To třetí bylo hnilé?

Ludvík Vaculík: Polepšené pěsničky, Máj – Dokořán, Praha 2006

Nad novou knihou spisovatele Ludvíka Vaculíka mě napadá to, co už bylo vyslovováno tolikrát: Co čtu? Je to neobvyklá forma životopisu? Záznam neakademického sběratelského počinu? Beletrizovaný zpěvník? Příběh s „pěsničkami“? Literatura faktu? Přiznávám, že jsem naletěla a chtěla začít alibisticky: Vaculíkova kniha je nezařaditelná. Což je možné chápat také takto: My za to nemůžeme, to on. On si začal!
Je to kniha hutná i chutná. Sestává ze tří částí: „Jak sem já šel do búdy“, „Důkazy a úkazy“ a „Nové vlastenecké písně“. Doplňuje ji CD, Ludvík Vaculík zpívá za doprovodu muziky Technik své oblíbené „pěsničky“.
Zdá se, že na počátku byla naléhavá potřeba vyznat se z jedné veliké lásky a zároveň nedat této lásce umřít. Nedat zapomenout. A takf se stalo, že kniha má protagonisty dva. Ludvíka Vaculíka a lidovou píseň. Čím hlouběji se začteme, tím nesnadněji rozeznáváme subjekt a objekt. Kdo koho či co zkoumá a kdo na koho působí?
Kdo čeká přísně uspořádaný a akademicky poučený výklad jednotlivých textů a melodií, bude zklamán. Ne proto, že by Vaculík poučený nebyl. Spíš naopak, ví toho až překvapivě moc. Odkazuje v knize na staré zpěvníky, zná varianty písní, vyzná se v melodice. Ale kde odborník předkládá, co všechno o vzniku a vývoji lidové písně nastudoval, tam Vaculík místy spontánně a dramaticky prozrazuje, co vědí spolu: on a píseň. Kde odborník objevuje a zajišťuje fakta, která nesmí narušit ani vlastními otisky prstů, tam Ludvík Vaculík nachází staré rodinné poklady. Pořád se pohybuje na tenké strunečce mezi záznamem a údivem, mezi spontánní radostí ze zpěvu a nenechavou dušičkou, která mu našeptává různá „polepšení“ textu. To když je píseň jakoby nedořečená nebo s jejím závěrem Vaculík nesouhlasí. Tak vlastně dotváří lidovou píseň, jak se to dělo kdysi. Rozdíl je v tom, že v tomto případě některé sloky lidové písně mají autora. A že tento autor je na svůj zásah hrdý a jeho vysvětlení je přesvědčivé.
Vaculík je mámivý mystifikátor. Úvodní scéna je tak fotogenická, že čtenář najednou neví, jestli ji četl nebo viděl. Zastavení neznámé ženě, jejíž tvář zakrývá kytice bílých růží. Zastavení na známé a mnohokrát projížděné cestě. Na cestě do Brumova. Neznámá nemá ani jméno. Zmizí tak tajuplně, jako se objevila. A na druhý den najde Vaculík kytici bílých růží na prázdném hrobě, který má předem zaplacený pro sebe. Coby čtenářka se musím mít na pozoru. Co touto melodramatickou, romantickou a vůbec… mysteriózní scénou autor sleduje? Tuším a nevydýchám.
Je to jako ve filmu. Střih. Vzpomínky na písničky z dětství, písničky autorovy maminky i otce. ( Dnešní generace už píseň loňskou posílá do hrobu). Nechybí ani vzpomínka na pásání koz. Přesně si pamatuje písně „školní“, které byly vlastenecky laděné. Znám je také, protože je zpívala i moje babička. Zaznamenává písně z doby, kdy žil ve Zlíně atd., atd. Z tohoto pohledu by mohlo jít o osobitou kroniku doby (i jejích kotrmelců), o dějiny psané notovou osnovou. Do jisté míry to tak vnímám. Aspoň v některých místech, jenže čím víc čtu, tím je jasnější, že tato kniha o pěsničkách je vlastně kniha o bytí. Také o kamarádství. O východisku ze samoty. O schopnosti samotu prožívat.
Lidové písně, nejen valašské, ale i české, německé, ruské, maďarské a jiné (což si na knize obzvláště cením), vyjadřují vždycky dvě nezastupitelné věci: cit a lidský příběh. V písních jsou informace předávané dalším pokolením. Něco jako DNA. Vaculík ví, že píseň není ornament, zaprášená výšivka. Je to svým způsobem volba. Jsme tím, co zpíváme. Třebaže Vaculík nepostupuje akademicky, počíná si zasvěceně. Sleduje každý detail, sleduje logiku příběhu, pravdivost situace, protože píseň musí být pravdivá, nebo aspoň možná ( přečtěte si úvahu o nedověcnosti, je výstižná). Lidé, kteří písně tvořili, dotvářeli nebo jen zpívali, byli poučeni životem, ne literárními smyšlenkami.
