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V kapitánské věži – Bob Dylan a post-kultura 
Post-gramotná esej

Jakub Guziur

University of Ostrava

Abstrakt

Spíše než analysu jednoho z děl do ní spadajících představuje tato esej řadu úvah o post-kultuře 
20. století. Dílo Boba Dylana, konkrétně píseň „Desolation Row“, je zde východiskem zkoumání 
společenských a estetických kontextů post-kultury. Zvláštní pozornost je věnována vztahu post-kul-
tury ke kultuře tradiční a modernismu. Text se pokouší ustavit intermediální kritickou perspektivu 
zkoumání post-kulturní dynamiky v její hybnosti.   

Abstract

Rather than presenting an analysis of one of its works, this essay offers a series of reflections on 
20th century post-culture. The work of singer-songwriter Bob Dylan, in particular his “Desolation 
Row”, is used as a starting point from which the social and esthetic contexts of post-culture are 
approached. Special attention is paid to the post-culture’s relationship to traditional culture and 
modernist art. The text attempts to establish an intermedial critical perspective allowing for the 
exploration of post-cultural dynamics in their momenta.       

Klíčová slova: kulturní kritika, post-kultura, tradiční kultura, kulturní změna, BobDylan, populární 
hudba, modernismus

Keywords: cultural criticism, post-culture, traditional culture, cultural change, Bob Dylan, popular 
music, modernism

Tento článek je výsledkem Studentské grantové soutěže: SGS2/FF/2012, Ostravská univerzita, 
“Song in Cultural Contexts / Píseň v kulturních kontextech”.



134

LITERATURE AND CULTURE

dnes apokalypsa
        zítra
Mickey Mouse

Allen Ginsberg  (Neposílejte 80)

I. Cesta tam a zároveň zpátky
Bob Dylan se roku 1965 rozhodl znovu vydat na cestu Jednašedesátou dálnicí, která na 
mapě amerických kulturních dějin zaujímá výrazné místo: na konci třicátých let na ní utr-
pěla smrtelná zranění černošská bluesová zpěvačka Bessie Smithová (1894–1937) a stojí 
u ní hotel, v němž byl o tři desetiletí později zavražděn Martin Luther King, Jr. (1929–
1968) (Polizzotti 25). Název alba Highway 61 Revisited (Znovu na Jednašedesáté dálnici) 
ale odkazuje především k jedné z cest, po níž z mississippské Delty přijelo do Chicaga 
blues.1 Metaforicky název alba ohlašuje Dylanův nekompromisní rozchod s textovými 
a hudebními pravidly kulturně, sociálně a politicky zaujatých písní, kterými v té době žila 
newyorkská Greenwich Village, jejíž umělecké a mravní postoje Dylan podle obecného 
soudu dokonale ztělesňoval.

