Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Katedra hudební výchovy

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Fiddles – nedílná součást irského folklóru

Autor: Markéta Chumová
Obor: B Aj-Hv
Vedoucí práce: PhDr. Magdalena Saláková, PhD.
Praha 2014

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci pod názvem Fiddles – nedílná součást irského
folklóru vypracovala samostatně s pomocí uvedené literatury a jiných zdrojů.

V Praze dne 5. dubna 2014
Markéta Chumová

Poděkování
Mé poděkování patří celé katedře hudební výchovy, zejména vedoucí práce PhDr.
Magdaleně Salákové, PhD. za její cenné rady a podněty, kterými mi při psaní této práce
nesmírně pomohla.

Abstrakt
Bakalářská práce s názvem Fiddles – nedílná součást irského folklóru se zabývá
irskou tradiční hudbou a je zaměřena konkrétně na hudební nástroj fiddle, který je její
neodmyslitelnou součástí.
V první řadě představuje čtenáři samotnou irskou folklórní hudbu, její strukturu a
hudební nástroje pro ni typické. Dále se věnuje zejména roli smyčcového nástroje fiddle
v irské kultuře, jeho historickému vývoji, stavbě, způsobu hry i jednotlivým regionům
Irska, pro které jsou fiddles typické a rozdílům jednotlivých regionálních stylů hry. Dále
se zaměřuje na školy hry a formální i neformální setkávání muzikantů na irském území.
Součástí práce jsou také fotografie, obrázky a notové ukázky upřesňující fakta
spojená s fiddles a irským folklórem obecně. K práci je přiložen i disk s hudebními a
audiovizuálními ukázkami.

Klíčová slova
Fiddles, irská tradiční hudba, session, hudební nástroj, způsob hry, region, stavba, výuka,
festival, soutěž.

Summary
The thesis Fiddles – one of the major elements of Irish traditional music deals
with Irish traditional music with focus on musical instrument fiddle as a main element of
Irish music and culture in general.
In the beginning Irish traditional music is discussed, its structure and musical
instruments typical for Irish country. Furthermore, the string instrument is observed
with emphasis put on its importance and role in Irish music, historical background,
structure, style of playing and particular regions of Ireland for which the instrument is
typical. In addition to that, schools of fiddle playing are introduced and formal and
informal gatherings of musicians are present as well.
The constituent part of the thesis is an appendix consisting of pictures, photos and
music sheets which are confirming facts about fiddles and Irish music in general.
A compact disc is also attached, containing audio and audiovisual examples.

Key words
Fiddles, Irish traditional music, session, musical instrument, style of playing, region,
structure, teaching, festival, competition.
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Úvod
Smaragdový ostrov je neskutečně bohatým místem nejen na přírodní krásy a
úkazy, ale také na kulturu, a to především hudbu. V Irsku je hudba součástí života lidí,
včetně hudby tradiční, a není možné se jí vyhnout. Doprovází vás vysloveně na každém
kroku, ať už se procházíte po ulici plné umělců s kloboukem či zajdete do nějakého
výčepního zařízení, kde se zrovna v tu chvíli koná session1, neformální setkání muzikantů
k příležitosti hry tradiční hudby.
Fiddles jsou jedním z nejznámějších a nejpopulárnějších hudebních nástrojů
typických právě pro irskou tradiční hudbu, a jsou tudíž její nedílnou součástí. Zaměřila
jsem se na tento nástroj zejména proto, že sama ovládám hru na housle klasické a
jakékoliv jiné druhy hry na housle mne přitahují. Považuji tak fiddle za neuvěřitelně
zajímavý nástroj, který má bohatou historii a obrovský šarm.
Mé okouzlení irskou tradiční hudbou a rozhodnutí psát na její téma bakalářskou
práci vzniklo v roce 2013, kdy jsem měla možnost studovat v rámci programu LLP
Erasmus na University College of Dublin v Irsku. Na univerzitě i v Dublinu samotném
jsem se setkala a byla v kontaktu s velkým množstvím muzikantů. Stále více mne
přitahovala irská tradiční hudba, hra na fiddles, a to jak se odlišuje od klasické hry
na housle. Díky všem těmto muzikantům jsem se dozvídala stále více informací o tradiční
hudbě a některé poznatky jsem použila i ve vlastní práci. Nejvýznamnější pro mě bylo
cestování po ostrově a jeho regionech, kde jsem měla možnost navštívit sessions.
Zejména díky cestování v regionech Galway, Clare a Cork, pro které jsou fiddles typické,
jsem zúročila nejvíce nabytých poznatků.
Cílem mé bakalářské práce je předání zajímavých faktů o irském folklóru a
konkrétně o fiddles dalším lidem, které tato oblast hudby zajímá, a usnadnit jim získání
informací o tomto hudebním nástroji a jeho nepostradatelnosti v irské tradiční hudbě.
Dohledání zdrojů v České Republice je poměrně problematické. Ačkoliv existuje
velké množství knih o irské tradiční hudbě, většina je zaměřena na irskou hudbu příliš
obecně. Čerpala jsem z různých knih, z nichž jsem užívala informací zejména určitých
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Sessions – setkání muzikantů nejčastěji v restauračních zařízeních k příležitosti hraní tradiční irské hudby.

kapitol. Nejvíce mi byla nápomocna knihovna anglistiky a amerikanistiky FFUK.
Bohužel však existuje jen velmi málo literatury psané konkrétně o fiddles. Internetové
zdroje jsem použila pouze k informacím o festivalech, soutěžích a školách, jejichž
webové

stránky

jsou

oficiální

a

pravidelně

obnovované.

Některé

informace

z internetových zdrojů mohou být totiž zavádějící. Internetu jsem využila také k vyhledání
oficiálních webových stránek slavných hráčů na fiddles. V první kapitole, zaměřené
na irskou hudbu spíše obecně, jsem čerpala především z knihy Folkmusic and dances of
Ireland, která je pro základní informace spojené s tímto tématem velice užitečná. Celou
prací mi pak byla nejvíce nápomocna Vallelyho kniha Companion to Irish Traditional
Music, která obsahuje téměř všechny termíny spojené s irským folklórem a díky níž jsem
mohla také využít nejvíce obrazových příkladů.
Součástí práce jsou i fotografie a na přiloženém CD videa pořízené mnou v Irsku.
Zejména se jedná o materiál získaný díky sessions. Další součást práce tvoří notové a
hudební ukázky spojené se hrou na fiddles.
Cílem mé bakalářské práce je předání zajímavých faktů o irském folklóru a
konkrétně o fiddles dalším lidem, které tato oblast hudby zajímá, a usnadnit jim získání
informací o tomto hudebním nástroji a jeho nepostradatelnosti v irské tradiční hudbě.

1 Irská tradiční hudba
Tradiční hudba je důležitým kulturním dědictvím každého národa a u Irska tomu
není jinak. Byla vytvářena společností po dlouhá staletí a dnes přispívá k charakteru Irska.
Ačkoliv existují zmínky, především v literatuře, o písni a hudbě jakožto součásti irské
kultury z období před šestnáctým stoletím, máme možnost nalézt daleko přesvědčivější
zdroje z posledních pěti set let. Z období po šestnáctém století pochází větší množství
informací o irské kultuře obecně a také konkrétně o irské hudbě. Dochází tedy
k dokumentaci všeho, co bylo dříve šířeno pouze ústní tradicí.
V posledním desetiletí se irské hudbě dostalo celosvětového uznání a obliby
v zahraničí. Spojuje tak Irsko s jinými národy světa a jejich kulturami a velké množství
současné moderní hudby se irským folklórem nechává inspirovat. Stále větší oblibě se těší
zejména jeden z nejpopulárnějších a nejznámějších nástrojů irské tradiční hudby fiddle.
Irskou tradiční hudbu si bez fiddles dokáže představit snad jen málokdo.
Do kategorie irské tradiční hudby se řadí staré písně, které jsou nejcennějšími,
anglo-irské a anglické balady z venkova, taneční hudba a hudba čistě instrumentální, která
je v současnosti hrávána zejména na sessions. Všechna tato odvětví irské tradiční hudby
jsou vzájemně propojena, ale hrají se i samostatně. Přízvisko „tradiční“ získala irská
hudba tím, že se stala dědictvím, jež se šířilo po Irsku po dlouhá léta.

1.1 Píseň
Písně spojené s irským folklórem vznikaly odjakživa jako reflexe lidských emocí,
ať už se jednalo o lásku, nenávist, zoufalství či štěstí. Psány byly jednou konkrétní
osobou, nicméně postupem času a jejich ústním šířením byly přijaty společností za své
vlastní. Šířeny byly stejně jako další prvky folklóru ústně z generace na generaci a jelikož
postrádají jakékoliv rysy charakteristické pro určitou školu či styl muzikantů, jsou
považovány za anonymní. Většina tradičních písní známých v současnosti vznikla
v průběhu posledních tří staletí, zejména v druhé polovině osmnáctého století a v prvních
desetiletích devatenáctého.
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Irské lidové písně se dají rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou anglické a
skotské písně, jež jsou starší a v Irsku se objevily díky osadníkům ze sedmnáctého století,
pocházejících z Anglie a Skotska. Druhou skupinou jsou anglo-irské písně, které byly
skládány Iry, jejichž mateřským jazykem byla angličtina.
Do písní byly vnášeny pocity a nálady jejich autora, kdy častým motivem bývá
truchlení nad ztrátou milované osoby či hořké pocity spojené se zradou. V minulosti byly
písně ovlivňovány politickými a společenskými událostmi a vznikala tak pro písně nová
témata. V průběhu posledních dvou staletí došlo u textů písní k přechodu od irského
jazyka k jazyku anglickému a tato změna, jež byla ovlivněna politickou situací
mezi Irskem a Velkou Británií, zapříčinila ztrátu velkého množství původních irských
písní a irské tradiční hudby obecně.
Díky napjaté situaci mezi Irskem a Velkou Británií se rozšířily vlastenecké písně.
Oblíbenost písní s touto tématikou stoupala zejména po roce 1916, kdy se konalo
Velikonoční povstání Irů proti nadvládě Spojeného království a Irsko se snažilo získat
nezávislost. Tyto písně začaly nahrazovat taneční a velké množství tanečních a
provinčních písní díky nárůstu písní vlasteneckých vymizelo. Pozoruhodné je, že jen
výjimečně jsou irské vlastenecké písně zpívány v irském jazyce, jako například milostná
píseň Róisín Dubh, jež byla uznána písní národní v minulém století. Většina
vlasteneckých písní je napsána na anglický text.
Pracovní písně obvykle mají rytmus přizpůsobený nějaké fyzické činnosti, avšak
irské se tímto pravidlem neřídí. Skotská kultura a jejich pracovní písně naopak ano a
ve Skotské tradiční hudbě můžeme nalézt velké množství těchto písní. V Irsku nepatří
mezi ty nejpočetnější.
Písně, které se v irském folklóru téměř vůbec neobjevují, jsou ukolébavky, dále
pak náboženské písně či koledy, v dnešním slova smyslu, zpívané na téma oslav narození
Ježíše.
Na druhou stranu mezi nejpočetnější v irské tradiční hudbě patří písně milostné.
Problémy spojené s láskou jsou univerzální a díky neustálému opakování i aktuální
v jakémkoliv století. Témata lásky jsou spojována například s únosy, útěky, šťastnými
shledáními, krutými odloučeními, rozchody a s vzájemným dvořením.
11

Témata spojená s vraždami, popravami a například se ztroskotáním lodí se
v irských písních neobjevují, naopak se hojně užívají v poezii. 2

1.2 Taneční hudba
Popularita hudby skládané výhradně k tanci a ne pouze ke zpěvu či poslechu rostla
v průběhu sedmnáctého a osmnáctého století a ze stejné doby také pochází mnoho zmínek
o ní zejména v literatuře. Tanec byl tenkrát společenskou zábavou, jež se konala téměř
kdekoliv od křižovatek cest, přes louky až po kuchyně domácností či stodoly, kam se
tanečníci uchylovali zejména v zimních měsících.
Muzikanti, kteří hudbu k tanci vytvářeli, byli v sedmnáctém století hráči
na trubku, harfu a dudy. V osmnáctém století se k nim přidali také hráči na fiddles. “Many
of the musicians were blind, or otherwise physically incapacitated, and music offered
them a respectable and respected living.”3 V druhé polovině minulého století došlo
k oživení zájmu o irské tradiční tance a vznikaly nové školy zaměřené na toto odvětví
irského folklóru, festivaly, soutěže a přehlídky.
Z irské taneční hudby, do které se řadí především tance jig, reel, a hornpipe, se
dochovalo neskutečné množství skladeb. V současnosti je to něco přes šest tisíc kusů.

