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Milan Jungmann
Jak se polepšují lidové písně
Každá z nových knih Ludvíka Vaculíka je českými čtenáři očekávána s velkou netrpělivostí. Poslední Vaculíkova kniha nese název Polepšené pěsničky a na knihkupeckých pultech si ji můžete pořídit i s hudebním CD. Koho jiného požádat o recenzi, než šéfredaktora Literárních novin z let 1964–1969.
Poslední román Ludvíka Vaculíka Loučení k panně vyšel před čtyřmi lety. Jeho atmosféra byla pochmurná, tíživá, takřka depresivní: vypravěč, za nímž se nepochybně skrýval sám autor, se za dramatických okolností rozchází s mladičkou Kristýnou. Nyní vydaná kniha Polepšené pěsničky je pravým opakem. Převládá tu humor, rozvernost a dobrá nálada. Pochopitelně, vždyť je to povídání o valašských a jiných písničkách. Dalo by se, byť s notnou nadsázkou, říci, že autor se prostřednictvím lidové písně vrátil zpět domů. Ale ve své knize shromáždil písně i jiných národů, písně slovenské, ruské, německé i anglické. Píseň, třebas maďarská (s nezbytným notovým zápisem), a hlavně zpěv je pro něj tak „důležitý, jak chodění, mluvení, psaní“, protože „zpěvák má o jeden smysl, o jeden pedál či o jednu erotogenní oblast víc“. A nadto zpěv člověka posílí „v pohrdání průmyslem písní“. 
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Zdroj: Archív LtN
Vaculík vychází z přesvědčení, že v lidových písních jsou zachyceny všecky člověkovy city. 


Hlavní město muziky
Význam knížky není jen v jejím humoru, plošně rozložený humor začne člověka po chvíli unavovat, zatímco tady žertování v běžném slova smyslu je prakticky nepřítomno. Vaculík vychází z přesvědčení, že v lidových písních jsou zachyceny všecky člověkovy city – nejenom milostná soužení, ta tu vlastně naprosto chybí. A tedy veselá atmosféra je pojednou přerušena vážnou, až kupodivu hlubokou úvahou, byť jaksi na okraj. „Když někdy pomyslím na smrt, hlavní moje otázka je, co by bylo lepší: kdybych umřel napřed já, nebo Ona? To je vážnější než sama smrt: zůstat sám, či nechat tu někoho samotného?“ A o kousek dál: „Opravdu: co je horší? Ostat tu sám, či tu někoho nechat samého?“ Vaculíkův smích je nemáchovský, neromantický „na tváři lehký smích“, je to smích bezbřehý, záměrně přivolaný, takříkajíc hurónský, „ruky hore“. A uvolněnou náladou pojednou pronikne občas lehký, ale upřímný žal z pozemského údělu člověka. Píseň Už sa jaseň blíží ho udivuje šohajovým steskem, takové stavy sice také zná, ovšem hned dodává, „abych nebyl směšný, musím (je) tónovat ironií“. Právě toto je příznačný rys knížky: sebeironie se tu ujímá vlády nad celým textem. 
Když autorovu mysl ovládla maďarsko-cikánská píseň Smutná neděle, při níž se prý stříleli maďarští oficíři, požádal kamaráda Karla Šiktance, aby ji přebásnil. V té přesmutné, poslední neděli se mu z jakéhosi důvodu zalíbilo, ačkoli to je „kýč jak bič, ale pravdivý“. Pomohl tím jednomu kamarádovi, jemuž milovaná žena zmizela v exilu, takže v jeho případě to bylo vskutku „never more“. Ale kupodivu ji natočil s cimbálovou muzikou Technik i Jan Rokyta, muzikant nad všechno pomyšlení hudby znalý. Exoticky původně kýčařsky sugestivní cajdák se tedy nevymyká z autorova myšlenkového směřování, patří sem. 
