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SÚŤAŽ „KORENE AMERICKEJ COUNTRY HUDBY“- 4. ČASŤ

Komercionalizácia 
a tradicionalizmus

    Vo svete 21. storočia je jedinec 
stratený. Prevažná väčšina súčasných 
technických zázrakov stojí síce na jedi-
nečnosti ducha konkrétnych osobností, 
ale tie by bez rozsiahleho materiálneho 
a personálneho zázemia s veľkou 
pravdepodobnosťou nedosiahli nič. Aj 
najskvelejšie technické či humanitné 
myšlienky a nápady, zostanú bez tejto 
podpory mŕtve. Nie inak je to i v ume-
leckej oblasti a teda i v populárnej 
hudbe. Samozrejme, vždy bol konečný 
úspech závislý na prvotnej šanci, ale s 
dramaticky rastúcim prehltením medi-
álneho priestoru sa aj príležitosť stáva 
neúmerne drahou. Ak sa už v úvode 
do systému dostane správne množstvo 
peňazí, talent a výnimočnosť sa zrelati-
vizuje. Isteže, zostáva nevyhnutnosťou, 
avšak už je iba jedným z viacerých 
faktorov presadenia sa na hudobnom 
trhu. Silné ekonomické zázemie dokáže 
presadiť aj menej muzikálne talentova-
ného jednotlivca. Trh potrebuje idoly, 
ktoré predajú čokoľvek, nie len hudbu. 
Rozhodujúci je čo najvyšší obrat a  rých-
la návratnosť vložených prostriedkov. 
Tento princíp nemožno považovať za 
odsúdeniahodný, pretože je živobytím 
pre milióny ľudí, ktorí realizujú svoje 
sny, nachádzajú svoje životné poslanie 
a spotrebiteľovi tak či onak prinášajú 
príjemné pocity. Hlodajúcim červíkom 
je len výrazne prevažujúca povrchnosť 
vo výsledku, pripomínajúca čínske 
elektronické piškvorky nasypané v koši 
uprostred uličky v hypermarkete. 
Alebo skládku odpadu na konci mesta 
– dokonca i tu je skôr k nájdeniu zau-
jímavá starožitnosť. V tejto súvislosti 
vyznieva kuriózne snaha ochranných 
autorských zväzov potierať kopírovanie 
hudby. V mnohých prípadoch totiž boju-
jú o práva na diela, ktorých hodnota 
sa približuje takpovediac k štartovaniu 
lietadla alebo brzdeniu vlaku... Éter sa 
proste dusí v elektronickom smogu. 
Tento drvivej väčšine poslucháčov v 
ich životnom tempe postačuje. Hudba 
sa masovo počúva zdeformovaná 
komprimovaním a z reproduktorov na 
monitore PC. Možno práve toto ju zabíja 
viac ako jej kopírovanie. Nuž, globálne 
je všetko v poriadku, trh je v obrátkach. 
Ale – naozaj? Vráťme sa po inšpiráciu do 
sveta hudby spred ani nie sto rokov. 

    Búrlivý rozvoj rozhlasového vysiela-
nia v 20-tych rokoch minulého storočia 
primäl rozhlasové spoločnosti k vytvo-
reniu promotérstva – systematického 
vyhľadávania talentov, ktorých hudba by 
bola použiteľná v rozhlasovom vysielaní. 

Pojazdné štúdiá, brázdiace najmä Juh 
USA dokonale prefiltrovali všetko, čo 
bolo na dosah. Vysielaním získaných 
materiálov na obrovských vysielacích 
plochách vytvorili takmer nevyčerpateľ-
nú zásobáreň inšpirácie pre nasledujúce 
pokolenia. Mnohé stanice sa vzhľadom 
na svoj teritoriálny dosah 
a cieľovú skupinu pre 
reklamu vydali cestou 
vysielania len appa-
lačskej hudby hillbilly. 
V druhej polovici 20 tych 
rokov tak už táto ľudová 
muzika bola všeobecne 
známa, i keď v porovna-
ní s jazzom a dobovým 
popom zaznávaná. Jej 
životaschopnosť však pre-
verila veľká kríza, ktorá 
upozornila hudobný 
priemysel na jej obrovský 
skrytý potenciál. Kým 
totiž predaj ostatnej 
hudby výrazne klesol, 
hillbilly sa predávala 
rovnako dobre. Do dejín 
vstúpil výrok typického 
dedinčana v miestnom 
obchodíku:“Dajte mi 2 
libry múky, libru soli a 
libru masla. A poslednú 
platňu Jimmieho Rod-
gersa“.

    Dnes prachom zapadnutý príbeh zo 
sklonku leta roku 1927 znamenal pre 
populárnu hudbu pozoruhodný prevrat. 
Napovedá nám o význame konkrétnej 
osobnosti, konkrétneho talentu a ne-
opakovateľnosti jedinca. Stovky tisícov 
hudobníkov je vynikajúcich, milióny sa 
radujú z hry na hudobnom nástroji, ale 
len tí najvyvolenejší dokážu prevrátiť 
hudobný svet, i keď to za ich života nie je 
zrejmé, pretože na docenenie je potreb-
ný určitý čas. Ak sme spomínali, že čer-
nošské a belošské hudobné vplyvy skĺbil 
S.C.Foster v 19. storočí, tak to vykonal 
predovšetkým na notovom papieri. 
V 20-tych rokoch sa stret bielej a čiernej 
hudby odohral už na úrovni mediálnej 
– hmatateľný a bezprostredne rezo-
nujúci v dušiach poslucháčov. Beloch, 
ktorý v skromných železničiarskych 
pomeroch po celé detstvo nasával uhoľ-
ný prach černošského blues bol Jimme 
Rodgers. V auguste r. 1927 ho objavil 
promotér nahrávacej spoločnosti OKEH 
Ralph Peer, ktorý v bristolskom hoteli 
zakotvil so svojim pojazdným štúdiom. 
Jimmie Rodgers ho upútal – geniálne, 
ako nik predtým, sa v ňom spájalo čer-
nošské blues s belošskou hillbilly a to 
všetko prekladané osobitým jódlovaním 
a vlastným štýlom hry na gitare. Celkom 
111 piesní, ktoré Jimmie Rodgers za 