1.2.1 Jig
První zmínky o tomto irském tanci pochází z roku 1674 a tak, jak ho známe
v dnešní době, se řadí mezi nejstarší, v současnosti stále tančené formy. Termín Irish jig
se postupem času stal, dalo by se říci, metaforou pro irskou tradiční hudbu. Podle rytmu a
tempa se rozlišují čtyři druhy jigu a těmi jsou single jig, double jig, slide a slip (hop) jig.
Nejběžnější formou současnosti je double jig.
Double jig je hned po reelu tím nejběžnějším tancem na území Irska. Na rozdíl
od reelu, jenž má skotský původ, má velké množství jigů původ irský a jeho dnešní

2

BREATHNACH, Breandán. Folkmusic and dances of Ireland. Str. 16-19.
BREATHNACH, Breandán. Folkmusic and dances of Ireland. Str. 56.
Vlastní překlad: „Spousta muzikantů byla slepá nebo jiným způsobem fyzicky neschopná a hudba jim
poskytovala úctyhodný a vážený způsob žití.“
3
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podoba pochází z období mezi osmnáctým a devatenáctým století. Tanec má obvykle dvě
části po osmi taktech, z nichž každá část je opakována, a vytváří tak formu AABB.
Existují také výjimky, kde části nejsou zdvojeny (AB) nebo kde tanec netvoří pouze dvě
zdvojené části (AABBCC). Double jig je psán v šestiosminovém taktu a typickým rysem
je užití skupinek tří čtvrťových not, jež vytváří jeho ojedinělý rytmus. Poslední takt je
většinou tvořen čtvrťovou notou, za níž následuje osminová, která umožňuje volný
přechod melodie do další části. Tempo je obvykle velmi živé, nicméně když se melodie
hraje jako doprovod k tanci, tempo se přizpůsobuje tanečníkům a jejich složitým krokům.
4

Obrázek č. 1: Notová ukázka písně Scatter the Mud, jež je formou double jigu.
Single jig je psán v taktu šesti-osminovém či v taktu dvanácti-osminovém.
Odlišuje se od double jigu především svým rytmickým vzorem, který tvoří čtvrťová nota
následovaná osminovou. Single jig je spojován se sólovým tancem, který je dodnes
součástí soutěží a tančí ho především ženy.5

4
5

VALLELY, Fintan. Companion to Irish Traditional Music. Str. 368.
VALLELY, Fintan. Companion to Irish Traditional Music. Str. 368.
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Obrázek č. 2: Notová ukázka tance single jig v obdobě písně Christmas Eve.
Slide je spojován se single jigem, kdy se strukturou jedná přímo o single jig, který
je psán ve stejném rytmu. Slide užívá častého střídání čtvrťových a osminových not, což
vytváří dojem krátkých a dlouhých částí v rytmu. Tento druh jigu je spolu s polkou
typickým pro region Sliabh Luachra, jenž je zmíněn později v souvislosti s fiddles a
pro který jsou rychlá tempa v dvanácti-osminovém taktu typická. Nejpozoruhodnější
sbírka slidů pochází z regionu Kerry, je editována Terrym Moylanem a nazývá se Johnny
O’Leary of Sliabh Luachra.6

Obrázek č. 3: Slide, tak jak ho na fiddles hraje Pádraig O’Keeffe7.

6
7

VALLELY, Fintan. Companion to Irish Traditional Music. Str. 368-369.
Pádraig O’Keeffe (1887-1963) - považován za významnějšího hráče na fiddles oblasti Sliabh Luachra.
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Slip jig, jindy také nazývaný hop jig, se liší od ostatních zejména tím, že je psán
v devíti-osminovém taktu a jeho části se neopakují. Tančí se na soutěžích převážně
ženami dodnes. 8

1.2.2 Reel9
Reel je v současnosti nejoblíbenějším tancem, který tradiční muzikanti hrají.
Tanec vznikl pravděpodobně ve Francii na počátku šestnáctého století a znám byl také
ve Skotsku pod názvem reill. Jeho současná podoba byla v Irsku poprvé představena
ke konci osmnáctého století a jeho nynější podoba není o moc starší než podoba hornpipu.
Mnoho starších reelů v irské tradiční hudbě čerpá ze skotských tanců a konkrétní tance se
vyskytují v rozmanitých variantách v různých oblastech Irska.
Obvykle je psán ve čtyř-čtvrťovém taktu, osminové noty jsou jeho základní
stavební jednotkou a vždy první a třetí doba je akcentovaná. Psán je ve formě AABB, kdy
první část skýtá osm taktů a je opakována a po ní následuje část druhá, která se taktéž
opakuje. Toto třiceti-taktové seskupení je poté ještě dvakrát či třikrát opakováno. Typické
pro reel je i spojení dvou či více reelů hraných za sebou bez přestávky. Pro poslední takt
melodie je typická nota čtvrťová, čtvrťová s tečkou nebo se zde nachází tzv. kruhové
zakončení, kdy výrazný konec chybí a melodie přímo přechází do jiné.

Obrázek č. 4: Píseň Doctor Gilbert, která má formu tance reel.

8
9

VALLELY, Fintan. Companion to Irish Traditional Music. Str. 369.
VALLELY, Fintan. Companion to Irish Traditional Music. Str. 570-571.
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1.2.3 Hornpipe10
Tanec hornpipe vznikl okolo poloviny osmnáctého století. Díky dupání, které je
součástí tance, je hornpipe považovaný za nevhodný pro ženy a po dlouhá léta ho tančili
pouze muži. V současnosti je tančen jak sólově, tak i ve skupině tanečníků.
Pochází pravděpodobně z Anglie pozdního sedmnáctého století a zpočátku býval
psán ve tří-půlovém taktu. Původně se jednalo o taneční vystoupení, jež vyplňovalo pauzu
v divadelních hrách mezi jednotlivými dějstvími, a tančili ho profesionálové.
Hornpipe se svou strukturou podobá reelu, avšak je pro něj charakteristické
relativně pomalé rozvážné tempo a tečkovaný rytmus. Styl hry záleží na hráči samotném,
nicméně první a třetí doba v každém taktu je vždy akcentovaná.

Obrázek č. 5: Píseň Humours of Tullycreen, jež svou formou spadá pod druh tance zvaný
Hornpipe.

1.3 Instrumentální hudba
V irské tradiční hudbě se v současné době dostává velké oblibě také hudbě čistě
instrumentální. Objevuje se nejčastěji na sessions či festivalech, ale také na různých
soutěžích, kde se porovnává samotné umění hry na určitý nástroj. Sessions, festivaly i
10

VALLELY, Fintan. Companion to Irish Traditional Music. Str. 351-352.
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soutěže jsou podrobněji popsány později v souvislosti s fiddles. Instrumentální hudba
tudíž není hrána k tanci či pochodu, ani nevybízí ke zpěvu. Jedná se o tradiční hudbu, jež
slouží jako potěcha ucha posluchače.

1.4 Struktura irské hudby
„Even in their liveliest strains we find some melancholy note intrude – some minor
third or flat seventh – which throws its shade as it passes, and makes even mirth
interesting.“11 Jak je řečeno v citaci, irskou hudbu tvoří především veselé a živelné
melodie. Avšak durové mody nejsou jejím pravidlem a dokáže překvapit i tesknými tóny.
Struktura irské tradiční hudby se dá rozdělit do čtyř kategorií podle závěrečných
tónů jejich melodií, Do, Re, So a La, jež jsou představeny v kapitole Heptatonika. Skladba
se ne vždy dá zařadit do určité kategorie podle poslední zapsané noty, jako to lze
praktikovat u písní, pochodů a třeba tance hornpipe. U taneční hudby, například u reelů,
single či double jigů, poslední nota neodpovídá tónině, ve které je psán zbytek skladby,
jelikož se u nich skladba obvykle rozvádí do další bez zastavení a vytváří tak circular
tunes12. Tónina se tudíž dá určit pouze identifikací poslední noty melodie.13
V irské tradiční hudbě převládá užití heptatoniky, tedy sedmi stupňů určitého
modu. Užívané mody jsou zde zakončovány pouze čtyřmi stupni a to prvním, jež je podle
solmizačních slabik nazýván Do, druhým Re, pátým So či šestým La. V irské hudbě tudíž
existují stupnice od c do C1, od d do D1, od g do G1 a od a do A1, které využívají modů
církevních stupnic, dórské, jónské, mixolydické či aolské, a tvoří tak různé druhy stupnic,
s kterými se dále pracuje.
Největší počet irských písní, šedesát procent, je psán na prvním stupni Do, poté
zhruba patnáct procent písní je psáno na stupni pátém So, něco přes deset na stupni
druhém Re a nejméně skladeb na stupni šestém La, tedy na tónu a. K užití více modů
11

BREATHUACH Breandán. Folkmusic and dances of Ireland. Str. 8.
Vlastní překlad: „Dokonce i v jejich nejživějších kouscích, může se objevit narušitel v podobě
melancholického tónu – nějaká ta malá tercie či zmenšená septima – jež zanechává jakýsi stín, jak plyne, a i
prosté veselí je pak zajímavé.“
12
Vlastní překlad: kruhové, na sebe navazující melodie.
13
BREATHUACH Breandán. Folkmusic and dances of Ireland. Str. 8-15.
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najednou v jedné písni dochází jen zcela výjimečně a to například užitím pátého stupně So
v první části a následující modulací dosažení stupně prvního Do, na kterém je pak
napsána část druhá.
V irské tradiční hudbě se můžeme taktéž setkat s písněmi psanými v pentatonice,
které se skládají jen z pěti tónu. Jedná se o dorský modus, jenž postrádá čtvrtý a sedmý
stupeň. Dále existují také písně psané v hexatonice, kde se jedná o dorský modus
bez sedmého stupně a píseň se tudíž skládá z šesti tónů.
Dále se v irské hudbě vyskytují i výjimky, které jsou tvořeny méně tóny, například
dublinská verze písně Harvey Duff. „One freak, Harvey Duff, has only two notes, at least
in one Dublin version. It was whistled, from a safe distance, after policemen by groups of
children on the streets of Dublin sixty or seventy years ago, being repated ad lib or until
the policeman was provoked into giving chase.”14

1.5 Hudební nástroje
Nástroje irské tradiční hudby za sebou mají dlouhý vývoj, jelikož někteří jejich
předchůdci se na území Irska objevovali i například čtyři sta let před naším letopočtem.
V současnosti patří mezi nepostradatelné nástroje irského folklóru harfy, dudy, flétny,
whistles, bodhrán, dále samozřejmě fiddles a tzv. free-reed instruments, kam se řadí
melodeon, concertina, accordion a foukací harmonika.

