Z Delty do Chicaga

O fenomenu zvaném blues toho bylo řečeno a napsáno nepřeberné množství, ale přesto se příznivec této hudby může dozvídat stále něco nového a své znalosti doplňovat a obohacovat. V současné době k tomu přispívá český překlad knihy ROBERTA PALMERA v originále nazvané Deep Blues, jejíž titul převedla překladatelka Eva Holická jako OPRAVDOVÉ BLUES. Společným vydavatelem tohoto pozoruhodného dokumentu jsou nakladatelství Argo a Dokořán, která knihu vydala v edici Aliter. Autor, který byl novinářem, publicistou, producentem, autorem televizních pořadů o hudbě, ale také saxofonistou a klarinetistou, bohužel zemřel už v roce 1997 ve věku pouhých dvaapadesáti let – asi také proto, že stylem života napodobil mnohé ze svých bluesových idolů. Text knihy dokončil již v roce 1980 a to obrovské množství informací, které do něj vložil, převážně nepodává encyklopedickým způsobem, ale historii a vývoj tohoto hudebního žánru čtenáři přibližuje líčením životních osudů některých jeho význačných osobností. Z těch několika set jmen, které obsahuje rejstřík v závěru knihy, vybral některá, kterým věnuje podstatně víc než jen několik vět, a v průběhu kapitol se k nim několikrát vrací. Patří sem například Muddy Waters, Robert Johnson, Howlin´ Wolf, John Lee Hooker, Sonny Boy Williamson, Elmor James, Blind Lemon Jefferson ale také Charley Patton, nejstarší mezi těmito bluesmany (nar. v 80. letech 19. století), který ač není tak známým, býval vzorem pro své mladší kolegy. Autor se zabývá především hudebníky, kteří pocházeli z oblasti zvané Delta, nebo zde alespoň nějakou dobu působili, a stručně charakterizuje rozdíl mezi blues zdejším a tím, které vznikalo v jiných oblastech USA. Deltou ovšem není míněno samotné ústí řeky Mississippi do Mexického zálivu, ale velká úrodná nížina rozkládající se převážně ve státě Mississippi, na severu ohraničená městem Memphis, ležícím na jižní hranici státu Tennessee, a na jihu městem Vicksburg ve státě Mississippi. Na západě tvoří hranici matka řek, za níž leží státy Arkansas a Louisiana, na východě je to pohoří, které se táhne severo-jižně zhruba středem státu Mississippi. V tomto úrodném kraji plném bavlníkových plantáží žily rodiny černých zemědělských dělníků nebo pachtýřů a byly zde ideální podmínky pro rozvíjení hudby, která se provozovala především o sobotních večerech, kdy se tančilo, hrály kostky a pila podomácku pálená whisky. O tom všem nás autor informuje, protože vedle studia literatury a dobových pramenů také hovořil s mnoha pamětníky života tohoto kraje ve 20. a 30. letech 20. století, takže kniha vedle dokumentů muzikologických přináší také zajímavé informace o životě na plantážích i ve městech, o živelných pohromách, o které tu není nouze dodnes, a samozřejmě také o konfliktech zdejších obyvatel se zákonem. 
Zásluhu na tom, že existují nahrávky původního deltského blues, mají průkopníci gramofonových firem, kteří si zřizovali ve městech Delty svá primitivní nahrávací studia, nebo se s přenosným zařízením vydávali za muzikanty přímo do terénu, a pak pracovníci Kongresové knihovny, kteří cestovali po americkém venkově a sbírali lidové písně. Od našich Erbena, Sušila či Bartoše se lišili tím, že nebyli vybaveni pouze zápisníkem a tužkou, ale nahrávacím zařízením, takže získávali materiál ve skutečně autentické podobě. Autor líčí takovou návštěvu Alana Lomaxe u Muddyho Waterse na plantáži W. H. Stovalla nedaleko Clarksdale v létě roku 1941, kdy na hliníkové desky byla natočena dvě Muddyho blues. Za rok se Lomax vrátil, nahrál další písně nejen s Muddym, ale i s několika dalšími muzikanty, a to byl pro Muddyho impuls k tomu, aby se v květnu následujícího roku vydal na cestu do Chicaga, kde pro něj začala skutečná muzikantská kariéra. A právě Chicago je další důležitou lokalitou, které se Palmer ve své knize věnuje, protože tam se spousta bluesmanů z Delty i z dalších končin postupně přesouvala. Tam byly možnosti vystupování i nahrávaní podstatně bohatší. Právě tam například vznikla později velmi slavná vydavatelská firma bratří Leonarda a Phila Chessových, pocházejících z jakési polské židovské vesničky, a u této firmy vycházely i Muddyho nahrávky. Chicago bylo také místem, kde se blues nejen hrálo, ale i vyvíjelo a přetavovalo v další formy populární hudby, především rhythm and blues a rock´n´roll.
Autor knihy ale neopomněl ani nejsevernější bod Delty, město Memphis, které na konci 19. století zažilo období ekonomické prosperity, což se projevilo i v dobrých podmínkách pro divadlo a hudbu, a v té době se stala pojmem opěvovaná Beale Street, na níž byly podniky, kde vystupovaly takové hvězdy jako W. C. Handy, Ma Rainey nebo Bessie Smith. Blues nemělo nejprve vedle salónních forem hudby příliš šanci, ale ve 30. a 40. letech si díky kvalitním muzikantům z Delty našlo i tady své místo. A samozřejmě se tu objevil i někdo, kdo začal tuto hudbu natáčet a vydávat. Byl to Sam Phillips, u kterého nahrával například Howlin´ Wolf a další bluesmani, a ty nahrávky Sam buď poskytoval chicagské firmě Chess, nebo je vydával pod svojí značkou Sun. Pod tou také o něco později vyšly první hudební snímky největšího Samova objevu, Elvise Presleyho a jeho kolegů.