Vaculíka zajímá všechno, co dalo vzniknout lidové písničce. Jde za ní – a to doslovně – třeba do vesnice, o které se zpívá. Chce vidět tu chalupu, tu řeku, potok, strom… jde urputně, jako by šlo o život – a najednou se zastaví, jako tam u Molínů. Stojí na prahu poznání, ale ruku nevztáhne, jen tam stojí. Je to scéna, která vám vyrazí dech. Životní rozhodnutí. Nechat tajemství tak, jak je.
Kniha má ještě jeden aspekt, kterým přesahuje dané téma. Je to jazyk. Každý, kdo zná Vaculíkovu tvorbu, ví, že jeho jazykové prostředky jsou natolik osobité, až jsou už skoro klasické. I v této knize klouže bez zábran po vlnách krásné, čisté, kovově znějící češtiny, aby znenadání přešel do valašského nářečí. Jenže to vůbec není znenadání. Vaculík je sice spontánní, ale je to spontánnost dobře kočírovaná. Stejně jako v písňovém textu Vaculík neomylně rozeznává hluchá nebo nepřesvědčivá místa, tak i ve vyprávění přesně odhadne, kdy musí vylíčit situaci „po valašsky“. Nejde o otrockou doslovnost, ta by působila těžkopádně, zatímco Vaculíkova řeč je lehká, jadrná a šťavnatá. A už vůbec nejde o zkřížení mečů s češtinou. Vaculík naprosto klidně napíše (v duchu starého českého textu) „Na první té vesnice spatření nebyla to ona“ a o pár stránek dál se vyjadřuje tak čistým valašským nářečím, že jen lituji, že čtenář zároveň neslyší intonaci, rytmus a zpěvnost jeho řeči. Vaculíkovy moravismy nejsou popřením češtiny, spíše naopak – jsou jejím obohacením. Vnímám to tak, že Vaculík ví (stejně jako každý), že jsou situace, kdy jazyk není jen nástroj myšlení a dorozumívání, ale může vyjádřit i ty nejtišší nebo nejjásavější prožitky. V takových případech přijde ke slovu řeč, která se vymyká běžným pravidlům. Možná to je skutečná řeč mateřská. Vždycky trochu tajemná, odkudsi zhluboka nabíraná. To mě napadlo při čtení, že třeba čtenář z Chodska může mít s valašskými výrazy problémy. No, co už, jinak to nejde. Nabízí se použít v přeneseném významu velice reálnou autorovu větu: „Já už každý rok nepojedu čím dál víc“.
Kdyby někdo označil Ludvíka Vaculíka za básníka, asi by ho překvapil, až skoro naštval. Risknu to. Tam, kde dotváří, čili po jeho „polepšuje“ (jak dráždivě to slovo zní!) písničky, má neomylný cit pro rytmus i volbu slov. Ať už nechá doznít příběh, nebo naopak ho vyšperkuje satiricky, udělá si špás i ze sebe: „Dycky mě pravívá žena má, bárs už nejsu žádný ogara. / Nechoď hrbatě, zapni si gatě, přiď do večera!“ Nikdy neutne vedle. Vždy je to v duchu písně. V jednom případě vyletěl vysoko, v písničce „Okolo veselé“: „Šak počkaj, má milá, ty mňa uvidíš, / až já k tobě dneska v noci přijdu blíž, / bližéj než blízko, a dosť aj nízko, / že sa zazeleňá loňské strnisko.“
A tento verš mě zase vede k počátku, kdy se Vaculík svěřuje, že nemá rád písničky sprosté, tedy takové, které zraňují city, vysmívají se, ponižují. Co v písních potřebuje najít, aby se mu lépe dýchalo, je laskavost. Takové písničky s kamarády zpívá. O těch v knize píše. To je jeho filozofie. Ne proklamovaná všelidská láska, ale vlídnost, laskavost, neokázalá něha, neponižující soucit, pochopení…
Není lehké skončit. Polepšené pěsničky vedou k dalším otázkám. Třeba takovým: Co se stalo s dnešní písňovou produkcí, která potřebuje publicitu, soutěživost, potlesk (a to záměrně nemluvím o penězích). Nebo proč lidová taneční hudba, ani ta nejdivočejší, nevyvolávala hysterii? Do jaké míry hýbala lidová píseň společností?
Zbývá dodat, že v druhé části knihy najdete přesné textové i notové záznamy písní uváděných v předchozím textu, že milovníci zpívané satiry si přijdou na své v třetí části, že je v knize hodně výmluvných fotografií, kde možná poznáte autorovy kamarády, muzikanty a také paní Vaculíkovou, která na rozdíl od televizní paní Colombové má svou tvář, milou a příjemnou.
Těžké je loučení. Až dopíšu a budu mít za skončené, zas mně ta kniha cosi napoví. Ona totiž taková je – pořád čímsi udivuje a provokuje.
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