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RADIM KOPÁČ

A ť píšu, co chci, je to vždyc-
ky / jen variace na totéž,“
přemítá ve své nové sbír-

ce Jiří H. Krchovský. Gellnerov-
ský neodekadent, spolu s Jáchy-
mem Topolem, Petrem Placákem,
Vítem Kremličkou a Luďkem
Marksem klasik českého under-
groundu třetí vlny, letos dvaašede-
sátiletý bard, jednou nohou
v Brně, druhou v Praze. Je na tom
variování pořádný kus pravdy.
Nová sbírka, vydaná brněnským
Hostem, se jmenuje Už zase vyšlo
slunce. Nenechme se ale zmást: ti-
tulní věta nekonstatuje vitalitu, ra-
dost z paprsků, které se blahodár-
ně rozlily po krajině, ale daleko
spíš úmornost a únavnost toho fak-
tu, všechnu tíhu opakování, všech-

nu tíhu každodennosti, života, kte-
rý spěje vždycky jedním směrem
– ke smrti.

Samota, láska nejdražší
Krchovský tak před víc než čtyři-
ceti lety, na sklonku sedmdesá-
tých let, začínal: v dostředivých sa-
momluvách, kde byl sám sobě ly-
rickým subjektem, vlastním stí-
nem, tím druhým, celým světem
i bohem. Kde cokoli vnějšího, ob-
jektivního sloužilo jen jako zrca-
dlo jeho poetickým projekcím.
Jako roznětku používal precizní,
k absolutní dokonalosti vybrouše-
ný vázaný verš, vždycky nabitý
třaskavým dějem, špikovaným
upadlou sexualitou a nezřízenou
konzumací vybraných alkoholů –
a završený ostrou pointou, jejíž ab-
surdněkomický potenciál stavěl

všecko řečené obratem na hlavu.
Prostě s Krchovským se člověk od-
jakživa bavil: psal jasně, dynamic-
ky, chytlavě. A dneska?
Taky v novince je úběžníkem

marnost, jak jinak, všecko uvadá;
lyrický subjekt se tady ofrňuje
nad kvetoucím keřem, kytkou,
hmyzem, štěbetajícím ptactvem.
Bůhmusí být blázen, pokud ho to-
hle pořád baví. Vždyť „život je je-
nom ztráta času“. Mámení, pře-
lud, zlý sen, odkud je to kousek
do zásvětí; buď nicoty, anebo věč-
nosti. Básníkovo alter ego tam
míří samozřejmě vždycky samo
(„Samoto! Lásko má nejdražší“),
co víc: míří tam po vyhroceném
způsobu Ladislava Klímy –
egodeisticky. Subjekt by neustá-
le rád „fušoval bohu do řemesla“.
A než tam, v tom zásvětí, defini-

tivně zmizí, má tady k ruce jedi-
nou oporu: slova-zaklínadla, slo-
va-vysvobození, slova, jejichž
mocnosti se vyznává málem ro-
manticky: „bez vás tu úzkost ne-
lze zmoci“.

Tu a tam potomci
Jenže něco je v té novince taky ji-
nak. Básník o tom referuje hned
v podtitulu sbírky: „Zápisky čtyř-
verším, výběr z let 2016 až 2021.“
Zatímco v 80. letech psal Krchov-
ský opravdu širokým dechem,
střihnul si dokonce epos o čtyřia-
dvaceti devítiverších (Mumie na
cestách), a sázel hodně na příběho-
vou linku, v nových a novějších
textech je spíš aforistou – úspor-
ným, úsečným, trochu syrovějším
glosátorem, a někdy i vyloženě ča-
sových témat, např. prezidentské

volby 2018: „Nechci už vlastně
nic... Co tedy po kom chci? / jsou
tady tu a tam ale mí potomci... / le-
tos jsem neřešil – volit, či nevolit /
volil jsem! Budoucnost... Nastal
však neolit.“ Takže méně slov
améně srandy? Zájem o druhé, od-
povědnost k realitě teď a tady? Sta-
rost o zítřek? To by byla zásadní
proměna autorovy neodekadentní
stylizace!
Tak žhavé to ale nakonec není.

Jsou to možná pootevřená dvířka
k básníkovu příštímu. K jinému
vnímání slunce, co právě zase vy-
šlo. Anebo taky ne, pokud platí
úvodní: „Ať píšu, co chci, je to
vždycky / jen variace na totéž...“

Jiří H. Krchovský:
Už zase vyšlo slunce
Host, Brno 2022, 64 stran
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Že by jiné vnímání slunce?

Každé nové album velké
hudební osobnosti je událost.
Amerického zpěváka Bruce
Springsteena nevyjímaje.
A to i tehdy, když se jako
v případě aktuální desky Only
the Strong Survive nejedná
o nový autorský materiál,
nýbrž o sbírku coververzí,
konkrétně ze soulového
ranku.

