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paul mccartney komplexně
Letos si budeme připomínat už 60. výročí, kdy se ve skupině The 
Quarry Men sešli John Lennon s Paulem McCartneym a vznikl 
tak základ největší hudební legendy populární hudby všech dob 
– The Beatles. Nakladatelství Vyšehrad k tomuto výročí možná 
neuvědoměle přineslo významný příspěvek. Rekordně rychle, 
zhruba rok po vydání originálu, uvedlo na náš knižní trh mono‑
grafii anglického publicisty paula du noyera nazvanou prostě 
a jednoznačně Paul McCartney (přeložil Ladislav Šenkyřík). 
Rozšiřuje tak českou překladovou mccartneyovskou literaturu 

(H. Martin: Paul McCartney, Vitalis; G. Giuliano: Paul McCartney. Blackbird, Votobia 
aj.). Tenhle příspěvek mi však připadá nejautentičtější a nejpropracovanější. Není to však 
pouze tím, že Du Noyer, zapálený fanoušek The Beatles, někdejší redaktor britského 
hudebního časopisu New Musical Express, zpovídal už takové hvězdy rockového nebe, 
jakými jsou Bruce Springsteen či Van Morrison nebo byl David Bowie. Je stejně jako vy‑
těžovaný Paul „Liverpudlian“, jak v Anglii označují lidi původem z Liverpoolu, ale pře‑
devším své znalosti má „z první ruky“, protože kniha vychází na základě rozhovorů, které 
vedl s Paulem McCartneym plných 30 let (1979–2008). 

Už dost dlouho připravuji pro různé rozhlasové stanice hudební pořady z his‑
torie rockové, resp. non‑artificiální hudby. Nemohl jsem tedy nikdy takový základní 
stavební kámen v podobě PAULA přehlédnout a přejít bez povšimnutí. Ale také 
jsem se nemohl zastavit pouze u The Beatles a jeho následné sólové kariéry stejně, 
jako jsem osobnost Paula McCartneyho nemohl zúžit pouze na jeho působení mu‑
zikanta. Se znalostí mnohých detailů jsem tedy přistoupil k četbě, konfrontoval ji 
s dalšími svědectvími, jež jsem načerpal jinde. Pro své závěrečné lakonické zhodno‑
cení jsem mohl jen vyjádřit souhlas s Geoffem Bakerem, bývalým Paulovým dlouho‑
letým mluvčím: „Dle mého poměrně zasvěceného názoru je toto nejlepší kniha, 
která kdy byla o McCartneym napsána a která mu rozumí.“ Těžko předjímat, zda 
letos v červnu už 75letý bývalý basák Brouků a stále rozjetý aktivní muzikant sám 
někdy sedne a napíše vlastní paměti. Ostatně to bývá často ošidné kvůli selhávají‑
cí paměti, nesoustavnosti (viz např. paměti Neila Younga) a sebestylizaci či určité 

mystifikaci (viz např. vzpomínání Boba Dylana). Du Noyer však dodal zasvěcenou 
plnohodnotnou náhradu. 

Abych ještě vysvětlil své pozitivní hodnocení této knihy, rád uvedu pár detailů, o kte‑
ré je opírám. Myslím si, že běžní posluchači, kteří zrovna nebádají v Paulových životních 
osudech a jeho tvorbě a nechávají se unést pouze genialitou tohoto rozeného melodika, 
si mnohdy neuvědomují, pod čím vším je McCartney jako autor, multiinstrumentalista 
nebo producent podepsaný. V knize o tom zmínky nechybí. Patří sem třeba jeho o dva 
roky mladší bratr Mike, který se rovněž věnoval muzice, ale pod jménem McGear, 
aby nebyl podezřívaný, že parazituje na slávě svého bratra (Paul mu napsal některé 
písně a produkoval desky). Dále projekt Fireman, pod kterým se Paul ukrývá společně 
s o generaci mladším Martinem Gloverem (Youthem), někdejším členem skupiny Kil‑
ling Joke, aby si mohl užívat do sytosti muziky bez ohledu na škatulky a nemusel stále 
hrát typického McCartneyho a plnit tak očekávání fanoušků. Nemohu opominout ani 
autorskou a produkční spolupráci s velšskou zpěvačkou Mary Hopkinovou, skupinou 
Badfinger nebo dechovým orchestrem The Black Dyke Mills Band. V případě nádherné‑
ho parazitování na tvorbě The Beatles v podobě souboru The Rutles, ve které měl prsty 
člen Monty Pythonova létajícího cirkusu Eric Idle, jsem se jinde dočetl o Paulově nevr‑
losti. V Du Noyerově knize je o tom pouze neutrální poznámka. Také jsem očekával ně‑
jaké bližší vyjádření k Paulově neuralgickému milostnému vztahu k modelce a pozdější 
manželce Heather Millsové. V knize je sice o ní zmínka, ale rychle opuštěná. Nelichotivá 
svědectví o Paulově tendenci doslova si přivlastňovat svoji první velkou lásku, herečku 
Jane Asherovou, z pochopitelných důvodů chybí. Samotný Paul to tak možná necítil 
a nelze mít asi v jedné knize absolutně vše, i když zde naleznete téměř vše.

Paul Du Noyer knihu šťastně rozvrhl do dvou základních částí: chronologické (jak 
to všechno začalo a skončilo) a tematické (Beatles po Beatles, Paul jako skladatel, vztah 
k Lindě Eastmanové, koncerty a turné, studia, producenti, používané nástroje apod.). 
Na úplný závěr autor zařadil osobní komentář k padesáti Paulovým nahrávkám – zná‑
mým i méně známým, které ho prý provázely při přípravě této knihy. Z obrovské úrody 
Paulova tvůrčího potenciálu opravdu jen zlomek. Co říci a poradit závěrem? Začtěte se!

