (opět způsobenou 

historickým vědomím), která v Češích přetrvává. Českou paralelou pro tyto 

kapely může být například hudební skupina XIII. století.  

Z českých umělců se dále vrací ke středověku také již uváděná kapela 

Kreyson, hudební skupina Citron nebo Daniel Landa v písních jako My proti 

nám, Vozová hradba75(ještě se skupinou Orlík), Ktož jste Boží bojovníci, 

Blaničtí, Moravské pole76 (nepopisuje bitvu ale její následky pro zemi), Král 

Karel77 a další.78 

Když hovoříme o Danielu Landovi a konkrétně o době, kterou strávil ve 

skupině Orlík, je dlužno v souvislosti s tématem této práce říci, že dle některých 

teorií existuje blízké spojení nebo spíše jistá následnost mezi protestantismem a 

nacionalismem. Tedy že moderní evropský nacionalismus vychází z koncepce 

národních církví, která vzniká v pozdním středověku. Tento prvek vzdoru proti 

internacinoálnímu establishmentu, který symbolizovala katolická církev, měl za 

následek náboženské války, v případě českého prostředí války husitské na 

začátku patnáctého století. Následkem 

                                                           
73 2000 IRON MAIDEN—Janick GERS/Bruce DICKINSON/Steve HARRIS, alb. Brave 

new world, 02 Ghost of the navigator 2000 
74 2000 IRON MAIDEN—Janick GERS/Steve HARRIS, alb. Brave new world, 05 The 

mercenary 2000 
75 1990 ORLÍK—Daniel LANDA, alb. Oi! - Miloš Frýba for president, 14 My proti nám + 

16 Vozová hradba 1990 
76 2006 DANIEL LANDA—Daniel LANDA, alb. Bouře, 05 Moravské pole + 16 Blaničtí 

+ 20 Ktož jste Boží bojovníci 2006 
77 2015 DANIEL LANDA—Daniel LANDA, alb. ŽITO, 05 Král Karel 2015 
78 Daniel Landa byl prostřednictvím e-mailových adres na svých webových stránkách 

https://www.daniel-landa.cz/ požádán o krátké vyjádření nebo rozhovor k tématu 
práce, žádost ovšem zůstala bez odezvy. 

https://www.daniel-landa.cz/
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válek byl vznik institucí, kterým dnes říkáme národní církve (např. Anglikánská 

církev apod.), kde je hlavou církve panovník, který zajišťuje (ať osobně nebo 

prostřednictvím vládního orgánu) investituru a nejen to, důležité je, že kontroluje 

národní smýšlení skrze náboženství. Může tak vzniknout jednotný pohled na 

elementární ontologické problémy ovšem ve vazbě na stát a národ nebo může 

tento směr určit způsob seberealizace skrze osobnost (kalvinismus). Každopádně 

se zjevně jedná záležitost mezinárodní problematiky, která se projevuje i v 

moderních písňových textech konce 20. století.  

Skupina Orlík, v níž kromě Daniela Landy vystupoval například také 

herec David Matásek byla několikrát nařčena z nenávistného směřování své 

hudební produkce a blízkosti k určitým formám neonacismu. A hleďme, v tvorbě 

se několikrát objevily motivy glorifikující husitské hnutí. Proklamace husitství 

je ovšem v moderní kultuře ve spojení s nacionalismem velmi zvláštním 

případem. Jistou národoveckost v souvislosti s husitstvím můžeme pozorovat už 

v politickém směřování první republiky a následně komunistického režimu 

(zejm. 50. léta). Napříč všemi režimy, které se vystřídali v samostatném 

československém nebo českém státě bylo husictví spojováno s národnovectvím, 

národním odbojem a češstvím jako takovým. Proč tomu tak je není otázkou této 

práce. Ovšem historické reflexe husitství v písňových textech hudebního 

interpreta jako byla skupina Orlík jsou nepopiratelným dokladem, že jisté 

spojení mezi protestantismem a nacionalismem je něco o čemž je polemizováno, 

ale je také obecně cítěno.  

A nebylo by dobré, definovat nacionalismus jakkoliv pejorativně. V 

tomto rozměru hovoříme o nacionalismu pouze jako způsobu politického 

smýšlení bez historického zatížení nebo o formě jistého transformovaného 

vlastenectví. Tím nelze obhajovat určité až rasistické náznaky v raných textech 

skupiny Orlík, nicméně jak skupina rychle vznikla a nabrala v době sobě 

příslušné na popularitě, tak se také rychle vytratila, i když ještě dnes můžeme 

potkat spoustu jejich zarytých posluchačů. Vzdorovité postavení Čechů vůči 

autoritám je dodnes znatelné v průzkumech. Jednou z historicky nejsilnějších 

společenských autorit byla samozřejmě katolická církev, proto onen dnes už 

světově známý český ateismus. Nutno ale říci, že v české společnosti naštěstí 

zažíváme návrat k tradičním hodnotám kultivované společnosti a opora ve víře 
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 a jistotě institucionální církve začíná být pro národ opět důležitá. Nedůvěru k 

autoritám nelze kvůli dějinnému politickému vývoji Čechům vyčítat. 

 

Část textu My proti nám skupiny Orlík: 

 

Pod křížem se bijte dál!  

Kacíř nám všem spánek vzal.  

Vždyť vám papež požehnal  

a sám král vás povolal. 

 

Dýchá Rýn z hranice dým -  

Mistr Jan umírá se svým poselstvím  

 

Budem bránit naši zem  

proti kříži kalichem.  

Bok po boku svorně jdem  

proti světu, proti všem. 

 

A část textu písně Vozová hradba ze stejného roku (t.j. 1990): 

 

Žižka ten se nestyděl,  

vozy v řadu postavil,  

svojí hradbou vozovou,  

v Evropě se proslavil.  

 

Na meče měl cepy,  

a na přesilu vozy,  

na zbabělost odvahu,  

když nepřítel nám hrozil. 

 

Chlapce s křížem na pláštích 

brzo přešel jejich smích.  

Votáčeli koně zpátky  

s votazníkem ve vočích.  
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Marně Zikmund hnal je zpátky,  

nikdo neskrejval svůj strach.  

Ten, kdo spatřil hradbu z vozu,  

nepřekročí českej práh. 

 

Textař je v těchto případech zabývá více zvukomalebností nežli spisovným 

jazykem. Text je prostý až primitivní. Naprosto otevřeně ztotožňuje české 

národovectví s husismem. Toto několik desítek let proklamované spojení se v 

písních skupiny Orlík prezentuje jako obecné faktum, což je silně tendenční. Oba 

dva texty působí jako by je skladatel napsal v prvním dojmu po shlédnutím 

slavné husitské filmové trilogie Otakara Vávry a měl potřebu vybouřit svůj vztek 

a demonstrovat svou hrdost. Dodnes jsou ovšem písně skupiny Orlík nezřídka 

kdy slyšet v maloměstských pivnicích za hlasitého zpěvu přísedících.  

 Současných písňových textů nebo hudebních interpretů reflektujících 

středověk je opravdu veliké množství. Folkovým nádechem počínaje až po 

projevy nacionalismu. Můžeme se také setkat se středověkým zobrazováním v 

rámci textu, který má reflektovat aktuální události, jako to bylo například u Karla 

Kryla. Někteří interpreti se jednoduše snaží prostřednictvím historických 

událostí, o kterých složí text, představit svůj názor na svět a dějiny. Problém opět 

nastává v momentě, kdy je text interpretován jako stoprocentně faktický.Písňové 

texty se tak snadno stanou nástrojem jakési autorovy soukromé propagandy, 

protože jak je známo, umělec se vždy tak trochu snaží být arbitrem společnosti. 

K čím méně informovanému publiku interpret svou tvorbu směřuje (pokud 

připustíme, že ji lze účelně směřovat), tím snazší je logicky posluchače ovlivnit. 

Opět zde hraje významnou roli emoční stránka, to jak hudba podkresluje 

události, které umělec prezentuje ve svých textech. Středověkem inspirované 

písňové texty tak mnohdy účelně ovlivňují nejen pohled na dějiny ale tím i 

pohled na dnešní svět. 
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Popisy bitevních střetů a historické zvraty 

 

Popisy bitevních střetů jsou u interpretů, kteří se zabývají historizující tématikou 

ve svých textech neméně oblíbené. Ve dvou sloučených tematických okruzích 

se opět setkáme s umělci, kteří již v práci byli zmiňováni a s některými dalšími, 

kteří zvláštním způsobem prezentují určité historické reálie. Jelikož druhá 

světová válka a současné dějiny byly cíleně vytyčeny nad rámec tohoto okruhu, 

v tomto oddíle práce budou vynechány, což tuto část značně okleští, jelikož 

právě střety druhé světové války patří mezi ta nejoblíbenější bitevní témata 

reflektovaná v textech umělci. Přičleněny zde jsou potom naopak i obecnější 

válečná témata, ať už je boj a válka terčem interpretovi kritiky nebo do nich do 

detailu vzhlíží.  

 Nejprve návratem k několika interpretům, kteří již byli zmíněni v 

předchozích tematických okruzích. Jak již bylo uvedeno, kolem bitevní a 

válečnické tématiky jsou tvořeny texty tzv. Viking-metalu, populárního zejména 

ve Švédsku. Také zmiňovaný Pirate-metal není výjimkou a kromě lyrických 

vyobrazení tajemných ostrovně tradičně popisuje také lodní bitvy, jedno piráty 

opěvuje, jindy představuje jejich krutost. Stále se ovšem pohybujeme spíše v 

oblasti pseudohistorické, respektive v kruzích, kde lyrická část textu, tedy dojem 

z bitvy, převáží nad konkrétností události. O to spíše zachází do podrobností v 

popisu každého tnutí meče - převažuje emoční stránka.  

 Do popisů bitev se vrhl také Daniel Landa, jehož historizující texty byly 

už připomínány v předchozím tématu práce. V tomto oddíle stojí za zmínku jeho 

skladba Bílá Hora z roku 200479. Skladba je opětovně lyricko-epická. Střídá 

baladickou formou písně až k rychlejším momentům v refrénu, kde dává zpěvák 

větší důraz na hlasový projev a snaží se tak stupňovat citlivost tématu. Touto 

skladbou interpret pomyslně uzavírá (chronologicky) téma českého 

protestantismu opět pomocí veřejností (zejm. neodbornou) přijímaného výkladu 

dějin. 

 

Část písňového textu Bílá Hora Daniela Landy s refrénem (na další straně): 

 

 

 

                                                           
79 2004 DANIEL LANDA—Daniel LANDA, alb. Neofolk, 05 Bílá Hora 2004 
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Za chvíli zastaví se čas v šarlatové koupeli. 

Pozemská cesta má svůj ukrytý cíl. 

Ten tvůj byl namalován blýskavou čepelí, 

a jen tak se náhle z mlhy vynořil. 

Jen tak se náhle z mlhy vynořil. 

 

Tajemná ruka kohosi neviditelného, 

nahoře zhasí v oboře letohrádku Hvězda svíci žití tvého. 

Své milé, pane, nikdy už nepolíbíš čelo. 

Pomalu prchá z obalu podstata a země zpátky přijme tělo. 

 

Plály, tenkrát oči plály, 

když statečné a pyšné vlajky vlály. 

Stály, pevně řady stály, 

jenže zimní loutka nerovná se králi. 

 

Omluvme snad trochu kostrbatou personifikaci v refrénu písně (“statečné a 

pyšné vlajky”), v případě bojových oddílů lze spojení považovat snad za 

synekdochu, v tom případě by mohlo být v pořádku. Na první pohled jsou verše 

vcelku nezpěvné, umělec si však s nevyváženou formou poradil. Dobrý příklad 

případu, kdy si zpěvák píše vlastní texty, vypořádání se se zvukomalebností a 

slovosletem je pak o poznání jednodušší.  

 I v této kategorii si najde místo německá hudební skupina Nachtblut, 

tentokrát s písní Wien 168380. Skladba začíná krátkým melodickým úvodem s 

využitím tradičních nástrojů, dominantní jsou dechy a perkusy ve vojenském 

rytmu. Jako protiváha náhle nastupuje ostrý zvuk elektronických kytar. Z 

předchozích zmiňovaných textů můžeme vypozorovat jistou míru skepse ke 

křesťanství. V této písni naopak velice pompézním způsobem interpret oslavuje 

vítězství křesťanských armád nad Turky u Vídně roku 1683. V pravdě nutno říci, 

že obzvlášť refrén písně působí vzhledem k svému tématu příliš současně a při 

opětovném náhledu na událost z první osoby (tentokrát množného čísla) není 

dostatečně věrohodný. 

 

 

                                                           
80 2014 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Chimonas, Wien 1683 2014 
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Refrén písně Wien 1683 z alba Chimonas z roku 2014: 

 

In jeder Himmelsrichtung  

ist der Feind. 

Wir halten zusammen, 

wir kämpfen vereint. 

Einer gegen viele, 

es scheint aussichtslos. 

Bis zum letzten Mann - Freiheit oder Tod! 

 

Překlad textu: 

 

V každém směru 

je nepřítel. 

Stojíme při sobě, 

bojujeme jako jeden. 

Jeden proti mnohým, 

vypadá to beznadějně, 

Do posledního muže - svobodu nebo smrt!81 

 

Bitevních popisů nebo reflexí je písňových textech stále mnoho. Z českého 

prostředí lze jmenovat dále například píseň Michala Prokopa s názvem Bitva o 

Karlův most82, zobrazující obranu Prahy před Švédy během třicetileté války 

nebo skladbu skupiny Kern Bitva v Černé Hoře z roku 199083. V Evropě pak 

dále například skladbu kapely Skullwinx Attila the Hun84, která by dle názvu 

spíše zapadla do tematického okruhu hrdinských eposů, ale text písně má kromě 

obecností spíše charakter popisu bitevního střetu.  

 Ani v tomto okruhu nelze opomenout britské velikány historizujících 

textů skupinu Iron Maiden, která si našla místo v každém z tematických okruhů  

                                                           
81 vlastní překlad 
82 2004 MICHAL PROKOP—Michal PROKOP/Luboš ANDRŠT/Jan HRUBÝ, alb. 