Dylanovo opouštění Greenwich Village a tzv. folkového hnutí (folk revival, folkové 
obrození), které mu dříve poskytlo potřebná umělecká východiska a v jehož rámci se pro-
sadil a získal uměleckou sebedůvěru, bylo postupné. Po hudebně i textově soudržném 
albu společensky a kulturně angažovaných písní2 The Times They Are A-Changin’ (Časy 
se mění, 1963), představujícím stylově čisté rozloučení s ryzí folkovou písní, jak ostatně 
naznačuje závěrečná skladba „Restless Farewell“ (Neklidné sbohem), vydal rozporuplný 
soubor písní Another Side of Bob Dylan (Jiná stránka Boba Dylana, 1964), který sice byl 
po hudební stránce pro stoupence folkového obrození přijatelný, po stránce textové ovšem 
obsahoval svérázné básnické texty3, výrazně inspirované nejen beatnickou poesií, ale na 
příklad i Arthurem Rimbaudem a poválečnými francouzskými surrealisty. Nejpůvodnější 
písně tohoto alba se textově folkové orthodoxii buďto otevřeně vysmívají („It Ain’t Me 
Babe“, Já to nejsem lásko; „All I Really Wanna Do“, Všechno, co doopravdy chci), nebo 
pracují s omezeným souborem povolených themat s nespoutanou básnickou obrazností 
(„Chimes of Freedom“, Zvony svobody). Následovalo básnicky už zcela svobodné a pře-
depsané folkové zvyklosti po textové stránce pomíjející album Bringing It All Back Home 
(Návrat ke kořenům, 1964). Ačkoli jde o vůbec první folk-rockové album (Sounes 131), 
ani tato nahrávka hudebně folkové zákony zcela neporušovala; první strana desky sice 
obsahuje písně s doprovodem elektrické kytary, strana druhá je ale nahrána akusticky. 
Všechny podstatné souvislosti s folkovým obrozením Dylan porušil až albem Highway 61 
Revisited, které vyšlo v roce, kdy toto hnutí dosáhlo svého vrcholu. Ztratil společenskou, 
uměleckou a komerční podporu soudržné komunity, získal uměleckou svobodu, s níž je 
ovšem nerozlučně spjato osamění a nejistota.
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Svoboda je závazek uměleckého ducha; naprosté oproštění od umělecké tradice ale 
tvůrčího ducha ochromuje. Ikonoklastické album Highway 61 Revisited nepředstavovalo 
Dylanův rozchod s americkou písňovou tradicí, šlo o zdůraznění uměleckých možností 
jiné její části.4 Životnou tradici, k níž by se mohl přihlásit a která by mu umožňovala 
svobodnější umělecký výraz, našel Dylan v elektrickém moderním blues5; klíčovou pro 
něho v té době zřejmě byla bluesová spjatost autentičnosti výrazu, sensuální citovosti 
a nespoutaného básnického vyjádření s uměleckou soustředěností a přísnou kontrolou6. 
Mimořádně přitažlivým pro Dylana jistě byl základní umělecký postoj bluesových hudeb-
níků: přesvědčení o bytostné jednotě jazyka a hudby – v bluesové gramatice je jazyk hud-
bou a hudba jazykem (Palmer 64, 66, 101). Blues básnicky v ryze osobním rozpoznává 
všeobecné a nadčasové, je zároveň stejně staré jako Mississippi i výsostně moderní jako 
dálnice.

Na více než dva a půl tisíce kilometrů dlouhé Jednašedesáté dálnici, rozpínající se 
od kanadských hranic až k Mexickému zálivu, se narodil otec tradičního deltského blues 
Charley Patton (1891–1934) i Muddy Waters (1913–1983), jehož umělecký i životní osud 
lze považovat za přesnou zkratku přerodu deltského blues v moderní (Palmer 24, 98). Na 
křižovatce Jednašedesáté s Devětačtyřicátou dálnicí údajně Robert Johnson (1911–1938), 
první bluesman, který sám sebe považoval za skutečného umělce, zaprodal duši Ďáblu 
(Palmer 60–61, Irwin 11). Narodily se na ní i dvě nejvlivnější osobnosti americké pová-
lečné populární hudby: Elvis Presley (1935–1977) a Bob Dylan (*1941), který se po ní 
v dětství a dospívání údajně mnohokrát pokoušel utéct z úzkoprsého Středozápadu7. Ve 
vzpomínkové knize Kroniky (Chronicles, 2004) Dylan napsal:

Jednašedesátá dálnice, hlavní spojnice venkovského blues, začíná zhruba tam, odkud 
pocházím… v Duluthu. Vždycky jsem měl pocit, že jsem na ní začínal, jel po ní 
a mohl se z ní dostat kamkoli – dojet po ní dokonce až do hluboké Delty. Byla to 
jedna silnice, plná protikladů, stejných malých městeček, stejných duchovních 
před ků. Řeka Mississippi, krevní oběh blues, taky pramení v mých rodných lesích. 
Vždycky jsem se pohyboval v její blízkosti. Byl to můj vesmír a vždycky jsem cítil, 
že je to i moje krev.  (Dylan, Kroniky 225, autorem eseje upravený překlad Jiřího 
Popela; Dylan, Chronicles 240–241) 

Dylanův návrat ke kořenům představuje Highway 61 Revisited ještě v jiném ohledu: vždyť 
různé podoby tradičního blues dominovaly jeho debutovému albu Bob Dylan z roku 1962.8 

Album v době vydání vzbudilo bouřlivé a rozporuplné reakce, jejichž intensita se blí-
žila hysterii; o necelé půl století později ovšem nemůže být pochyb o tom, že jde nejen o 
nahrávku, která jako celek do značné míry předurčila podobu americké populární hudby 
konce šedesátých let, ale o jedno z nejvlivnějších alb druhé poloviny 20. století.9 Lapi-
dárně shrnul význam nahrávky hudební kritik David Hutcheon: „Album Highway 61 změ-
nilo všechno“ (8).10  
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II. Neronovy housle

kdysi si myslel, že krása má nějakej smysl, ona však žádnej 
smysl nemá, snad jen ve věžích ze slonoviny nebo v srdcích 
těch, kdo vědí o lodi bláznů nebo se v ní vezou.

