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***
Tzv. G u b e r n i á l n í s b í r k a, v Rakousku nazývaná »Sonnleithner Sammlung« ( Obr. 2), vyhlášená na
počátku roku 1819, je unikátní právě tím, že je v evropském měřítku první a soustřeďuje materiál minimálně
z 18. století, neboť zapsaná folklórní zpěvní kultura je
odrazem tradice o desítky či stovky let starší než datum
jejího záznamu. Ve sbírce z Čech, včetně německých jazykových oblastí, je soustředěno téměř tisíc písní a také 168 tanců, tanečních písní či melodií a jejich názvů,
z nichž o mnohých už ani nevíme, jak byly prováděny
(např. »slepičí váda« nebo tanec »semo támo« s připsanou poznámkou »tancuje se sem a tam«). Mimořádnost
a novinka sbírky spočívala právě v přítomnosti nápěvů.
Melografický problém se totiž táhne až k novodobým
sbírkám, neboť věrohodného zápisu melodie (samozřejmě bez záznamového zařízení) byli schopni pouze vzdělaní jedinci, kantoři, varhanící nebo také kněží. Ostatně
1
Viz T yllner , Lubomír: Lid, národ a František Sušil, in:
F rolcová , Věra (ed.): František Sušil (1804-1868), Rousínov:
Město Rousínov – Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004, s. 9-15.
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Folk song in Bohemia and Moravia and
institutions (1819-1952)
Although official interest in the systematic collecting of
folk songs and folk music dates back to 1819 (the “Gubernatorial Collection” or “Sonnleithner-Sammlung”), work
on systematic collecting of folk songs first began under
the auspices of an institution with the name Lidová píseň
v Rakousku (“Folk Song in Austria”, in this country from
1905). This effort is associated with prominent figures
of Czech musicology (O. Hostinský, Z. Nejedlý, V. Helfert,
J. Vysloužil, V. Karbusický et al.) and with important
artists (L. Janáček, O. Zich, A. Hába et al.). Opinions
about how to collect and process the folksong material underwent a gradual refinement, and at the same
time there emerged a number of disputes and personal
conflicts, sometimes even involving political stances
and denunciations. During various periods, the state’s
attitude towards this cultural heritage was sometimes
favourable or at other times indifferent or even barbaric
(the fate of the vast collection of folk songs from areas
where German had been widely spoken). Things were
no different after 1948, when the figures systematically
studying traditional music were accused of formalism,
and the horizon of topics was narrowed mainly to proletarian culture and the presentation of folk music reflecting the happy life of people in a socialist society. The
climate of culture policy was thus faithfully reflected in
the methods of study and in the research programmes
of the relevant institutions.
Key words: Bohemia; Moravia; 19th century; 20th century; folklore; traditional music; folk song; institutions;
Sonnleithner-Sammlung; Literary and Oratory Association Slavia (1869-1894); Czechoslavic Ethnographic
Exhibition (Prague 1895); Das Volkslied in Österreich;
State Institute for Folk Song; Academy of Sciences
Number of characters / words: 26 240 / 3 848
Number of figures: 6
Secondary language(s): German
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Evropě na přelomu 18. a 19. století se podle
úvah historiků vytvořila dvě pojetí národa. Jedno politické, jehož příkladem byla Francie a národ vzniklý v duchu ideálů revoluce roku 1789, druhé
jazykově-kulturní. Toto druhé pojetí, krystalizující hlavně
v německém prostředí a ve slovanské Evropě, a pojem
národ byly těsně spojovány s jiným, nesnadno definovatelným pojmem »lid«. Význam tohoto slova postupně
hypertrofoval až k představě lidu jako určité kolektivní
osobnosti. Ostatně »My nejsme lůza, my jsme lid«, zpívá
se i ve Smetanových (Sabinových) Braniborech v Čechách.
Slovo lid tedy bylo často ztotožňováno s pojmem národ.1
Dost důvodů pro to, aby se zrodil vážný zájem o to, co lid
či národ zpívá, tedy o lidovou či národní píseň.
