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Ve skvělém překladu Evy Holické vydalo nakladatelství Argo čtyřiadvacet let starou knihu Roberta Palmera Opravdové blues.
Palmer, zesnulý v roce 1997, nejenže psal o muzice do New York Times a časopisu Rolling Stone, především ji ale také sám hrál - byl totiž výborným klarinetistou a saxofonistou. Většinu hudebních veteránů, o kterých ve své záslužné a nesmírně čtivé publikaci píše, osobně vyzpovídal, všímal si toho, jaká z nich vyzařuje osobnost, pozoroval každý detail, jenž by ho mohl dovést k podstatě jejich úspěchu. Český čtenář má tak jedinečnou možnost sledovat kořeny světové popmusic do takové hloubky, kam ho zatím zavedla snad jen kultovní knížka Lubomíra Dorůžky a Josefa Škvoreckého Tvář jazzu.
„Blues nemůžeme náležitě porozumět, pokud svoje zkoumání omezíme jen na gramofonové nahrávky nebo na hudbu, kterou po klubech nebo v koncertních sálech zpívají dnešní bluesoví muzikanti.“ Věta, kterou by si měli každé ráno zopakovat všichni milovníci současných, mnohdy plytkých pop-bluesových revivalů a odpůrci rozladěných a praskajících klenotů z mississippské delty. „Skutečnost je ta, že deltské blues je vytříbený, neobyčejně propracovaný a důmyslně systematický hudební jazyk. Hrát ho, a obzvlášť pak ho zpívat vyžaduje schopnost porozumět několika jemnostem.“
„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, jež však nejsou jen náhodným zakolísáním či pouhým efektem.“ Právě domněnka, že černí bluesmani intonovali a trefovali se prsty do akordů jen náhodou, je bohužel všeobecně rozšířená. Na jedné nejmenované pražské konzervatoři dodnes učí osoba, která razí názor, že černoši začali hrát na dechové nástroje, protože se jim líbily lesklé věci. Málokdo si už uvědomuje, že existovalo takzvané „hlasové maskování“ („voice masking“), jež mělo původ v afrických náboženských rituálech a při němž zpěváci přecházeli do bzučivých tónů, hlubokého mručení nebo přiškrceného vřískotu - technika, která přežívala i v projevu bluesmanů nahraných na první gramofonové desky a jež v uhlazených Evropanech vyvolávala a dodnes vyvolává nechuť podobné věci poslouchat. „Evropští a američtí návštěvníci Afriky jsou často zmateni tím, co chápou jako africkou zálibu 'špinit' dokonale čisté zvuky,“ píše doslova Palmer.
Dvanáctka o dvanácté
Kniha Opravdové blues (v originále Deep Blues) je fascinující sondou do počátků americké hudby nejen pro autorovy teoretické znalosti, ale i díky jeho duchaplnosti: „Paul Garon píše, v parafrázi Andrého Bretona, že blues 'představuje splynutí hudby a poezie, kterého se dosahuje při velmi vysoké teplotě.“ Teď už zbývá, aby si jeho slova přečetli různí přeborníci, jimž je dnes na bluesových festivalech bohužel poskytován největší prostor a o kterých se Jerry Garcia ze skupiny Grateful Dead druhdy vyjádřil: „Já osobně považuju za jediné nebezpečí, když se někdo do hry na kytaru příliš zamiluje. Tím nejdůležitějším je sama hudba a kytara je pouhý nástroj.“
Ke starému blues patří historky, pábení a některé neodolatelné atributy, jako například bottleneck (urazíte láhev whisky, zbytek hrdla si navléknete na prst a hrajete) nebo fráze „vzít někoho na banjo“ (vystřelit si z někoho v textu písničky). Asi nejznámější legendou z té doby je podepisování smlouvy s ďáblem na opuštěném rozcestí, což bývá spojováno hlavně s Robertem Johnsonem. Působivou pohádku ale rozšířil jiný sekáč z mississippských putyk, tvůrce hitu Canned Heat, po němž se pojmenovala oblíbená kapela z éry Woodstocku, Tommy Johnson.
„Jestli se chceš naučit na něco hrát,“ vyprávěl Tommy svému bratru LeDellovi, „chceš se naučit sám skládat vlastní písničky, vezmi si kytaru a jdi tam, kde tuhle cestu kříží jiná cesta, kde je křižovatka. Běž tam, ale buď tam určitě něco před dvanáctou v noci, aby sis byl jistej, že to stíháš. Vezmeš si kytaru a začneš něco hrát, a budeš tam sedět sám. Musíš tam přijít sám a sedět tam a hrát nějakou písničku. Přijde k tobě velkej černej chlap, vezme ti kytaru a naladí ji. A pak něco zahraje a podá ti ji zpátky. Takhle jsem se naučil zahrát cokoli, co chci.“
Pověst o velkém černém chlapovi, co na váš nástroj o dvanácté zabrnká „dvanáctku“ a od té chvíle jste nepřekonatelní, ve skutečnosti nevypráví, jak by se zdálo, o ďáblovi, nýbrž má původ v tradici voodoo, kde figuruje yorubský bůh Legba, otvírající cestu dalším nadpřirozeným silám a zjevující se právě na křižovatkách. Říkalo se mu „trickster“ neboli „šprýmař“, Bob Dylan ho ve své dechberoucí mystické písni pro změnu nazývá Jokerman. Těchto báchorek se lidé báli dostatečně na to, aby si na nich bluesmani takzvané „první generace“ či „mytického období amerického blues“ vybudovali slušnou image. Muddy Waters prý jednou viděl na ulici hrát Roberta Johnsona, ale nešel blíž, protože „to byl nebezpečnej chlap“. Kupodivu, byl to tentýž Muddy, který později tvrdil, že sice zpíval „I got my mojo working“ a „mojo hand“, ale popravdě nikdy na žádné takové kouzlo („mojo“) nevěřil.
Robert Palmer ví, jak zapůsobit na rozum i cit, takže nešetří seriozními výklady ani správnými drby, například o pěkném zvyku vytáhnout na bluesmana při vystoupení nůž a zkusit ho podříznout (stalo se Charleymu Pattonovi i Leadbellymu). Nebo o rychlíku Sunnyland, po němž se pojmenoval pianista Sunnyland Slim a který se vždy naprosto nečekaně vyřítil ze vzrostlých kukuřičných lánů a rozmašíroval pár nebohých tuláků. Nejkrásněji ovšem hovoří o samém smyslu blues a způsobu, jakým skládat v tomto stylu:
„Originalita blues tedy nespočívá v tom, že by si bluesman sedl a jen tak zčistajasna vymýšlel písničky. Přesto bude bluesový zpěvák, jehož písničky jsou úplně celé nebo skoro celé poskládané z vypůjčených slovních obratů, veršů a slok, svůj repertoár prohlašovat za vlastní a bude mít pravdu. Pokud jde o texty, spočívá umění 'psát' bluesové písničky ve schopnosti kombinovat slovní obraty, verše a sloky, jež vzbuzují totožné emoce, do asociativních spojení, v nichž se odrážejí zpěvákovy vlastní zkušenosti, pocity a nálady i zkušenosti, pocity a nálady jeho posluchačů. A výsledek je velmi často naprosto původní.“
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