Pavel Z. (31)

Dylanova písňová cesta Jednašedesátou dálnicí začíná ikonickou skladbou „Like a Rolling 
Stone“11 (Jako valící se kámen), jedovatým zpodobením životního pokrytectví a duchovní 
prázdnoty, které obsahuje jen stopové množství soucitu, a končí enigmatickou, vtipnou, 
zároveň ale silně znepokojivou visí „Desolation Row“ (Bezútěšná ulice). Tato více než 
jedenáct minut dlouhá, složitá hudebně-básnická komposice, která stejně jako „Like 
a Rolling Stone“ představovala ve své době převratné rozšíření výrazových a významo-
vých možností populární hudby (Heylin, Revolution 301),12 zaměstnávala hudební, lite-
rární a kulturní kritiky ze všech Dylanových písní asi nejvíce.

Název „Desolation Row“ v sobě spojuje odkaz na ulici společenských, ale nikoli 
lidských ztroskotanců z románu Johna Steinbecka (1902–1968) Cannery Row (Na ple-
chárně, 1945; česky poprvé 1965) a na název autobiografického románu Jacka Kerouaca13 
(1922–1969)  Desolation Angels (1965; česky jako Andělé pustiny [1995] a Andělé zou-
falství [2005]).14 Hudebník Al Kooper, jehož účast na nahrávání alba Highway 61 Revi-
sited proslavila, se domníval, že Desolation Row představuje umělecké zpodobení části 
osmé avenue na newyorkském Manhattanu, „oblasti zamořené nevěstinci, lacinými bary 
a pornosupermarkety, která si nemohla činit nárok na obnovu nebo vykoupení“ (Polizzotti 
133; Irwin 143–145; Marcus, Rolling 171). Ačkoli není vyloučeno, že newyorkská ulice 
podobu Desolation Row v jistém ohledu inspirovat mohla, ztotožňovat je nelze, vždyť 
slavný první verš „They’re selling postcards of the hanging” (Prodávají pohlednice s obě-
šenci) odkazuje na ostudnou událost z dějin Dylanova rodného Duluthu – prodej upo-
mínkových předmětů z lynčování, k němuž zde došlo 14. července roku 1920 (Polizotti 
134–135; Irwin 145–146).

„Desolation Row“ je alegorická skladba, nezpodobňuje konkrétní místo. Desolation 
Row je v písni mnohokrát jmenována, ale nikdy popsána nebo určena; spíše jde o zobra-
zení a evokaci určitého stavu ducha, což ostatně zdůrazňoval i sám Dylan, který byl jindy 
na komentáře k významu vlastních písní skoupý. S ironií, jíž v té době trápil nechápavé 
novináře, prohlásil, že „Desolation Row“ je jeho versí slavné patriotistické písně „Ame-
rica the Beautiful“ (Marcus, Rolling 172); na otázku, co by udělal, kdyby se stal presiden-
tem Spojených států, odpověděl, že by přiměl školáky, aby se z paměti naučili celý text 
jeho písně (Irwin 146). Jindy ovšem Dylan tak otevřený nebyl: „Desolation Row je někde 
v Mexiku. Kousek za hranicemi. Je známé místní továrnou na Colu“ (Polizotti 133).

Album Highway 61 Revisited představuje popis cesty americkým vědomím; začíná 
konkrétním portrétem, končí panoramatickým zpodobením15 visuálního a zvukového 
horisontu města, které představuje symbolickou zkratku moderního světa: duchovně 
beznadějně zpustošeného místa, které je všude a zároveň nikde. Básnický subjekt obou 
skladeb se vyznačuje ironickým odstupem, který zaujímá vůči popisovanému předmětu, 
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a baudelairovským důrazem na duchovní význam hříchu, ošklivosti a hrůzy.16 Po takřka 
zenové radosti z prázdnoty a oproštění, pro kterou si „Like a Rollong Stone“ zamilovala 
generace šedesátých let, ale v „Desolation Row“ zůstává jen pachuť naprostého odcizení.