Unplugged,  
03 Bitva o Karlův most 2004 
83 1990 KERN—Kern, alb. ...od narození, 05 Bitva v Černé Hoře 1990 
84 2016 SKULLWINX—Skullwinx, alb. The Relic, 02 Attila the Hun 2016 
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a bude ještě několikrát zmiňována. Mezi nejpopulárnější a dodnes nejhranější 

skladby patří píseň The Trooper85 z alba Piece of Mind, která reflektuje slavný 

britský jízdní útok v Krymské válce86 v polovině devatenáctého století. Na albu 

se nachází ještě další další písně s bitevní tématikou např. Sun and Steel a Die 

with your boots on87 nebo kolonizací amerického kontinentu a vraždění indiánů 

v písni Run to the Hills88. 

 

Druhá a třetí sloka písně The Trooper od Iron Maiden: 

 

The bugle sounds and the charge begins, 

but on this battlefield no one wins. 

The smell of acrid smoke and horses breath, 

as I plunge on into certain death. 

 

The horse he sweats with fear we break to run, 

the mighty roar of the Russian guns. 

And as we race towards the human wall, 

the screams of pain as my comrades fall. 

 

V překladu: 

 

Polnice zazní a začíná útok, 

ale na tomhle poli nikdo nezvítězí. 

Pach štiplavého kouře a koňského dechu, 

když se vrhnu do náruče jisté smrti. 

Kůň se potí a ve strachu přechází ve cval, 

mocný řev ruských děl. 

A jak se ženeme vstříc lidské zdi, 

 

                                                           
85 1983 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. Piece of Mind, 05 The Trooper 1983 
86 Válka mezi Osmanskou říší a Ruským Impériem, nad stranu Turků se přidala 

aliance evropských velmocí Francie, Británie a Sardinského království. 
87 1983 IRON MAIDEN—Bruce DICKINSON/Adrian SMITH, alb. Piece of Mind, 04 Die 

with your boots on + 08 Sun and Steel 1983 
88 1982 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. The Number of the Beast, 06 Run to the 

Hills 1982 
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křik bolesti, jak padají mí spolubojovníci.89 

 

Mezi každé dvě sloky této písně patří ještě zpěvákův vysoko posazený pokřik, 

kde se pevně drží kytarového tónu, což opět dodá skladbě na emocionalitě. V 

tomto případě, jak je z textu znatelné, se nejedná o žádnou oslavu války, ale o 

utrpení, které v bitvě obyčejný voják zažívá, této formy prezentace se skupina 

přidržela i v budoucnu (v písních, které reflektují druhou světovou válku nebo 

válku ve Vietnamu). Při rychlém hudebním tempu je zde využito jednoduchého 

souzvuku při veršování formou AA - BB, text je silný, úderný a celá skladba 

velmi svižná.  

 Ještě řada dalších textů skupiny Iron Maiden reflektuje bitevní vřavy. 

Bitvy z dob první světové války například připomínají skladby The 

Legacy90,Death or Glory91 nebo velmi působivá píseň Paschendale, střídající 

baladické rytmy ve slokách s tvrdými kytarovými riffy a údery bicích nástrojů a 

s poutavým refrénem. Středověkou obranu katarského města před katolíky pak 

sleduje píseň s názvem Montségur92. Britové jako protestanté se opět neubránili 

kritice katolické církve a celá bitva je popsána z pohledu Katarských, nicméně 

hudebně je velice působivá.  

Kromě bitevních střetů kapela reflektovala i jiné důležité historické 

zvraty a události. Na zatím posledním (t.j. r. 2017) řadovém studiovém albu 

zaujímá čestné poslední místo nejdelší skladba v historii existence této hudební 

skupiny, její délka přesahuje osmnáct minut, tvoří ji celkem třináct slok o čtyřech 

až šesti relativně dlouhých verších a další hudební přemostění nebo zlomy jak 

textové, tak muzické. Detailní kompozice klavíru s kytarami a bicími nástroji 

(využití nepřeberného množství perkusních nástrojů každým úderem 

reflektujících děj písně) nese název Empire of the Clouds93 a vypravuje  

 

 

                                                           
89 vlastní volný překlad 
90 2006 IRON MAIDEN—Janick GERS, alb. A Matter of life and death, 10 The Legacy 

2006 
91 2015 IRON MAIDEN—Adrian SMITH/Bruce DICKINSON, alb. The Book of souls, 07 

Death or glory 2015 
92 2003 IRON MAIDEN—Adrian SMITH/Steve Harris, alb. Dance of Death, 04 

Montségur + 08 Paschendale 2003 
93 2015 IRON MAIDEN—Bruce DICKINSON, alb The Book of souls, 11 Empire of the 

clouds 2015 
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o zkáze britské vzducholodi R101. Klavírní linku obstaral sám zpěvák Bruce 

Dickinson.  

  

Obecné znechucení válkou pulzovalo evropskou i zámořskou společností již od 

šedesátých let a je snad nejlépe cítitelné v písni, která svým datováním nezapadá 

do této práce, protože vznikla již v roce 1970 ve Velké Británii. Zcela výjimečně 

ji ovšem lze do tématu zařadit, jelikož byla mnohokrát reprodukována 

současnými umělci jako je Americký zpěvák a kytarista Zakk Wylde (2017), 

skupina Cake (2007), Faith no more (1983), Sacred Reich (1988) a mnoho 

dalších umělců. Jedná se o skladbu War Pigs94 kapely Black Sabbath.  

 

Část textu písně War Pigs hudební skupiny Black Sabbath: 

 

Politicians hide themselves away  

they only started the war.  

Why should they go out to fight?  

They leave that role to the poor.  

 

Time will tell on their power minds,  

making war just for fun.  

Treating people just like pawns in chess,  

wait 'till their judgement day comes, yeah! 

 

Překlad: 

 

Politici sami se skryly, 

jen oni začali tuhle válku. 

Ale proč by sami chodili do boje, 

raději přenechají svou roli chudým. 

 

Čas promluvím o jejich mocichtivosti, 

vyvolat válku pro zábavu. 

 

 

                                                           
94 1970 BLACK SABBATH—Black Sabbath, alb. Paranoid, 01 War Pigs 1970 
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Chovat se k lidem jako k šachovým pěšákům, 

čekat až přijde soudný den.95 

 

Nová doba ovšem smyla rozdíly mezi otevřenou kritikou války a její ironizací 

nebo snad dokonce jejím opěvováním. V určitých případech jsou totiž tyto 

pohledy velice těžko rozpoznatelné. Na začátku 80. let vznikl hudební styl, který 

se dnes označuje jako neoklasismus a v řadách kapel publikujících svou hudbu 

v tomto směru vznikla také hudební skupina Von Thronstahl (Německo), která 

v roce 1998 debutovala albem Sturmzeit. Tento neoklasismus v hudební 

terminologii nelze slučovat s neoklasicismem v jiných uměleckých disciplínách 

jako architektura nebo malířství, jedná se o postmoderní velmi avantgardní 

hudební styl, který často využívá zvláštní syntézy tradičních nástrojů s 

elektronickou hudbou.  

Styl skupiny Von Thronstahl by se (alespoň co se týče některých studiových 

desek) dal označit až za jakýsi historicko-militaristický styl. Z hudby i textů čiší 

podivná dvojakost a způsoby výkladu tak mohou být různé a z hlediska etiky 

dnešního člověka problematické.  

Tedy, uvedeno na pravou míry, problém není v neoklasické hudbě jako 

takové, ale v prezentaci některých interpretů. Kupříkladu první píseň z alba 

hudební skupiny Von Thronstahl s názvem Prätorianer96. Skladba je introdukcí 

k celé desce, která překvapivě dobře zní, písně přesně navazují a jako celek je 

album smysluplné. První majoritní část písně je složena pouze z různých 

dunivých zvuků za občasného zaznění dechů, v druhé třetině ale dojde ke zlomu, 

přichází pro historika snadno rozpoznatelný pozdrav Ducemu, následovaný 

zvukem ovace, který byl nejspíš i v původní nahrávce, následují zesílené dechy, 

přidá se zvuk vojenské bubnu a to je posléze podkresleno dunivým pochodem. 

Jako poslední při vyvrcholení skladby přichází píseň Battaglioni M - tedy 

pochod italských fašistických jednotek Benita Mussoliniho. Respektive druhá 

sloka písně která je uvedena slovy: “Battaglioni della Morte - battaglioni della 

Vita…”. Píseň končí, končí celá skladba a volně přechází do titulní písně s 

názvem Bellum sacrum Bellum. Autor v tomto  

 

                                                           
95 vlastní volný překlad 
96 2003 VON THRONSTAHL—Von Thronstahl, alb. Bellum sacrum Bellum?!, 01 

Prätorianer 2003 
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případě reflektuje pochod na Řím z roku 1922, kdy italští fašisté převzali 

kontrolu nad státem. 

 Tím ovšem křehká rovina, na které se umělec pohybuje nekončí. Kromě 

ostatních skladeb, které balancují na hranici veřejné interpretovatelnosti, 

nalezneme na desce také v pořadí sedmou píseň We walk in line97.  

 

Část textu písně We walk in line od hudební skupiny Von Thronstahl: 

 

Dressed in our uniforms so fine, 

we drank and killed to pass the time. 

Wearing the shame of all our crimes 

with measured steps we walked in line. 

 

4x We walked in line. 

 

We carried pictures of our wives 

and number tags to prove our lives. 

 

4x We walked in line. 

 

Full of glory never seen, 

we made it through the whole machine. 

To never question anymore, 

hypnotic trance we never saw. 

 

4x We walked in line.  

 

Překlad: 

 

Skvěle oděni v našich uniformách, 

pili jsme a zabíjeli abych přešli čas. 

 

 

                                                           
97 2003 VON THRONSTAHL—Von Thronstahl, alb. Bellum sacrum Bellum?!, 07 We 

walk in line 2003 
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Nosíme hanbu všech našich zločinů, 

souměrnými kroky pochodujeme v řadě. 

 

4x Pochodujeme v řadě. 

 

Neseme s sebou obrázky našich žen 

a značky s čísly, abychom dokázali, že jsme naživu. 

 

4x Pochodujeme v řadě. 

 

Plni nevídané slávy, 

dokázali jsme to skrze celý jednotný stroj. 

A abychom se nikdy neptali, 

hypnotický tanec, který jsme neviděli. 

 

4x Pochodujeme v řadě.98 

 

Text sám o sobě působí spíše kriticky. Na albu Sacrificare z roku 2007 vyšla 

nová verze skladby s novým hudebním podkladem, na rozdíl od původní verze, 

která je čistě elektronická, nyní přichází píseň s baladickým kytarovým rytmem 

s názvem Dressed in black uniforms99, celý text byl pozměněn, ale struktura 

zůstala stejná. Slova písně jsou stále únosná, publikovatelná. Díky internetu 

můžeme ale zaznamenat reakce posluchačů a to převážně na video-serveru 

Youtube.com. Pokud bychom byli velmi shovívaví k umělcově záměru, a 

připustili bychom, že celé válečné téma je pojato skutečně spíše ironicky, došel 

tento interpret k zásadnímu nepochopení svých posluchačů.  

Jistý uživatel pod přezdívkou “midnight blue” publikoval na serveru 

vlastní video k písni We walk in line, které je sestřihem záběrů pochodujícího 

Wehrmachtu100. Další podobné video zveřejnil již roku 2015 uživatel s 

přezdívkou “lucky xtr”, jedná se o prezentaci fotografií vojáků Třetí říše101.  

                                                           
98 Vlastní volný překlad 
99 2007 VON THRONSTAHL—Von Thronstahl, alb. Sacrificare, 06 Dressed in black 

uniforms 2007 
100 https://www.youtube.com/watch?v=CuR9xc5qUzQ (vyhledáno 15.4.2018) 
101 https://www.youtube.com/watch?v=J5bR1dQhC68 (vyhledáno 15.4.2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=CuR9xc5qUzQ
https://www.youtube.com/watch?v=J5bR1dQhC68
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K písni Prätorianer vzniklo také uživatelské video102. Je diverzifikováno 

stejně jako píseň sama, v první části vidíme na starých filmových záběrech 

příjezd Gaia Julia Caesara do Říma (s největší pravděpodobností film Julius 

Caesar z roku 1953), v moment kdy se v písni přidá zvuk pochodu, mění se i 

obraz, tentokrát na propagandistické záběry útoku tzv. Černých košil103 na Řím. 

Zajímavou paralelu, kterou autor využil, mu nelze odepřít. Reakce jiných 

uživatelů na tato videa jsou už ale přímo nenávistná nebo rasistická, vybízejí k 

čisté Evropě. Někteří uživatelé diskutují a doslova se hádají nad historií Árijské 

rasy a jako argumenty využívají všemožné historické bludy. Třeba upozornit, že 

dle dohledatelnosti se v případě těchto uživatelů většinou nejedná o Němce. 

Četnost takových uživatelských videí je obrovská a server sám je nestíhá 

kontrolovat. 

 

Vojenská historie, bitvy, velká události a válka jako taková patří mezi tvůrci i 

posluchači k nejoblíbenějším tématům. Válka nebo bitva vždy znamenala 

důležitou změnu ve společnosti a reakce publika tak mohou být různorodé, dle 

názoru na důsledky změny vyvolané danou událostí. Ve bitevních motiv se také 

mohou skrývat ty emocionálně nejsilnější příběhy, což je primárně účelem 

umělce - pracovat s citem posluchače. Mnohdy hudebně i textově epické příběhy 

dávají náhled přímo do centra děje, jindy se autor potká s nepochopením svých 

posluchačů, nebo jen naznačuje tak, aby se publikum dovtípilo, ovšem aby bylo 

zabráněno postihu nebo pobouření ze strany širší veřejnosti. Otázkou zůstává 

zdali umělec dává posluchači to, co slyšet chce, nebo to, co by sám rád 

prezentoval. Ideálním je asi jistý průsečík mezi oběma rovinami, kdy autor 

nalezne vhodné téma, které by rád zhudebnil a vyjádřil se k němu. Pokud je téma 

pro určitou skupinu posluchačů nevhodné, doplní ho autor o to poutavějším 

hudebním podkladem a koneckonců, i když dnes je jazyková bariéra daleko 

menší než dříve, pořád se stává že posluchač textům prostě a nerozumí, nebo 

rozumí jen z části a vkládá si do písně vlastní obrazy, které pak často představuje 

nejen svému blízkému okruhu, ale i veřejnosti pomocí internetových serverů. 

Šířit se tak můžeme prakticky cokoliv,  

 

 

                                                           
102 https://www.youtube.com/watch?v=hdL_NtK1sbA (vyhledáno 15.4.2018) 
103 Polovojenské jednotky Benita Mussoliniho, s kterými obsadil Řím v roce 1922 

https://www.youtube.com/watch?v=hdL_NtK1sbA
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jakýkoliv výklad písně (z hudební nebo textové stránky) bez ohledu na autorův 

záměr. 