Naštěstí je východní Morava, Valašsko, „hlavní město muziky“, tvrdí se v knize. A tak do těch písniček nahustí Vaculík především své vzpomínky. A jak je náš autor ovanut podobnými mladistvými city, ale v jiném, zralém životním stavu, je zároveň zasažen. I sejde se se starou láskou, které říkával Vlastje (učil se tehdy, tuším, holandštinu). Schůzka byla rozpačitá. Zeptal se jí: „Vlasto, znalas jednu písničku, která se za války ve Zlíně objevila, Smutná neděle?“ A ona na to: „Je toto, Ludvíku, možné? Vždyť já jsem tě ji naučila.“ Žasl jsem. A tu ona řekla: „Ty vůbec máš chabou paměť. Tys v té knížce o spolužácích napsal, že jsem za tebou v Praze byla jednou, ale byla jsem tam dvakrát.“ Divil jsem se! A když si otevřel doma své Spolužáky, zase žasne: dovídá se věci, jež už „od napsání zapomněl“. Proto uzavírá, že člověk má psát paměti mladý, dokud si něco pamatuje! „Budu se asi zas divit, až budu číst, co tu zrovna píšu.“

Kunderův protinožec
Takový tedy je Vaculík fabulátor, staví své postavy na vlastních zážitcích, poetizuje je, ale nevytváří je vlastní fantazií, jako třeba světově proslulý prozaik Milan Kundera. V tomto smyslu jsou protinožci, Vaculík se zabývá pouze tím, co prožil, procítil či dokonce protrpěl, za jeho figurami se zřetelně rýsují jeho rysy. Kundera se takového postupu záměrně zříká. Jeho talent má jiné, ovšemže také výjimečně vynikající základy. Literární kritik Lukáš Foldyna v letošním osmém čísle časopisu Host upozorňuje na podobnost metody Vaculíkovy a slovenského spisovatele Rudolfa Slobody: oba „se pokoušejí ,zliterárnit´ nepoddajnou materii životních událostí“. 
Vaculík na sebe poví první poslední, nic nezamlčí, jak jsme viděli, raději si své svědomí zatíží vinou, byť hodně pochybnou. Mnohokrát prohlašuje, že nemá rád písně sprosté, lascivní. Aby zásadu slušnosti „pěsniček“ neporušil, je dokonce ochoten vynechat ze zpěvu o mnichovském čase několik slok kvůli třem sprostým slovům, ovšem následně je poctivě uvede: „prdel, hovno a Hitler“. Příkladů takových „žertů“ je v knize přehršel. Taky ho sice občas napadaly u nějaké pěsničky neslušné verše, například: „Bude zima, bude mráz, kam se, ptáčku, kam schováš? / Co se toho dotýče, schovám já se do… “ Ponechává na čtenáři, aby si ono „neslušné“ slovo domyslel – číst Polepšené pěsničky rozhodně čtenáře obohatí o další možnosti, jak utajit tzv. sprostá slova pod rouškou tzv. slov slušných. 
A tak Vaculík neodolá a prozradí svým čtenářům i tajemství plnou „záhadu“ osamělého života místní paní učitelky, která chlapce z chudé rodiny všemožně podporovala a která ve Vaculíkových románech působila až podivínsky šlechetně. „Na závěr svého života“ si může konečně odpovědět na nevyslovenou otázku, proč žila sama. Nuže? Když si kdysi dávno sáhl po jedné knize z její knihovny, paní učitelka ji rychle chlapci vzala a uložila do spodní, uzavřené části knihovny. Dnes po ní sáhl znovu, už dospělý muž. A záhada se rychle vysvětlila: byla to kniha velice erotických, „prudce psaných“ povídek, autor Bartoš Vlček, název Marný zápas. Na titulním listě je tužkou napsané věnování: Andělce Svatoňové. Bartoš Vlček zemřel velice mlád, v lednu roku 1926, a po půl roce se narodil chlapec Ludvík. O Bartošovi Vlčkovi najde čtenář důkladnou informaci v dvousvazkovém slovníku Jaroslava Kunce. Ne, Vaculík není baječ, natož bavič, trpělivě čeká, až ho příležitost potká – a pak jí s úspěchem využije. 
Na straně 216 a 217 je náš autor „věkově“ demystifikován: na levé straně zpívá s dcerou Cilkou a má hustou černou kštici, na druhé je na její svatbě a upíná k sobě pozornost bělostnými šedinami. Jako v jediném zablesknutí je tu osvětlena celá jeho osobitá, rozporuplná i osudem požehnaná životní cesta. Sám si ji shrnul: „Když jsem měl padesát, chtívalo se mně psát, / teď když mám osmdesát, mívám to chuť škrtat“. Tak zlé to s ním však není. 
Slušnost si žádá pochválit i redakční a nakladatelskou péči. Vakáty jednotlivých stránek obsahují údaje o dalších pojednáních v dané věci apod. Autor zasahoval do korektur do poslední chvíle, rukou například ještě vepsal do korektury 6. srpna 2006 poděkování grafikovi Miloši Jirsovi za to, „jak tento rozčepýřený spis graficky učesal“. Ano, je to kniha-klenot. 
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