ONDŘEJ BEZR

N a první pohled to může
působit podivně, snad až
nedůvěryhodně, když tak

silná skladatelská a textařská
osobnost, jeden z nejvýraznějších
písničkářů v rockových dějinách,
sáhne k převzatým písním. Ale ne-
mylme se, není to v jeho případě
poprvé a hlavně není – ani ve své
první lize tvůrců – zdaleka jedi-
ným případem, kdy se autorsky
tvůrčí umělec rozhodl představit
pouze jako interpret.
Jen pro připomínku několik

drobných příkladů. Dylanova sé-
rie tří titulů sestavených z inter-
pretací songů z Velkého americ-
kého zpěvníku (zažitého trochu
nepřesně jako „sinatrovky“). Al-
bum Americana Neila Younga
a Crazy Horse, sestavené z hřmot-
ných verzí amerických lidových
a zlidovělých písní typuClementi-
ne neboWayfarin' Stranger. Twel-
ve, deska, na níž Patti Smithová
zpívá písničky rockových kapel
od Beatles a Stones po Nirvanu

a R.E.M. Anebo Lucinda Willi-
amsová a její šestidílná série alb
Lu's Jukebox, věnovaná např. „dy-
lanovkám“, „stounovkám“ anebo
– podobně jako nyní ve Spring-
steenově případě – coververzím
starších soulových kusů.
Co tyto tvůrce ke kolekcím pře-

vzatých písní táhne? V některých
případech se nelze zbavit dojmu,

že to je dočasně vyschlá studnice
autorské potence, již se snaží vypl-
nit právě takovými „mezičlánky“.
Někdy je to prostá tvůrčí únava.
Ale v mnoha případech je vede

nepochybná chuť, dokonce mož-
ná potřeba, popasovat se s mate-
riálem, který je jim tak či onak
blízký. Jako tomu zcela nepochyb-
ně bylo ve zmíněném Dylanově

případě, jakkoli byl výsledek dis-
kutabilní a diskutovaný. A podob-
ně je tomu i uOnly the Strong Sur-
vive Bruce Springsteena.

S velkou rezervou
Připomeňme si ještě, že album
Only the Strong Survive není zda-
leka prvním Bossovým dotekem
vůči písním napsaným jinými.

Do setlistů svých tříhodinových
koncertů zcela běžně zařazuje co-
ververze, třeba staré rock'n'rollo-
vé hitovky. A v roce 2006 vydal
album We Shall Overcome: The
Seeger Sessions, tedy lidové a zli-
dovělé písničky známé z repertoá-
ru písničkářského klasika Petea
Seegera, za které získal následují-
cího roku cenu Grammy – vzhle-
dem ke své pozici na hudební scé-
ně možná poněkud kuriózně –
v kategorii tradičního folku.
Zatímco seegerovské album

mělo jasný sociální a snad až poli-
tický rozměr (ten je v souvislosti
s Petem Seegerem prostě nepře-
hlédnutelný vždy a všude), v pří-
padě soulových písní jde skoro
vždycky o témata osobní, tedy růz-
né zpravidla zmarněné touhy a lás-
ky. Přitom Springsteenova nahráv-
ka zní v prvním plánu mimořádně
pozitivně, dalo by se říct až radost-
ně. Což je možná zásadní emotiv-
ní vklad, který tomuto vybočující-
mu projektu zpěvák dal.
Jeho základní idea při vzniku

alba byla jednoznačná: chtěl si
„pořádně zazpívat“, což se tedy
skutečně podařilo. Vlastně asi má-
lokdo čekal, že se Boss ve svých
třiasedmdesáti letech dokáže vze-
pnout k takovému vokálnímu vý-
konu, který přitom nezní, jako by
byl na hranicích svých sil, nýbrž
zpíval ještě s bohatou rezervou.
Což se týká jak zpěvákova výra-
zu, tak, což je dvojnásob s podi-
vem, i hlasového rozsahu.
Po stránce pěvecké interpreta-

ce jeOnly the Strong Survive sku-
tečně vrcholně příkladnou ukáz-
kou toho, jak k převzatému reper-
toáru tohoto typu přistupovat.
Springsteen se netváří, že je roze-

rvaný zpocený černý zpěvák, kte-
rý jde hlava nehlava na dřeň, jako
tomu bývalo v šedesátých letech.
V jeho pojetí je jistý druh nadhle-
du, vědomí, že se skutečně jedná
o reinterpretaci, ale přitom z kaž-
dého tónu cítíme zřetelnou lásku
ke každé zvolené písni i k celému
žánru starého soulu a rhythm'n'
blues, ostatně hudby, která slavila
svůj vrchol v době, kdy jako tee-
nager Boss začínal s muzikou
a nasával ji plnými doušky.

Popový soul
Jestli by se z alba Only the
Strong Survive dalo o něčem dis-
kutovat, byla by to produkce a vů-
bec hudební doprovodná složka.
Jejím původcem je stálý
Springsteenův spolupracovník
z posledních alb Ron Aniello.
Kromě dechů, o které se postarali
muzikanti z E Street Bandu,
a smyčců (jimž by rozhodně sluše-
la větší střídmost), nahrál všech-
ny nástroje sám. Což samo o sobě
jistě nevadí, při dnešních podmín-
kách digitálního nahrávání by si
toho posluchač ani nevšiml,
nicméně určitý švih, který je ve
staré soulové muzice klíčový, pře-
ce jen nahrávkám chybí.
Svou estetikou se blíží spíš ko-

merční podobě soulu ze sedmé
a osmé dekády. A to je celkem ško-
da, byť některé písně právě z toho-
to období pocházejí (skladby z re-
pertoáru Commodores či Four
Tops). Jak ale bylo naznačeno,
okouzlené a okouzlující Bossovo
zpívání přebije každý neduh.

Bruce Springsteen:
Only the Strong Survive
vyd. Columbia 2022

Jen zpěvák. Na albu Only the Strong Survive neměl Springsteen (73) jiné ambice, než si pořádně zazpívat. FOTO COLUMBIA
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