 

Písňové texty podle literárních předloh 

 

Literární vzor má pro autora písňového textu velkou výhodu. Může sloužit jako 

dějová předloha (v některých případech nemusí, inspirace může být velmi 

volná), autoři tak nejsou nuceni vytvářet náročný vlastní příběh, ale inspiruje se 

genialitou autorů, kteří je předcházeli. Záměry mohou být samozřejmě různé, 

některé literární motivy jsou natolik silné, že nemohli minout umělce ve všech 

následující generacích, jiné jsou sice obecně nebo globálně méně známé, ale 

mohou být důležité pro autora, jazyk ve kterém skládá nebo národ jehož je 

součástí (nebudeme-li polemizovat nad faktickou existencí národa jako 

takového). V tomto oddíle práce se objeví zejména autoři, kteří již byli 

zmiňováni v předchozích částech. Poslouží dobře jako příklad a jsou ve své 

tvorbě nevýraznější.  

 Začněme opět u našich západních sousedů. Na již mnohokrát uváděném 

albu Antik německé skupiny Nachtblut, jejíž tvorba je protkána historizujícími 

texty nalezneme také skladbu s názvem  Die Blugräfin104 (v překladu krvavá 

hraběnka). Celá pověst o Alžběta Báthoryové koupající se v krvi panen pro 

zachování vlastní krásy je v Evropě dobře známá a to hlavně díky románu, který 

na základě pověsti vznikl a jehož autorem je slovenský literát Jožo Nižnánský. 

Pověst byla sice popsána již mnohem dříve (v jezuitských spisech v první 

polovině 18. století), ale v popularizační rovině sehrál Nižnánského román s 

názvem Čachtická paní, zvláště ve střední Evropě, zásadní roli.  

 

První dvě sloky písňového textu Die Blutgräfin: 

 

Hochgeboren mit blauem Blut 

entsprang Bathory aus der Teufelsbrut. 

Im zarten Alter von 9 Jahren 

rebellierten dort die Bauern in Scharen. 

 

 

                                                           
104 2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 03 Die Blutgräfin 2009 
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Als einziges Kind hatte Bathory Glück, 

so ließ sie ihre Geschwister zurück. 

Mit Morgenstern und Axt geqält, 

wurden getötet und grausam entstellt. 

 

V překladu: 

 

Zrozena v urozené krvi 

vzešla Báthory z ďáblova plodu. 

Ve věku devíti let, 

vzbouřili se tamní farmáři jako dravci. 

 

Jako jediné dítě měla Bathory štěstí, 

opustila své sourozence. 

Za svitu jitřenky vybaveni sekyrami, 

byli ostatní zabiti a znetvořeni.105 

 

Text je opět velmi výpravným, nevynechává drsné detaily a podkreslení 

dramatickou kytarovou hudbou, zvukem ostrého virblu106 a melodickými 

klávesami tvoří v kombinaci se zpěvákovým hlasem děsivou kulisu celému 

příběhu. 

 Zůstaneme-li ještě v německé tvorbě,  je třeba se vrátit k nejpopulárnější 

v současnosti tvořící německé hudební formaci - skupině Rammstein. I textař a 

básník, zpěvák této hudební formace Till Lindemann se nechal v některých 

písních inspirovat literaturou a tradicí. Dobrým příkladem toho je píseň s názvem 

Rosenrot107 ze stejnojmenného alba z roku 2005. Pro skladbu byla vzorem stará 

germánská báje, která se stala vzorem báseň Johanna Wolfganga von Goethe, ta 

nese název Heidenröslein. Je o mladém muži, který velmi usiluje o překrásnou 

růži, která má symbolizovat mladou, čistou dívku. V písni je děj také velmi 

dramatický. Text vypráví o dívce, která osloví svého milence, aby pro ni 

vyšplhal na vysokou skálu, kde kvete růže, po  

                                                           
105 velmi volný vlastní překlad 
106 vířivý buben 
107 2005 RAMMSTEIN—Till LINDEMANN (Rammstein), alb. Rosenrot, 03 Rosenrot 

2005 
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které velice touží. Dívka, že je to neuvěřitelně nebezpečný úkol, a že při něm její 

milý s největší pravděpodobností přijde o život, ale přesto ho donutí, pro růži na 

skálu vyšplhat. Ten zaslepen láskou dívku poslechne, vydá se pro růži na vrchol 

skály. Růži utrhne, nicméně při sestupu se zřítí a s růží v ruce padá do propasti. 

Nápadná podobnost s Goethovou básní je citelné hned v prvním verši. Báseň 

začíná slovy: “Sah ein Knab' ein Röslein stehn” (v překl.: “Viděl chlapec růžičku 

stát”) a písňový text slovy: “Sah ein Mädchen ein Röslein stehen” (v překl.: 

“Viděla dívka růžičku stát”). 

 

První dvě sloky a refrén písňového textu skladby Rosenrot napsaného Tillem 

Lindemannem: 

 

Sah ein Mädchen ein Röslein stehen 

Blühte dort in lichten Höhen. 

So sprach sie ihren Liebsten an 

ob er es ihr steigen kann. 

 

Sie will es und so ist es fein. 

So war es und so wird es immer sein. 

Sie will es und so ist es Brauch. 

Was sie will bekommt sie auch. 

 

Tiefe Brunnen muss man graben, 

wenn man klares Wasser will, 

Rosenrot oh Rosenrot! 

Tiefe Wasser sind nicht still. 

 

V překladu: 

 

Viděla dívka růžičku stát. 

Kvetla tam v zářivých výšinách. 

Tak pověděla svému milému, 

jestli to pro ni podstoupí. 
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Ona to chce a tak je to správné, 

bylo to tak a vždy bude. 

Ona to chce a je to zvykem, 

že to co chce vždy dostane. 

 

Hluboké musí člověk kopat studny, 

když chce čistou vodu pít. 

Rosenrot ó Rosenrot! (dalo by se přeložit jako růžově-červený) 

Hluboké vody nebývají klidné.108 

 

K písni vznikl v rámci vydání stejnojmenného siglu109 videoklip110. Tady si 

tvůrci pod taktovkou režiséra Zorana Bihace pohráli ještě s dalším přetvářením 

příběhu. Na začátku videa přicházejí členové kapely do horské vesnice jako 

potulní mniši. Na venkovské slavnosti se jeden z šesti mnichů (zpěvák kapely 

Till Lindemann) zamiluje i přes svůj celibát do místní dívky. Ta po něm 

požaduje úkol, který ho - stejně jako v textu písně - má dovést ke smrti. Dívka 

přemluví mnicha k vraždě svých vlastních rodičů a následně jej samá udá 

venkovanům. Celý příběh končí popravou mnicha, který se stal vrahem a 

odchodem ostatních pěti mnichů. Videoklip byl po umělecké stránce velmi 

dobře hodnocen uměleckou veřejností. 

 Paradoxně zní název jiné skladby skupiny Rammstein, která byla 

inspirovaná slavou Geothovou básní Erlkönig. Píseň nese název Dalai Lama111 

a stejně jako báseň vypráví o otci, který cestuje se svým synem, jehož se domáhá 

jakási nadlidská síla a končí synovou smrtí. Narozdíl od básně se děj písně 

odehrává v letadle, kde syn slyší hlasy “Pána Větrů”, který ho k sobě volá, otec 

má o něj strach a tak silně ho tiskne k hrudi, až se syn udusí. Název písně byl 

zvolen až po jejím složení, kvůli obecně známému Dalai Lamově strachu z 

létání. Inspirace je tak částečně skryta v zůstal prostor pro moment překvapení. 

 

 

 

                                                           
108 vlastní volný překlad 
109 Jedná se o speciálně vydanou desku s menším obsahem písní, obvykle založenou 

a pojmenovanou po nejvýraznější písni, která se na singlu nachází. 
110  videoklip: https://www.youtube.com/watch?v=af59U2BRRAU  a tzv. “Making-Of”: 

https://www.youtube.com/watch?v=rx-tgbf_qSI (vyhledáno 1.2.2018) 
111 2004 RAMMSTEIN—Till LINDEMANN, alb. Reise Reise, 03 Dalai Lama 2004 

https://www.youtube.com/watch?v=af59U2BRRAU
https://www.youtube.com/watch?v=rx-tgbf_qSI
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Ukázka z vrcholné části textu písně Dalai Lama z alba Reise Reise: 

 

Der Vater hält das Kind jetzt fest, 

hat es sehr an sich gepresst, 

bemerkt nicht dessen Atemnot. 

 

Doch die Angst kennt kein Erbarmen. 

So der Vater mit den Armen, 

drückt die Seele aus dem Kind, 

diese setzt sich auf den Wind und singt: 

 

“Komm her! Bleib hier! Wir sind gut zu dir. 

Komm her! Bleib hier! Wir sind Brüder dir.” 

 

V překladu: 

 

Otec drží dítě tak pevně, 

příliš je tiskne k sobě. 

A nevnímá že se dusí. 

 

Strach přece nezná žádného slitování, 

A tak otec svými pažemi 

vymáčkl duši z dítěte, 

ta se usadila na větru a zpívá: 

 

“Pojď sem, zůstaň tady, budeme k tobě dobří. 

Pojď sem, zůstaň tady, budeme ti bratry.”112 

 

Goethovská témata jsou pro umělce nejspíš důležitou inspirací. Například k 

Faustovskému motivu se vrací velká spousta interpretů. V návaznosti ke skupině 

Rammstein existuje skupina Emigrate založené kytaristou německé  

 

 

                                                           
112 vlastní volný překlad 
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formace Richardem Z. Kruspem. Píseň přímo s názvem Faust113 nalezneme na 

jeho druhém sólovém albu Silent so Long. V české hudební sféře pak si pak 

doktora Fausta114 vypůjčila skupina XIII. století na kompilačním albu Horizont 

události z roku 2013. 

Jiní němečtí umělci si využívají některé obecnější historické literární 

prvky. Například také již zmiňovaná hudební skupina Das Ich na svém albu 

Kabaret vydala píseň s názvem Moritat115. Text se inspiruje moritáty116 tak, jak 

je známe z literární historie spíše okrajově, ale má jistou folkovou atmosféru a 

je jakýmsi úvodem k nepříliš veselému hudebnímu celku, skladba je 

doprovázena akordeonem (a zvukem napodobující staré flašinety) a text je 

recitován, nikoliv zpíván - takový melodram. 

  

Ani v tomto oddíle práce nelze opomenout některé příklady písňových textů 

britské hudební skupiny Iron Maiden (opravdu se díky své tvorbě objeví v 

každém z vybraných tematických okruhů přesto, že jejich tvorba neměla vliv na 

jejich vymezení). Z několika textů inspirovaných literárními zdroji by bylo 

dobré zmínit alespoň ty nejznámější. Ve své době nejdelší skladbou, kterou 

skupina nahrála, byla píseň s názvem Rhyme of the Ancient Mariner117 (v překl.: 

Píseň o starověkém námořníkovi) pro níž se stala vzorem stejnojmenná báseň 

anglického spisovatele a filozofa Samuela Taylora Coleridge. Tato téměř 

čtrnáctiminutová výpravná píseň uzavírá album Powerslave z roku 1984 a 

proslavila se  (kromě své délky a  obsažnosti textu) také výraznou tklivou 

basovou linkou Steve Harrise. S podobným motivem si později skladatelné 

pohrávali i v písně Ghost of the Navigator118, ale mnohem volněji, metaforičtěji. 

Daleko současnějším literárním dílem, které posloužilo pro inspiraci ke složení 

textu Stevu Harrisovi je kniha Pán Much od Williama Geralda Goldinga, která 

použila jako příklad pro kritiku tehdejší společnosti, odpovědnosti a přirozeným 

lidským slabostem příběh skupinu chlapců  

                                                           
113 2014 EMIGRATE—Richard Zwen Kruspe, alb. Silent so Long, 10 Faust 2014 
114 2013 XIII. STOLETÍ—XII. století, alb. Horizont události, 01 Faust 2013 
115 2006 DAS ICH—Das Ich, alb. Cabaret, 01 Moritat 
116 Kupecké písně vyprávějící děsivé příběhy nejčastěji s tématikou smrti. 
117 1984 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. Powerslave, 08 Rhyme of the Ancient 

Mariner 1984 
118 2000 IRON MAIDEN—Steve HARRIS/Bruce DICKINSON/Janick GERS, alb. Brave 

new world, 02 Ghost of the Navigator 2000 



 

 

 

 

 

59 

budujících na opuštěném ostrově vlastní společnost. Píseň se stejným názvem 

(Lord of the Flies119) vyšla jako druhá na albu The X-Factor z roku 1995120. Text 

tak sám o sobě využívá symbolických a metaforických prvků a ponechává příběh 

jako takový za sebou - prvoplánově tedy přejímá spíše lyrickou stránku. Z 

nástrojů jsou dalece nejvýraznější kytary. 

 

První dvě sloky písně Lord of the Flies od skupiny Iron Maiden: 

 

I don't care for this world anymore. 

I just want to live my own fantasy. 

Fate has brought us to these shores. 

What was meant to be is now happening. 

 

I've found that I like this living in danger. 

Living on the edge it feels, it makes feel as one, 

who cares now what's right or wrong - It's reality. 

Killing so we survive, 

wherever we may roam, 

wherever we may hide, 

We've got to get away! 

 

V překladu: 

 

Už se nestarám o tento svět. 

Chci si dál žít jen svou fantazii. 

Osud nás zahnal k těmto přehům. 

To co mělo stát, děje se. 

 

Zjistil jsem že rád žiji v nebezpečí. 

Život na ostří mě donutil cítit se jako někdo, 

koho zajímá co je dobré a co špatné - je to reálné. 

 

 

                                                           
119 1995 IRON MAIDEN—Steve HARRIS/Janick GERS, alb. The X-Factor, 02 Lord of 

the Flies 
120 První album se zpěvákem Blazem Bayleym. 
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Zabíjíme abychom přežili, 

všude kudy putujeme, 

všude kde se schováváme. 

Musíme odsud pryč!121 

 

Písňových textů inspirovaných literárními díly je velká spousta. Důležité je, aby 

nedocházelo k násilnění originálu nebo dezinterpretaci původní myšlenky 

autora, vycházíme-li z předpokladu, že chtěl současný autor textů svého 

předchůdce literáta písní uctít a vzdát hold jeho genialitě. Bylo uvedeno jen 

několik málo vzorků, protože tento okruh by si zasloužil samostatnou vědeckou 

práci, jakékoliv množství zmíněných příkladů tak bude jen jako součást jiné 

práce vytrženo z širšího literárního kontextu, ale zůstane snad alespoň v kontextu 

historickém, což daleko více odpovídá hlavní náplni této práce. 