Hovoříme-li o lidové písni a institucích, které měly
o písně pečovat nebo je sbírat, pak hned ta první, která
vznikla ve Vídni roku 1819 a u nás bývá nazývána Guberniální sbírkou, v jednom z rukopisů v drobném detailu
zachycuje dobu přerodu v chápání lidu a jeho písňových
produktů. Nadpis dodatku ke sbírce – v původní podobě
Böhmische Gassenlieder – autor rukopisu, zřejmě Tomáš
Antonín Kunz, později opravil již v herderovském duchu
na Original Böhmische Volkslieder ( Obr. 1).
Historickou osu institucionálního zájmu o lidovou
píseň lze osadit milníky:
1819 Guberniální sbírka
1870 Pražský studentský spolek Slavia
1895 Sběratelské aktivity k Národopisné výstavě Českoslovanské
1905 Das Volkslied in Österreich
1919 Státní ústav pro lidovou píseň
1952 Kabinet pro folkloristiku, od roku 1954 Ústav pro
etnografii a folkloristiku ČSAV, jehož nástupcem
je od roku 1999 dnešní Etnologický ústav AV ČR,
v. v. i.
Každé z těchto dat a názvů představuje samostatnou kapitolu folkloristického bádání a sběratelství, které tyto
instituce iniciovaly.
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Obr. 1:
Nadpis přílohy
Guberniální sbírky
Tomáše Antonína
Kunze

ještě František Ladislav Čelakovský a jeho předchůdci až
na velmi malé výjimky (Jan František Vavák)2 zapisovali
pouze písňové texty,3 neboť důraz byl kladen především
na slovesnou stránku písní jako na zdroj obrody národního jazyka i literatury. U většiny záznamů známe krajový
původ, v některých případech (sbírka ze Sadské, Kunzova
sbírka) i konkrétní místa zápisu písní. Část sbírky hned roku 1825 vydal Jan Ritter z Rittersberka u Karla Bartha
s názvem České národní písně,4 ale vzápětí se na velkoryse
založenou sbírku zapomnělo.5 Prameny, různě roztroušeny
po muzeích a archivech, však představují základ našeho
písňového sběratelského fondu. Sbírka dala také podnět
k vážnému uvažování o povaze sebraného materiálu a přístupu k jeho hodnocení.

Obr. 2:
Joseph Sonnleithner
(1766-1835)

***
Pražský studentský L i t e r á r n í a ř e č n i c k ý s p o l e k S l a v i a6 (1869-1894) se
již řídil konkrétními pravidly pro sběr lidových písní. Bylo vydáno Navedení ke sbírání pohádek, pověstí, písní a říkadel, pak obyčejů všeobecných a zejména právních mezi lidem českým...
a s tímto spolkem, který se později zaměřil především na podporu fotbalu, jsou spojena jména
jako např. jazykovědec Jan Gebauer, dále historik Konstantin Jireček, literární historici Jan
Jakubec, Jaroslav Vlček a řada dalších. Sesbíráno bylo značné množství poměrně různorodého
folklórního materiálu a mezi studenty, kterým bylo v tuto dobu kolem dvaceti let, se objevila
později známá sběratelská jména – kupř. Čeněk Holas nebo František V. Vykoukal. Vydány byly
např. Národní pohádky, písně, hry a obyčeje, I-IX (1873-1874), Kytice z národních písní slovanských
(1874), Národní moravské písně (1877) a Koledy vánoční (1878,  Obr. 3). Protože s velkou
pravděpodobností značná část studentů nebyla schopna zapsat nápěvy písní a instrumentální
melodie, představují sběry Slavie sice vydatný pramenný korpus, opatřený jmény sběratelů
a názvy lokalit, nikoliv však právě nápěvy.
***
Systematický sběr byl dále organizován u příležitosti N á r o d o p i s n é v ý s t a v y Č e s k o s l o v a n s k é, konané v pražské Stromovce roku 1895, a celé hnutí související s výstavou
mělo značný význam pro vznik národopisu jako vědeckého oboru.7 Výstava poskytla prostor
pro tříbení názorů a inspirovala vznik nových institucí, orgánů i časopisů. V prostředí příprav
se zrodil Zíbrtův a Niederlův Český lid, exponáty vystavené na výstavě se staly základem nově
vznikajících národopisných, resp. regionálních muzeí včetně pražského Národopisného muzea
(1896). Hudební součást výstavy zveřejnila několik desítek nově pořízených sběratelských celků
Ale ani u jeho Zboru písní (1808-1811) není autorství notových záznamů jisté.