1.5.1 Harfa
Harfa je nejstarším nástrojem irské tradiční hudby a na území Irska je na ní hráno
více než tisíc let. V roce 1922 byla také přijata za národní symbol Irska a její vyobrazení
se dodnes vyskytuje na mincích, na úředních dokumentech či na policejních pokrývkách
hlavy. Harfa, jež je vyobrazována, se nazývá Brian Ború a jedná se o nejstarší
dochovanou středověkou irskou harfu pocházející z konce čtrnáctého století. Samotná

14

BREATHUACH Breandán. Folkmusic and dances of Ireland. Str. 14.
Vlastní překlad: „Jednu bláznivinu, Harvey Duff, tvoří pouze dva tóny, alespoň v jedné její dublinské verzi.
Byla pískána skupinou dětí, z bezpečné vzdálenosti, na policisty v Dublinu před šedesáti či sedmdesáti lety.
Hráli ji neustále dokola dle libosti, dokud nevyprovokovala policistu k pronásledování dětí.“
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harfa je bezpečně uchována v jednom ze sálů slavné Trility College, která se nachází
v Dublinu. Irsko je jedinou zemí na světě, jejímž symbolem je nějaký hudební nástroj.
V minulosti měli hráči na harfu vysoké postavení ve společnosti a často byli také
mistry umění a neuvěřitelně talentovanými hráči. Podoba irské harfy se měnila od počátků
středověku až do pozdního období devatenáctého století, avšak pokaždé se jednalo
o strunný hudební nástroj trojúhelníkového tvaru, na nějž se drnkalo. Trojúhelníkový tvar
pochází z jedenáctého století, nástroj je robustní a těžký a v minulosti byl také zdoben
různými malbičkami či drahými kameny.
Existují tři druhy starších harf, z nichž první je třicetistrunná small low-headed
Irish harp pocházející z čtrnáctého až šestnáctého století. Druhou je large low-headed
Irish harp z období přelomu šestnáctého a sedmnáctého století. Tento druhý druh Irské
harfy má třicet až čtyřicet pět strun a v současnosti se můžeme setkat se čtyřmi jejími
typy, které se dochovaly. Třetím druhem starších harf je high big-headed Irish harp,
na níž hráli potulní umělci a dnes je známo šest jejích typů.
V současnosti se vyrábí harfy různých typů, tvarů i velikostí. Jednotlivé harfy se
od sebe liší také počtem strun, které jsou mosazné či ocelové. Existují harfy, které mají až
čtyřicet pět strun, avšak nejpočetnějšími jsou harfy se třiceti až pětatřiceti strunami.
Harfa spočívá na levém rameni hráče, který levou rukou ovládá její krátké struny a
pravou struny dlouhé, basové. Způsob tradiční hry na harfu je mnohem uvolněnější a
držení není nijak striktně dané. Tradiční hráči ji obvykle opírají o rameno níže.
V seskupení muzikantů tradiční irské hudby hraje harfa nejčastěji harmonický doprovod,
jímž doplňuje melodii, hranou jiným nástrojem, velmi často fiddles.

1.5.2 Dudy
Ve spojení s irskou tradiční hudbou se vždy mluví o tzv. uillean pipes, v Čechách
často překládané jako Irské loketní dudy. Ačkoliv různé druhy dud existovaly v Irsku již
od jedenáctého století, jejich současná podoba se začala formovat až v prvních
desetiletích osmnáctého století. Moderní podoba je neměnná od počátků devatenáctého
století a vyvinula se z dud pastýřských z počátků sedmnáctého století. Uillean pipes byly
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dosti drahý hudební nástroj, na rozdíl od fiddles, které mohly být vyráběny i amatéry
v jejich domovech.
V současnosti se můžeme se setkat s dudami různých tónových rozsahů. Vyráběny
jsou z tvrdého dřeva, jako například z afrického černého dřeva či ze dřeva ebenového.
Měch je nejčastěji vyráběn z kůže, avšak není to pravidlo, a klapky, díky nimž se dají
tvořit i půltóny, jsou z mosazi či stříbra. Kompletní nástroj sestává ze zásobního měchu,
dmýchacích měchů, chanteru (melodická píšťala), tří dronů (huků, bordunů) a tří
regulátorů (doprovodných píšťal opatřené klapkami). Hráč při hře obvykle sedí, zásobní
měch má umístěn pod levou paží a dmýchací měchy pod paží pravou. Irské dudy mají
největší tónový rozsah ze všech dud na světě. Obvykle mají dudy rozsah jedné oktávy,
avšak irské dudy mají rozsah oktáv dvou, včetně možnosti zahrání všech půltónů. Díky
velkému rozsahu se irské dudy dají stejně jako fiddles využívat ke hře hlavní melodie.
Styl hry je ovlivněn převážně prstoklady, ale také užitím doprovodných píšťal.
Tradiční hráči užívají různých technik včetně ozdob, klouzavých tónů, vibráta a
tzv. poppingu, kdy hráč při hře zvedá chanter z kolene k vytvoření akcentů.

1.5.3 Flétny
Irské flétny mají podobu příčné dřevěné flétny s otvory. Tyto otvory jsou při hře
zakrývány prsty za účelem vytvoření určitého tónu. Tradičně jsou flétny užívané v irské
hudbě vyráběny ze dřeva, na rozdíl od whistles, jež jsou kovové. Nicméně v současnosti
se oba druhy dechových nástrojů vyrábí také z umělých hmot a whistles existují i dřevěné.
Flétny mají v Irsku poměrně krátkou historii. Ačkoliv se užívaly v západní hudbě
již po celá staletí, v Irsku bychom se s hráči na flétny či jejich výrobci před koncem
osmnáctého století jen těžko setkali. V průběhu osmnáctého a devatenáctého století se
obliba fléten šířila napříč Evropou a dostaly se také do Irska. Podle některých zdrojů se
v tradiční irské hudbě fléten využívalo již v pozdním osmnáctém století, nicméně až
ke konci století devatenáctého se staly běžným tradičním hudebním nástrojem.
V současnosti se na flétny hraje ve všech regionech, avšak jejich centrem je
severní část regionů Sligo, Leitrim, Roscommon, jižní část regionu Fermanagh, východ
Galway a Clare a západ Limericku.
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Statut hráče na flétnu byl vždy poměrně nízký a hráč nebyl nikdy považován
za tak důležitého jako například hráč na fiddles či uillean pipes. Tím je způsoben i nízký
počet starších nahrávek hráčů na flétny.

1.5.4 Whistles
V irské tradiční hudbě se hovoří taktéž o tzv. tin whistle a jedná se o flétnu
podobného formátu jako je nám známá zobcová flétna. Bezesporu jde o nejpopulárnější
nástroj irské tradiční hudby, pravděpodobně i díky jednoduchému způsobu hry. Díky
nenáročné stavbě jsou whistles finančně nenáročné a snadnost hry z nich dělá nástroj
ideální pro začátečníky. Nicméně existují i profesionální hráči na whistle, kteří její úroveň
jakožto hudební nástroje zvyšují.
V irské tradiční hudbě se začala whistle v podobě, v jaké ji známe dnes, hojně
užívat až v devatenáctém století, přestože na její předchůdce zde bylo hráno už dlouhou
dobu. Popularita whistles zrostla také s hromadnou výrobou a otevřela tak mnohým
zájemcům dveře k tradiční hudbě. Ve skupině muzikantů hraje hráč na whistle hlavní
melodii, stejně jako hráč na fiddles.
V současnosti existují whistles různých rozsahů a tónových výšek, barev a
materiálů. V roce 2010 se jejich cena pohybovala již od pouhých pěti eur až po několik
stovek eur. Nejdražšími whistles jsou tzv. wooden tin-whistles.

1.5.5 Bodhrán
Jedná se o velice populární tradiční irský bicí nástroj, který má poměrně
neznámou historii. Celosvětově byly podoby bodhránu známy již tři tisíce let před naším
letopočtem, nicméně v Irsku se jako bicí nástroj využíval až od třicátých let osmnáctého
století. Jeho dnešní podoba pochází až z šedesátých let minulého století a je inspirována
stavbou tamburíny.
Současný vzhled tvoří pevný dřevěný základ kruhovitého tvaru, který je potažený
kozí kůží, jejíž tloušťka ovlivňuje barvu tónu. Vyspělejší formy bodhránu jsou vybaveny
také ladící mechanikou, díky které se kůže natahuje či povoluje a mění se tak výška tónů.
Bodhrán se při hře drží obvykle zespodu levou rukou, zatímco druhá ruka na něj
vyhrává rytmus buď paličkou zvanou cipín či vnější stranou prstů. V současnosti hráč
21

rukou, která drží nástroj, rovněž tlačí různými způsoby na kůži z vnitřní strany a mění tak
výšku tónů. Každý profesionální hráč má svou vlastní techniku a zvládá hru
od obyčejných rytmů až po neskutečné ozdobné rytmy.

1.5.6 Free-reed instruments
Jde o skupinu nástrojů, které jsou důležitých prvkem irské tradiční hudby, jenž
vytváří melodii písně. Patří sem melodeon, concertina, akordeon a foukací harmonika.
Všechny tyto nástroje mají kořeny v jižní Asii před více než třemi tisíci lety. Zvuk je
vytvářen díky vibracím vzduchu v nástroji skrze kovový plátek, jež je připevněn k jedné
straně nástroje. Výraz free souvisí s volným pohybem vzduchu z jedné strany nástroje
ke druhé. Výšku tónů ovlivňuje tloušťka, tvar a délka plátku, jenž lze rozeznít vtlačením
vzduchu pouze v jednom možném směru.
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2 Fiddles
V současné době jsou nejpopulárnějším a nejrozšířenějším hudebním nástrojem
Irské tradiční hudby fiddles. Jejich oblíbenost stále stoupá, ačkoliv není vůbec jednoduché
hru na tento nástroj ovládat. Jedná se o smyčcový nástroj, jehož historie spadá až
do jedenáctého století. Podoba tohoto nástroje se vyvíjela do století šestnáctého, kdy
získal stejnou stavbu a charakter jako klasické housle. Přesto se ve spojení s irským
folklórem mluví o takzvaných fiddles a ne o houslích, jež jsou známy po celém světě.