JAROSLAV CÍSAŘ

VZpomínky patti Smith
Americká zpěvačka, textařka, spisovatelka a výtvarnice patti 
Smith oslavila na konci minulého roku sedmdesátiny a v češti‑
ně jí vyšla její nejnovější kniha M Train – Vzpomínky (přeložila 
Lýdie Kárníková, vydal Dokořán). Na rozdíl od úspěšné kni‑
hy Just Kids – Jsou to jen děti z roku 2010 (č. Dokořán, 2011 
a 2013), oceněné Národní knižní cenou, v níž Patti Smith vzpo‑
mínala na své umělecké začátky, bohémský život v New Yorku 
na přelomu 60. a 70. let a komplikovaný vztah s fotografem 
Robertem Mapplethorpem, je její druhá vzpomínková kniha 

méně ucelená, dalo by se říci více básnická a impresionistická, ovšem podobně dobře 
napsaná a zajímavá, a to i pro čtenáře, kteří třeba nejsou velkými fanoušky Patti Smith 
jako zpěvačky. Ostatně na jejím životě je pozoruhodné mimo jiné to, že se proslavila 
právě na poli rockové hudby, ačkoli v tomto směru žádné ambice původně neměla. 
V nové knize se projevuje více než v Just Kids, že je Patti Smith básnířka a textařka, 
protože některé pasáže jsou skoro jako básně v próze, na pomezí snu a skutečnosti 
(„…někdy skutečně zastiňujeme naše sny realitou.“); že ráda sní, filozofuje, noří se do 
svého nitra, hloubá a prolíná minulost s přítomností; a že ráda cestuje, pije kávu, čte 
a miluje detektivní a krimi seriály. Kniha je oslavou pití kávy a kaváren; pro Patti Smith 
je nepříjemným vykolejením, když je „její“ stůl v kavárně obsazen; a ještě větším, když 
je zavřena její oblíbená kavárna v Greenwich Village, kam léta chodila každé ráno na 
kávu, kde četla, psala nebo jen přemýšlela. Sama dlouho uvažovala o tom, že si otevře 
kavárnu vlastní. Náhoda ji ale přivede k něčemu jinému: když „její“ kavárník otevře 
novou kavárnu na pláži Rockaway Beach a Patti Smith se tam vydá, zalíbí se jí jeden 
domek na pláži, který je na prodej, a tak ho koupí. Pak ale zasáhne tragický hurikán 
Sandy, který pláž zničí; její dům, který nazve Alamo, ale zůstane naštěstí ušetřen, a tak 
se Patti může pustit do jeho úprav. Vzpomínky se prolínají – hurikán Sandy v roce 2012 

se vzpomínkou na hurikán Hazel v roce 1954 a na smrt manžela v roce 1994. Nebo 
dvě návštěvy domu Casa Azul v mexickém Coyoacánu, kde žila a tvořila malířka Frida 
Kahlo. Když Patti dům navštívila poprvé v roce 1971, byl zavřený. Při druhé návštěvě 
si dům prohlíží a fotí, udělá se jí špatně a může si odpočinout na lůžku malíře Diega 
Rivery, který byl Fridiným manželem…

V roce 1979 se Patti seznámila s hudebníkem Fredem „Sonic“ Smithem, odešla za 
ním do Detroitu, o rok později se vzali; v roce 1982 se jim narodil syn Jackson a v roce 
1987 dcera Jesse. Při společné cestě do Francouzské Guyany navštíví Patti saintlau‑
rentskou věznici, o které psal v Deníku zloděje Jean Genet, a vezme si tam tři kameny. 
Když po letech navštíví Genetův hrob v Maroku, ty kameny položí právě na jeho hrob. 
Literatura je velkou vášní Patti Smith. V knize píše třeba o Robertu Bolañovi a jeho 
románu 2666, o Haruki Murakamim (zejména miluje jeho Kroniku ptáčka na klíček), 
o Sylvii Plathové, o Paulu Bowlesovi (s nímž dělala interview), o W. G. Sebaldovi nebo 
o Japoncích Akutagawovi, Dazaiovi a Mišimovi. Píše o své návštěvě Japonska nebo 
o pobytu v Londýně, kde v hotelu celý den sledovala krimi seriály. Vášeň pro tyto seriály 
ji dovedla až k tomu, že si zahrála epizodní roli lékařky v jednom díle seriálu The Killing. 
Osobní příběhy se prolínají s úvahami, třeba o čase: „Když píšu o minulosti a sedím 
přitom v přítomném okamžiku, jsem pořád v reálném čase? Možná neexistuje žádná 
minulost a žádná budoucnost, jenom věčně trvající přítomnost, která obsahuje trojí 
paměť.“ V roce 1994 zemřel v pouhých 45 letech Pattin manžel Fred a hned o měsíc 
později také její bratr Todd. Patti opouští Michigan a vrací se do New Yorku. Milujeme 
a ztrácíme. „Co jsem ztratila a nemůžu najít, pamatuji si. Co nemůžu vidět, zkouším 
k sobě přivolat. Pracuji na řetězci impulsů, vroubím iluminaci.“ Psaní je pro Patti Smith 
vyvoláváním minulosti, sondou do vlastního nitra, pokusem o vyrovnání se se ztrátami. 
A nejen psaní, ale také polaroidové snímky, které melancholickou knihu doprovázejí.
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