Pokus o záznam melodií ve druhém svazku Čelakovského Slovanských národních písní (1825) nebyl
zdařilý.
4
Frontispice obsahuje název dvojjazyčný: České národní písně / Böhmische Volkslieder. Rittersberk
jako editor sbírky nikde explicitně uveden není.
5
Osudy českých guberniálních sběrů popisuje M arkl , Jaroslav: Nejstarší sbírky českých lidových písní,
Praha: Supraphon, 1987; moravskou sbírku vydali V etterl , Karel – H rabalová , Olga: Sbírka lidových písní
a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819, Strážnice: Ústav lidové kultury ve Strážnici, 1994.
6
U rban , Zdeněk: s. v. Slavia, in: B rouček , Stanislav – J eřábek , Richard (eds.): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, Praha: Mladá fronta, 2007, s. 915-916.
7
Výstavě byla o dva roky později věnována reprezentativní publikace K lusáček , Karel (ed.): Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, Praha: J. Otto, 1897.
2
3
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***
Národopisná výstava, jakkoliv mimořádně význam
ná, byla událostí jednorázovou. Naopak dlouhodobý
význam pro sběr, výzkum a vydávání lidových písní
měla akce, která se zrodila na základě organizační iniciativy
rakouského ministra vyučování rytíře WilhelObr. 3:
ma
von
Hartla
a
komerčního
zájmu
Univerzální
edice ve Vídni. Měla být vydávána rozměrná
Titulní list jedné
edice
s
názvem
Das
Volkslied
in
Österreich,
vzorové
dílo, v němž měl být svět seznámen doslova
ze sbírek Slavie
»s perlami písní rakouských«. Pro tento účel byla na 26. listopad 1904 do Vídně svolána schůze významných odborníků německých a slovanských, aby se zrodila instituce s významem
trvalým a existencí kontinuální dodnes. U samých počátků podniku stál i Otakar Hostinský,
který byl přizván k prvnímu jednání a stal se také členem užšího centrálního výboru, který
roku 1905 schválil zásady sběru. Tuto iniciativu přivítal i Leoš Janáček, který v dopisu Otakaru
Hostinskému z 13. dubna 1905 dobře vystihuje význam této nové iniciativy:
»Nemohu Vám ani vyslovit svou radost nad tím, že konečně sbírání písní, tanců atd. vyjde
ze stadia pouhé nahodilosti.«8
Janáčkova pozdější cesta do hlavního vídeňského výboru nebyla přímočará, neboť za Moravu do
něj byla nominována osobnost marginální, brněnský učitel hudby a sbormistr Josef Zak a teprve až na Hostinského zásah byl do výboru přizván Leoš Janáček. Hlavní osobností podniku byl
rakouský národopisec a sběratel, středoškolský profesor Josef Pommer.9
Řízení sběratelské a ediční práce ale neprobíhalo hladce. V »Leitende Kommission« nebyl
vyvážen poměr slovanských a německy mluvících zástupců. Uvažovalo se také o vydávání písní
některých národů pouze v německých překladech, týkalo se to např. písní z území Rumunska
a Bukoviny, proti čemuž vehementně protestoval především Leoš Janáček. Naopak dosaženo
bylo shody v pojmu, který bude pro označení písňového artefaktu používán, tedy »Volkslied«
(»lidová píseň«). K propagaci a současně i jako základní návod pro sběr písní byly vydány tzv.
Grundzüge für die Sammlung, které na základě Pommerova návrhu projednal a přijal hlavní
M išurec , Zdeněk: Leoš Janáček. Korespondence a studie, Praha: Academia, 2002, s. 23.
Historií pracovních výborů se zabývá T yllner , Lubomír: Z historie Etnologického ústavu Akademie
věd České republiky: Sběratelský podnik »Lidová píseň v Rakousku« v letech 1905-1918, in: Český lid 92
(2005), s. 113-127. Z této stati čerpá i text tohoto referátu.