 

Reflexe druhé světové války 

 

Historické reflexe druhé světové války byly vyčleněny mimo ostatní témata jako 

jediné, které přímo zobrazuje konkrétní dobu v relativně velmi krátkém úseku. 

Důvodů je hned několik. Za prvé rozsah tvorby. Žádné takto krátké historické 

období není zahrnuto takovou pozorností textařů jako druhá světová válka. 

Druhým důvodem je mnoho způsobů interpretace. Tím nejdůležitějším je ovšem 

přímá reálná paměť posluchačů, se kterou se umělec ve zvolené době, kterou se 

tato práce zaobírá, setkával a vlastně setkává ještě dodnes, i když se z větší části 

už se dnes jedná o paměť historickou, avšak přenesenou krátkodobě skrze jednu, 

dvě nebo maximálně tři generace. Téma druhé světové války dodnes vzbuzuje 

silné emoce a diverzitu názorů nejen napříč generacemi, ale napříč rozdíly ve 

vzdělání, sociálním prostředí, lokalitě a následnému historicko-politickému 

vývoji.  

 Konflikt byl jednak větší, než jakýkoliv jiný před ním, a odehrál se 

poměrně nedávno, je tedy snadným buditelem emocí a to nejen pro svůj rozsah 

a paměti na válku jako takovou, ale také kvůli genocidě, která se odehrávala v  

 

 

                                                           
121 vlastní překlad 
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koncentračních táborech, mimořádné brutalitě válka v Evropě i v Tichomoří a 

kontroverzním politickým rozhodnutím na obou válčících stranách.  

 Některé texty připomínající druhou světovou válku již byly v práci 

připomenuty, zejména v sekci hrdinských písní. Na válečných historických 

reflexích (nejen druhé světové války) založili svou písňovou podstatu již 

zmiňovaní Švédští Sabaton. Textařem kapely je baskytarista Pär Sundström. Jen 

na prvním albu, které vyšlo pod názvem Primo Victoria roku 2005 jsou tři písně 

zobrazující ve svých textech druhou světovou válku. První a titulní píseň Primo 

Victoria vypráví o vylodění v Normandii (což je obecně oblíbené téma mezi 

textaři). Další, v pořadí čtvrtá na albu, je píseň s názvem Wolfpack, o útoku 

německých ponorek. Šestá na albu je pak píseň Stalingrad.122 Ostatní písně na 

desce (kromě poslední) zobrazují také válečné motivy, ale z pozdějších let 

(Vietnam, Irák, atd…). 

 

Úvodní část textu písně Stalingrad švédské hudební skupiny Sabaton z roku 

2005: 

 

Fresh from Moscow, 

over Volga came to comrades aid. 

City in despair - 

almost crushed by the Führers army. 

 

Oh, it's colder than hell! 

Hitlers forces advancing! 

 

The sound of mortars, 

the music of death, 

a grand symphony. 

 

V překladu: 

 

Čerství od Moskvy, 

 

 

                                                           
122 2005 SABATON—Pär SUNDSTRÖM, alb. Primo Victoria, 01 Primo Victoria + 04 

Wolfpack + 06 Stalingrad 2005 
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přišli přes volhu na pomoc soudruhům. 

Město v beznaději, 

téměř zničeno vůdcovou armádou. 

 

Ó, je chladněji než v pekle! 

Hitlerovy síly postupují! 

 

Za zvuku moždířů (minometů v dobovém kontextu), 

hudba smrti, 

velkolepá symfonie123. 

 

Jak je možné vyčíst už z úryvku originálního textu, autor se zaměřil víc než na 

klasické veršování na obecnější fonetickou stránku slov. To je pro Sabaton 

typické, melodie převažuje nad čistým rýmováním - opět, důležitý je dojem, 

emoce, se správně zvoleným tématem snadno zvítězí nad poněkud kostrbatějším 

textem. Přes určité stylové nedokonalosti a dílčí kritiku má hudební skupina 

Sabaton spoustu posluchačů a fanoušků dnes už po celém světě, i když si při 

poslechu jejich alb může člověk občas připadat jako pochodovém cvičení, ale 

takový je jednoduše způsob hudebního vyjádření této švédské formace. I další 

alba skupiny jsou sestavena výhradně z historických témat (až na skladby, které 

oslavují metalovou hudbu a její historii). 

 

Další z těch, kteří si oblíbili historickou vojenskou tématiku a inspirovali se 

druhou světovou válkou je dnes již neexistující britská hudební skupina 

Motörhead. Kapela začala s hudební produkcí ještě před rokem 1980 (první 

album se stejnojmenným názvem vyšlo už roku 1977) a zanikla po čtyřiceti 

letech v roce 2015 smrtí jejího zakladatele, baskytaristy a zpěváka Iana Fraser 

Kilmistera (známého jako Lemmy Kilmister). Kapela si vypůjčovala různé 

válečné motivy i na obaly svých desek nebo jako doplňky vzhledu a při 

vystoupeních. Neoficiálním symbolem kapely (ač britské) se stal německý  

 

 

 

                                                           
123 vlastní překlad 
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železný kříž. Skupina se vracela k válečným dejinám v textech jako Bomber124, 

March or Die125, Death Machine126 nebo Victory or Die127. 

 Kromě ostatních historických okruhů dotkli se několikrát tématu druhé 

světové války samozřejmě také Iron Maiden. Zpěváka Bruce Dickinsona provází 

celým životem láska k létání, sám má bohaté zkušenosti s pilotováním i těch 

největších letadel (v devadesátých letech se věnoval po nějakou dobu řízením 

boeingů při komerčních letech) a je kapitánem letounu Boeing 747-Ed force one 

(pojmenován podle maskotovi kapely “Ediem”, který je různě vyobrazen na 

každém albu nebo singlu skupiny). Není tedy divu, že se hrdí Britové vrátili k 

vojenským úspěchům Royal Air Force za druhé světové války a to hned ve dvou 

písních. První skladba vypráví o britských stíhacích letcích a nese název Aces 

High128. Rychlá melodická píseň vyšla na albu Powerslave v roce 1984 a je 

úvodní skladbou desky. Dodnes je často hraná na koncertech a postupem času 

se stala jednou z nejslavnějších písní hudební skupiny. Jejím autorem je Steve 

Harris. 

 

Třetí a čtvrtá sloka písňového textu Aces High od Iron Maiden: 

 

Move in to fire at the mainstream of bombers. 

Let off a sharp burst and then turn away. 

Roll over, spin round and come in behind them. 

Move to their blindsides and firing again. 

 

Bandits at 8 O'clock move in behind us. 

Ten ME-109's out of the sun. 

Ascending and turning our spitfires to face them. 

Heading straight for them I press down my guns. 

 

V překladu: 

 

 

                                                           
124 1979 MOTÖRHEAD—Motörhead, alb. Bomber, 10 Bomber 1979 
125 1992 MOTÖRHEAD—Motörhead, alb. March or Die, 11 March or Die 1992 
126 2013 MOTÖRHEAD—Motörhead, alb. Aftershock, 06 Death Machine 2013 
127 2015 MOTÖRHEAD—Motörhead, alb. Bad Magic, 01 Victory od Die 
128 1984 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. Powerslave, 01 Aces High 1984 
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Vrhni se do střelby vstříc bombardérům. 

Vypal pár ostrých a otoč se pryč. 

Přetoč se, otoč a vlétni jim do zad. 

Uhni do slepého pole a znovu střílej. 

 

Banditi na osmé hodině se pohli za námi. 

Deset ME-109 vstříc slunci. 

Stoupáme a otáčíme naše Spitfiry směrem k nim. 

Míříme přímo na ně a mačkáme spoušť.129 

 

Druhá skladba o letcích přivádí posluchače už do konce druhé světové války, 

tedy mimo bitvu o Británii (1940). Děj se skladby Tailgunner130 se odehrává na 

obloze nad Německem a jejími hrdiny jsou britští a američtí bombometčíci. Píseň 

má pouze dvě delší sloky a refrén. 

 

Text písně Tailgunner z roku 1990 od Iron Maiden: 

 

Trace your way back fifty years. 

To the glow of Dresden-blood and tears. 

In the black above by the cruel searchlight, 

men will die and men will fight! 

Who shot who and who fired first? 

Dripping death to whet the bloodthirst. 

No radar lock on skin and bone, 

the bomber boys are going home. 

 

Climb into the sky never wonder why. 

Tailgunner! 

You're a tailgunner! 

 

Nail that Fokker, kill that son. 

 

                                                           
129 vlastní volný překlad 
130 1990 IRON MAIDEN—Steve HARRIS/Bruce DICKINSON, alb. No Prayer for the 

Dying, 01 Tailgunner 1990 
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Gonna blow your guts out with my gun. 

The weather forecasts good for war 

Cologne and Frankfurt - have some more! 

Tail end Charlie in the boiling sky. 

The Enola Gay was my last try. 

Now that this tailgunner's gone, 

no more bombers - just one big bomb. 

 

Climb into the sky - never wonder why. 

Tailgunner! 

You're a tailgunner! 

 

Zpět po tvých stopách zpět padesát let. 

Do varu Drážďan - krev a slzy. 

Ve tmě nad krutými světlomety, 

budou muži umírat a budou bojovat! 

Kdo střelil koho a kdo vystřelil první. 

Smrt stéká skrz žízeň po krvi. 

Žádný radar nezachytí kůži a kost. 

Bombárdéři se vrací domů. 

 

Vystoupej do nebe - nikdy se nediv proč. 

Tailgunner! (nejspíš neexistuje vhodný ekvivalent, doslova střelec na zádi) 

Jsi Tailgunner! 

 

Přibij toho Fokkera, zabij toho chlapa. 

Svou zbraní vystřelím tvé vnitřnosti. 

Předpověď počasí je válce příznivá, 

Kolíne, Frankfurte - dostaneš víc! 

Konec uzavírá Charlie ve vroucím nebi. 

Enola Gay byl můj poslední pokus. 

Teď, když je střelec na zádi pryč, 

žádné další bomby, už jen jedna velká. 
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Vystoupej do nebe - nikdy se nediv proč. 

Tailgunner!  

Jsi Tailgunner!131 

 

Píseň se může zdát z pohledu etiky dnešního člověka problematická. Nelze 

zapomenout, že bombové nálety na německá města stály život nejen vojáky, ale 

i civilní obyvatelstvo a že nejen továrny pro výrobu zbraní a munice byly 

zasaženy, ale také spousta obyčejných domů nebo kostelů se zřítilo pod náporem 

bombardérů. Kontroverze se může skrývat také v závěru písně, který odkazuje 

ke shození atomové bomby na Japonsko. V roce 1990, kdy písně na albu No 

Prayer for the Dying vyšla bylo ještě naživu velké množství lidí, kteří se mohli 

přímo účastnit konce války, ať na jedné nebo druhé straně. Koneckonců, ještě 

dnes jistě v Německu žijí lidé, kteří si, nejspíš ještě jako děti, pamatují 

zatemňování oken a strach z padajících bomb. Dalo by se očekávat, že s takovým 

textem bude v Německu problém. Kapela se nicméně vydala ke zmiňovanému 

albu na turné a skladba Tailgunner byla zařazena na úvod koncertu, koncertní 

turné se samozřejmě nevyhnulo Německu. O žádných negativních reakcích nebo 

vážných problémech ovšem nejsou záznamy. Na internetové doméně 

Youtube.com lze dohledat záznam z vystoupení kapely na koncertě v 

Dortmundu v roce 1990, resp. zahájení koncertu písní Tailgunner.132 I když se 

jedná o amatérské video, žádné náznaky nevole mezi německým publikem 

nejsou pozorovatelné, spíše naopak - jakoby návštěvníci koncertu text 

ignorovali, soustředili se na hudbu a na vystoupení svého oblíbeného interpreta. 

 Na otázku, je-li správné produkovat takové hudební texty z pozice vítěze, 

nejspíš neexistuje jednoznačná odpověď. Vzbuzuje ale jiné otázky, zda napsání 

a uveřejnění textu, který by vyprávěl například o obsazování Francie nebo 

leteckých útocích na Británii by bylo společensky únosné, jestli by bylo 

umělecky přijatelné. Současná historiografie se s ohledem na současný svět 

snaží demonstrovat, že se válka vedla proti tomu “zlému” nacistickému 

Německu a ne proti těm “hodným” Němcům, kteří jsou dnes v unii našimi 

společníky a bratry. Takové tvrzení by ale bylo pokrytecké, válka takových  

 

                                                           
131 vlastní volný překlad 
132 https://www.youtube.com/watch?v=vfn69uvmEAA (vyhledáno dne 5.5.2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=vfn69uvmEAA
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rozměrů se vždy dotkne každého občana od nejmenších děti až po starce, od 

těch, kteří válku stvořili až po ty, kteří do ní byli proti své vůli vtaženi.  

 Jiná píseň od Iron Maiden, která zobrazuje boje druhé světové války, 

vypráví o vylodění v Normandii (obecně oblíbené téma), a je už mnohem 

smířlivější. Vyšla v roce 2005 na albu A Matter of Life and Death jako pátá v 

pořadí s názvem The Longest day133 (v překl.: Nejdelší den). Pohledem vojáka 

(samozřejmě na straně spojeneckých sil) vyobrazuje víc než cokoliv jiného 

krutost této velké války a to, čím si každý z vojáků musel projit (ať na jedné 

nebo druhé straně).  

  

V Německu na druhou stranu se někteří umělci nebáli ani neožehavějšího tématu 

spojeného s druhou světovou válkou. Problematika koncentračních táborů se 

příliš nehodí pro skládání písňových textů, ale našli se i tací, kteří se ní vyrovnali 

poměrně důstojně, přesto, že jejich tvorba působí na první pohled vcelku nebo 

alespoň poněkud násilně, texty jsou propracované a beze strachu předávají těžko 

uchopitelnou historickou informaci. Jedná se o hudební skupinu s názvem 

Totenmond, která v našich končinách není příliš známá, hudbu tvoří ovšem už 

od roku 1984 a jistou pravidelností se objevuje na německých hudebních 

festivalech. Píseň s názvem Belsen war ein KZ134 se objevila v roce 2001 na albu 

Auf dem Mond ein Feuer. 