Desolation Row je útočiště společenských a především kulturních vyhnanců a utečenců; 
slonovinovou věž aristokratů ducha ovšem v moderním velkoměstě nahradil zaměnitelný 
laciný byt na špatné adrese. Kulturní kritik Greil Marcus se domnívá, že Desolation Row 
má určité rysy utopie (Marcus, Rolling 172–174; Marcus, Invisible 15); je-li tomu tak, je 
nutno dodat, že jde o uměleckou utopii prokletých básníků, jejichž společenské odcizení 
bylo způsobeno ryze moderním antagonismem mezi kulturou a civilisací. Pokud předsta-
vuje Desolation Row svého druhu Parnassus, je to zapadlý a zaplivaný Parnas zrychlené, 
tekuté modernosti.17 Ocitli jsme se v post-kultuře.18

Tradiční elitářské pojetí kultury, uchovávající a kultivující soubor trvalých hodnot, 
se během první poloviny 20. století organicky proměnilo ve zcela nesouměřitelný užitný 
postoj (Steiner, Bluebeard 73; Guziur, Apollon 57–67), charakteristický spotřebou neko-
nečně prodlužovatelné řady prchavých prožitků. Umělecké a kulturní tradice postoupily 
své místo okamžité estetické účinnosti, která do značné míry nahradila dnes těžko obha-
jitelnou uměleckou hodnotu. Dříve zcela samozřejmé kulturní kategorie a hodnoty, které 
hierarchisovaly vertikálně i horisontálně a umožňovaly mezi jednotlivými díly přesně roz-
lišovat, jsou zesměšňovány nebo hystericky osočovány. V post-kulturním prostředí je roz-
díl mezi vznešeným a pokleslým nepodstatný, nelze ani přibližně určit hranice mezi kul-
turou vysokou, populární a masovou. Autismus post-kultury zcela pomíjí dříve přirozeně 
hierarchický rozdíl mezi vzdělaností a nevzdělaností, kultivovaností a hrubostí, mnohdy 
dokonce mezi gramotností a negramotností (Steiner, Bluebeard 51–66).

Z umělecké tradice žádná díla nezmizela, odlišný je ovšem náš přístup k umění. Post-
-kultura je hodnotově bezrozporná; závisí pouze na osobním vkusu, zda považujeme Íllias 
za monumentálnější než Hvězdné války, Nostalgii Andreje Tarkovského za znepokoji-
vější než Melancholii Larse von Triera… Kultura tradiční chápala umění jako prostředek 
kultivace ducha, tříbení citlivosti, nabývání a rozšiřování poznání a prověřování ethické 
a mravní soudržnosti; post-kultura umění považuje za zábavu, sice neužitečnou, nicméně 
příjemnou a therapeuticky přínosnou. Kultické uctívání klasických děl přešlo v dobrovol-
nou – a z části jistě i úlevnou – kulturní amnesii. Post-kultura uměleckou tradici pomalu 
spotřebovává (Arendtová 178–184), používá ji většinou jako zdroj fascinujících postav, 
působivých obrazů19 a krásných jmen20. Umění se stalo, v dějinách západní civilisace snad 
po prvé, hodnotově neutrálním – od kultury neočekáváme nic.

Greil Marcus trefně poznamenal, že „Desolation Row“ představuje „hromadu trosek 
západní civilisace – přinejlepším lze mluvit o úpadku, přinejhorším o její zradě“ (Marcus, 
Rolling 171); v této souvislosti se můžeme oprávněně domnívat, že skladba je jakousi 
post-kulturní variací na Pustinu (The Waste Land, 1921) angloamerického básníka T. S. 
Eliota (1888–1965). Analogie s Eliotovým dílem nejsou náhodné; Dylan jeho poesii už 
v té době znal velmi dobře a – jak přesvědčivě ukázal americký literární kritik Christopher 
Ricks – narážky na Eliotovy verše, jejich parafrase i přímé citace, případně strukturní para-
lely, používal Dylan po celou svou uměleckou dráhu. (Ricks 8–9, 101)21