8

9
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nebo nově objevených pramenů z různých oblastí
Čech a Moravy a představila živé lidové interpretační
umění některých regionů. Pro potřebu výstavy Božena Čapková a Karel Kořízek sbírali na Úpicku a Josef
Zajíček z Vysokého nad Jizerou zaslal krasopisný soubor krkonošských koled. Na Chodsku zapsal Ludvík
Kuba na 500 písňových zápisů, mezi nimi nesmírně
cenné záznamy lidové hudby instrumentální. Sbírka
byla dlouhou dobu nezvěstná, mělo se za to, že shořela při požáru Staroměstské radnice na konci druhé
světové války. Šťastnou shodou okolností však byla
deponována na jiném místě, a když se Kubovi perfektně zachovaná později dostala do ruky, Kuba prohlásil,
že to byl nejšťastnější okamžik jeho života. František
Josef Půlpán se sběratelsky věnoval Podblanicku, Josef Mladějovský Královéměstecku apod. Na výstavě
se také po letech objevil jeden z exemplářů sbírky ze
Sadské, která vznikla ještě v rámci Guberniální sbírky.
V souvislosti s lidovou písní a hudbou se zde objevují
jména Otakara Hostinského a Leoše Janáčka. Zatímco starší Hostinský byl předsedou celého hudebního
odboru Národopisné výstavy, Janáček zajišťoval moravskou účast na výstavě a připravil návrh na pořad
lidových slavností a obyčejů z Moravy ( Obr. 4).
Z této doby dochovaná korespondence ukazuje na korektní vztah obou osobností a na dobrou spolupráci
při přípravě a v průběhu výstavy.
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Obr. 4:
výbor na svém zasedání 10. dubna 1905 a doporučil pod tímto názvem k tisku. Celá akce pak Valašští hudci
dostala oficiální pojmenování Das Volkslied in Österreich. Volkspoesie und Volksmusik der in na Národopisné
výstavě v Praze 1895
Österreich lebenden Völker herausgegeben vom k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht.10
Pracovní výbor pro českou lidovou píseň Čechách poprvé svolal Otakar Hostinský do pražského Klementina dne 25. dubna 1906, Pracovní výbor pro českou národní píseň na Moravě se
na vyzvání Leoše Janáčka sešel v Klubu přátel umění v Brně již 7. ledna 1906. Vedle příslušných
zakládajících formalit byl před členy pracovních výborů postaven úkol stanovení pravidel sběratelské činnosti. Každý z výborů vytvořil pravidla vlastní a v této souvislosti není nezajímavý
přehled osobností, které byly pro činnost ve výborech navrženy: pracovní výbor v Praze byl
řízen univerzitním profesorem Otakarem Hostinským a zasedali v něm docent, později univerzitní profesor Zdeněk Nejedlý, docent, později univerzitní profesor Jan Jakubec, doktor, později
univerzitní profesor Otakar Zich, gymnaziální profesor Vavřinec Josef Dušek, ředitel obecných
škol Jan Malát a za zemské orgány školní inspektor dr. Eduard Kastner. Pracovní výbor v Brně
byl řízen ředitelem varhanické školy a hudebním skladatelem Leošem Janáčkem a zasedali
v něm ředitel učitelského ústavu, filolog František V. Autrata, učitel Hynek Bím, kapelník Národního divadla v Brně Cyril Hrazdíra, architekt Dušan Jurkovič, kněz Jan Vyhlídal a sběratel
Martin Zeman. Oba výbory se lišily svým pojmenováním nejen podle zemské působnosti, ale
i podle předmětu zájmu. Brněnský výbor měl sbírat »píseň národní«, pražský výbor »píseň
lidovou«. Pracovní výbor pro českou píseň na Moravě a ve Slezsku dal přednost pojmenování,
které po celé 19. století bylo poměrně stabilně zakotveno v moravské sběratelské praxi, pražský
Pracovní výbor pro lidovou píseň v Čechách dal přednost terminologii v té době již převládající
a zaváděné od dob Herderových, tedy pojmu »lidová píseň«. V tomto duchu zněl ostatně i název celého rakouského podniku.