2.1 Předchůdci fiddles a první historické zmínky
Název fiddle byl na území Irska poprvé zmíněn již v sedmém století v jedné
z básní O‘Curryho s názvem „The Fair of Carman“.
Nejstarší dochovaný předmět, dokazující existenci smyčcového nástroje na území
Irska, byl nalezen v Dublinu. Tímto předmětem je předchůdce dnešního smyčce, který je
nejen nejstarším irským smyčcem, ale jedná se také o nejstarší dochovaný středověký
smyčec v celé Evropě.
Dalším historickým artefaktem spojeným s tímto hudebním nástrojem je rytina
v kostele St. Finian’s Church, nacházejícím se na ostrově uprostřed jezera Lough Currane
ve Waterville v hrabství Kerry. Tato rytina zobrazuje šestistrunnou lyru se smyčcem,
která je tudíž taktéž předchůdcem irských smyčcových nástrojů.15
Jedním z prvních opravdových irských předchůdců fiddles je smyčcový nástroj
zvaný timpán. Ačkoliv název může být matoucí, tento nástroj nemá nic společného se
současným označením bicího nástroje, který je rozšířen po celém světě zejména
v orchestrální hře. Smyčcový timpán je keltsko-irského původu, má od tří do osmi strun a
rozeznívá se nejen smyčcem, ale v některých případech i trsátkem.
Dalším irským předchůdcem fiddles je ocht-tedach psaltérium. Jde o nástroj
keltského původu, jehož součástí je osm strun a který pochází z období mezi sedmým a
jedenáctým stoletím. Cruit, nazývaný taktéž crwth ve velštině a crowde v jazyce
anglickém, patří mezi předky fiddles stejně jako nástroj předchozí. Jedná se o hudební
15

VALLELY, Fintan. Companion to Irish Traditional Music. Str. 257.
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nástroj menší velikosti, který má krk i hmatník jako dnešní fiddles a šest strun, z nichž
na čtyři se hraje pomocí hmatů jedné ruky a dvě slouží jako rezonátory. Podobá se
kombinaci malé harfy a lyry. Původně se struny rozeznívaly trsátkem, později smyčcem.
Při hře je nástroj umístěn na klíně hráče nebo na stole, nacházejícím se před hráčem.
Posledním možným irským předchůdcem je deseti-strunný hudební nástroj zvaný kinnor,
zmíněný v galské básni již v sedmém století, na nějž se hrálo smyčcem či trsátkem. Avšak
jedná se spíše o středověkého předchůdce kytary.
Zajímavým faktem je, že irská příjmení jsou úzce spojena s hudební historií.
Například rodina Curtinových (MacCurtin) v minulosti ovládala hru na cruit a členové
rodiny Tumpanových byli zase mistry ve hře na timpán. Na podobné příběhy spojené se
vznikem a původem jmen odkazují taktéž příjmení Harper, Piper, Fiddler atd.16

2.2 Stavba nástroje a její vývoj
Dnešní podobu získaly fiddles v roce 1550 a se svými předchůdci, pocházejícími
z období před šestnáctým stoletím, nemají mnoho společného. Stavba je totožná
s klasickými houslemi, které jsou dodnes používané po celém světě k interpretaci hudby
různých žánrů.
Sestávají ze dvou větších desek dřeva se dvěma výřezy ve tvaru f, jež jsou k sobě
připevněny takzvanými luby a dohromady tak tvoří ozvučnou skříň. Na vrchní desce jsou
nataženy čtyři struny, připevněné ladícími kolíčky k hlavě fiddles na jedné straně a
ke struníku na straně druhé. Zhruba v jedné třetině vzdálenosti od struníku se nachází
kobylka. Vrchní část fiddles tvoří kromě hlavy také krk, na němž se nachází hmatník.
Celý povrch nástroje je nalakován, aby bylo dřevo chráněno před kalafunou, jež je
používána při hře smyčcem. Současný vzhled získaly díky pokusům o vytvoření co
nejdokonalejších houslí v Itálii, kde experimentovali s různými středověkými houslemi.
Housle, v podobě jak je dnes známe, byly v písemných pramenech původně
nazvány vyollon již v roce 1523 a zobrazeny byly poprvé na jedné z italských fresek
z roku 1530.
Původní housle měly pouze tři struny, stejně jako dnešní maďarské housle určené
pro folklór. Další druhy houslí se liší podle jednotlivých národů. Například housle
16

GRATAN FLOOD, William Henry. A History of Irish Music. Str. 26-27.
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rumunského folklóru, jež mají pět až sedm strun navíc, sloužících jako rezonátory, nebo
maďarské gypsy fiddles či norské housle zvané hardanger fiddle.
Současný tvar houslí vznikl profilací těla houslí, výřezem jejich tvaru a
tvarováním kobylky, jež umožňuje hráči více možností hry a zabraňuje nechtěnému
rozeznění vedlejších strun.
Oblíbenou úpravou klasických houslí užívaných v irském folklóru jakožto fiddles
je snížená kobylka, která vytváří menší vzdálenost mezi strunami a hmatníkem a
umožňuje tudíž jednodušší přecházení z jedné struny na druhou a hraní dvojhmatů, kdy
hráč rozeznívá dvě struny najednou. Tento účinek snížené kobylky ocení zejména hráči
rychlých kusů.
Neodmyslitelnou součástí fiddles je smyčec, který se rovněž vyvíjel po celá staletí.
Dnešní podoba je totožná po celém světě, i když se nachází drobné výjimky vytvořené
pro interpretace dobové hudby, například smyčec barokní. Smyčec tvoří dřevěný prut,
k němuž jsou připevněny koňské žíně, které je třeba kalafunovat, aby hráč docílil jasného
tónu. Konce jsou rozlišeny názvy špička a žabka, u které se nachází šroubek, sloužící
k utahování a povolování žíní.
V současnosti existuje přinejmenším 130 výrobců zaměřených čistě na výrobu
fiddles či dalších nástrojů irské tradiční hudby, od bodhránů přes uilleann pipes až
po harfy. Většina výrobců funguje na území Irska, avšak dají se najít také výjimky
ve Velké Británii, Spojených státech či Německu. Někteří se výrobou tradičních nástrojů
živí a provozují velkoobchody, jiní vlastní jen malé obchůdky, kde se specializují pouze
na určitý nástroj, nicméně většina výrobců se této činnosti věnuje profesionálně a na plný
úvazek. Se specialisty na výrobu fiddles máme možnost se setkat v irských městech
Belfast, Galway, Cork, Dublin, Navan, Ravensdale, Mayo, Carrigaline, Sligo, Donegal a
v regionech Down a Limerick. Ve městě Limerick se dá taktéž navštěvovat kurz
zaměřený na výrobu fiddles, jež pořádá Limerick School of Music.

2.3 Růst popularity
V sedmnáctém a osmnáctém století se popularita fiddles šířila, o čemž svědčí
nemálo literárních pramenů. V roce 1674 Richard Head napsal ve své knize věnované
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Irsku: „in every field a fiddle, and the lasses footing it till they were all of a foam“17.
Na konci sedmnáctého století se objevují zmínky v kraji Cork o učení dětí hře na fiddles,
dokonce i dětí, jejichž rodiče měli nedostatek peněz. Hudba byla v této době
všudypřítomná. Reklama na dublinském obchodě Johna Neala, pocházející z roku 1721
začíná slovy: „There is fiddles to be had…“18. John Neal byl nejen známým irským
prodejcem tohoto nástroje, ale také prvním zaznamenaným výrobcem fiddles. Dále se
harfista Artur O’Neill několikrát zmiňuje ve svých memoárech o velkém množství hráčů
na fiddles v hrabstvích Donegal a Fermanagh a o tom, jak byl jedné noci svědkem hry
dvaceti hráčů na fiddles. 19
Fiddles byly v sedmnáctém století velice oblíbeným nástrojem také ve Skotsku,
odkud pochází velké množství dnešních irských písní. Spolu s dudy tvořily nástroj
typický pro skotský národ.
V osmnáctém století došlo v Irsku k ještě většímu rozšíření fiddles. Z tohoto století
pochází spousta písemných pramenů, jež tento fakt dosvědčují. Fiddles jsou zmiňovány
ve velkém množství titulů různých sbírek lidových tanců.
Fiddles se v irské hudbě objevily již před uillean pipes, ale až po dudách
klasických, a byly využívány především ke hře taneční hudby. Fiddles jsou výhodné díky
možnosti hry různých tónových výšek, jelikož mají hmatník bez pražců, který umožňuje
vytvoření jakéhokoliv tónu. Taktéž se dá při hře na fiddles vytvářet, irskými hráči
oblíbené, ozdoby a různými styly hraní měnit barvu tónů. Všechny možnosti, které hra
na fiddles umožňuje, poskytují nástroji nenahraditelnou funkci v irské tradiční hudbě a
nejen v ní. Housle jsou velice oblíbeným hudebním nástrojem téměř ve všech kulturách
po celém světě.

17

VALLELY, Fintan. Companion to Irish Traditional Music. Str. 257.
Vlastní překlad: „v každém poli fiddles, na něž děvčátka našlapovala, dokud se neproměnily v pouhou
pěnu“
18
VALLELY, Fintan. Companion to Irish Traditional Music. Str. 257.
Vlastní překlad: „Jsou to fiddles, jež by se měly…“
19
Tamtéž. Str. 257.
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2.4 Hra na fiddles
2.4.1 Struny a jejich ladění
Struny fiddles jsou obvykle laděny, stejně jako u houslí klasických, g - d1 - a1 - e2.
Nicméně v irském folklóru se můžeme setkat i s výjimkami, kdy jsou fiddles naladěny a e1 - a1 - e2. Toto ladění je využíváno za účelem vytvoření dlouhého drženého tónu na dvou
strunách najednou, který je charakteristický pro dudy a je tak možné jejich zvuk
napodobit.
Hráči využívají strun s jádrem ocelovým či s jádrem syntetickým, jejichž
vlastnosti umožňují hru akcentovaných ozdob a rychlého tempa a hrou na ně hráč může
dosáhnout výborné kvality tónů.

2.4.2 Držení nástroje
V minulosti se fiddles držely jiným způsobem než dnes, kdy často vůbec
nespočívaly na hrudníku, nýbrž na klíně. Tento způsob byl adekvátní pro hudbu, jenž
bývala hrána, a byl považován za nejpohodlnější a především jediný správný způsob hry.
Moderní držení fiddles pod bradou umožňuje hráči volnou levou ruku, která je tak
schopna využít i dalších poloh, nejen té první, a množství dosažitelných tónů se tak
rozšiřuje. Tento novodobý způsob byl do irské hudby zaveden v roce 1820.
Někteří tradiční hráči na fiddles, zejména starší generace, drží nástroj stále starým
způsobem na klíně, avšak většina současných hráčů preferuje klasické držení pod bradou.
Drženy byly jednou rukou za krk, kde se nacházel hmatník, zatímco druhá ruka
ovládala smyčec. U tradičních hráčů je také odlišných rysem natočení dlaně, kdy má dlaň
rovnoběžné umístění s krkem. Pro současný způsob hry je charakteristické vytočení dlaně
do strany, které umožňuje větší dosah prstů a je tedy pro hru výhodnější.
Starší způsob držení smyčce se rovněž liší od současného, kdy se smyčec uchopí
u žabky a držení tak umožňuje lepší koordinaci smyčce. Starší generace hráčů drží
smyčec dál od žabky přímo za prut, téměř ve třetinové vzdálenosti. Nicméně stejně jako
u houslí převládá v současné době držení klasické.
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2.4.3 Způsob hry
Způsob hry na fiddles se značně liší od hry na housle klasické a to proto, že se
hráči na fiddles snaží o docílení přirozenějšího a příjemnějšího tónu. „Sweet rather than
brilliant, and mellowed rather than brittle, the traditional sound is the product of the
traditional manner of holding the instrument and bow and of the areas of each brought
into play.“20
Většina repertoáru irského folklóru je hrána v první poloze od pražce, tedy
v té nejjednodušší. Tato poloha umožňuje hráči pohyb v rozsahu od g do h2.
Nejběžnějšími tóninami jsou G dur, D dur a A dur, jež jsou mezi houslisty
nejoblíbenějšími, a jejich paralelní stupnice g moll, d moll a a moll. Avšak je možné
dohledat rovněž skladby a písně v tónině B dur, které jsou pravděpodobně napsány právě
hráči na fiddles či hráči na akordeon.
Způsob hry se liší jak individuálně od jednoho hráče ke druhému, tak i
v rozmezích regionálních, které v minulosti odpovídaly jednotlivým zeměpisným
oblastem. Tyto regionální styly se však v průběhu dvacátého století, s příchodem nové
techniky poskytující nahrávky a jejich šíření a se zakládáním soutěží, promíchaly a
rozdíly mezi jednotlivými styly jsou méně rozpoznatelné než dříve. V současnosti jsou
jednotlivé regionální způsoby hry dostupné komukoliv a nejsou tak vázány přímo
na určité zeměpisné oblasti.
Melodie je rozdělena na fráze, tvořené i několika takty, ne na jednotlivé takty
jako v hudbě klasické. Obvykle tvoří frázi čtyři takty rozdělené na dvě části, které jsou
kontrastní. Na první notu fráze je kladen největší důraz a je považována za nejdůležitější.
Důraz je vytvořen silným akcentem a protažením notové délky. Kromě noty hlavní jsou
akcentovány také noty, jež tvoří liché doby.21

20

BREATHUACH Breandán. Folkmusic and dances of Ireland. Str. 95.
Vlastní překlad: „Spíše sladký než-li virtuózní a spíše měkký než-li pronikavý. Tradiční zvuk fiddles je
výsledkem tradičního způsobu držení nástroje i smyčce a také vlivu jednotlivých regionů, jenž způsob hry
ovlivňuje.“
21
BREATHUACH Breandán. Folkmusic and dances of Ireland. Str. 94
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2.4.3.1 Ozdoby
Irská tradiční hudba na fiddles je specifická zdobením hlavní melodie, kterou
fiddles hrají, různorodými způsoby. Ozdoby se dají vytvořit jak levou rukou na hmatníku,
tak i tahem smyčce rukou pravou.