 

Závěr textu písně Belsen war ein KZ od hudební formace Totenmond: 

 

Juden würden angeklagt, 

wegen Mord und Hochverrat. 

Hauser wurden abgebrannt, 

Menschenrechte aberkannt. 

 

Belsen war ein KZ 

Belsen war ein KZ 

 

 

                                                           
133 2006 IRON MAIDEN—Bruce DICKINSON/Adrian SMITH, alb. A Matter of Life and 

Death, 05 The Longest day 2006 
134 2001 TOTENMOND—Totenmond, alb. Auf dem Mond ein Feuer, 09 Belsen war ein 

KZ 2001 
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Damals wählten alle braun 

alle Männer alle Frauen. 

Heut sind sie alt und grau - 

Nazimann wie Nazifrau 

 

Belsen war ein KZ 

Belsen war ein KZ 

 

Překlad této části textu: 

 

Židé byli obviněni 

pro vraždu a velezradu. 

Domy byly spáleny, 

lidská práva popřena. 

 

Belsen byl koncentrační tábor. 

Belsen byl koncentrační tábor. 

 

Tenkrát všichni volili hnědé, 

všichni muži, všechny ženy. 

Dnes už jsou staří a šediví - 

nacisté a nacistky. 

 

Belsen byl koncentrační tábor. 

Belsen byl koncentrační tábor.135 

 

Skupina Totenmond se vyznačuje velmi tvrdou, údernou hudbou se zvláštními 

přechodovými částmi. Jejich styl je z odborného hlediska těžko určitelný, 

pohybují se někde na hranici industrialu, death metalu a punku. Neobvykle 

působí jejich důraz na samostatné projevy jednotlivých nástrojů v krátkých 

úderných rytmech s neuvěřitelnou přesností, kterou občas (evidentně cíleně) 

naruší vybočením z tohoto disciplinovaného rytmu a poslech jejich desek je 

 

                                                           
135 vlastní překlad 
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bez pochyby zajímavá hudební zkušenost pro každého trochu zkušenějšího 

posluchače. 

Druhá světová válka ale nabízí i sekundární odrazy v hudební kultuře, 

tedy ne přímo vyprávění o bojích nebo koncentračních táborech, jak je to běžné 

u většiny interpretů, kteří se tématu dotkli, ale velice bizarní obraz stvořený za 

severní hranicí Německa - v Dánsku. Do jednoho, již v předchozím okruhu 

zmiňovaného hudební stylu zvaného neoklasismus, by se dala zařadit tvorba 

skupiny Parzival. Jako příklad, jak absolutně bizarní může být propojení hudby 

s dějinami je možné uvést (dle serveru Youtube.com nesledovanější od této 

skupiny) videoklip136 ke skladbě A.D.137 z alba Deus Nobiscum (r. 2006). Píseň 

sama v textu kombinuje němčinu s latinou a opět (tak jako například u hudební 

skupiny Von Thronstahl) má v podkladu zvuk pochodujících vojáků. Údery 

bicích nástrojů střídají žestě podkreslené zvláštní elektronickou hudbou. 

Oficiální videoklip je ovšem ještě podivnější, než jaká je hudba sama. Dva muži 

v černých vojenských uniformách stoupají vedeni dalším mužem v kápi, který 

vzdáleně připomíná ariánského kněze, na středověký hrad, kde vykonávají 

jakýsi okultní obřad a z výšky jsou pozorování létajícím talířem z kosmu. Na 

první pohled absurdní a pro laika absolutně nepochopitelné spojení. Celý obraz 

videoklipu je ale velice blízký jedné konspirační teorii o nacistickém okultismu. 

Dle některých nepříliš vědecky podložených teorií existuje totiž úzké spojení 

mezi nacistickými “Wunderwaffen”138 a okultními praktikami SS. Můžeme se 

tedy domnívat, že video s touto konspirační teorií pracuje. Totiž, že mistr kultu 

vede své učedníky na tajné místo, aby zde pomocí nějakého rituálu 

rozpohybovali utajovanou válečnou zbraň nebo komunikovali s mimozemšťany.  

Celá tato konspirační teorie je postavená na několika faktech. Za prvé - 

po druhé světové válce byla nalezena na opuštěných vojenských základnách 

různá zvláštní místa, jejichž účel nebyl dodnes objasněn (například betonový  

 

 

                                                           
136 https://www.youtube.com/watch?v=l5krzKn4l9g (vyhledáno 5.5.2018) 
137 2006 PARZIVAL—Parzival, alb. Deus Nobiscum, 02 A.D. 2006 
138 Doslova přeloženo “zázračné brazně”. Jednalo se o moderní, dosud nepoužité 

zbraně nebo systémy, které měly nacistickému Německu pomoci vyhrát nebo 
následně zvrátit válku. 

https://www.youtube.com/watch?v=l5krzKn4l9g
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kruh v Pennemünde139). Na těchto místech byly nalezny symboly podobné 

runovému písmu. Za druhé touto konspirací někteří teoretici objasňují zvýšený 

výskyt pozorování UFO ve Spojených státech v padesátých a šedesátých letech. 

Příčinou toho měl být poválečný přesun německých vědců do USA v rámci 

operace Paperclip140. Tito vědci pak tady pak měli testovat zařízení, která v 

Německu během války nestihli sestrojit. Koneckonců nejslavnější z těchto 

specialistů na raketovou techniku Wernher von Braun se stal hlavním 

konstruktérem rakety Saturn V, která vynesla Američany v roce 1969 na Měsíc. 

Dalším pojítkem má být okultismus Himmlerovy SS. Stále se však jedná pouze 

o konspirační teorii, nicméně propsala se i do hudební produkce, protože jiné 

vysvětlení k obrazům a příběhu videoklipu k písni A.D. snad nelze nalézt. 

 

Texty týkající se druhé světové války se samozřejmě nevyhnuly ani českému 

prostředí, například opět v písních Daniela Landy o mobilizaci v roce 1938 nebo 

kolaboraci během války. Existuje ale i jiný pohled na válku, podobně jako 

Jaroslav Hašek ve svém Švejkovi a mnozí před ním, vždy se najdou tací, kteří 

umí pojmout velmi vážné téma s i humorem. V tomto směru je třeba vydat se 

(abychom se nepohybovali na hranici vulgarity) k našim východním sousedům, 

kteří jsou nám nejen jazykem a moderními dějinami blízcí. Slovenská hudební 

skupina Horkýže Slýže vydala na svém albu 54 dole hlavou z roku 2009 píseň s 

názvem Voják141. Podstata textu samotného není vůbec humorná, vypráví o 

vojákovi, který byl zařazen do Rudé armády při dobývání Berlína, jeho žena má 

strach, že o muže přijde, ten se ale z války vrátí, jeho žena ale mezi tím zemřela. 

V podání kapely je ale píseň zpívaná s umělým ruským přízvukem opravdu spíše 

zábavná. 

 

První část textu písně Voják od slovenské hudební skupiny Horkýže Slíže: 

 

 

                                                           
139 Kruhová betonová konstrukce na vojenské základně v Pennemünde, který by dle 

teorie měl sloužit k testování zařízení známého jako “Die Glocke” (v překladu zn. 
Zvon), létajícího stroje, který měl mít vlastnost všerozměrného pohybu. Na základně 
se testovaly také rakety V-1 a V-2. 
140 Celkem asi 400 německých vědců bylo převezeno do USA, aby se nedostali do 

rukou Rusům a byl tak urychlen vývoj nových zbraňových systémů. Někteří z nich byli 
aktivními členy SS. 
141 2009 HORKÝŽE SLÍŽE—Horkýže Slíže, alb. 54 hlavou dole, 11 Voják 2009 
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Ľud z našich dedín, šiel dobiť Berlín. 

Manžel, otec syn i sused. 

Vráť sa mi Boris, nemal si odísť. 

Ak sa nevrátiš, budem musieť - 

 

dokonca života nosiť na cintorín gerbery. 

Stratí sa zmysel pre mňa žiť, 

sama tráviť večery. 

 

Dokonca života nosiť na cintorín gerbery. 

Stratí sa zmysel pre mňa žiť, 

sama tráviť … 

 

Jak je vidno, texty popisující druhou světovou válku, nebo jakkoliv se jí inspirují 

nabývají různých podob. Od epických příběhů, přes emocionálně zabarvené 

spíše lyrické texty, až po bizarní znázorňování konspirací a texty s nádechem 

humoru. Umělci se válečnou historií vyrovnávají po svém.  

 Různé pohledy na válku jsou utvářeny jednak národností umělce, i v 

takovém případě se ale zpětně musí interpret řídit určitým etickým kodexem, 

uvědomit si dopady toho, jak mohou ovlivnit posluchače. Ovšem kdykoliv se 

kdokoliv vyjadřuje o problematice, která zasahuje do historického vědomí 

většiny, je v podstatě nemožné někoho vyjádřením nepopudit. Druhým faktorem 

mohou být osobní zkušenosti, dnes už většinou předané skrze předešlé generace 

nebo společná historická paměť určité skupiny. U některých interpretů je citelná 

snaha prvoplánově se zalíbit posluchači skrze text, jiní jdou za svým 

přesvědčením i přes možnost, že budou terčem kritiky.  

 Ať už tedy umělce ovlivnila literatura, vlastní nebo přenesené zkušenosti, 

zájem zalíbit se, národní příslušnost nebo hodiny dějepisu ve škole, texty o druhé 

světové válce neustále vznikají, pořád jsou tvořeny nové a nové. Nesmírně silný 

konflikt tak zůstal v myslích všech a umělci opět s přesvědčením o svém 

morálním poslání budou svůj názor skrze texty představovat dál a budou 

vyprávět příběhy ze svého úhlu pohledu, možná vedeni touhou představit svůj 

“světa-názor” a historie je pouhým prostředkem. 
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Národně-ideologická problematika a současné dějiny 

 

 Poslední dva sloučené okruhy mapují písňové texty, které byly primárně či 

sekundárně ovlivněny národně-ideologickou problematikou nebo dějinami po 

druhé světové válce až do současnosti. Někteří z umělců se dokonce na vytváření 

dějin podíleli. Jiní se vyjadřují tak, aby se v dějinách neztratili. Další se snažili 

být součástí velkých světových nebo evropských dějin, aby dokázali dostatečně 

věrohodně zachytit atmosféru své doby nebo ovlivnit následující generace. 

Budou zde uvedeni již zmiňovaní a další, kteří ještě svůj prostor v této práci 

nedostali, přesto byli nesmírně důležití pro její vymezení.  

 Začněme tentokrát na domácí půdě. Výše byly zmíněny texty s 

národoveckou náladou Daniely Landy a jeho kdysi celkem populární skupiny 

Orlík. Pan Landa se ovšem vyrovnal vždy se svým textem důstojně, poměrně 

čistě v jazyce a slově, i když můžeme oprávněně pochybovat o validitě historické 

informace v obsahu, i tak je téměř nevhodné, až nedůstojné použít jeho skladby 

jako oslí můstek k hudební skupině, která se snaží svými texty reflektovat 

současné dějiny a opakovaně se již umístila ve veřejných anketách na vysokých 

příčkách. Řeč je o hudební formaci, která si říká Ortel. Jakékoliv konspirátorství 

nebo skrytý neonacismus by byly čistě z hudebního a technické hlediska snad 

ještě odpustitelné. Obsah tedy zcela výjimečně ponechme stranou. Tato práce 

není v žádném případě formou kritiky, nicméně takto absurdní projekt, slabý ve 

veršování, fonetice i hudbě samotné si nezaslouží delší zmínku v jakémkoliv 

oddíle této práce, než je tato. Texty zde nebudou uvedeny, ani na ně nebude 

odkazováno. V době možností internetu je možné si je i s hudbou dohledat, ale 

nelze to v žádném případě komukoliv doporučit. 

 Pokud jde o české prostředí, je možné zmínit skupinu Kabát, která občas 

využije jakési druhotné historické reflexe, ovšem v podřízení určitého stereotypu 

a nejedná se (až na mimořádné výjimky) o historickou informaci jako takovou. 

Pro Československo a posléze Českou republiku a pro vytváření státních dějin 

byly ale důležité tzv. protestsongy. Protirežimní písně, které měli budit národ v 

temných dobách okupace a následné tzv. politické a společenské normalizace. 

Mezi nejslavnější autory patřili bezpochyby například Karel Kryl nebo Jaroslav 

Hutka. Píseň, která se stala symbolem touhy po lidských právech  
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a svobodě občanů tehdejšího Československa vznikla, ale vznikla mnohem dříve 

než v roce 1980 a teoreticky by neměla datem svého vzniku spadat do obsahu 

této práce, ovšem její stěžejní význam a výborné textové provedení si zasluhují 

udělat výjimku. Píseň s názvem Modlitba142, kterou zpívala Marta Kubišová, se 

objevila poprvé roku 1968 a vyšla dalšího roku na albu Songy a Balady. Jelikož 

odkaz textu Petra Rady na motivy Komenského Kšaftu umírající matky Jednoty 

bratrské pulzoval českou společností až do osudného roku 1989 a dále po něm, 

bude zde uvedena alespoň část tohoto díla. 

 

První sloka textu písně Modlitba z roku 1968: 

 

Ať mír dál zůstává s touto krajinou. 

Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou,  

ať už pominou. 

Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých 

zpět se k tobě navrátí,  

lide, navrátí. 

 

Nejen ale politicky usilují evropské národy o emancipaci. Na konci osmdesátých 

let se začínají mimo své domovské území proslavovat hudební skupiny, které 

opustili (nebo jí ani nikdy nevyužívali) tehdy v hudbě naprosto majoritní a 

konvenční angličtinu. Ta sice byla zpěvná, snadná a srozumitelná velké části 

světa, ale ovlivněna dialekty všech evropských národů zněla (hlavně z počátku 

jejich tvorby) až komicky. Nutno připustit, že už dříve vznikaly hudební 

skupiny, které si zvolily pro svou tvorbu primárně národní jazyk, dobrým 

příkladem tomu můžeme být maďarská skupina Omega, která se jako jedna z 

mála východních hudebních formací proslavila i na Západě a minulý rok oslavila 

55 let své existence. Silná vlna proklamace národních jazyků se probudila také 

v Německu, a to obzvláště na punkové scéně (např. skupina Feeling B) nebo v 

elektronické hudbě (skupina Kraftwerk).  