Robert Palmer se samozřejmě věnuje nejen životním osudům černých bluesmanů, ale snaží se také co nejpodrobněji informovat o písních, které hráli a zpívali. Cituje z textů, popisuje instrumentální doprovod, pokouší se o charakteristiku stylu jednotlivých hráčů, stopuje jejich inspirační zdroje. Čtenář se dozvídá, jak se jeden hudební motiv měnil v podání různých muzikantů a pod jakými názvy byl postupně uváděn a nahráván, jak se texty "vypůjčovaly", aby se jimi nastavily vlastní písně při tancovačkovém hraní, kdy bylo potřeba vyhovět délkou písně požadavkům tančících. Palmerův text je prokládán vzpomínkami a historkami muzikantů, tak jak je posbíral buď on sám, nebo další hudební badatelé, čímž kniha získává na čtivosti. Je to prostě materiál, ke kterému se každý fanoušek blues bude vracet, což mu usnadňuje obsáhlý jmenný rejstřík, který umožní vyhledat odkazy na muzikanta, kterého jsme právě slyšeli z nějaké desky. Poslech bluesové hudby k četbě takové knihy samozřejmě patří, ale pokud by kniha měla být doplněna ještě zvukovými ukázkami, musela by se k ní dodávat pořádně velká krabice plná kompaktů, což by jistě patřičně zvedlo cenu a znesnadnilo vydání. Ale každý milovník blues vlastní větší či menší diskotéku, kde ukázky hudby mnohých v knize vzpomínaných hudebníků najde. U českého sběratele to jsou dvě dvoudesková supraphonská alba, která pod názvem Antologie blues vyšla v letech 1976 a 1983, a obsahují řadu nahrávek z Delty. Také tři LP desky Písně otce vod (1977–81) nabízejí několik blues a z deltských muzikantů tu hraje Robert Johnson, Eddie "Son" House a Otis Span. Ovšem daleko víc bluesové hudby než naše vydavatelství nabízela kdysi východoněmecká Amiga, kde vycházely profilové desky bluesmanů a záznamy koncertů. O jednom z nich, z nějž Amiga vydala 2LP, se také v knížce dočítáme. Konal se 23. prosince 1938 v newyorské Carnegie Hall pod názvem Spirituals go to Swing, a pořádal ho známý hudební manažer John Hammond, který se snažil k účinkování získat také Roberta Johnsona. Ten ale v srpnu téhož roku zemřel, když mu někdo do jeho oblíbené whisky namíchal jed. Ale i bez něj bylo zastoupení bluesmanů vedle jazzmanů dostatečně reprezentativní. Pokud jde o další bluesové nahrávky, velmi cenné je album, na němž vydala Columbia v roce 1990 kompletní nahrávky Roberta Johnsona. Obsahuje dva kompaktní disky a obsáhlý booklet, v němž najdeme všechny texty, Robertův životopis a řadu fotografií deltských bluesmanů, které v Palmerově knize bohužel chybí. Zajímavá nahrávka původního blues vyšla v roce 2000 i u nás. Postaral se o ní americký filmový animátor Gene Deitch žijící od roku 1960 v Praze, který koncem 40. let pořádal za svého pobytu v Detroitu ve svém domě pravidelné jazzové a bluesové večery pro přátele. Na jeden z nich pozval na podzim roku 1949 John Lee Hookera, s nímž se seznámil v černošském klubu, a nahrál jeho improvizované vystoupení. Hooker v té době hrál pro komerční obecenstvo už modernější repertoár, ale na žádost hostitele se vrátil ke starým venkovským blues, která pak čekala padesát let na své vydání, aby se posléze objevila na kompaktním diku pod názvem The Unknown John Lee Hooker. Existují samozřejmě i desítky či stovky nejrůznějších bluesových výběrů, ale tam už jsou převážně nahrávky z let 50. a pozdějších, i když věřím, že existuje nějaký americký Gabriel Gössel, který probírá staré nahrávky na šelakových deskách, čistí je a převádí na kompakty. K těmto kompilacím se ale v našich končinách asi dostaneme dost obtížně. 
Milé je, když se minulost popisovaná v knížce nějak propojí se současností. V kapitole nazvané Vysílání pro Krále sušenek popisuje Palmer dění v arkansaském městě Helena ležícím na pravém břehu Mississippi, kde se hrávalo v hodně drsných podmínkách náleven a dupáren. V roce 1941 tu byla založena místní rozhlasová stanice, kde pak bluesoví muzikanti pravidelně vystupovali a dělali reklamu na mouku King Biscuit. Na podzim loňského roku byl na bluesový festival právě do města Helena pozván výborný slovenský bluesman a hráč na rezofonickou kytaru Luboš Beňa. Když jsem si s ním o jeho pobytu za mořem povídal a znovu četl jeho vyprávění na internetových stránkách, teprve teď, po četbě Palmerovy knížky, jsem pochopil název festivalu, protože se v něm objevuje právě King Biscuite. Takže tradice pokračuje a důkazem toho, že tam Luboš nezklamal je to, že dostal pozvání i na letošní ročník, takže v říjnu už ho neuslyšíme na Karlově mostě. I toto všechno vypovídá o tom, že Palmerův pojem DEEP BLUES je stále živý.
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