2.4.3.1.1 Ozdoby hrané smyčcem
Způsoby ozdob hrané smyčcem jsou vytvářeny vázáním různě početných skupin
not, kdy jsou některé noty akcentovány. Užívá se zejména synkop, které jsou
charakteristické přidáním důrazu na obvykle nepřízvučnou dobu či přesunem důrazu
z těžké doby na lehkou, například svázáním poslední noty jednoho taktu s první notou
taktu následujícího.

Obrázek č. 6: Využití synkop v písni Bonkers in Yonkers.

Zdůraznění určitých not ve skupině dosáhne hráč určitého rytmu a charakteru
hudby, typického například pro taneční hudbu. Repertoár hraný na fiddles sestává
z melodií, které co nejefektivněji těchto způsobů využívají a tvoří tak charakter typický
pro hru na fiddles.
Další ozdobou hranou smyčcem je tzv. trojnásobení, které spočívá v opakování
jedné noty třikrát, kdy hráč namísto jedné čtvrťové noty hraje triolu, která má stejnou
délkovou hodnotu. Triola je hrána odděleným, velmi krátkým tahem smyčce. Díky této
triolové ozdobě získává hudba určitou rytmiku. Triola může být ozvláštněna různými
perkusními prvky, avšak to už záleží na individuálním provedení.

Obrázek č. 7: Trioly a synkopy, tak jak je ve své hře užívá známý hráč na fiddles.
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Způsoby tahu smyčcem se liší od jednoho interpreta k druhému a vytváří
specifický rytmus a barvu písně. Tahy smyčcem se taktéž liší v rámcích regionální stylů.
Nicméně téměř všichni hráči na fiddles tahají smyčcem blízko hmatníku, téměř na něm,
což vytváří příjemný medově jemný tón, a je pro ně téměř nemyslitelné hrát vrchní
třetinou smyčce.

2.4.3.1.2 Ozdoby hrané levou rukou
Prvním nejrozšířenějším druhem ozdob hraných na hmatníku je obal, spočívající
v ozdobení jedné delší noty skupinkou vytvořenou pomocí not dvou rozdílných výšek,
jedné o tón vyšší než je původní nota a druhé o tón nižší. Okolní noty tak zdobí notu
hlavní, která má obvykle délku čtvrťové noty s tečkou. Všechny tyto noty tvořící obal se
obvykle hrají jedním tahem smyčce.

Obrázek č. 8: Obal vytvořený na notě c2.

Druhým způsobem ozdob hraných levou rukou jsou přírazy, které se vztahují
přímo k jedné akcentované notě a obvykle je tvoří tón o jeden stupeň vyšší či nižší.
Zapisovány jsou jakožto malé přeškrtnuté notičky. Může se sejít i několik not s přírazy
za sebou, vždy záleží na interpretovi.

Obrázek č. 9: Přírazy na notách e1 a f1, jež jsou tímto způsobem na fiddles hrány.

Třetím ozvláštněním noty pomocí hmatů levé ruky je sklouznutí, jinak také
nazýváno glisando. Jedná se o pomalý posun z jednoho tónu na druhý, kdy vylouděný
zvuk má klouzavý charakter.
Poslední ozdobou tónu hranou levou rukou na hmatníku je nátryl. Jedná se
o krátkou verzi trylku, hranou před notou hlavní. Hráč ho tvoří pomocí hlavního tónu,
30

který poté obohatí o vrchní vedlejší tón a vrací se zpět na tón hlavní. Nátryl je tudíž taktéž
ozvláštněním melodie typickým pro irskou tradiční hudbu.
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3 Regiony Irska a jejich vliv na hru na fiddles
Jak už bylo jednou zmíněno, v současné době dochází k promíchávání všech
regionálních stylů hry díky stále se lepšící technice, festivalům a soutěžím. Přesné určení
jednotlivých rysů daného regionu tak není možné, jelikož ne každý hráč z určité oblasti
hraje totožným stylem se všemi ostatními. Nicméně stále můžeme jednotlivé druhy odlišit
a rozpoznat pro ně charakteristické a časté rysy. V jednotlivých regionech se od sebe
odlišuje nejen způsob hry, ale také repertoár. Existují písně a tance typické pouze
pro daný region či rozšířené především v určité oblasti, městě či vesnici. Fiddles jsou
typickým hudebním nástrojem ve čtyřech regionech na území Irské republiky a Severního
Irska, kde tento nástroj v tradiční hudbě dominuje. Jedná se o oblasti Donegal, Sligo,
Clare a Sliabh Luachra tvořící linii od severu k jihu na západním pobřeží ostrova.
Obyvatelstvo západní části irského ostrova má nejen k fiddles, ale i k tradiční hudbě
obecně, nejbližší vztah.

Obrázek č. 10: Přehled regionů Irska.
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3.1 Region Donegal
Oblast Donegal je dnes jednou z mála, kde se aktivně používá irský jazyk a je brán
jako jazyk mateřský. Části Irska, v níž se stále irština běžně používá, se nazývají
Gaeltacht. Donegal je rovněž úzce spojován s irskou lidovou hudbou a písňovou tradicí
jak v jazyce anglickém, tak i v irském. Jelikož jsou zde fiddles velmi rozšířené, vznikl tu
donegalský způsob hry na fiddles a vlastní repertoár pro tento nástroj.
Donegalský styl hry se podobá spíše stylu skotskému než jakémukoliv jinému
stylu na území Irska. Typický pro tuto oblast je silný zvuk, čistý zvonivý tón a rychlé
tempo s velkým množstvím důrazů (akcentů). Hráči používají především staccatový,
výrazně oddělovaný, smyk a nikdy noty nevážou. Tudíž zde převažuje hra ostrých triol
nad hrou obalů, pro které je právě vázání, hraní pod jedním obloukem, typické. Ačkoliv je
hraní obalů v Donegalu považováno za nepřítomné, můžeme se setkat i s výjimkami,
například ve východní části této oblasti, kde se hojně užívají, nebo konkrétně v podoblasti
Teelin.
Ve čtyřicátých letech devatenáctého století býval nejpopulárnějším druhem zábavy
takzvaný house dance. Housle byly tedy především užívány ke hře tanečních písní a hráči
na fiddles měli velice důležitou roli ve společnosti. Ti, kteří byli tanečníky a posluchači
označeni jako „dobří“, na společenském žebříčku stoupali. V padesátých letech po druhé
světové válce se rozšířil trend poslechu hry fiddles a nehrálo se tedy pouze k tanci.
Typickými písněmi pro Donegal jsou highlands a strathspeys, které vychází
ze skotské lidové hudby, nikoliv z irské, a hrají se tedy výhradně v této oblasti.
V současnosti existuje v Donegalu společnost zvaná Cairdeas na bhFidiléirí, která
by se dala přeložit jako „přátelství či asociace hráčů na fiddles“. Byla založena
v osmdesátých letech minulého století na podporu a propagaci umění donegalské hry
na fiddles. Jedná se o organizaci zakládající si na dobrovolnictví, která organizuje různé
akce, plánuje programy zaměřené na hru na fiddles, vydává knihy a podporuje stále žijící
umělce. 22

22

VALLELY, Fintan. Companion to Irish Traditional Music. Str. 211-214.
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3.2 Region Clare
Region Clare se nachází na západním pobřeží ostrova a je turisticky vyhledávaný
nejen pro neskutečně krásnou přírodu, ale i pro tradiční hudbu, kterou se může pyšnit. Byl
první oblastí Irska, jež si začala zakládat turismus právě na místním folklóru. V tomto
regionu byla taktéž uvedena do provozu první letní škola irské tradiční hudby. Hudba zde
tvoří nedílnou součást života místních a provází vás na každém kroku.
Důležitou roli zde hrají starší generace, které předávají své zkušenosti mladším a
stávají se jejich učiteli a rádci. Clare je domovem velkého množství učitelů tradiční
hudby, kteří jsou díky svým schopnostem považováni za mistry. Nachází se tu spousta
hudebních institutů a hudebních škol. Někteří učitelé clarského stylu hry si své žáky
pečlivě vybírají pouze z řad místních, jako například Mary MacNamara. Tradiční hudba
zde hraje významnou roli také díky vzhledu místní krajiny, která se jeví jakožto idylická.
Clare je ze tří stran ohraničeno oceánem, jeho venkovská krajina oplývá neskutečným
kouzlem a nachází se zde jen velice málo velkých měst.
Správný clarský hráč na fiddles by měl hrát procítěně od srdce a z jeho melodií by
měla být cítit melancholie. Pro tento styl je typické pomalé tempo, kdy se hráč může lépe
koncentrovat na zdobení melodie, a mixolydický či dórský modus, který usnadňuje
vytváření melancholické nálady. Oblíbenými ozdobami jsou zde obaly, vytvářené levou
rukou a tah smyčcem je plynulý a často váže více not dohromady. Avšak místní hráči
nehrají jen lyrické písně v pomalém tempu, ale i taneční písně tempa rychlého, z nichž
nejoblíbenější je reel.
Vyskytují se zde rozdíly ve stylu hry na západě a východě Clare. Hráči,
pocházející z východní části, preferují písně v mollových tóninách a také v tóninách
nižších než hráči z části západní. Vyskytují se zde častěji nátryly, spadající pod ozdoby
tvořené levou rukou na hmatníku a unikátní dynamika, pro kterou jsou typické zesilované
a zeslabované části, jež jsou vytvářeny současně s melodií a které v ní vytváří „boule“.
V současné době se však západní i východní styly promíchaly a jsou navíc ovlivněny i
styly z ostatních regionů Irska. Příkladem je hráč na fiddles Tommy People, který pochází
z Donegalu, avšak který strávil mnoho let svého života v Clare. Jeho styl tak oplývá
jedinečností a stal se soudobou ikonou hry na fiddles.
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V oblasti Clare funguje velice dobře promyšlený systém na podporu tradiční
hudby a v městské radě zasedají úředníci aktivně se věnující tradici lidového umění
v tomto regionu. 23