                                                           
142 1969 MARTA KUBIŠOVÁ—Jiří BRABEC/Petr Rada, alb. Songy a Balady, 05 

Modlitba 1968 
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 Dostupnost internetových překladů a překladačů v devadesátých letech a 

následně v jednadvacátém století znamenala pro hudebníky skládající texty v 

národních jazycích obrovské možnosti, aby jim jejich posluchači porozuměli 

nejen muzicky. S postupem času také rostla náročnost posluchačů na hudební 

texty a pro umělce bylo jednodušší sepsat propracovaný text ve své mateřštině 

než v anglickém jazyce. Specifickou zemí s velmi úspěšnými interprety, kteří 

prezentují své texty v národním jazyce, je Finsko. Velmi populárními interprety 

se v evropském měřítku staly hudební skupiny jako Turmion Kätilöt, 

Verjnuarmu nebo zpěvačka Jenni Vartianen. Uznávanou finskou hudební 

skupinou, která se proslavila svými propracovanými textovými obraty 

podkreslenými industriální hudbou je formace Ruoska (v překl. zn. bič). 

 

Interludium a refrén písně Tuonen Viemää143 o finské hudební skupiny Ruoska. 

 

Pojat, tyttäret juurakkopuusta, 

puuttuvan renkaan kylkiluusta. 

Paras naarata sielunsa suosta. 

Viisainta nöyrtyä, viisaampi juosta. 

 

Tuonen viemää 

Tuonen viemää 

Tuonen viemää 

Tuonen viemää 

 

Tuonen viemää 

Vihassa siitetty 

Tuonen viemää 

Vitsalla kiitetty 

 

Tuonen viemää 

Lihasta louhittu 

 

 

                                                           
143 2005 RUOSKA—Ruoska, alb. Radium, 05 Tuonen Viemää 2005 
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Tuonen viemää 

Veressä kastettu 

 

V překladu: 

 

Synové, dcery od kořenů stromu, 

chybějící žebra. 

Nejlepší z vás vytáhnou duši z bažin. 

Nejmoudřejší pokoří moudré runy. 

 

Životy hřmí 

Životy hřmí 

Životy hřmí 

Životy hřmí 

 

Životy hřmí 

Byl počat v hněvu 

Životy hřmí 

Požehnán holí 

 

Životy hřmí 

Vytěžené maso 

Životy hřmí 

Namočené v krvi144 

 

Vrátíme-li se opět k reálným historickým reflexím v písňových textech, ani v 

tomto oddíle práce není možné opomenout skupinu Iron Maiden. Při poslední 

návštěvě u těchto slavných britských muzikantů je na místě zmínit opět alespoň 

některé z jejich textů reflektujících moderní dějiny. Z éry se zpěvákem Blazem 

Bayleym lze uvést například skladbu z názvem Edge of Darkneness145, která 

vypráví příběh vojáka-básníka čekající na svůj úkol v Saigonu, během války ve  

 

                                                           
144 http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/ruoska/tuonen-viemaa-309961 (vyhledáno 

dne 6.5.2018) 
145 1995 IRON MAIDEN—Steve HARRIS/Janick GERS/Blaze BAYLEY, alb. The X-

Factor, 09 Edge of Darkness 1995 

http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/ruoska/tuonen-viemaa-309961
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Vietnamu, když však dostane a splní svou misy, je na jejím konci lidsky natolik 

zlomen, a když uzří krev na svých rukou, zjistí, že není schopen dále psát ani žít 

tak jako doposud. Ze skladeb nazpívaných zpěvákem Brucem Dickinsonem je 

dobré zmínit píseň Childhood's End146 o tom, že dětství chudých, hladem 

trpících dětí končí daleko dříve a zároveň o uvědomění, že musíme přestat 

nahlížet na svět dětskýma očima a poznat problémy společnosti. Další skladbu 

zobrazující dnešní společnost najdeme na albu Dance of Death, s názvem Age 

of Innocence147 varuje před zkorumpovanými politiky a vybízí k využití jediné 

šance, kterou má člověk na život. Podobně ideově postavenou skladbou, 

tentokrát ale o předpovědi konce světa je píseň When the Wild Wind Blows148 

na zatím předposledním řadovém albu z roku 2010. 

 

První dvě sloky písňového textu When the Wild Wind Blows od Iron Maiden: 

 

Have you heard what they said on the news today, 

have you heard what is coming to us all? 

That the world as we know it will be coming to an end, 

have you heard, have you heard? 

 

He sees them in the distance when the darkened clouds roll. 

He could feel tension in the atmosphere. 

He would look in the mirror, see an old man now. 

Does it matter they survive somehow? 

 

V překladu: 

 

Slyšel jsi, co dnes říkali ve zprávách, 

slyšel jsi o tom, co se k nám blíží? 

 

 

 

                                                           
146 1992 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. Fear of the Dark, 05 Childhood´s End 

1992 
147 2003 IRON MAIDEN—Steve HARRIS/Dave Murray, alb. Dance of Death, 10 Age 

of Inocence 2003 
148 2010 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. The Final Frontier, 10 When the Wild 

Wind Blows 2010 
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Že tenhle svět, tak jak ho známe, se chýlí ke konci. 

slyšel jsi, slyšel jsi? 

 

V dálce vidí, jak se valí temná mračna. 

Cítí napětí v atmosféře. 

Podívá-li se do zrcadla, uvidí starého muže. 

Záleží na tom, jestli přežijí?149 

 

Moment, kdy se naopak Britové podíleli na moderních dějinách jiného státu, 

zachycuje píseň od jedné ze světově nejúspěšnějších hudebních skupin - irských 

U2. Tato hudební formace prodala na celém světě stovky milionů desek a 

funguje už od konce sedmdesátých let. Událostí, která pohnula společností právě 

v sedmdesátých letech, se vryla do paměti lidí pod názvem Krvavá neděle (orig. 

Bloody Sunday). Roku 1972 se až patnáct tisíc Irů vydalo ve městě Londonderry 

na na zakázaný pochop, aby protestovali za občanská práva v Severním Irsku. 

Pochod, který nejspíš nebyl tak poklidný, jak ho prezentují irští nacionalisté, byl 

násilně potlačen příslušníky prvního praporu britského výsadkového pluku. 

Celkem třináct lidí z řad demonstrantů přišlo o život. Ovlivněni touto událostí 

vydali U2 roku 1983 na albu s názvem War skladbu Sunday Bloody Sunday. Po 

zveřejnění písně se rozšířil názor, že tím skupina podporuje irské separatistické 

tendence, to ale zpěvák Bono Vox popřel. Na stejném albu vyšla také píseň s 

názvem New Year's Day, která byla inspirována polským protirežimním hnutím 

Solidarita. 150 

 

První sloka písně Sunday Bloody Sunday od irské skupiny U2: 

 

I can't believe the news today. 

I can't close my eyes and make it go away. 

How long, how long must we sing this song? 

How long, how long? 

'Cos tonight - 

we can be as one, tonight. 

 

 

                                                           
149 vlastní volný překlad 
150 1983 U2—U2, alb. War, 01 Sunday Bloody Sunday + 03 New Year's Day 1983 
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Překlad: 

 

Nemohu uvěřit dnešním zprávám. 

Nemohu zavřít oči a prostě to přejít. 

Jak dlouho, jak dlouho musíme tuhle píseň zpívat? 

Jak dlouho, jak dlouho? 

Protože dnes večer - 

dnes večer jsme všichni jako jeden, dnes večer.151 

 

Další zajímavou písní, která reflektuje svou dobu je skladba Davida Bowieho, 

která přímo propojila britskou a německou hudební kulturu. Vznikla a také 

poprvé vyšla ještě před rokem 1980, tedy v roce 1977 na stejnojmenném albu, 

které David Bowie nahrál v tehdejším Západním Berlíně. Píseň Heroes152 stala 

stala rychle oblíbenou a vzniklo několik desítek cover verzí (v poslední době též 

od umělců, kteří byli také v této práci zmíněni jako např. Motörhead nebo Till 

Lindemann s finskou hudební skupinou Apocalyptica). Později vyšla na na 

singlu francouzská a hlavně německá verze písně. Pro Německo se píseň stala 

symbolem pádu Berlínské zdi a to hlavně díky koncertu, který Bowie odehrál 

nedaleko tohoto totalitního monumentu v roce 1987. Umělec v písni vizualizuje 

scénu, kdy se dva mladí lidé líbají pod Berlínskou zdí navzdory všem politickým 

rozdílům a nad jejich hlavami sviští kulky strážců. V roce 2016 po Bowieho 

smrti německá vláda poděkovala tomuto umělci, že přispěl k pádu nechvalně 

slavné zdi. 

 

Část textu písně Heroes a Helden (něm. verze) od Davida Bowieho: 

 

I, I can remember. 

Standing by the wall. 

And the guns shot above our heads. 

And we kissed, as though nothing could fall. 

And the shame was on the other side. 

 

 

 

                                                           
151 vlastní překlad 
152 1977 DAVID BOWIE—David BOWIE, Brian ENO, alb. Heroes, 03 Heroes 1977 
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Oh we can beat them - forever and ever. 

Then we could be heroes, just for one day! 

 

Já, vzpomínám si. 

Stáli jsme tam u zdi. 

A zbraně nám střílely nad hlavami. 

A my jsme se líbali, jako by se nemohlo nic stát. 

A hanba byla na jejich straně. 

Ó můžeme je porazit - jednou pro vždy. 

Pak bychom mohli být hrdiny, alespoň pro jeden den.153 

 

Německá verze se v určitých detailech odlišuje: 

 

Ich, Ich glaub' das zu träumen. 

Die Mauer im Rücken war kalt. 

Die Schüsse reissen die Luft. 

Doch wir küssen als ob nichts geschieht. 

Und die Scham fiel auf ihre Seite. 

Oh, wir können sie schlagen - für alle Zeiten. 

Dann sind wir Helden, nur diesen Tag! 

 

V překladu:  

 

Já, myslím že sním. 

Zeď za námi byla chladná. 

Střely létají vzduchem. 

Přece se líbáme, jako by se nic nedělo. 

A handa padla na jejich stranu. 

Potom jsme hrdinové, pro tento den!154 

 

Poslední zastávka u britských umělců přivede tuto práci až do bývalé Jugoslávie 

a, následně do Slovinska. Skupina Queen byla známá nejen svými 

 

 

                                                           
153 vlastní překlad 
154 vlastní překlad 
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texty a jejich pop-rocková hudba dodnes ovlivňuje umělce na celém světě. V 

roce 1985 vyšla na albu A Kind of Magic skladba One Vision155. Píseň, která má 

zvláštní obsah, ovšem nevzbudila ve své době žádné kontroverze. 

 

Část textu (sloka a bridge) písně One Vision od britské hudební skupiny 

Queen: 

 

One flesh, one bone, 

one true religion. 

One race, one hope, 

one real decision. 

Oh Yeah. 

 

I had a dream, 

when I was young. 

A dream of sweet illusion. 

A glimpse of hope and unity 

and visions of one sweet union. 

But a cold wind blows 

and a dark rain falls, 

and in my heart it shows. 

Look what they've done to my dreams 

 

V překladu: 

 

Jedno maso, jedna kost, 

jedna pravá víra. 

Jeden závod (jedna rasa), jedna naděje, 

jedno pravé rozhodnutí (jediné řešení). 

Ó ano. 

 

Míval jsem sen, 

když jsem byl mladý. 

 

                                                           
155 1985 QUEEN—Queen, alb. A Kind of Magic, 01 One Vision 1985 
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Sen, který byl sladkou iluzí. 

Záblesk naděje a jednota 

a vize sladkého spojení. 

Ale studené větry zavály 

a padl temný déšť. 

a to zasáhlo mé srdce. 

Podívej, co udělali s mými sny!156 

 

Zvláštní dvojakosti textu si všimnula slovinská hudební skupina s názvem 

Laibach a v reakci na něj vydala v roce 1987 cover verzi této písně s německým 

textem pojmenovanou Geburt einer Nation157, aby poukázala na to, že pár 

drobných změn a výměna jazyka udělá z jedné písně kontroverzní projekt. 

Kytary byly nahrazeny zvuky vysokých žesťů, připomínajících vojenské polnice 

a doprovázené pochodovým bubnem. Ke skladbě vyšel neméně kontroverzní 

videoklip158. 

 

Úryvek z textu písně Geburt einer Nation slovinské skupiny Laibach: 

 

Ein Fleisch, ein Blut, 

ein wahrer Glaube. 

Eine Rasse und ein Traum, 

ein starker Wille. 

Jawohl! 

 

So recht mir eure Hände, 

und gebt mir eure Herzen - Ich warte. 

Es gibt nur eine Richtung, 

eine Erde und ein Volk. 

Ein Leitbild. 

 

Nicht Neid, nicht Streit. 

 

 

                                                           
156 vlastní volný překlad 
157 1987 LAIBACH—Laibach, alb. Opus Dei, 02 Geburt einer Nation 1987 
158 https://www.youtube.com/watch?v=ZZAD7W3M4zc vyhledáno 16.6.2018 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZAD7W3M4zc
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Nur die Begeisterung. 

Die ganze Nacht 

feiern wir Einigung. 

 

V překladu: 

 

Jedno maso, jedna krev, 

jediná pevná víra. 

Jedna rasa a jeden sen, 

jedna silná vůle. 

Ano! 

 

Tak podejte mi své ruce, 

a dej mi svá srdce, čekám. 

Existuje pouze jeden směr, 

jedna země a jeden lid. 

Jediné poslání. 

Ne závist, ne svár. 

Jen nadšení. 

Celou noc 

oslavujme naši jednotu.159 

 

Hudební skupina Laibach vznikla v malém hornickém městě Trbovlje ve 

Slovinsku v roce 1980 a její činnost se dá obecně označit za umělecky i politicky 

kontroverzní, což je od začátku cílem této hudební formace. Působení kapely 

mělo velký vliv nejen na hudební kulturu v Evropě, ale i na politické dění v 

bývalé Jugoslávii. Laibach nejen monitorují, ale také utvářejí dějiny. Vznik této 

hudební formace byl vzorem pro vymezení počátku datace zaměření této 

vědecké práce. Kapela Laibach založila hudební styl Neue Slowenische Kunst, 

který se stal inspirací pro nové hudební vlny v Evropě, v rámci uměleckého 

happeningu vydávala vlastní pasy s příslušností k státu NSK, který ideologicky 

vymezila v bývalé Jugoslávii, předělávala slavné písně zahraničních interpretů, 

aby poukázala na předpojatost společnosti vůči 

                                                           
159 vlastní volný překlad 
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některým tématům nebo vůči samotnému jazyku, písně tak kromě slovinštiny a 

němčiny vycházejí také v angličtině, francouzštině a dalších mnoha jazycích. 

