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Ďáblova inspirace
Příběh mississippského blues v knize Roberta Palmera

Tři prchající trestanci ujíždějí v ukradeném autě po prašné silnici. Jsme kdesi na jihu Spojených států, dvacáté století je teprve na začátku. Na křižovatce v centru širé pláně, kilometry od posledních domů, stojí zasněný černoch s kytarou. Uprchlíci zastaví a nabídnou svezení. „Co tu sakra uprostřed ničeho děláš?“ ptá se jeden z nich. „Musel jsem tu být včera o půlnoci, abych prodal duši ďáblu,“ zní odpověď. „A co ti za tvou duši dal?“ vyzvídá trestanec. „Naučil mě hrát pořádně na tuhle kytaru.“
Scéna ze slavného filmu Ethana a Joela Coenových Bratříčku, kde jsi? má pravdivý základ. Nejen ve filmu ztvárněný bluesman Tommy Johnson, ale později třeba i legendární hudebník Robert Johnson vyprávěli, že dělat muziku je učil sám ďábel. Možná. Jejich temná a podmanivá hudba je ale stejně tak odrazem otrockého života u řeky Mississippi v době, kdy otevřený rasismus patřil k denní rutině. Kniha Roberta Palmera Opravdové blues přináší příběh této hudby i do Česka.

Únik

Autor nabízí historii blues především na základě příběhů několika muzikantů, jako jsou již zmiňovaný Robert Johnson nebo Muddy Waters či Howlin’ Wolf. Kniha se pokouší přiblížit atmosféru rozpáleného jihu Spojených států první poloviny minulého století, kde se na bavlníkových plantážích či u prašných cest s kladivem na drcení kamenů v rytmu svých písní pohupují černošští námezdní dělníci. Ze zotročení, lynčování, ponižování a jistoty, že ze světa, sahajícího jen od jedné farmy k druhé, není úniku, nebylo snadné odvodit jakoukoli perspektivu. Ti, kdo se nechtěli každý den ohýbat na poli, ale jednu šanci měli: hraní na večerních zábavách pro bílé. To byl i případ Roberta Johnsona: tento geniální hudebník hrál především proto, aby si vydělal na kořalku a aby mohl svádět vdané ženy. To se mu zřejmě stalo osudným, protože mu jednoho dne někdo otrávil whisky. Příběhu o upsání duše je možné se usmívat, ale Johnson svůj dar vnímal skutečně jako výjimečný. Například když nahrával ve studiu, obracel se prý ke zdi, aby nikdo nemohl okoukat jeho prstoklad. Muzikanti při poslechu nechápali, jak to dělá, že zní jako několik hudebníků najednou. „Ostatní kytaristé ho sledovali s neskrývaným úžasem. Na vlastní oči viděli v akci prvního moderního deltského bluesmana, a tato zkušenost musela vyvolat víc než jen pár případů šoku z možnosti nahlédnout do budoucnosti,“ píše Palmer.
Po Johnsonovi zůstalo kromě poutavé legendy pouhých devětadvacet nahraných skladeb z let 1936 a 1937. Je to ale to nejčistší blues, jaké si lze představit, a dodnes mu vzdávají hold nejen Eric Clapton či Keith Richards, ale i jejich o dvě generace mladší nástupci.

Cesta na sever

Palmerova kniha neredukuje příběh amerického blues na víceméně známé legendy o hudbě jako léku na těžký životní úděl tamních černochů. Autor se podrobně zabývá celou řadou faktorů, které podobu této hudby formovaly (například vliv afrického folkloru na podobu jednotlivých odnoží mississippského blues). Pravé blues podle Palmera nedokáže zazpívat žádný běloch a umí ho jen „nemnoho černých muzikantů, kteří se učili hrát a zpívat jinde než v Deltě (Mississippi)“. Tyto subtilní detaily mají co do činění s timingem, s jemnými změnami v barvě hlasu a se schopností slyšet a zazpívat - nebo zahrát na nástroj - velmi přesné gradace v ladění.
Blues ale nebylo jen výsadou „profesionálních“ muzikantů. Zpíval ho každý, kdo si chtěl ulevit při monotónní a vyčerpávající práci.
Palmer také připomíná cestu blues do světa. Zmiňuje jednu z prvních analýz této hudby, která vyšla v roce 1903 v časopise Journal of America Folk-Lore. Jejím autorem byl archeolog Charles Peabody, který vyrazil na začátku století pracovně na jih USA. Místo vykopávek ho ale ihned zaujaly písně místních lidí, kteří pracovali na poli nebo kopali příkopy či cesty. Fascinovalo ho, že se slova vymýšlela podle toho, co zpěváci viděli kolem sebe. Takže třeba zaznamenal text: „Jsem tak unavenej, jsem už skoro mrtvola / sedim si tu nahoře a házim kudlou dokola.“ Zároveň ho udivilo, že píseň „naprosto nešlo napodobit, měla podivné intervaly a zvláštní rytmus a byla nezvykle krásná“.
Další krok k popularizaci učinila Kongresová knihovna: na začátku čtyřicátých let se rozhodla zaznamenat lidové písně. Díky tomu vznikly první nahrávky pozdějších hvězd. Vyslanci knihovny měli pojízdný nahrávací přístroj a muzikantům věnovali za nahrávku deset dolarů. To mnohé inspirovalo k tomu, aby vyrazili za štěstím na sever, kde by mohl být o jejich hudbu větší zájem. Tak se začala šířit po celých Spojených státech a brzy se stala základem rock and rollu a většiny současné pop music. Jedním z prvních vyslanců byl právě Muddy Waters: i on zamířil do Chicaga a stal se postupně uznávaným bluesmanem, který jako jeden z prvních prorazil na hudebním trhu.

Marné čekání

Nakladatelstvím Argo a Dokořán se zatím daří v edici Aliter vydávat samé zajímavé a zároveň důležité knihy. Ať už máme na mysli Tofflerovu Novou civilizaci o budoucím uspořádání světa či Singhovu Knihu kódů a šifer o historii šifrování. Palmerova kniha není výjimkou. K jejímu čtení tedy nezbývá než doporučit poslech CD Roberta Johnsona The complete recordings nebo The Deřnitive Collection od jeho mladšího kolegy Johna Lee Hookera. Pokud se to všechno chcete naučit hrát, musíte vyrazit na křižovatku silnic 61 a 49 v Mississippi, počkat až se přiblíží půlnoc a pak začít hrát na kytaru. Velký černý muž vám prý poté předá mimořádný dar. Je ale třeba být na zemi: žádnému bělochovi se to ještě nepodařilo.

Foto popis| Robert Johnson vydělával na kořalku.
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Foto popis| Howlin’ Wolf - legenda z Delty.
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