Odlišnost koncepcí, patrná zatím z ne vždy protikladně vnímaných výrazů »lid« a »národ«, se ukázala daleko výrazněji při tvorbě zásad sběratelské práce. Leoš Janáček na zásady

10
Na schůzi dne 3. dubna 1905 byl rovněž pozván profesor Guido Adler, v tu dobu ordinarius hudební
vědy na univerzitě ve Vídni. Omluvil se tehdy z důvodů neodkladné cesty do Itálie. V opakovaném pozvání se Adler omluvil opět, tentokrát z důvodů množství vědeckých a organizačních povinností.
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formulované z Vídně reagoval vlastním návodem a zaslal svůj materiál Hostinskému do Prahy
k předběžné konzultaci:
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»Přikládám Vám svůj návrh, který není ovšem ještě zakončen pravoplatně. Račte jej laskavě
pročísti – a budete-li míti kdy, připojit své názory k němu.«11

»Rád bych věděl, zda-li jsou nějaké specifické dělnické písně nebo popěvky, které se zpívají při
práci, popěvky dělníků v továrnách, rybářů na Třeboňsku. Prosí o zvláštní zřetel k této věci.«
Zdeněk Nejedlý rovněž upozornil na existenci lidových oper a Hostinský zdůraznil vliv kramářských písní na podobu české lidové písně a zpěvní repertoár všeobecně. Vavřinec Josef Dušek
zvláště poukázal na znárodnělé písně, které jsou téměř výhradně městského původu, přičemž
se domníval, že je nutné sbírat i písně s nevhodnými (neslušnými) texty. Český Pracovní výbor
připravil a vydal své vlastní provolání s názvem Lidová píseň v Rakousku. Účel podniku a pokyny
sběratelům.12 Janáčkovy pokyny pro Moravu byly poprvé zveřejněny s názvem Národní píseň
v Rakousku. Základní obrysy díla.13
Ke zdůraznění odlišnosti koncepcí paradoxně přispěla náhlá smrt Hostinského roku 1910,
na kterou reagovali Otakar Zich a Jiří Horák v obšírném nekrologu otištěném v Národopisném
věstníku českoslovanském.14 Zich, Hostinského žák, využil této příležitosti k charakteristice
Hostinského jako vědce, který neformuluje postuláty na základě pocitů, ale vždy na podkladě
ověřených, empirických zkušeností, a ve zkoumání hudebního obsahu písní se postavil za věcnou metodologii
Hostinského:
»Především obracel se Hostinský proti falešné psychologii ›citových estetiků‹, kteří podstatu melodie vidí jen
v ›citovém výrazu‹ člověka, zapomínaje, či nevědouce, že
melodie je specificky svým útvarem hudebním, podrobeným svým logickým a ne citovým zákonům. Nejen, že
odmítl rozhodně kresliti takovéto mlhavé obrazy, nýbrž
podrobil toho druhu názory Bartošovy věcné kritice.«

Obr. 5:
Digitalizované
záznamy české lidové
hudby 1909 (2001)

Zich v tomto postoji setrval i v budoucnosti. Nikoliv konkrétními útoky na osobnosti údajně takto vyhraněné (lze
mezi ně řadit Leoše Janáčka, Františka Bartoše, Josefa
Vycpálka, Ludvíka Kubu, Čeňka Holase, Karla Weise ad.),
minimálně však přezíráním jejich sběratelského odkazu,
který ovšem Zich na druhé straně sám ve svých studiích
nejednou využíval. Pozoruhodným novátorským činem,
přesahujícím významně dobový sběratelský kontext, bylo
pořízení zvukových záznamů lidové písně a lidové hudby v Čechách a na Moravě na voskových
válečcích Edisonova fonografu. Na Moravě se tak stalo v letech 1909-1912 zásluhou Hynka
Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové, v Čechách záznamy instrumentální hudby pořídil
roku 1909 Otakar Zich ( Obr. 5).15
***
11
Jde o stať Leoše J anáčka Sbíráme českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku, později publikovanou v Daliboru 24 (1906/07), s. 13 ad., 33 ad., 105 ad., 113 ad. Citováno dle M išurec , Leoš Janáček
( pozn. 8), s. 31.
12
Upravený překlad původního znění vídeňského s datem »V Praze, v listopadu1906« se jmény všech
členů původního Pracovního výboru. Prohlášení vyšlo opakovaně i později.
