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Palmer napsal příběh opravdového blues 
/Od našeho spolupracovníka/

Po pamětech jazzového trumpetisty Milese Davise a slovenském převodu Milkowského biografie baskytaristy Jaka Pastoria je nedávné uvedení knihy Opravdové blues (Deep Blues) Roberta Palmera do prostoru někdejší federace další významnou událostí svého druhu. Pokud jde o historii blues, nemohli mít vydavatelé šťastnější ruku.
Výtečný hudební publicista a občas i muzikant Robert Palmer (1945 až 1997) napsal strhující vyprávění o jeho osudové hudební lásce a zároveň o mimořádném daru, který vedle jazzu dala v minulém století Amerika světu.
V pozorném a čtivém překladu Evy Holické má nyní český čtenář tuto knihu k dispozici takřka čtvrt století od první edice.
Palmer pocházel z generace, která naráz objevila jak předválečné venkovské blues, tak jeho pozdější, vzrušivou elektrickou podobu. Když na straně 224 Palmer popisuje memphiské vystoupení kapely Howlin' Wolfa roku 1965, přenese na čtenáře výmluvně ono uhranutí. Ale v úvodních kapitolách, věnovaných africkým hudebním kořenům a pátrání po atmosféře okolí Dockeryho farmy, jakéhosi srdce starého blues v deltě Mississippi, má text muzikologicko-sociologické kvality. Aniž by ztrácel švih.
Pavučinu obrovské sumy seriózních dobových informací, výstižných charakteristik výrazu a přínosu zásadních osobností, řady zábavných historek a de facto rozhovorů s těmi muzikanty, které ještě zastihl naživu, drží Palmer pevně v rukou. A vede čtenáře trasou z hlubokého Jihu dvacátých let minulého století do poválečného chicagského ghetta se zpětnými odskoky do čtyřicátých let ve městě Helena v Arkansasu. Odtud se blues šířilo prostřednictvím rádia i do Memphisu v Tennessee, kde bluesmany nahrával Sam Phillips, ještě než narazil na Elvise Presleyho. 
To jsou geografické opěrné body knihy, zatímco personální tvoří především praotec Charley Patton, meteorický Robert Johnson, už versatilnější Robert Lockwood Jr., nepsaný zakladatel rock'n'rollu Ike Turner a hlavně Muddy Waters, který se prosadil v širokém měřítku.
Ačkoliv Palmer vidí zásadní vývojovou linii v pozvolné cestě afroamerické populace ze zemědělského "deep south" na průmyslový Sever, nezapomíná na texaské nebo kalifornské postranní výhonky. A nepomíjí žádnou souvislost včetně toho, jaká hudba a které prvky životního stylu působily na mladší bluesové pokolení ve velkoměstech.
Vychází z toho podivuhodný příběh lidové primitivní muziky, která se svérázně vyvíjela do tvaru zásadně ovlivňujícího tvůrčí vzmach rocku šedesátých let, z něhož doposud bohatě čerpá populární hudba. Silné jsou pasáže, v nichž autor ukazuje, jak si bluesmani půjčovali jeden od druhého metafory, verše i celé sloky, doplňovali je svými vlastními, příběhy dobarvovali, vrstvili a zatáčeli k novým pointám. A jak vlastně totéž dělali i s hudební složkou. Jak docházelo k přirozenému a fascinujícímu prolnutí "myšlení celých generací". 
Několik drobných nepřesností českého vydání brilantní knížky lze snadno pominout. Ale Palmerem roku 1982 doporučená diskografie s poznámkami typu "vyprodané, těžko se shání", má sice výpovědní i kritickou hodnotu, jenže v digitální éře dávno neplatí. Což by se ovšem dalo napravit v některém hudebním periodiku.
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