3.3 Region Sligo
Tento region se nachází směrem na jih od oblasti Donegal a umístěn je taktéž
v severozápadní části ostrova. Obyvatelé regionu Sligo mají úzký vztah k irskému
folklóru, stejně jako obyvatelé ostatních regionů na západním pobřeží, a nejvýznamnějším
hudebními nástroji jsou zde nejen fiddles, ale i flétny.
Hráči na fiddles, pocházející z této oblasti, jsou tvůrci nejstarších nahrávek irské
tradiční hudby. Proto je místní styl hry na fiddles znám mnohem více než jakýkoliv jiný.
Zasloužili se o to především hráči Michael Coleman, Paddy Killoran a James Morrison,
kteří v první polovině devatenáctého století emigrovali do USA a v New Yorku nahráli
velké množství záznamů irské tradiční hudby. Sligo styl se tak stal prvním známým téměř
celosvětově a vytvořil se podle něj modelový styl hry na fiddles.
Pro styl hry v tomto regionu je typický například plynulý tah smyčcem, který
vznikl při souhrách fiddles a fléten. Nenachází se zde žádné krátké staccatové tahy jako
v oblasti Donegal, ač je zde stále typické rychlé tempo. Místní hráči upřednostňují
melodie, u nichž často přecházejí z jedné struny na druhou, a ozvláštňují je hojným užitím
triol a obalů, které spadají pod ozdoby hrané levou rukou.
Z oblasti Sligo se bohužel dochovalo jen velmi málo notově zapsaných skladeb,
písní či melodií. Mezi oblíbené písně zde patří například reel a jig.
Místní mají možnost naladit si tradiční hudbu každou neděli na rádiu Ocean FM a
učit se hře lidové hudby můžou v různých kurzech, od kurzů hudebních, přes pěvecké
až po taneční, které má pod záštitou organizace Comhaltas Ceoltóirí Éireann (Organizace
na podporu irské tradiční hudby). Velké množství základních škol zařadilo do své denní
výuky také hodiny tradiční hudby. Místní jsou tak v kontaktu s irským folklórem již
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VALLELY, Fintan. Companion to Irish Traditional Music. Str. 131-135.
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od raného dětství a naleznete zde jen velmi malé množství lidí, kteří by na otázky, týkající
se irské tradiční hudby, neznali odpovědi. 24

3.4 Region Sliabh Luachra
Tato oblast není jako jediná tvořena určitým regionem Irska, ale nachází se
na hranici regionů Cork a Kerry, v povodí řeky Blackwater, na jihozápadní části ostrova.
Centrem Sliabh Luachra jsou města Killarney, Rathmore, Millstreet, Ballydesmond a
Castleisland. Nicméně v současné době se tento styl hry rozšířil také do oblastí severního
Corku, východního Kerry i do západní části regionu Limerick.
Kromě fiddles zde hraje důležitou roli v irské tradiční hudbě rovněž akordeon,
který tu je spolu s fiddles nejběžnějším hudebním nástrojem.
Oblíbeným repertoárem jsou zde taneční písně, hrané přímo k tanci a ne pouze
k poslechu, jež jsou velice živelné s pravidelným rytmem. Typickými písněmi této oblasti
jsou slides a polky, ale do repertoáru spadají také slow airs, které jsou zde
frekventovanější než v ostatních regionech.
Místní styl hry je příjemný, lehký a plynulý. Ozdoby melodií jsou zde tvořeny
především hmaty levé ruky, zatímco pravá ruka udává určitý rytmus. Příznačné je pro tuto
část také hraní prázdných strun, kterým se hráči snaží docílit syrového pravidelného tónu,
charakteristického pro dudy. 25

3.5 Prolínání regionálních stylů hry
V minulém století docházelo k celosvětovému šíření irské tradiční hudby
neskutečnou rychlostí díky, jednou už zmíněným, novým technologiím, školám hry,
festivalům a soutěžím.
Typickým představitelem hrajícím způsobem hry, jež je ovlivněn více regiony, je
Paddy Cronin, žák Pádraiga O’Keeffe. Pochází, stejně jako jeho učitelka, z oblasti Sliabh
Luachra a jeho hra obsahuje prvky stylu tohoto regionu. Avšak Paddy Cronin strávil
24
25

VALLELY, Fintan. Companion to Irish Traditional Music. Str. 617-620.
VALLELY, Fintan. Companion to Irish Traditional Music. Str. 616-617.
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čtyřicet let svého života ve Spojených státech, konkrétně ve městě Boston, kde převládá
vliv stylu Sligo. 26
Dalším hráčem s nejednotným stylem hry je Seán Maguire, který ovlivnil velkou
řadu jiných hráčů na fiddles. Jeho styl hry obsahuje způsoby charakteristické pro oblast
Sligo a hraje taktéž repertoár typická pro tuto oblast, ale zároveň je jeho styl naprosto
jedinečný v porovnání s dalšími hráči této oblasti.
Existuje také velké množství hráčů na fiddles, jejichž styl je velice osobitý, avšak
vliv určitého regionu je v jejich hře rozpoznatelný. Jsou to například Kevin Burke27, Liz
Carroll28, Séamus Connolly29, Séamus Creagh30, Frankie Gavin31, Paddy Glackin32,
Martin Hayes33, Seán Keane34, James Connie O’Connell35, Tommy Peoples36 a další.
Je tedy poměrně obtížné setkat se s hráčem, jenž by nebyl ovlivněn stylem hry
jiného regionu, než z kterého on sám pochází. V minulosti byl největším inspirátorem
hráč na fiddles, jehož hudba a styl byl ceněn v širokém okruhu muzikantů určitého
regionu. Hráči se setkávali s mistry hry na fiddles jejich oblasti, kteří je učili novotám.
Dnes je však díky možnostem cestování velice jednoduché setkat s mistry hry na fiddles
z jiných oblastí. Taktéž jsou k dostání všelijaké nahrávky a hráč pro svou inspiraci nemusí
užívat jen hry hudebníků z okolí.

26

VALLELY, Fintan. Companion to Irish Traditional Music. Str. 261.
Kevin Burke (1950) - narozen v Londýně lidem pocházejícím z co. Sligo, jeden z nejtalentovanějších
hráčů na fiddles současnosti.
28
Liz Carroll (1978) - současná americká hráčka na fiddles z Bostonu, jejíž rodiče pochází z Irska.
29
Séamus Connolly (1944) - současný mistr hry na fiddles a jeden z nejrespektovanějších učitelů hry na
fiddles, pochází z co. Clare.
30
Séamus Creagh (1946-2009) - pocházel z co. Westmeath a byl inspirován hrou oblasti Sliabh Luachre, na
jeho památku byl pojmenován festival irské tradiční hudby Feile Séamus Creagh.
31
Frankie Gavin (1956) - z co. Galway, současný hráč na fiddles.
32
Paddy Glackin (1954) - současný hráč na fiddles pocházející z Dublinu, jenž má Donegalské předky.
33
Martin Hayes (1961) - pochází z co. Clare, v současnosti žije ve Spojených státech, jeden
z nejtalentovanějších hráčů současnosti.
34
Seán Keane (1946) - z Dublinu, významný hráč i učitel hry na fiddles současnosti.
35
James Connie O’Connell (1943) - pochází ze západího Corku, nejvíce ovlivněn stylem regionu Sliabh
Luachre, v současné době vyučuje na University College Cork.
36
Tommy Peoples (1948) - pochází z co. Donegal, hraje unikátním stylem východního Donegalu.
27
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4 Výuka hry na fiddles
4.1 Historie
V dřívějších dobách probíhalo učení se hře na fiddles úplně jinak než
v současnosti. Mladší generace se vzdělávaly od těch starších a naučení se hře na určitý
nástroj se dědilo od rodičů a prarodičů. Bylo tedy pravděpodobné, že se setkáte s rodinou,
z níž všichni členové hrají na stejný nástroj. V minulosti se hře učilo také stylem
pozorování a poslechu jiného hráče. Tímto způsobem se naučila hrát na fiddles většina
starších generací a, v pravém slova smyslu, tradičních hráčů na fiddles. Technika držení
fiddles a smyčce nehrála hlavní roli a na žádném způsobu držení netrvalo. Otevíraly se
tudíž různé cesty pro možnosti hry a zacházení s nástrojem.

4.2 Současný způsob výuky
V současné době je hra na fiddles do velké míry ovlivněna klasickým způsobem
hry na housle. Děti se hře učí ve školách a značné množství tradičních hráčů na fiddles
studuje taktéž klasickou hudbu. Po tin whistle jsou fiddles nejdostupnějším nástrojem,
na který se v Irsku můžete naučit hrát. Také není příliš finančně náročný a je možné
pořídit si nepříliš kvalitní fiddles z druhé ruky za ne tak vysokou cenu téměř v každém
větším městě, kde se nachází obchody s hudebninami. To je bohužel problematické
například u nástroje uillean pipes, který není možné sehnat v každém obchodě
s hudebními nástroji a který se rovněž nevyrábí v různých velikostech jako například
fiddles.
Začínající hráči na fiddles se nejdříve věnují hře jednodušších tanců simple airs a
pomalu postupují ke složitějším a rychlejším kouskům, jako jsou polka, jig, hornpipe
až k reels.
Učit se hře lze dvěma způsoby, z nichž prvním je způsob poslechu nahrávek či
jiných hráčů. Právě tento způsob výuky je pro Irsko typickým. Žák tak může poslechem
vypozorovat způsoby hry, které nejsou zapsány v notách. Druhým způsobem je tudíž, již
zmíněná, hra z notových zápisů, která je sice přesnější, ale nemusí hráči poskytovat
přesné informace o ozdobách, důrazech a dalších způsobech hry. Melodie si musí hráč
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zapamatovat, jelikož irská tradiční hudba je hrána pouze zpaměti. Proto mají výhodu hráči
irského původu nad jinými, jelikož už většinu písní a tanců znají od dětství.
Nejlepším způsobem procvičování hry na fiddles je hra se skupinou dalších
muzikantů, kteří mají jiné nástroje. Hráč se tímto způsobem může naučit také novým
písním a melodiím a lépe si je zapamatovává.
Fiddles jsou stejně jako housle jedním z nejnáročnějších nástrojů na naučení,
jelikož nemají pražce, které by usnadňovaly pohyb po hmatníku, a je tedy náročnější
nalézt přesné místo pro vytvoření konkrétního tónu. Dalším problémem je naučení se
koordinaci fiddles se smyčcem, kdy každá ruka pracuje jinak. Hráči na fiddles by měli
v současné době také znát noty a orientovat se v notách, jelikož tato znalost hru na fiddles
usnadňuje. Hráčům na fiddles je doporučeno začít hrou na tin whistle, její ovládání je
jednodušší a člověk se naučí poznávat noty.

4.3 Školy hry na fiddles
Existují různé školy, které se věnují tradiční irské hudbě a také hře na různé
hudební nástroje, jež jsou v tradiční hudbě užívány. Jedná se především o letní školy,
trvající zhruba jeden týden, nebo o workshopy či semináře nejčastěji konané v rozmezí
jednoho víkendu.

4.3.1 Letní a víkendové školy
4.3.1.1 Donegal Fiddle Summer School
Donegal Fiddle Summer School je zaměřena konkrétně na hru na fiddles. Koná se
každý rok na začátku srpna ve vesnici Glencolmcille na pobřeží oblasti Donegal a trvá 5
dní. Tato prestižní letní škola, ve které vyučují současní Donegalští mistři ve hře
na fiddles, má stanovenou kapacitu do sta uchazečů. Studenti jsou rozděleni do deseti
skupin, které výuku absolvují. Kromě lekcí jsou součástí této letní školy také recitály,
diskuze a koncerty.
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4.3.1.2 Douglas Hyde Summer School
Douglas Hyde Summer School byla založena v roce 1996 a je zaměřena na výuku
irské tradiční hudby. Je pojmenována po Douglasi Hydovi, který byl irským aktivistou,
zakladatelem Gaelic League37, sběratelem písní a prvním irským prezidentem. Nachází se
ve městě Ballaghaderreen, v regionu Roscommon na západě Irska. Studenti zde mají
možnost studovat nejen hru na fiddles, ale i hru na flétnu, tin whistle, button, akordeon,
bodhrán, concertinu, harfu, banjo, kytaru a zpěv zvaný sean-nós38. Zajímavostí této školy
je také možnost studia konverzačních schopností v Irštině, tzv. Comhrá Gaeilge. Mezi
místní učitele hry na fiddles patří například Paddy Ryan39, Brendan Larrisey a John
McHugh.