13
Výrazně upravený překlad vídeňského znění na tisku velikosti 30 × 24 cm, o třech stranách a v závěru se jmény členů Pracovního výboru pro národní píseň na Moravě a ve Slezsku nenese žádné datum.
Později byl znovu otištěn v Daliboru 24 (1906/07).
14
Národopisný věstník českoslovanský 5 (1910), s. 97-107.
15
K digitalizaci a vydání záznamů došlo později zásluhou Lubomíra Tyllnera a Tomáše Spurného v Čechách roku 2001, zásluhou Jiřího Plocka ad. roku 1998 a Jarmily Procházkové ad. roku 2012 na Moravě.
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Svou stať posléze Janáček zaslal jako alternativu k návrhu Pommerovu, který podle Janáčkova
mínění bral ve své koncepci v úvahu především německou písňovou tradici. Z odpovědi měl
Janáček pocit, že Hostinský nemá vůči jeho návrhu námitky, resp. že podporuje jeho výhrady
proti některým zásadám stanoveným z Vídně. Rozdíly v pohledu na samotný předmět sběratelského zájmu se však přece jen objevily. Stalo se tak později především při otevřené diskusi
na sjezdu sběratelů uspořádaném v Praze českým Pracovním výborem dne 6. června 1908. Hostinský zde upozornil na existenci dělnické písně a možnost jejího sběru. V zápisu je uvedeno:
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Konec Rakouska-Uherska neznamenal zánik ideje sbírat a vydávat lidovou hudbu. Zanikl však
dohled vídeňské řídící komise a někdejší pracovní výbory se roku 1919 transformovaly do
staronové instituce – S t á t n í h o ú s t a v u p r o l i d o v o u p í s e ň. Ústav se řídil
novými stanovami, ze kterých vyplývá, že jde o instituci trvalou a jejím hlavním účelem je
»vydati sbírku, jež by obsahovala veškerou lidovou hudbu, zejména pak lidovou píseň národa československého, případně i jiných národů a kmenů žijících na území československé
republiky«.16
Oproti předpokladům se předsedou ústavu, tedy předsedou Hlavního výboru, stal slovesný
folklorista Jiří Polívka a teprve po jeho smrti původně předpokládaný Zdeněk Nejedlý. Jiří
Polívka oznámil své pověření na ustavující schůzi dne 24. listopadu 1920 a stanovy ústavu
určovaly, že
»hlavní výbor vede ústav pro lidovou píseň jako celek, tj. stanoví všeobecné zásady podniku
jak po stránce administrativní, tak i vědecké, aby byla zaručena jednota díla«.
Předsedy se stali:
– pro Český výbor: Zdeněk Nejedlý;
– pro Moravsko-slezský výbor: Leoš Janáček;
– pro Slovenský výbor (nově zřízený): Karol Medvecký;
– pro Německý výbor: Adolf Hauffen.
Činnost ústavu byla od počátku a rovněž v pozdějším období spojena s dalšími mimořádnými osobnostmi vědy, jako byli univerzitní profesoři Jan Jakubec, Dobroslav Orel, Otakar
Zich, Vladimír Helfert, Gustav Jungbauer, Frank Wollman, Antonín Václavík, Josef Hutter, Karel
Vetterl, Robert Smetana, Jan Racek, Jiří Vysloužil a dále např. Bedřich Václavek, Františka Kyselková, Dušan Jurkovič, Hynek Bím, Emil Hula, Karel Plicka a Drahomíra Stránská.
Zdeněk Nejedlý ctil linii svého učitele Otakara Hostinského a svým »charakteristickým způsobem« ji rozvinul. Neprojevil valné úsilí o vydání Janáčkovy a Vášovy antologie Moravských
písní milostných a stále ještě si vyřizoval účty s »citovými estetiky«. K Nejedlému se přidal
jeho nástupce, pozdější ředitel Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV akademik Jiří Horák.