Laibach jsou jediným hudebním interpretem “západního světa”, který 

vystupoval v Severní Koreji a to v roce 2015, na slavnostech Dne osvobození, 

kterých se účastnil sám severokorejský vůdce Kim Čong-un. Členové skupiny 

byli paradoxně několikrát obviňováni z neonacismu a fašismu, zpěvák kapely 

Milan Fras ale obvinění pokaždé razantně odmítl, slavné je pak prohlášení že 

Laibach jsou asi takoví fašisté, jako byl Hitler malíř. Industriální, elektronická a 

experimentální hudba s notnou dávkou kontroverze a humoru se také stala 

inspirací pro tvůrce filmu Iron Sky160, který doplnili hudbou skupiny. Snaha 

pouze vzbudit rozporuplné pocity se samozřejmě často setkávala s 

nepochopením odborné i laické veřejnosti. Velmi zvláštní dojmy vzbudilo také 

album s názvem Volk z roku 2006161, na kterém Laibach předělali celkem třináct 

národních hymen a přidali i vlastní hymnu státu NSK: 
 

01.Germania (Německo) 

02.America (USA) 

03.Anglia (Spojené království) 

04.Rossiya (Rusko, Sovětský svaz) 

05.Francia (Francie) 

06.Italia (Itálie) 

07.Espana (Španělsko) 

08.Yisra'el (Izrael a Palestina) 

09.Turkiye (Turecko) 

10.Zhonghua (Čína) 

11.Nippon (Japonsko) 

12.Slovania (bývalá Jugoslávie, panslavismus) 

13.Vaticanae (Vatikán) 

14.Nsk (píseň známá také jako The Great Seal - zn. Velká pečeť), 

 

Hudební skupina Laibach stopuje tradici a zároveň vytváří nové. Koketuje s 

humorem i s kontroverzí a vážností, inspiruje se muzikály, předělává písně 

jiných autorů a dává jim zběsilý charakter dnešní doby nebo je naopak zklidňuje 

a doprovází nástroji klasické hudby. Styl Neue Slowenische Kunst se za léta 

existence etabloval v samostatný umělecký sloh, který se propsal kromě  

 

                                                           
160 Černá komedie z blízké budoucnosti o nacistech z temné strany měsíce, kteří se 

vrací na zemi, aby ji obsadili. Nakonec se ale zapojí do agitace při volbě prezidenta 
Spojených Států.  
161 2006 LAIBACH—Laibach, alb. Volk, komplet 01-14 2006 
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hudby a literatury také do malířství, užitého umění a dokonce do architektury, 

kde se inspiruje hlavně brutalismem. Originály ručně tvořených plakátů skupiny, 

lepty, kovoryty a dřevoryty se dnes prodávají za desítky, až stovky tisíc korun. 

Ze stylu se postupem času stal kult. Laibach tak zůstávají jedinou hudební 

skupinou v dějinách, která něco takového dokázala a ovlivnila všechny složky 

umělecké tvorby. Přesto se jejich hudba nestala komerčním artiklem, mimo 

slovinskou domovinu jejich koncerty navštěvuje (až na výjimky) maximálně pár 

tisíc diváků, což je v porovnání se světovými interprety velice malé číslo, na 

některých koncertech globálně známých interpretů se objevují pravidelně 

desítky až stovky tisíc diváků, existují záznamy koncertů s milionovou účastí 

návštěvníků. Na takovou návštěvnost je slovinská skupina Laibach pro většinu 

lidí stále těžko přijatelná, příliš politická a složitá ve svém pojetí.  

 

Každý tvořící umělec reflektuje svou dobu. Ať už nepřímo - stylem, nástroji, 

pojetím, nebo přímo - obsahem, textem, vizualizací. Interpreti se vymezují svým 

jazykem nebo projevem, aby přiznali otevřeně  a sebevědomě příslušnost ke 

svému vlasti, aby se dokázali co nejlépe vyjádřit, nebo aby vystihli svou dobu, 

ztotožnili se s ní. Jiní se snaží být apolitičtí. Nicméně žádného umělce nenechává 

jeho okolí v klidu a inspiruje ho k tvorbě. Tedy interpret tvořící v dané době, je 

vždy obrazem této doby a postupem času se stává zdrojem pro její studium. 

 Kontroverzní témata, která si někteří vybírají, mají snad povzbudit svět 

k otevřenosti, mají nabízet řešení, možná dokonce i útěchu pro ty, které jejich 

doba zasáhla složitými situacemi. V době, kdy hudebnímu průmyslu vládne 

komerce, kdy každý svůj názor označuje za vkus, a kde prim hraje popularita, je 

velice důležité zachovat si povědomí o hudebních umělcích, kteří zvládají tu 

celou řemeslnou tíži, kteří nezapadnout po dvou sezónách do zapomnění, kteří 

jako dávní kazatelé vystupují na svých koncertech a předají svým posluchačům 

něco hodnotného. Bohužel, ze zkušenosti je známo, že každý umělec se považuje 

tak trochu za věrozvěsta, a že ani míra popularity není dobrým ukazatelem 

kvality. Pokud tedy má existovat reálně hodnotitelný umělecký obraz dnešní 

doby, je potřeba širokého rozsahu získaných vědomostí a znalostí (teoretických 

i praktických), snaha vcítit se a pochopit. 
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 Umění utváří dějiny, v posledních desítkách let je to právě hudební 

umění, které je opisuje tou nejbližší křivkou, právě protože se podílí na jejich 

tvorbě. Ani většina politiků dnešního světa už nemá šanci skoro týden co týden 

promlouvat k davům desítek a stovek tisíců lidí. Takovou výsadu dnešní doby 

mají už jen hudební interpreti. Předávají informace, inspirují, ovlivňují a svému 

projevu dodají emocionální charakter, který ještě tisíckrát znásobí hudbou. 

Marně se snažili držet diktátoři a despotové po celé dějiny lidstva umělce na 

uzdě, dokud byli na živu, bylo o nich slyšet, a často jejich odkaz pokračoval i po 

smrti a jejich myšlenky změnily svět. 

 

 

 

 

 

Metody interpretace - teorie a výsledky 
 

Spousta otázek byla již zodpovězena v rámci rozborů konkrétních textů v 

předchozích oddílech práce. Interpretace písňových textů v této práci se zabývá 

primární strukturou textu, fonetikou, dílčí zvukomalbou slov, skladbou, 

projevem ale především a na prvním místě obsahem historických reflexí v nich 

a ideologickým zabarvením obsahu, případně také vizualizací prostřednictvím 

vystoupení či videoklipů. Kromě interpretace obsahu textu bylo také nutné 

konzultovat muzickou stránku s hudebníky, zobrazování určité informace v 

konkrétním hudebním kontextu má velký vliv na to, jak věrohodně informace 

působí na posluchače. To souvisí nejen s použitými nástroji a rytmikou, ale také 

s celkovou koncepcí hudebního díla a následně také s hudebním celkem (albem, 

singlem), do jakého je skladba zasazena. Zdánlivá nebo reálná validita textu se 

tak odvíjí od mnoha faktorů a způsoby interpretace mohou být často různé, proto 

je třeba, zaměřit se na interpretaci elementární, tedy takovou, která buď přímo 

vyplývá z daného uměleckého díla při jeho prvním zkoumání nebo takovou, 

která vychází z obecně uznaných interpretačních vědeckých technik. 

 Tou nejzákladnější je sémantická stránka písně, tedy nejen textu, ale 

skladby jako celku, se vším co k ní patří, včetně dějinného hudebního kontextu, 

autorova díla, stylu, jazyku, použitých slov, prostředků a způsobů vizualizace  
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písně - zkrátka všech znaků v písni užitých a s ní spojených. Dle Ecovy 

sémiotiky vyžaduje estetický text (jakým je bezpochyby i text písňový) 

manipulaci s výrazem, což ve výsledku vyvolává proces kódových změn.162 

Jinými slovy to znamená, že manipulace s použitým znaky v textu vede k změně 

pohledu na celek, mění dojem. To je důvod, proč je při interpretaci písňových 

textů důležitá jejich sémantická stránka. Písňový text ovšem pracuje i se 

sekundární stránkou sdělované informace v použitém znaku. Se stránkou 

emocionální spojenou s hudbou. Pokud umělec pracuje s jazykem, který není 

posluchačovou mateřštinou (nebo s jazykem, který posluchač neovládá vůbec), 

tvoří prvotní dojem hudební a hlasový projev interpreta. Pokud je probuzen v 

posluchači zájem, dojde ke střetu s vizuální stránkou (koncerty, videoklipy, 

obaly alb a singlů), která také může nést určité znaky historické informace a až 

nakonec přichází posluchač k textu samotnému (většinou díky cizím 

překladům). To tedy znamená, že k procesu dojmu (zalíbení nebo zošklivení) 

dochází dříve, než k vnímání informace jako takové. Hodnota informace pak 

často ustoupí estetickému charakteru a názoru.  

Dalším semiologickým problémem může být rozměr ideologický, dle primární 

sémiotiky je třeba předpokládat, že odesilatel znaku (v tomto případě textař a 

skladatel) danou ideologii schvaluje, zatímco ideologie sama, má být vystavena 

sémiotické analýze.163 To ale nemusí nutně platit v případě písňového textu, 

typickou obhajobou umělce v tomto směru je tzv. umělecké licence. Interpret 

použije ve svém díle (v písni) konkrétní znaky, které odkazují na jisté skutečnosti 

v daném kontextu, ale nemusí být nutně zastáncem toho, co tyto znaky v jeho 

díle zastupují. Jako v jakékoliv jiné interpretaci nelze části písňových textů 

vytrhávat z kontextu celku. Proto byly v této práci vždy využity větší části 

písňových textu, které dobře zastoupí jejich myšlenku a náležitým vysvětlením. 

Přesto jednoznačně interpretovat umělecké dílo nejspíš lze opravdu pouze za 

použití základních znaků, těch naprosto elementárních, které není možno v 

příslušné kultuře identifikovat jinak, než jediným způsobem, a to je samozřejmě 

problematické, zdali je to vůbec v případě písňové textu možné. A pokud 

hovoříme o dopadu na historické vědomí, tedy o celkovém vlivu, pak tento 

způsob interpretace nestačí. 

 

                                                           
162 ECO 2009—Umberto ECO: Teorie Sémiotiky. Praha 2009, 317-318 
163 ECO 2009, 350-351 
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 Moderní písňový text totiž není pouhou zpívanou poezií, ač k ní ve svém 

provedení nemá v mnohých případech příliš daleko. I když se jedná o text (o 

literární útvar) nenesy pouze znaky literárního díla. Prostá interpretace 

literárního díla proto také není dostačující. 

Zkrátka je nutné spojit interpretaci literárního díla, obecnou sémantiku textu, 

slov a znaků a historickou informaci v kontextu autora s jazykovou a 

sociodemografickou rovinou. To celé následně spojit s hudební a vizuální 

stránkou díla. Všechny tyto prvky totiž mají teprve společně onen finální dopad 

a vliv na historické vědomí posluchače. 

 Dle nástinu teoreticko-sociologického přístupu k otázce historického 

vědomí Jiřího Šubrta a Štěpánky Pfeiferové je dnes pojem historické vědomí v 

současných humanitních vědách zmiňován v souvislosti s historickou pamětí.164 

V rozsáhlém tématu historických reflexí v současné evropské hudební tvorbě si 

právě s pojmem historické paměti nevystačíme. Historická paměť je ze své 

podstaty příliš vrytá zkušeností a snad i příliš osobní charakteristika této 

veličiny. Pracuje zejména s prožitou, předanou nebo naučenou informací. 

Historické vědomí je potom objektivnější, pracuje s dlouhodobým utvářením a 

s kompletací informací do celku, který samozřejmě podléhá osobní prezentaci, 

ale právě i dalším vlivům jako je třeba předaná historická paměť, vzdělání a 

sebevzdělávání a možná to nejdůležitější - sledování odrazu dějin v současnosti. 

To se chtě nechtě nevyhne žádné lidské bytosti, která přijde do styku s 

jakýmkoliv projevem osoby druhé.  

 S těmito informacemi je tedy třeba směřovat k výsledkům práce. Příčin, 

proč hudební umělec zahrne do své tvorby historickou informaci může být hned 

několik.165 Za prvé osobní vztah - jako například u Bruce Dickinsona (Iron 

Maiden) vztah k létání. V tomto příkladu je spojen i vztah s národní historií. Za 

třetí cílená snaha šířit informaci, o které je umělec přesvědčen, že šířena být 

měla. Dále charakter tématu - pokud je po hudební stránce složena píseň, která 

svým charakterem vzbudzuje dojem historicismu. Nelze podceňovat také 

náhodnou inspiraci, kdy se umělec dočte nebo doslechne o 

                                                           
164 ŠUBRT 2010—Jiří ŠUBRT (ed.): Historické vědomí jako předmět badatelského 

zájmu: teorie a výzkum. Praha 2010, 21 
165 K práci se nepodařilo získat vyjádření žádného z dotazovaných autorů. Kromě již 

zmiňovaného Daniela Landy byl dotázán k vyjádření např. také zpěvák a textař 
Ladislav Křížek - rovněž bez výsledku. 
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nějaké historické události, která ho zaujme natolik, že ho inspiruje k textu. 

Některé texty také mohly vzniknout (jak je vidno z použitých příkladů) se 

snahou zalíbit se určitému spektru posluchačů. Důvodů je mnoho a četnost 

takových textů je až neuvěřitelná.  

Tato práce byla zaměřena převážně jen na interprety, kteří si své texty 

píšou sami, u nich je také četnost textů s historizující tématikou největší. V 

moderní popové tvorbě je interpret většinou jen značkou, za tou stojí textaři, 

producenti, skladatelé a další. Proto není příliš překvapivé, že složitější texty s 

obsahem dějinné informace jsou výsadou převážně alternativního a rockového 

hudebního stylu. Zvolená témata mají s dramatičtějším hudebním doprovodem 

také lepší spojitost. Do prosté popové hudby pro masové šíření zejména se 

zájmem vydělat peníze se složitější témata obecně příliš nehodí.  