4.3.1.3 Scoil Acla
Letní škola Scoil Acla nabízí taktéž výuku hry na fiddles. Původně byla založena
již v roce 1910 a jedná se tak o jednu z nejstarších letních škol na území Irska. Její
fungování bylo obnoveno v roce 1985 a koná se každoročně na přelomu července a srpna
po dobu jednoho týdne v oblasti Mayo na ostrově Achill. Kromě tradiční irské hudby se
zde vyučuje taktéž zpěv sean-nós a k němu určený tanec, tradiční irské tance, irský jazyk,
kreativní psaní a tradiční vyrábění proutěných košů.

4.3.1.4 Willie Clancy Summer School
Další letní školou je Willie Clancy Summer School, jež je organizována v regionu
Clare na západním pobřeží Irska v malebné vesničce Milltown Malbay. Do tohoto
zapadlého kraje se každoročně v prvním týdnu v červenci vydá na tisíc zájemců z celého
světa. Jde o největší letní školu tradiční hudby na území celého Irska. Založena byla
v roce 1973 na památku dudáka Willieho Clancyho40. Vyučuje se zde irskému zpěvu,
tanci i hudbě těmi nejlepšími představiteli umění irské tradiční hudby současnosti. Konají
se zde lekce, recitály, sešlosti, kde se tančí tradiční tance i různé výstavy a přehlídky.
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Gaelic League (Gaelská společnosti) – společnost založena roku 1893 v období národního obrození,
snaha o obnovení užívání irského jazyka.
38
Sean-nós – zpěv tradičních písní v irském jazyce, nejčastěji bez doprovodu (a cappella), sólový i sborový,
užívá různých ozdob a harmonií.
39
Paddy Ryan – známý současný hráč na fiddles, který učí na několika letních školách a je také hudebním
historikem zaměřeným na irskou tradiční hudbu.
40
Willie Clancy (1918-1973) – jeden z nejslavnějších irských hráčů na dudy zvané uillean pipes. Byl
narozen poblíž vesnice Midtown Malbay, co. Clare, kde se na jeho počest každoročně koná letní škola.
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4.3.1.5 Ceol Chairlinn
Vedle všech výše zmíněných letních škol se každoročně koná také jedna zimní
zvaná Ceol Chairlinn. Škola je umístěna ve městě Carlingford v regionu Louth
na východním pobřeží irského ostrova. Únorový víkend je plný tradiční irské hudby,
lekcí, tanečních workshopů, seminářů, sessions, koncertů a diskuzí.

4.3.2 Univerzitní vzdělání
V současné době mají muzikanti rovněž možnost studovat tradiční irskou hudbu
na jedné z univerzit, na kterých se lze zaměřit nejen na teoreticky zaměřené předměty ale i
na ty praktické. Například na National University of Ireland, Galway lze studovat obor
Irish Music Studies, který obsahuje i workshopy ve zpěvu sean-nós či tanci. Dále se dá
irská tradiční hudba studovat na University of Limerick, kde existuje magisterský
program Irish Traditional Music, jehož součástí je i studium hry na různé nástroje irské
tradiční hudby. Stejný obor je možné studovat i na University College of Cork.
Ti nejtalentovanější muzikanti mají možnost studovat na Ballyfermot College of
Further Education. Tato univerzita, nacházející se v Dublinu, funguje od roku 1979 a je
tou nejprestižnější školou, co se týče samotné hry na hudební nástroje. Studenti mají
možnost získat zde diplom v Traditional Music Performace. Mezi možnostmi studia jsou
pěvecké hodiny a hodiny hry na hudební nástroje, hudební teorie, regionální styly,
inženýrství zvuku, hudební průmysl, úprava a produkce, skladba a tradiční hudba jiných
zemí. Důraz je zde kladen na hru na nějaký nástroj a často zde hostují, a vedou různé
workshopy, nejpřednější muzikanti celého Irska.
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5 Formální a neformální setkávání muzikantů v Irsku
Hráči na jakékoliv hudební nástroje, které jsou spojeny s irskou tradiční hudbou,
mají v současnosti různé možnosti, jak si veřejně zahrát a setkat se s dalšími muzikanty.
Tato setkání se dají rozdělit na formální a neformální. Do formálních setkávání patří
různé festivaly a soutěže, jež jsou organizovány společnostmi zaměřenými na tradiční
hudbu. Neformální setkávání tvoří tzv. sessions, při kterých muzikanti hrají
bez předchozích příprav a přímých domluv a které se konají v restauračních zařízeních
po celém Irsku.

5.1 Festivaly
5.1.1 Fiddler’s Green
Červencový festival zaměřený čistě na setkávání a spolupráci hráčů na fiddles je
například Fiddler’s Green. Jedná se o festival nejen tradiční irské hudby ale i folkové,
jenž je umístěn ve městě Rostrevor v regionu Down v Severním Irsku. Vznikl jakožto
jednodenní záležitost v roce 1987, která se časem prodloužila na víkend a v současné
době trvá celý týden. Součástí festivalu je na dvě stě událostí pro hudební nadšence včetně
uměleckých výstav, poledních koncertů věnujících se nejen tradiční, ale i bluesové,
folkové či klasické hudbě a večerních koncertů, které jsou hlavním bodem festivalu.
Každoročně se zde rovněž uděluje ocenění zvané Hall of Fame, jež získává muzikant
za celoživotní úspěchy v Irské tradiční hudbě. Jde o nejstarší cenu tohoto druhu, která je
v Irsku udělována již po dobu dvaceti čtyř let.

5.1.2 Fiddlers‘ Weekend in Glenties
Hlavním setkáním hráčů na fiddles v regionu Donegal je událost nazvaná
Fiddlers‘ Weekend in Glenties. Koná se ve městě Glenties, kde se každý první říjnový
víkend sjíždí všichni lidé, kteří se zajímají o hru na fiddles. Letos se od třetího do pátého
října bude konat dvaatřicátý ročník tohoto úspěšného festivalu a součástí budou lekce,
koncerty s významnými hosty a diskuze.
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5.1.3 Fiddle Fair
Třetím zajímavým festivalem zaměřeným především na hru na fiddles je Fiddle
Fair ve městě Baltimore na západě regionu Cork. Festival vznikl v roce 1992 za účelem
nalákání talentovaného Nigela Kennedyho41 do tamního kraje. Z jednorázové záležitosti
se stala pravidelná a z Fiddle Fair se rychle stal významný hudební festival, kvůli němuž
do kraje pravidelně přijížděli hráči na fiddles z celého Irska.

5.1.4 Další festivaly na území Irska
Dále se každoročně koná velké množství dalších festivalů v různých krajích Irska,
z nichž, co se festivalů tradiční irské hudby týká, nejplodnějším je region Clare. V této
oblasti se vyjma zimního období od prosince do ledna koná minimálně jeden festival
do měsíce. Nejvíce akcí je zde v letních měsících, kdy je počasí nejpříznivější. Pokud
nejsou festivaly zaměřené pouze na nějaké konkrétní odvětví tradiční hudby jako
například Set Dancing Weekend42, máte možnost setkat se s hráči a hrou na fiddles
na všech těchto akcích.

5.1.5 Festivaly ve světě mimo Irsko
Festivaly spjaté s irskou tradiční hudbou se konají nejen na území Britských
ostrovů, ale všude po světě. Nejrozšířenější jsou ve Spojených státech, kam velké
množství Irů v minulosti emigrovalo a v současné době tam tvoří irské menšiny. Tamním
vyhlášeným festivalem je například Irish Fair of Minessota. Nicméně konají se i v dalších
zemích, zejména evropských. Příklady jsou Copenhagen Irish Festival, který se koná
v hlavním městě Dánska, finský festival zvaný The Irish Festival of Oulu nebo
francouzský festival Irish Music at Pordic, Brittany, France.

5.2 Soutěže
Soutěže v irské tradiční hudbě si zakládají na spolupráci, porozumění a
na společném cíli všech účastníků být součástí irských tradic a pomáhat tyto tradice
41

Nigel Kennedy (1956) – rodák z Brightonu, který studoval hru na housle na newyorském Goliardu. Ve
své hře kombinuje klasickou hudbu s jazzem, rockem, kletzmerem a tradiční hudbou.
42
Set Dancing Weekend – každoročně konaný festival zaměřený na irské tance, tradiční hudba je jeho
součástí, avšak důraz je kladen právě na tento druh tance.
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udržovat. Proto soutěživost, která je spojována s velkým množství jiných soutěží, zde
nehraje důležitou roli. Autentičnost není hlavním kritériem těchto soutěží, jde o vybrání
vhodného vítěze, jenž má vynikající zvuk a cit pro tradiční hudbu. „Interestingly,
‚authenticity’ is not a criterion in Comhaltas competitions, nor is it often openly discussed
by musicians. Yet, a traditional performer bases most of his or her artistic decisions in
relation to personal ideas of the authentic. Much of the language surrounding traditional
Irish music involves this as well – looking for the ‘pure drop’, trying to find that ‘wild
lonesome sound’, hunting down a session that embodies ‘great craic’, searching for older
musicians who are ‘the great thing’. “43
Účastníci musí přesně jmenovat, kde se svému umění naučili a odkud pochází jejich
repertoár, včetně názvů písní, aranží či variací. Všechny tyto faktory jsou poté brány
na zřetel, když se vybírá vítěz soutěže.

5.2.1 Fiddler of Oriel
Jednou z předních soutěží věnovaných výhradně hráčům na fiddles je Fiddler
of Oriel, která se koná ve městě Monaghan ve stejnojmenném regionu u hranic se
Severním Irskem. Mezi lety 1969 – 1983 zde každoročně soupeřili nejtalentovanější hráči
na fiddles pocházející z Irska a v roce 1995 byla soutěž znovu obnovena a koná se zde
téměř každým rokem dodnes.
Soutěž probíhá pod záštitou festivalu Féile Oriel, jež je věnován tradiční hudbě.
Hudebníci jsou rozděleni do několika kategorií, ve kterých soutěží zvlášť hráči
nad sedmnáct let, sedmnáctiletí a hráči pod šestnáct let. Během festivalu probíhá
na sedmapadesát hudebních sessions na různých místech po celém městě.

5.2.2 Fleadh Cheoil na hÉireann
Největší soutěžní záležitostí v celém Irsku je každoroční festival Fleadh Cheoil na
hÉireann, jež je často popisován jako „Olympiáda tradiční hudby“. Regionální kola i
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BRADY, Sarah a WALSH, Fintan. Crossroads: Performance Studies and Irish Culture. Str.60.
Vlastní překlad: „Zajímavé je, že autentičnost nebyla nikdy kritériem Comhaltas soutěží a není nikdy ani
tématem diskuzí mezi muzikanty. Nicméně, tradiční hráč zakládá většinu svých rozhodnutí na snaze být
autentický a má si na ní zakládat. Velké množství výrazů spojených s irskou tradiční hudbou obsahuje tyto
fráze – hledání „čisté výjimečnosti“, snaha o nalezení toho „divokého a zároveň osamělého tónu“, vymetání
sessions, které ztělesňují „senzaci“, pátrání po starších muzikantech, kterí jsou „tou správnou věcí“.
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závěrečné celostátní jsou pořádané organizací Comhaltas Ceoltóirí Éireann (CCÉ)44.
Jedná se o soutěže tradiční irské hudby, na které se muzikanti připravují celé měsíce.
Kvůli těmto soutěžím se do Irska sjíždí muzikanti z celého světa a soutěží v různých
kategoriích, jako je hra na fiddles, akordeon, flétnu, tin whistle, concertinu, uillean pipes,
harfu, banjo, klavír, mandolínu, klavír, bodhrán, dudy či bubny. Oblíbené jsou rovněž
soutěže v různých stylech zpěvu a tance.
Finále festivalu se nazývá All-Ireland championship45 a postupují tam ti nejlépe
ohodnocení muzikanti z regionálních kol. Nejlepším je ten muzikant, který na pódiu
předvede nejbrilantnější výkon a získá od pečlivě vybrané poroty nejvíce bodů.
Na festival se vypravují nejen muzikanti, ale i jejich rodiny a obdivovatelé irské tradiční
hudby. Během šampionátu se pořádají v podvečerech po skončení soutěží i neformální
setkání v podobě sessions, kde společně hrají, zpívají, tančí a diskutují nejen účastníci
soutěže, ale i porotci a fanoušci. Můžete zde vidět spolupráci těch nejlepších soutěžících
dne spolu se staršími tradičními hráči. Starší umělci jsou považováni za ty autentické
hráče, ačkoliv hrají trochu falešně a mají problémy udržet smyčec. I přes to můžou být
posluchači prohlášeni za nejlepší hráče dne, jelikož oni se pravděpodobně hře učili stylem
odposlechu a ztělesňují styl určitého regionu.46

5.3 Sessions
Jak už bylo jednou zmíněno, sessions, v irském jazyce seisiúin, jsou
tzv. neformální setkávání muzikantů za příležitosti hudební spolupráce. Muzikanti se
scházejí nejčastěji, i když ne výhradně, v hostincích po celém Irsku. Na Session většinou
hrají jeden či dva pravidelní účastníci a dále další muzikanti. Ti pravidelní hráči tvoří
pevné jádro, které zaručuje majiteli podniku, že se opravdu ten večer bude session konat.
Jsou založeny na sdílení znalostí a melodií tradiční hudby a každý účastník by měl mít
pochopení pro hru jiného muzikanta. Schopnost poslechu ostatních a spolupráce jsou
stejně tak důležité jako tvoření hudby samotné.

