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Mezi deltou Mississippi a Chicagem
Dějiny blues podle Roberta Palmera

Recenze

Bluesová hudba má vcelku štěstí na vesměs solidní, střízlivě psanou odbornou literaturu, a je proto dobře, že se překlad jednoho z osvědčených titulů nyní dostává po desetiletích víceméně nesoustavných informací do ruky i českému čtenáři.

Psát bluesové dějiny je krajně nevděčný úkol: jednotlivé okruhy se vyvíjely během uplynulého století souběžně a mnohdy dokonce ve zdánlivě obraceném pořadí. Nejarchaičtější vrstvy se dostaly na desky nejpozději, dokonce ještě v sedmdesátých letech bylo možno nahrávat v terénu černošskou lidovou hudbu stylově předcházející bluesové éře. A podobně neuchopitelný je i bluesový místopis, stačí připomenout trojí hrob Roberta Johnsona.
Publicista a hudebník Robert Palmer nicméně dokázal tento všemi směry se rozbíhající materiál patřičně zkrotit. Fakty nabitý text, jen občas navozující atmosféru kratičkými fabulovanými úvody, se opírá o rozhovory s muzikanty, zážitky z koncertů, množství naposlouchané hudby a kvalitní literaturu. Autor zvolil linii zásadním způsobem související s historií rockové huby, tedy zeměpisnou trasu vedoucí z mississippské delty do chicagské South Side s návraty do arkansaské Heleny a Memphisu v Tennessee, v personální návaznosti Patton-House-Johnson-Waters, s příslušnými odbočkami a návraty - stejným způsobem by samozřejmě bylo možno vést i nerockovou, spíše folkařskou linii z Piedmontu do Greenwich Village.
Na takto vytyčenou osu dokázal Palmer nabalit podivuhodné množství souvisejících informací o řadě dalších muzikantů, o afrických kořenech i britských výhoncích blues - co věta, to nová informace. A samozřejmě nechybí řada opravdu svěžích historek. Současná bluesová literatura, nejnověji například třeba Elijah Wald, označuje takto viděné dějiny blues za vykonstruovaný výplod bílých intelektuálů, nicméně z Palmerovy knihy je zřejmé, že většinu dnes předkládaných faktů registroval, jen z nich nevyvozoval tak třeskuté závěry.
Překlad se čte znamenitě, ošidné je jen kolísání mezi správným Jimmy Rogers a chybným Jimmy Rodgers (povážlivě připomínajícím country hvězdu Jimmieho Rodgerse), termín folk v místě, kde je řeč jednoznačně o skutečné lidové hudbě, a konečně úsměvná představa, že ze západní Afriky na východní pobřeží kontinentu se lze dostat kolem Hornova mysu - možné to samozřejmě je, ale žádný námořní kapitán by se do toho zbytečně nepouštěl (a navíc je to citelná oklika).
Robert Palmer zemřel v listopadu 1997, kniha sama je ještě staršího data, z roku 1982, a uzavírá příběh blues zhruba u Franka "Sona" Sealse, což ale nikterak nevadí. Co by si ovšem zasloužilo - když ne aktualizaci, tak alespoň stručné varování - je bibliografie a zejména rozsáhlá diskografie: část titulů zmizela v propadlišti dějin, mnohé je naopak překonáno důkladnějšími edicemi, například firmy Document Records, a leccos lze snadno dostat i u nás, často ovšem na jiných labelech; uvedené terénní nahrávky Kongresové knihovny jsou snadno dostupné v katalogu Rounder Records a podobně...
Bez ohledu na to, že se na mnoho jmen například z texaské scény a zejména z východního pobřeží nedostalo, představuje Opravdové blues ideální výchozí bod; pro ty informovanější pak příjemnou inventuru znalostí.

***

Robert Palmer: Opravdové blues.
Přeložila Eva Holická, vydala společně nakladatelství Argo a Dokořán, Praha 2006, 294 stran, cena 348 Kč.

Foto popis| Robert Johnson - bluesman, k jehož životu se poutá mnoho temných legend, existují hned tři jeho údajné hroby.
Foto autor| Foto: ARCHIV 