Eliot v modernistické básnické skladbě shledává pozůstatky západní civilisace – 
„Těmito zlomky podpírám své trosky“ (Eliot, Pustina 80) –, které svědčí o duchovní 
prázdnotě moderního člověka a jeho světa22. Dylan v post-kulturní písni ze střepů těchto 
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zlomků skládá groteskní cirkusové výjevy. Oba texty jsou koncipovány jako silně frag-
mentární komposice obrazů, přičemž nepřítomnost povrchové narativní – či jakékoli jiné 
logické – souvislosti poukazuje na roztříštěnost moderního světa a zdůrazňuje nemož-
nost celostní zkušenosti. Eliot i Dylan považují za dokonalou zkratku moderního světa 
velkoměsto. Obě díla utvářejí svůj význam pouze prostřednictvím smyslového působení 
mosaiky visuálních a akustických obrazů; čtenář, případně posluchač, se na ustavování 
významu textu musí podílet aktivně23 – význam zde není jednoznačně dán, odehrává se 
v procesu plodného setkání s dílem.

K nevýraznějším thematům obou komposic patří zmíněná baumanovská tekutost, 
nepevnost a prchavost hodnot, identity, postojů. Konkrétní události, dějinná období i jed-
notlivé osobnosti se v Eliotově Pustině slévají (Guziur, Lyry 51). V Dylanově „Desolation 
Row“ jsou důvěrně známé postavy (Kain a Ábel, Popelka, zvoník od Matky Boží, Ofélie 
ad.) a osobnosti (na př. Casanova, Einstein, modernistický básník Ezra Pound i samotný 
T. S. Eliot) zobrazovány ve zcela nepatřičném kontextu, který je zbavuje jejich tradič-
ního významu. Tyto postavy se tak stávají k ničemu neodkazujícími značkami. Zatímco 
Eliotova báseň zdůrazňuje moderní slepotu vůči duchovní smysluplnosti, Dylanova píseň 
ukazuje post-kulturní nezájem o samotnou významovost.

K Eliotově skladbě odkazuje Dylanův text rovněž oslovením posluchače, snad můžeme 
v této souvislosti mluvit o fanouškovi, k němuž je zaujímán nepříliš kladný postoj. Eliot 
svého čtenáře v Pustině oslovil zprostředkovaně, citátem z Baudelairových (1821–1867) 
Květů zla (1857): „Čtenáři pokrytče – můj bližní, bratře milý!“ (Baudelaire, „Předmluva“ 
28)24:

Ty! Hypocrite lecteur – mon semblable, – mon frère!

(Eliot, Pustina 66)

Dylan tak činí v poslední strofě „Desolation Row“ přímo a se sžíravou ironií:

Ano, tvůj dopis jsem dostal včera
(Zrovna když kliku u dveří vzal čert)
Když ses mě ptal, jak se mám
To měl být nějaký žert?
Všichni ti lidé, které zmiňuješ
Ty znám, za moc nestojí
Musel jsem jim změnit tváře
Teď se jinak jmenují
Nečte se mi zrovna nejlíp
Další dopisy už nesnesu
Pokud ovšem v Bezútěšné ulici
Nebudeš mít adresu

(Dylan, „Desolation“ 314)25

Oba autoři zdůrazňují, že čtenáře i jich samotných se situace zobrazená v jejich skladbách 
bytostně dotýká, že jde o jejich svět a jejich vlastní životy. Pro Eliota spočívala možnost 
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spásy v duchovní obrodě, v Dylanově post-kulturním prostředí je ale jedinou možnou 
alternativou bezvýchodné – klika u dveří je rozbitá – vyhnanství v Desolation Row. Zde 
sice lze získat kritický odstup, nahlédnout svět znovu celistvěji a následně se tvůrčím 
způsobem vyrovnat s podobou současného kulturního prostředí („Musel jsem jim změnit 
tváře / Teď se jinak jmenují“), ovšem za cenu společenského a lidského odcizení.