44

Comhaltas Ceoltóirí Éireann – irská organizace na podporu a propagaci irské tradiční hudby, tance, písně
a irského jazyka.
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Vlastní překlad: Celostátní šampionát.
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5.3.1 Vznik a vývoj Sessions
Session předcházelo sólové hraní, jež bylo oblíbeným zábavním prvkem
k doprovodu tance na konci devatenáctého století. Hra ve skupině muzikantů se rozšířila
až později spolu s emigrací do Spojených států, kde se irští muzikanti scházeli za účelem
hry tanečních písní pro pobavení či pro publikum v divadle. V této době se irská hudba
nehrála pouze k tanci, ale už i k poslechu. Původně hrál jeden muzikant sólově a
doprovázel ho klavír, v pozdější době i kytara. Organizovaná seskupení vznikla okolo
roku 1922, kdy byla hudba hrána pro nově vzniklé céilí dances47. 48
Hlavní roli ve vývoji sessions hrálo zakládání hostinců a podobných restauračních
zařízení, jež tvoří důležitou složku kulturního života Irů. Obyvatelé Irska se často
na konci náročného dne setkávají s přáteli u dobrého piva a při poslechu tradiční hudby,
kterou jim sessions poskytují. K otevírání stále většího množství hostinců docházelo
po druhé světové válce, díky čemuž se začínaly konat sessions pravidelně. Nicméně
například region Sliabh Luachra předběhl svou dobu a první tradiční hudba
v restauračním zařízení se zde objevila již na konci třicátých let minulého století.
V padesátých letech se čím dál častěji hrálo na sessions k poslechu a ne k tanci
jako tomu bylo dříve. V této době došlo také k obnovení zájmu o tradiční hudbu u irských
obyvatel a muzikanty lákala spolupráce s dalšími hudebníky a možnost vidět jiné
regionální styly hry a melodie pro ně do té doby neznámé.
V sedmdesátých letech už byly sessions významnou součástí životní rutiny. Bary
se staly centry dobré hudby a příjemného místa pro setkání a uvolnění. Majitel podniku si
obvykle platil jednoho či dva hráče, aby zde hráli pravidelně a zaručili mu tak, že se
session bude konat.
V minulosti účastníci blíže nespecifikovali svůj program, velká část večera byla
založena na improvizaci a snaze spolupracovat a občas se hrály i kousky, v nichž určití
muzikanti hráli sóla. Dříve byly sessions také čistě amatérskou záležitostí, kdy to největší
ocenění muzikanta bylo pozvání na pivo.
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Céilí dances – irské setkání při příležitosti tančení různých druhů tradičního tance, většinou těch
jednodušších, kterých se může zúčastnit velké množství lidí.
48
VALLELY, Fintan. Companion to Irish Traditional Music. Str. 611.
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5.3.2 Současné sessions
V současnosti tvoří neformální setkávání hudebníků neodmyslitelnou součást
života Irů. Neexistuje irské město či vesnice, kde by se alespoň jednou do týdne nehrála
tradiční hudba v podobě sessions. Jak už bylo zmíněno, irská tradiční hudba má mnohem
silnější kořeny v západní části, avšak sessions se konají pravidelně po celé zemi, ať už
pro pobavení místních, turistů či pro muzikanty samotné.
Nynější sessions fungují na stejném principu, na kterém byly založeny již
v sedmdesátých letech, kdy majitel platí jednoho či dva muzikanty, kteří se pravidelně
objevují a přitahují také další hráče. Avšak festivaly a jim podobné akce jsou spontánní a
nikým neplacené a díky tomu také výjimečné a kouzelné.
Postavení muzikanta ve společnosti je podmíněno tím na jaký nástroj hraje, jaké
má schopnosti, jaká je jeho reputace nebo například věk.

5.3.2.1 Church Street Club
Church Street Club pořádá pravděpodobně nejstarší sessions v celém Irsku
dodnes. Založen byl v roce 1956 muzikanty z regionů Sligo a Leitrim, kteří se odstěhovali
do Dublinu právě v hlavním městě Irska. Na těchto setkáních se muzikant
svým začleněním podílí nejen na tvorbě tradiční hudby, ale také se nechává inspirovat a
poučovat jinými hráči. V současnosti jsou tradiční hudbě věnovány úterní večery.

5.3.2.2 Cobblestone
Dalším dublinským podnikem známým pro tradiční hudbu po celém Irsku je
Cobblestone. Restaurační zařízení se nachází v severní části města, jež je od jižní
oddělena řekou Liffey, v části zvané Smithfield. Informace o současných sessions jsou
k dispozici ve velkém množství turistických průvodců i na internetu. Podnik je hostincem
již od devatenáctého století, ale místem hudebního setkávání se stal až v devadesátých
letech minulého století. Sessions se zde konají téměř každý večer v týdnu a s muzikanty
se tu zachází se vší úctou. „Even the photography within the pub suggests the importance
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of musicians to the pub’s atmosphere and bottom line – a small area at the front is
reserved ‘for musicians only’ by way of a small sign.”49

49

NÍ FHUARTHÁIN, Méabh a DOYLE, David M. Ordinary Irish Life: Music, Sport and Culture. Str. 89.
Vlastní překlad: „Dokonce i fotografie umístěné napříč hospodou napovídají, jak důležitou roli zde
muzikanti hrají, jakožto tvůrci té správné atmosféry, a ve spodní části – malý úsek vpředu vyhrazený ‚pouze
pro muzikanty‘, jak se můžete dočíst na malé ceduli.“
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Závěr
Cílem mé bakalářské práce bylo představit jeden z nástrojů irské hudby a předat
cenné informace o této nádherné a výjimečné folklórní hudbě dále. Na irskou hudbu jsem
pohlížela zejména skrze hudební nástroj fiddle, jež je široké veřejnosti znám jakožto
smyčcový nástroj hudby klasické, housle. Nicméně irské fiddles se klasickým houslím
podobají jen stavbou a v mnohém, včetně historie, role ve společnosti, způsobu hry a
významu, se od nich liší. Právě tyto vlastnosti fiddles jsem se ve své práci snažila čtenáři
přiblížit. Všechny charakteristické rysy nástroje, jimiž je zajímavý a jedinečný, jsou
podrobně popisovány v jednotlivých kapitolách, zejména v kapitole druhé.
V práci jsem se taktéž zaměřila na jednotlivé regiony a odlišnosti jednotlivým
způsobů hry. Rozdíly ve hře na fiddles jsou znatelné nejen na poslech. Jak jsem poukázala
v práci, odlišnosti jsou patrné i z notových ukázek. Irský způsob hry mi velmi imponuje a
různé styly hry jsem zkoušela i osobně. Bohužel mám klasické základy hry na housle,
tudíž můj tón nejspíš nikdy nemůže dosáhnout takové syrovosti a jednoduchosti, jakou má
tón mnohých hráčů na fiddles, jež jsem měla šanci slyšet i osobně. Irský způsob hry
na housle má své kouzlo, ráda bych se irské hudbě i nadále věnovala a do svého
repertoáru rozhodně zařadím i nějaké irské melodie.
V přiložených materiálech se nachází zejména obrázky související s textem, které
poskytují čtenáři bližší představu o psaném. Dále jsou přiloženy některé tance a písně
hrané na fiddles v notách a kompaktní disk, na kterém se nachází několik skladeb hraných
různými představiteli hry na fiddles a tři amatérská videa pořízená na sessions ve městech
Cork a Galway. Návštěva sessions, jejichž součástí byli i hráči na fiddles, pro mne byla
nesmírně cenná a jde opravdu o neskutečný zážitek, který doporučuji každému.
Irskému folklóru se budu i nadále věnovat. Každý z hudebních nástrojů této
tradiční hudby si zaslouží pozornost, nejen smyčcový nástroj fiddles. Osobně bych se ráda
zaměřila na regiony, pro něž je hra na fiddles typická a využila bych rovněž návštěvy
Irska k rozhovoru s muzikanty, kteří se účastní sessions. Na Karlově univerzitě byly
doposud napsány pouze dvě práce zabývající se irskou tradiční hudbou.
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č. 12 Notové ukázky double jigu
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č. 1 Každoroční setkávání hráčů na irské harfy na festivalu An Cúirt Chruitireachta
ve městě Temonfeckin , v regionu Louth.

Stavba irské harfy zvané cláirseach

I

č. 2 Kompletní set moderních irských dud

Session fléten, ktará se konala 12. července 2009 v podniku Friel’s v městečku Miltown
Malbay.

II

č. 3 Whistles z různých materiálů a odlišných rozsahů

Drumkelly tin whistle band, šedesátá léta devatenáctého století, region Cavan

III

č. 4 Hráč na bodhrán v Athee, v regionu Limerick, 1946

Hráčka na bodhrán využívající ke hře vnější stranu prstů pravé ruky, Roisín Dubh
v Gurteenu,v regionu Sligo, 2009.

IV

Hohnerova chromatická harmonika
Tzv. Anglo concertina

Melodeon

Akordeon

č. 5 Free-reed instruments

V

č. 6 Rytina v kostele St.Finan’s pocházející z dvanáctého století, Cukrane, Waterville,
region Kerry.

VI

Donegalská verze reelu Rakish Paddy.

Rozdíly ve stylu hry na fiddles písně Bobby Casey’s Jig v regionu Clare: styl východního
Clare (vlevo) a styl západního Clare (vpravo).

č. 7 Notové ukázky rozdílné hry

VII

č. 8 Večerní sessions: vrchní fotografie pořízena ve městě Galway, 2013, spodní pořízena
ve městě Cork, 2013. (vlastní fotografie)
VIII

č. 9 Notové ukázky single jigu: The Bunch of Roses, Get Up Old Woman and Shake
Yourself a The Beauties of Ireland.

IX

č. 10 Notové ukázky reelu: The Blackhaired Lass, The Dublin Lasses a Happy Days of
Youth.

X

č. 11 Notové ukázky hornpipu: The Green Banner, The Glasgow Horpipe a The Fair
Maidens.

XI

č. 12 Notové ukázky double jigu: The Kinnegad Slashers a Father Jack Walsh.
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