S faktem, že současné písňové texty obsahující historickou informací, 

historií inspirované nebo jinak ovlivněné mají vliv na historické vědomí je 

počítáno již od úvodu této práce - totiž jakékoliv sdělovaná historická (nebo 

ahistorická) informace má vliv na historické vědomí, o to spíš informace 

sdělovaná masově. Co je ovšem důležité, že historické vědomí má také vliv na 

tvorbu těchto textů, a nejen historické vědomí, ale také právě již zmiňovaná 

historická paměť. Cílem práce tedy není zda historicky tematizované texty mají 

nebo nemají vliv na historické vědomí posluchačů - to je evidentní, ale texty 

mapuje a skrze jejich interpretaci objasňuje jak dějiny zobrazují, to znamená 

jaký vliv na historické vědomí mohou mít. Ke každému blíže zkoumanému 

písňovému textu byl proto (pokud byl v jiném než českém nebo slovenském 

jazyce) přiložen překlad a následně další informace, zasazující je do celkového 

za a) uměleckého kontextu, za b) historického kontextu. 

 Idea propojit dějiny a umění je stará jako lidstvo samo, písmo mimo jiné 

vzniklo proto, aby bylo možné zaznamenat informaci, ta se posléze stala 

dějinami. Tato práce by také měla poukazovat na fakt, že je třeba přijmout 

současné písňové texty jako pramen pro studium doby, ve které vznikly a že je 

také třeba zkoumat je v rámci dějin umění a dějin literatury. Málokterá výstava 

výtvarného umění a vlastně žádná veřejná prezentace literárního díla nepřitáhne 

takovou pozornost, jako koncert slavného hudebního interpreta. Moderní 

písňové texty jsou tak nejmasovějším šiřitelem historických informací v dnešní 

době. Přesto nechceme-li se snížit k totalitním praktikám, nemůžeme  
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šíření ba i ahistorických informací nijak bránit, protože svoboda uměleckého 

projevu je nedílnou součástí svobody slova. Je tedy dobré v závěru této práce 

upozornit, aby posluchač nepodléhal davu, aby si vždy našel dostatek dalších 

jiných zdrojů kromě písňového textu, aby následně své zdroje komproval a našel 

tak cestu k vlastnímu ospravedlnitelnému a podloženému historickému vědomí, 

aby si toto vědomí nadále budoval a prohluboval, protože poznané dějiny tvoří 

názor člověka na současný svět. 

 

Závěrem 
 

Tato práce si vyžádala hodiny a hodiny poslechů různých písní současných 

interpretů. Dále také konzultace s hudebníky, s lidmi, kteří dnes hudbu tvoří a 

poskytli inspiraci ke vzniku této práce, návštěvy vystoupení interpretů, kteří jsou 

zmiňováni (např. Rammstein - Eden arena 2017, Laibach - Palác Akropolis 

2017, Iron Maiden - Letňany 2018) a spoustu času strávenou překlady 

cizojazyčných písňových textů. V zájmu práce rozhodně není poškodit nebo 

zesměšnit žádného z uváděných autorů textů, stejně tak není jejím cílem jiné 

autory glorifikovat. Snaha byla eliminovat jakékoliv osobní názory na tyto 

umělce, stejně tak nemá být tato vědecká práce jakoukoliv formou hudební nebo 

textařské kritiky - na místě je pouze mapování a konstatování.  

 Písně nesoucí historickou informaci jsou zpívány již tisíce let a hodnota 

této informace je vždy trochu zkreslená pohledem autora. S úlevou je možné říci, 

že až na naprosté výjimky se nejedná v současných písňových textech o vyloženě 

vážné etické nebo historiologické prohřešky, že většina interpretů si dobře 

vědoma toho, jaký vliv mohou mít jejich texty a interpretace těchto textů na 

názor posluchače, jelikož se stále drží slušné úrovně prezentace. Samozřejmě, 

jsou výjimky, některé byly v této práci okrajově zmíněny - ale právem pouze 

okrajově - aby na ně bylo pouze upozorněno.  

 S upřímností, klidným svědomím a na základě uvedených materiálů lze 

tedy konstatovat, že současné písňové texty mají vliv na historické vědomí a 

historické vědomí má vliv na současné písňové texty, že se texty různí svou 

výpravností, svou kvalitou, svou obsažností a validitou sdělované informace, že 

hlavním cílem umělce je vždy vzbudit emoce, a že s rozvážností historika  
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lze informace použít jako zdroj pro zkoumání doby, ve které text vznikl a bez 

pochyby je třeba s nimi počítat, nejen pro to, že jejich šíření je masové, ale snad 

i pro to, že v některých je možné najít zalíbení pro jejich uměleckou krásu. 

 

 

 

Seznam použitých zdrojů a literatury 

 
Použité hudební nahrávky (písně, jejichž texty byly použity jako 

primární zdroje, seřazeny postupně tak, jak se objevují v práci): 

 

1983 IRON MAIDEN—Adrian SMITH/Bruce DICKINSON, alb. Piece of 

Mind, 03 Flight of Icarus 1983 

1984 IRON MAIDEN—Bruce DICKINSON, alb. Powerslave, 07 Powerslave 

1984 

1982 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. The number of the Beast, 05 The 

number of the Beast 1982 

2003 IRON MAIDEN—Janick GERS, Steve HARRIS, alb. Dance of Death, 

05 Dance of Death 2003 

 2015 IRON MAIDEN—Iron Maiden, alb. The Book of souls, 01 If eternity 

should fail + 03 Great Unknown + 06 The Book of souls 2015 

 2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 06 Sturz des Ikarus 2009 

2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 04 Gedenket der Toten 2009 

 2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 11 Gedenket der Toten 

(greichiesche bonus-track) 2009 

2010 AMON AMARTH—Amon Amarth, alb. Hymns to the rising sun, 09 The 

Pursuit of Vikings 2010 

2013 RUNNING WILD—Running Wild, alb. Resilient, 10 Bloody Island 2013 

2015 POWERWOLF—Powerwolf, alb. Blessed & Possessed, 04 Armata 

Strigoi 2015 

1986 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. Somewhere in Time, 08 

Alexander the Great 1986 
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1998 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. Virtual XI, 04 The Clansman 

1998 

2012 SABATON—Joakim BRODÉN, alb. Heroes, 09 Far from the Fame 2014 

2014 SABATON—Sabaton, alb. Heroes, 10 Hearts of Iron 2014 

1997 RICHTHOFEN—Richthofen, alb. Seelenwalzer, 03 Der jüngste Tag + 08 

Goin´ out West + 10 Kill for Allah 1997 

1997 RICHTHOFEN—Richthofen, alb. Seelenwalzer, 07 Jungfernflug 1997 

 2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 08 Kreuzigung 2009 

1995 RAMMSTEIN—Till LINDEMANN, alb. Herzeleid, 03 Asche zu Asche 

1995 

2015 BLUTENGEL—Blutengel, alb. Omen, 14 Asche zu Asche 2015 

 2012 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Dogma, 01 Dogma 2012 

 2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 02 Ijobs Botschaft 2009 

1990 DAS ICH—Stefan ACKERMANN, alb. Satanische Verse, 03 Kain und 

Abel 1990 

2002 DAS ICH—Stefan ACKERMANN, alb. Antichrist, 09 Sodom und 

Gomorra 2002 

2017 BUSHIDO—Anis Mohamed Youssef FERCHICHI, alb. Black Friday, 02 

Sodom und Gomorrha 2017 

 2009 KREYSON—Ladislav KŘÍŽEK, alb. Elixír života, 06 Anděl a Ďáběl 

2009 

1992 KREYSON—Ladislav KŘÍŽEK, alb. Křižáci, 07 Dar odpuštění 1992 

2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 10 Kreuzritter 2009 

2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 08 Hexe 2009 

1995 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. The X Factor, 01 Sign of the 

cross 1995 

 1990 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. No Prayer for the dying, 06 The 

Assassin 1990 

1984 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. Powerslave, 05 The Duellists 

1984 

1984 IRON MAIDEN—Bruce DICKINSON, alb. Powerslave, 04 Flash of the 

blade 1984 

1992 IRON MAIDEN—Bruce DICKINSON/Dave MURRAY, alb. Fear of the 

dark 10 Judas be my Guide 1992 

2003 IRON MAIDEN—Adrian SMITH/Bruce DICKINSON/Steve HARRIS, 

alb. Dance of death, 11 Journeyman 2003 

 2010 IRON MAIDEN—Steve HARRIS/Dave MURRAY, alb. Final Frontier, 

09 The man who would be the king 2010 

2000 IRON MAIDEN—Janick GERS/Bruce DICKINSON/Steve HARRIS, 

alb. Brave new world, 02 Ghost of the navigator 2000 
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 2000 IRON MAIDEN—Janick GERS/Steve HARRIS, alb. Brave new world, 

05 The mercenary 2000 

1990 ORLÍK—Daniel LANDA, alb. Oi! - Miloš Frýba for president, 14 My 

proti nám + 16 Vozová hradba 1990 

 2006 DANIEL LANDA—Daniel LANDA, alb. Bouře, 05 Moravské pole + 16 

Blaničtí + 20 Ktož jste Boží bojovníci 2006 

 2015 DANIEL LANDA—Daniel LANDA, alb. ŽITO, 05 Král Karel 2015 

 2004 DANIEL LANDA—Daniel LANDA, alb. Neofolk, 05 Bílá Hora 2004 

 2014 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Chimonas, Wien 1683 2014 

 2004 MICHAL PROKOP—Michal PROKOP/Luboš ANDRŠT/Jan HRUBÝ, 

alb. Unplugged,  

03 Bitva o Karlův most 2004 

1990 KERN—Kern, alb. ...od narození, 05 Bitva v Černé Hoře 1990 

 2016 SKULLWINX—Skullwinx, alb. The Relic, 02 Attila the Hun 2016 

1983 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. Piece of Mind, 05 The Trooper 

1983 

1983 IRON MAIDEN—Bruce DICKINSON/Adrian SMITH, alb. Piece of 

Mind, 04 Die with your boots on + 08 Sun and Steel 1983 

1982 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. The Number of the Beast, 06 Run 

to the Hills 1982 

2006 IRON MAIDEN—Janick GERS, alb. A Matter of life and death, 10 The 

Legacy 2006 

 2015 IRON MAIDEN—Adrian SMITH/Bruce DICKINSON, alb. The Book 

of souls, 07 Death or glory 2015 

 2003 IRON MAIDEN—Adrian SMITH/Steve Harris, alb. Dance of Death, 04 

Montségur + 08 Paschendale 2003 

2015 IRON MAIDEN—Bruce DICKINSON, alb The Book of souls, 11 

Empire of the clouds 2015 

1970 BLACK SABBATH—Black Sabbath, alb. Paranoid, 01 War Pigs 1970 

 2003 VON THRONSTAHL—Von Thronstahl, alb. Bellum sacrum Bellum?!, 

01 Prätorianer 2003 

2003 VON THRONSTAHL—Von Thronstahl, alb. Bellum sacrum Bellum?!, 

07 We walk in line 2003 

 2007 VON THRONSTAHL—Von Thronstahl, alb. Sacrificare, 06 Dressed in 

black uniforms 2007 

 2009 NACHTBLUT—Nachtblut, alb. Antik, 03 Die Blutgräfin 2009 

 2005 RAMMSTEIN—Till LINDEMANN (Rammstein), alb. Rosenrot, 03 

Rosenrot 2005 

 2004 RAMMSTEIN—Till LINDEMANN, alb. Reise Reise, 03 Dalai Lama 

2004 
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 2014 EMIGRATE—Richard Zwen Kruspe, alb. Silent so Long, 10 Faust 2014 

 2013 XIII. STOLETÍ—XII. století, alb. Horizont události, 01 Faust 2013 

2006 DAS ICH—Das Ich, alb. Cabaret, 01 Moritat 

1984 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. Powerslave, 08 Rhyme of the 

Ancient Mariner 1984 

2000 IRON MAIDEN—Steve HARRIS/Bruce DICKINSON/Janick GERS, 

alb. Brave new world, 02 Ghost of the Navigator 2000 

 1995 IRON MAIDEN—Steve HARRIS/Janick GERS, alb. The X-Factor, 02 

Lord of the Flies 

2005 SABATON—Pär SUNDSTRÖM, alb. Primo Victoria, 01 Primo Victoria 

+ 04 Wolfpack + 06 Stalingrad 2005 

1979 MOTÖRHEAD—Motörhead, alb. Bomber, 10 Bomber 1979 

1992 MOTÖRHEAD—Motörhead, alb. March or Die, 11 March or Die 1992 

2013 MOTÖRHEAD—Motörhead, alb. Aftershock, 06 Death Machine 2013 

 2015 MOTÖRHEAD—Motörhead, alb. Bad Magic, 01 Victory od Die 

 1984 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. Powerslave, 01 Aces High 1984 

1990 IRON MAIDEN—Steve HARRIS/Bruce DICKINSON, alb. No Prayer 

for the Dying, 01 Tailgunner 1990 

2006 IRON MAIDEN—Bruce DICKINSON/Adrian SMITH, alb. A Matter of 

Life and Death, 05 The Longest day 2006 

 2001 TOTENMOND—Totenmond, alb. Auf dem Mond ein Feuer, 09 Belsen 

war ein KZ 2001 

2006 PARZIVAL—Parzival, alb. Deus Nobiscum, 02 A.D. 2006 

2009 HORKÝŽE SLÍŽE—Horkýže Slíže, alb. 54 hlavou dole, 11 Voják 2009 

 1969 MARTA KUBIŠOVÁ—Jiří BRABEC/Petr Rada, alb. Songy a Balady, 

05 Modlitba 1968 

 2005 RUOSKA—Ruoska, alb. Radium, 05 Tuonen Viemää 2005 

1995 IRON MAIDEN—Steve HARRIS/Janick GERS/Blaze BAYLEY, alb. 

The X-Factor, 09 Edge of Darkness 1995 

 1992 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. Fear of the Dark, 05 Childhood's 

End 1992 

 2003 IRON MAIDEN—Steve HARRIS/Dave Murray, alb. Dance of Death, 

10 Age of Innocence 2003 

 2010 IRON MAIDEN—Steve HARRIS, alb. The Final Frontier, 10 When the 

Wild Wind Blows 2010 

1983 U2—U2, alb. War, 01 Sunday Bloody Sunday + 03 New Year's Day 

1983 

 1977 DAVID BOWIE—David BOWIE, Brian ENO, alb. Heroes, 03 Heroes 

1977 

 1985 QUEEN—Queen, alb. A Kind of Magic, 01 One Vision 1985 
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1987 LAIBACH—Laibach, alb. Opus Dei, 02 Geburt einer Nation 1987 

 2006 LAIBACH—Laibach, alb. Volk, komplet 01-14 2006 
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