Dylanova skladba nepředstavuje jen kritiku významovosti zbavené post-kultury, ale 
i povrchních protestů vůči ní, které se soustřeďují pouze na její pathologické příznaky, 
nesnaží se ovšem postihnout tvárný charakter post-kultury jako určujícího mediálního pro-
středí. „Desolation Row“ je rozhodně působivější, adresnější a umělecky hodnotnější než 
všechny Dylanovy dřívější angažované písně. Dylan v „Desolation Row“ přijímá určující 
mediální rysy post-kultury, její pravidla i prostředky, tedy její gramatiku, kterou tradičním 
způsobem odhalit nelze, protože racionalita je vždy utvářena soudobým prostředím26. Pře-
jímá indeterminaci, hodnotovou netečnost a významovou vyprázdněnost post-kulturních 
obrazů, aby se tvárné rysy post-kultury vyjevily samy z její vlastní dynamiky. Jak pozna-
menal kanadský mediální kritik a filosof Marshall McLuhan, „Odpovědi jsou vždy uvnitř 
problému, nikoli vně“ (McLuhan, „McLuhanisms“).27

Dylanovu skladbu lze považovat za pokus o vytvoření společensky a kulturně podvrat-
ného uměleckého protiprostředí, jehož charakter a funkci popsal Marshall McLuhan takto:

Skutečně totální a nasycené prostředí je neviditelné. Ve srovnání s ním je prostředí, 
jehož si všímáme, poněkud fragmentární a nedůležité. […] Prostředí, tvořené novými 
technologiemi, je totiž samo pro sebe zcela neviditelné, zato zviditelňuje stará 
prostředí. […] Snaha člověka vnímat a zaznamenávat jinak opomíjené prostředí se 
stala základem experimentu v moderním umění a poesii. Místo toho, aby umělec 
vyjadřoval sám sebe v různých variacích, zaměřil své smysly a uměleckou práci na 
sondování prostředí. […] Prostředí nejsou jen obaly, ale i procesy, které naprosto 
mění obsah. Nová media jsou novým prostředím. Proto je medium poselstvím. S tím 
souvisí, že antiprostředí či protiprostředí vytvořené umělci nelze ničím nahradit. 
S jejich pomocí si uvědomujeme prostředí, v němž žijeme, a prostředí, která pro sebe 
technicky tvoříme.  (McLuhan, „Projev“ 201–205) 

Tvorba protiprostředí podle McLuhana dokonce představuje zásadní ethický závazek 
moderního umělce:

Opakuje-li umělec sklony kultury, namísto aby je reorganisoval, selhává ve své 
úloze usměrňovat nevědomé sklony vnímání. Lze dokonce říci, že kultura, která žije 
jenom ze svých přímých předchůdců, umírá. V tomto smyslu má umění formovat 
způsob vnímání tím, že vytváří protiprostředí, jež otvírá bránu vnímání lidem jinak 
znecitlivělým v situaci, kterou nevnímají.  (McLuhan, „Císařovy“ 327) 28 

V kontextu této práce je důležité zmínit, že McLuhan po celou svou tvůrčí dráhu zdůraz-
ňoval vliv básnického a kritického díla Ezry Pounda a T. S. Eliota na formulaci základních 
thesí své mediální teorie, pojetí civilisačního prostředí a uměleckého protiprostředí nevy-
jímaje (McLuhan, Interior 79; Gordon 175; Marchand 208).29

Spojovat Dylanovy písně s mediální theorií Marshalla McLuhana není svévolné; za prů-
zkumné sondy do soudobého prostředí je považoval sám McLuhan, jak výstižně dokládá 
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dvojstránka z jeho slavné knihy the medium is the MASSAGE (medium je MASÁŽ, 1967) 
(103–104):

Dylanovy verše „Protože se něco děje / Ale vy nevíte, co to je / Viďte, pane Jonesi?“ 
(Dylan, „Ballad“ 303–304) – z eliotovské30 písně „Ballad of a Thin Man“ (Balada o pohub-
lém člověku) z alba Highway 61 Revisited – podle McLuhana s posměšnou ironií zobrazují 
bezradnost, plynoucí z nemožnosti pochopit určující rysy a procesy současného prostředí 
prostřednictvím nástrojů prostředí zastaralého; jinými slovy: bezradnost a bezbrannost kul-
tury tradiční vůči post-kultuře. Dylanova fotografie na protější straně, pocházející z filmu 
režiséra D. A. Pennebakera Dont Look Back (1967), naznačuje zcela odlišný umělecký 
postoj. V těchto souvislostech se lze domnívat, že v Dylanově díle populární kultura po 
prvé – v rámci post-kulturního prostředí a z jeho posice31 – začala přejímat nejen umělecké 
a mediální postupy, dříve spojované výhradně s kulturou vysokou, ale především s nimi 
spjaté mravní postoje.