Kritická slova nyní patřila Karlu Weisovi, který v úvodu k 7. dílu edice Český jih a Šumava v písni17 připomíná jistého zloducha, který škodí jeho dílu. Weisova pozůstalost uchovává koncept
dopisu s názvem Memorandum poslanci Beranovi, ve kterém se ohrazuje jak vůči Nejedlému,
tak i Horákovi. I jeho obsah vypovídá mnohé o meziválečných poměrech mezi dvěma skupinami
osobností spojovaných se sběratelstvím a vydáváním lidových písní:
»Již dlouho mi bylo divné, že prof. Zd. Nejedlý se nepokouší zasadit mému národopisnému
dílu smrtící ránu. Až o loňské Bartošově oslavě na Staroměstské radnici vzbudilo moji
pozornost, jak neobyčejně živě a srdečně jste zdravil prof. Dra Jiřího Horáka. Ale žasnul
jsem o několik dní později, když jsem se dověděl, že tento Dr. Horák, ač je jiného smýšlení,
přihlásil se do agrární strany, stal se jejím členem, a tak se vloudil do Vaší přízně jen kvůli
tomu, aby mne z ní vytlačil [a mé dílo zničil – Weisem škrtnuto]. Musíte vědět, kdo tenhle
Dr. Horák je. Dr. Horák je oddaný nástroj Zdenka Nejedlého. Zdeněk Nejedlý (je zářivý
komunista – Weisem škrtnuto) je pochybný vědátor, tupitel Dra Riegra, Dra Kramáře,
A. Dvořáka, Českého kvarteta, Jos. Suka, V. Nováka atd. Člověk chorobných názorů…«
Dodejme, že Nejedlý a Horák např. nekriticky vyzdvihovali sběratelské dílo Jindřicha Jindřicha,
který s folklórním materiálem nakládal velmi svobodně, což byla hlavní Horákova výhrada vůči
Weisovu sběratelskému monumentu.
Dvacet meziválečných let nakonec nenaplnilo velkoryse koncipované ambice na vydání
dosud pořízených záznamů lidových písní a tanečních melodií.18 Za úspěch lze považovat pouze významné rozšíření sběratelského fondu, ale protože se nepodařilo získat státní subvenci,
jednání ohledně vydání rozměrné edice skončilo na mrtvém bodě. Vydána byla nakonec pouze
zmiňovaná edice Moravských písní milostných Leoše Janáčka a Pavla Váši v pěti brožovaných
svazcích (1930-1936) a německé Volkslieder aus dem Böhmerwalde Gustava Jungbauera (19301937).
Věstník Ministerstva školství a národní osvěty 1919, č. 5.
Původně Český jih a Šumava v lidové písni, I-XV, Praha 1928-1941. První svazek je věnován právě
Rudolfu Beranovi.
18
Schéma připravované edice popisují T hořová , Věra – T yllner , Lubomír: Ve svobodném státě. Státní
ústav pro lidovou píseň (1919-1952), in: T yllner , Lubomír – S uchomelová , Marcela (eds.): Etnologický
ústav Akademie věd České republiky 1905-2005, Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2005, s. 25-37.
16
17
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Lidová píseň v Čechách a na Moravě a instituce (1819-1952)

***
Po válce zůstala struktura ústavu
stejná. Předsedou hlavního výboru se
opět stal Zdeněk Nejedlý, český výbor
řídil Jiří Horák ( Obr. 6). Místopředsedou byl Josef Hutter, který se ujal
předsednictví poté, co se Jiří Horák stal
velvyslancem v Moskvě. Alois Gregor
vedl moravsko-slezský výbor, ale roku 1948 funkci předal Janu Rackovi,
kompetentnějšímu muzikologovi. Ten
chtěl dát moravsko-slezskému výboru nové odborné impulzy a dokonce
kriticky hovořil o Janáčkově éře, která
nedokázala dát ústavu příslušný směr.
Údajně lépe si ve funkci předsedy vedl
Vladimír Helfert. Samostatný zůstal
slovenský výbor, tentokrát s názvem
Obr. 6: Štátny ústav pre ľudovú pieseň, jejž vedl Konštantín Hudec. Po převratu roku 1948 se do čela
Zdeněk Nejedlý ústavu vrátil Jiří Horák, který jako nestraník byl odvolán z postu velvyslance. Roku 1951 doa Jiří Horák lehlo i na ústav nařízení o »převodu zaměstnanců v oboru působnosti Ministerstva školství, věd
a umění do produktivní práce«. Jiří Horák hájil jedinou stálou sílu (Annu Janouškovou) a další
pracovníky ústavu s tím, že činnost instituce bude ochromena a navíc žádný z pracovníků
řízení traktoru neovládá. Jinak pracovní plán ústavu předpokládal katalogizaci rukopisných
sbírek a přípravné práce pro vydání velkého souboru lidových písní a lidových tanců. Jiří Horák
rovněž ohlásil nové vydání Erbenovy sbírky, ale to bylo podmíněno vypracováním »posudku
odborníkem marxistou«.
