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Z Vaculíkovy polepšovny

Kam zařadit tuhle knížku? Autor sám je velmi neurčitý. "Píšu cosi o pěsničkách," zmíní se na jednom místě. A má vlastně pravdu. Píše "cosi". Chvíli je to folklorní či národopisná studie, a hned zase typický vaculíkovský fejeton. Chvílemi je to zpěvník, ale vzápětí se s notami a slovy spojí historka či situace, vzpomínka na někoho, kdo v autorově životě sehrál drobnou i podstatnou roli, takže by bylo možné knížku vsunout i do šuplíčku memoárů. Nejsnáze by se však dala zařadit do položky láskyplné vyznání, kdyby takový literární žánr právoplatně existoval. Protože z každé řádky je znát, jak Vaculík ty své písničky-pěsničky miluje. Stejně tak miluje svůj domov, východní Moravu, který zaníceně prosazuje za zemi nejvyvinutější lidové hudby v Evropě.
Čtenáři však ta žánrová nejasnost v konečném výsledku nijak nepřekáží, neboť autor ho dozajista nakazí svým nadšeným zaujetím. Polepšené pěsničky jsou příjemným (příjemně poučným) čtením o fenoménu, který býval kdysi tak samozřejmý, jako se dnes pouští rádio či televize. (Ovšem ve zmíněných médiích na podobné písničky, o nichž Vaculík vede řeč, už moc prostoru nezbývá, tam se hraje jiná.) "V mém domově," říká Vaculík, "si lidé, velcí i malí, prozpěvovali, pískali, bručeli beze slov: při práci, v chůzi, při nečinném dlení. Zpěv byl přirozený..."
A stejně přirozené bývávalo "polepšování" písniček - rozuměj: doplňování, předělávání, vylepšování. Naštěstí se na ně nevztahoval žádný copyright. Proč se tak dělo? Tím nejhlavnějším důvodem byl význam písniček v lidském životě. "Písně obsahují všecky člověkovy city, zachycují všechny životní situace," říká Vaculík. A když se cit, situace, životní stav, poměry s písničkou zcela neprotnou, je na místě polepšení. Objasňuje i své osobní důvody, proč písničky mění: "... když je pěsnička pěkná, ale moc krátká, když má nesprávný konec, zlovolný; když jí vůbec chybí konec a je napínavé, co tam asi mohlo být." Občas se Vaculík vydává i ve stopách Karla Havlíčka Borovského a předělává písničky na míru momentální politické situaci. Vlastně s tím začal už jako kluk: vzpomíná, že v roce 1936, když Italové napadli Habeš, složil pěsničku o útoku na město Aksum.
Ludvík Vaculík ovšem není jen nadšený teoretik a vykladač pěsniček, stejně vášnivý je i praktik. Zpívá si, když je sám, ale nebojí se zazpívat ani veřejně. Dosvědčuje to třičtvrtěhodinová nahrávka na kompaktním disku, který je připojen k části nákladu knihy. Za asistence folklorních muzikantů a svých přátel tu spisovatel zpívá své nejoblíbenější kusy. Ale i bez cédéčka se s touhle knížkou dá zpívat: obsahuje k tomu účelu - zejména v druhé části Důkazy a úkazy - dostatek notových osnov a k nim pasujících textů, jež jsou převzaté z nejrůznějších zdrojů. A nejsou to jen písničky lidové, ale i zlidovělé. Včetně Vaculíkových polepšenců.
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