Předposlední strofu „Desolation Row“ je možné vnímat jako zobrazení radostného pře-
rodu kultury tradiční v post-kulturu:
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Sláva Neronovu Neptunu
Za úsvitu se Titanic dál plaví 
A všichni po sobě křičí, chtějí vědět
Na čí straně kdo stojí
Ezra Pound a T. S. Eliot
Poměřují síly v kapitánské věži
Zpěváci kalypsa se jim smějí
A květiny přidržují rybáři
Mezi okny moře, kterými
Půvabné mořské panny odplouvají
A nikdo si moc hlavu lámat nemusí
S bezútěšnou ulicí

(Dylan, „Desolation“ 314)

Všudypřítomné moře je modelem organické proměny; tradiční kultura jako Titanic neod-
vratně pluje vstříc vlastnímu konci, zpěváci kalypsa ale pro to nepřeruší své radostné 
písně a mořské panny nebudou o nic méně přitažlivé. Troskotání, k němuž zde dochází, 
je troskotáním ducha, což je kultivovaně zdůrazněno skutečností, že zmiňované mořské 
panny, nástupkyně najád a sirén, pocházejí ze slavného závěru Eliotovy „Milostné písně 
J. Alfreda Prufrocka“, kterého lze považovat za moderního Hamleta:

Jak zpívají si mořské panny navzájem, to vím.

Že také mně by zazpívaly, nevěřím.

Viděl jsem, kterak odplouvaly k moři na vlnách,
česaly vlnám nazpět vzdutým bílé vlasy zpěněné,
když vítr vodu černobíle dme.

Když otálíme v mořských komnatách,
najády hnědými a červenými chaluhami věnčí nás,
ale my utoneme, až nás vzbudí lidský hlas.

(Eliot, „Milostná“ 32)

Jednu stránku přerodu kultury tradiční v post-kulturu výmluvně popsal D. H. Lawrence 
(1885–1930), který v souvislosti s Bílou velrybou (Moby-Dick; or, The Whale, 1851) Her-
mana Melvillea (1819–1891) napsal: 

Když šla Pequod ke dnu, moře nervosně čeřilo ještě mnoho posádek a parníků po ní. 
Pequod se potápí se všemi svými dušemi, jejich těla však znovu vstávají z mrtvých, 
aby vytvořila posádky nespočetných toulavých a zaoceánských lodí. Mrtvoly.
Tím chci říct, že lidé mohou dál žít, jít a štvát se i bez duše. Mají své ego a svou vůli, 
to jim stačí.
Potopení Pequody bylo nakonec jen metafysickou tragedií. Svět se i po něm točí dál. 
Loď duše je potopena. Ale tělo ovládající stroj funguje dál: tráví, žvýká žvýkačku, 
obdivuje Botticelliho a trpí bolestí z milostné lásky.  (Lawrence, Studie 159)
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Dějinný předobraz tohoto netragického zániku zastaralého pojetí kultury představuje 
v Dylanově písni římský císař Nero (37–68), uměnímilovný krutovládce, který údajně 
nechal zapálit Řím a požáru přihlížel z maecenatovské věže (Suetonius 305). Tento arti-
fex – vládce-umělec –, který svou politickou funkci skutečně vnímal jako významnou 
divadelní roli, byl natolik pohnut „krásou plamene“, že se dal „v svém jevištním ústroji“ 
do zpěvu skladby „O dobytí Tróje“ (Suetonius 305)32 a doprovázel se na svůj oblíbený 
hudební nástroj. Post-kulturu ovšem duchovní ani životní barbarství nových Neronů 
neděsí; v „Desolation Row“ plameny nešlehají – živlem písně je voda, vzýván je Neptun. 
Biblické varování před ohněm, který napříště nahradí vodu, ztratilo původní naléhavost: 
poslední soud se odkládá na neurčito.33