svojho krátkeho života nahral, kým 
ho v r. 1933 nezdolala tuberkulóza, sa 
stali východiskovým materiálom pre 
všetky vychádzajúce hviezdy rodiacej sa 
country music. Rodgersovo svojrázne 
blues s melodikou appalačskej hudby 
nenávratne nasmerovalo country hudbu 

ku komercionalizácii. Prichádzajúcich 
umelcov totiž presvedčilo o nutnosti 
komunikácie s ostatnou dobovou popu-
lárnou hudbou a tiež o nutnosti skladať 
vlastné autorské skladby, nespoliehať sa 
len na premieľanie piesní ľudových. Až 
do príchodu rock´n´rollu zostal Jimmie 
Rodgers vzorom, ktorý musel nasledovať 
každý, kto chcel niečo v tomto hudob-
nom priemysle znamenať. Zdanlivo 
prostá a pre nezasväteného azda i jed-
notvárna hudba Jimmieho Rodgersa 
pozornému poslucháčovi neunikne ani 
z piesní súčasných najväčších hviezd 
country music. Ak náhodou v obchode 
natrafíte na CD s jeho pesničkami, tak 
určite nie vo výpredaji. Skôr v strednej 
alebo vyššej cenovej kategórii. Dodnes.
    Ak by sme hľadali náhodu, tak tá 
sa udiala práve v bristolskom hoteli. 
O niekoľko hodín po Jimmie Rodgersovi 
vstúpila do jeho štúdia trojčlenná 
rodinná kapela vraviaca si Carter Family. 
Viedol ju Alvin Pleasant Carter, členmi 
boli jeho manželka Sara a švagriná 
Maybelle. Trio Ralphovi Peerovi pred-
viedlo typické horalské ľudové piesne 
tak, ako ich po dedinách v okolí už celé 
roky hrávali. Ani náznak vplyvu dobovej 
populárnej hudby, čistý belošský štýl, 
ktorý sa rodil v Appalačskom pohorí 
po stáročia. Oproti iným stovkám 

obdobných kapiel však s výrazným 
gitarovým štýlom Maybelle Carterovej, 
ktorý basovou figúrou neustále sleduje 
melodiku piesne a trojhlasnou úpravou 
zaujímavo prechádzajúcej z unisonna 
do viachlasov. A.Carter a R.Peer prezie-
ravo nechali pre poslucháčov po dlhé 

nasledujúce roky zaznievať 
práve tento štýl, nenechali ho 
výraznejšie ovplyvniť dobovou 
populárnou hudbou. Zachovali 
ho pre konzervatívne publi-
kum, ktoré úzkostlivo ľpelo na 
tradícii. Trio postupne nahralo 
všetky dostupné ľudové pies-
ne. Carter family sa tak stali 
základom pre prichádzajúcich 
folkových spevákov od Woody 
Guthrieho cez Pete Seegera, 
Trio Peter, Paul & Mary, 
Boba Dylana, Joan Baezovú 
a celý rad ďalších. Rovnako 
sa stali východiskom pre ďalší 
pozoruhodný štýl country 
hudby – bluegrass music. Ak 
Jimmie Rodgers nasmeroval 
hudbu do komerčných vôd 
showbusinessu, tak z rovnakej 
hotelovej izby v rovnakom čase 
vyšla trom Carterovcov hudba 
plná svetských a náboženských 
vrchárskych motívov, ktorá 
komercionalizáciu odmietala. 
A táto hudba sa popri svojej 
komerčnej sestre country 

music tiahne do dnešných dní. V toku 
desaťročí si síce aj ona našla svoju 
komerčnú tvár, a veru hudobnom 
priemysle nie zanedbateľnú, no napriek 
tomu neustále zostáva živý aj odkaz 
pôvodnej Carter Family. Prirodzené 
udržiavanie pôvodných tradícií tak 
i v súčasnosti vytvára nevyčerpateľný 
prameň inšpirácie pre hlavnú a  naj-
predávanejšiu country hudbu. Občas 
sa v jej dejinách totiž stalo, že sa príliš 
zatárala do popu. Vtedy umelci zvyčajne 
načrú práve do bohatého odkazu Carter 
Family a jej nasledovníkov, k vrchárskej 
hudbe a bluegrassu. Country music tak 
zostáva príťažlivou pre tých, ktorí vítajú 
všetko nové i pre každého, kto z nej 
potrebuje cítiť závan minulosti.

Súťažné otázky:
1.   Koľko piesní nahral Jimmie   
       Rodgers? 
2.   Vymenujte umelcov, ktorých   
       ovplyvnila skupina Carter Family.
3.   Ako sa volal objaviteľ Jimmieho  
       Rodgersa a Carter Family? 
Správne odpovede posielajte na adresu 
Partizánska 6/30 , 972 51 Handlová, 
ato@countrytrh.sk, alebo doručte do 
predajne Sladká vášeň v dome kultúry.

Ing. Peter Gašpar