Všechny plány instituce vzaly za své v souvislosti s novým trendem, a to s pokračováním
práce ústavu na »širší badatelské bázi«. Tak se postupně Státní ústav pro lidovou píseň transformoval v Kabinet pro lidovou píseň Československé akademie věd vedle Kabinetu pro národopis
(1952) a posléze v Ú s t a v p r o e t n o g r a f i i a f o l k l o r i s t i k u Č e s k o s l o v e n s k é a k a d e m i e v ě d (1954).19
Tím se začaly psát nové dějiny instituce i oboru, který se měl odvrátit od studia tradiční
kultury, kultury selského stavu, směrem ke kultuře venkovského a městského proletariátu
19
Této nejnovější fázi dějin etnografického a folkloristického bádání se věnuje P etráňová , Lydie:
Etnografie a folkloristika. Hledání společné cesty (1952-1953); Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV.
Léta padesátá a šedesátá, in: T yllner – S uchomelová , Etnologický ústav Akademie věd České republiky
1905-2005 ( pozn. 18), s. 39-62.
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Zásadně se změnila situace s počátkem války. Po zabrání Sudet ztratila
činnost německého výboru smysl a zápisy z někdejší sběratelské činnosti
musely být předány do Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften in Prag.
Až po válce se dostaly zpět do ústavu
a dnes jsou archivovány v Etnologickém ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.,
v Praze. Slovenský výbor šel po vzniku
Slovenského štátu vlastní cestou jako
Slovenský ústav pre ľudovú pieseň.
Zdeněk Nejedlý odešel do Sovětského
svazu a na jeho místo byl jmenován
Jiří Horák. Na Moravě fašisty uvězněného Vladimíra Helferta vystřídal
Alois Gregor. Práce obou zbylých výborů za války spíše stagnovala. Zásluhou
starých i nových spolupracovníků byly
uskutečněny pouze některé sbírkové
aktivity.
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a k některým tématům kultury hmotné. Prvním ředitelem Ústavu pro etnografii a folkloristiku
ČSAV se od 1. ledna 1954 stal hudební skladatel a muzikolog Josef Stanislav, umělec levicové
orientace, známý zejména jako autor politických songů a masových písní. Projevoval vážný
zájem o etnickou hudbu a klasifikaci, resp. katalogizaci lidových písní. V tomto ohledu sváděl
teoretický souboj především s brněnským etnomuzikologem Karlem Vetterlem, zastáncem
odlišné koncepce písňového katalogu. Po dvou letech však funkci ředitele opustil a novým
ředitelem Ústavu pro etnografii a folkloristiku se stal Jiří Horák.
Péče o sbírky, edice, a vědecké hodnocení tradiční hudby zůstává až do dnešní doby v gesci
E t n o l o g i c k é h o ú s t a v u A k a d e m i e v ě d Č e s k é r e p u b l i k y , v. v. i. Po
nadějném a evropsky orientovaném trendu šedesátých let prošla akademická etnomuzikologie
a folkloristika především v Čechách mnoha turbulencemi, zejména pak téměř utlumením vědeckého bádání v dobách normalizace, které bylo docíleno postupným propouštěním odborníků
oboru na příslušných fakultních a akademických pracovištích. Založením etnomuzikologického
oddělení20 roku 1991 byla situace oboru stabilizována a ediční činnost, po které bylo voláno
již od dob podniku Lidová píseň v Rakousku, dnes představuje jeden z badatelských proudů
završený sérií kritických edic pravidelně vydávaných na pracovištích Etnologického ústavu AV
ČR, v. v. i., v Praze a v Brně.

20

Oddělení založil a v letech 1991-2014 vedl Lubomír Tyllner, dnes je jeho vedoucí Daniela Stavělová.
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