K zániku směřující tradiční kulturu v této strofě zosobňují modernističtí básnící Ezra 
Pound a T. S. Eliot, kteří zatím spolu v „kapitánské věži“ bojují – pravděpodobně o čestný 
titul nejvýznamnějšího básníka34. Volba těchto dvou básníků jako representantů nikoli 
střetu, ale míjení tradiční kultury s post-kulturou není svévolná.35 Oba byli moderními 
exulanty, kteří po celý svůj život pociťovali silné kulturní a civilisační odcizení. Oba nalé-
havě varovali před následky duchovní krise Západu – dehumanisací a instrumentalisací 
civilisace36 a hodnotovým úpadkem kultury. Uvědomovali si, že má-li slovesné umění 
zůstat podstatným, bude muset podněcovat více smyslů, hranice poesie se proto pokoušeli 
rozšířit do oblasti výtvarna a hudby. Hledali takovou podobu poesie, která by se nevzdá-
lila tradičnímu pojímání významovosti, zároveň by ale představovala – pro post-kulturu 
zásadní – komplexní smyslovou zkušenost. V „Desolation Row“ se však jejich titánské 
úsilí setkává jen s posměchem post-kulturních zpěváků kalypsa.37 Ironičnost tohoto obrazu 
účinně zdůrazňuje smrtelně vážné podání písně.

V určitém období své umělecké dráhy Pound i Eliot věřili, že budou moci využít 
navracející se mythické citlivosti, která ve 20. století v podobě významově vyprázdně-
ných struktur výrazně proměnila lidské cítění (McLuhan, Probes 86, 89, 91, 543; Guziur, 
Apollon 51–56). V Eliotově a především Poundově díle se završuje ryze moderní pro-
jekt, jehož cílem bylo uměleckými prostředky vytvořit životný mythus,38 který by moderní 
době poskytl základní, především hodnotová východiska. Mythotvornými aspiracemi se 
vyznačuje i Dylanova skladba, kterou lze obecně považovat za pokus o vytvoření mythu 
post-kulturního.39

Citlivost vůči mythickému rozměru lidského života a světa pro Eliota tříbila klasická 
díla antické a křesťanské tradice; Pound, který po celý život studoval mythy archaických 
společenství a kultur, byl rovněž hluboce ovlivněn nejen soudobým okultismem, ale pře-
devším tzv. hermetickou tradicí.40 Dylanovo pojetí mythu vychází z odlišných zdrojů. Na 
instinktivní úrovni je do značné míry určeno specifickým mediálním kontextem kulturního 
prostředí, v němž Dylan vyrůstal.41 V rovině částečně vědomého uměleckého snažení byl 
Dylan výrazně ovlivněn evropským avantgardním a post-avantgardním uměním, pro nějž 
byl mythus zásadní; právě ono mu poskytlo nástroje k uchopení a vyjádření modernosti 
(Dylan, Kroniky 253–257, 267), k níž byl vždy silně kritický (Dylan, Kroniky 24). Přede-
vším ale jeho chápání mythu utvářela americká tradiční píseň a blues – jejich hlubokou 
spjatost s mythem Dylan ostatně mnohokrát zdůraznil. V následujícím úryvku z Kronik 
vystihuje v souvislosti s americkou tradiční hudbou i svůj mythotvorný záměr:
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V této mythické říši, kterou netvořili ani tak jednotlivci, jako spíše živě načrtnuté 
metafysické archetypy lidství, rozervané duše, přirozeně chápavé a vnitřně moudré, 
jsem se cítil jako doma. […] Tomuto světu jsem dokázal cele věřit a zpívat o něm. 
Byl tak skutečný, o tolik pravdivější než sama skutečnost. […] [Tyto] písně byly [ale] 
zastaralé a neměly žádný vztah k aktuálnímu dění a dobovým tendencím. Jakmile 
jsem se do nich ponořil, z mojí šestistrunné kytary se najednou stala křišťálová kou-
zelnická hůlka a já jsem mohl věci utvářet jako nikdy dřív. (Dylan, Kroniky 220–221, 
autorem eseje upravený překlad Jiřího Popela; Dylan, Chronicles 236)

Z mediálního hlediska je v „Desolation Row“ avantgardními uměleckými prostředky 
vytvářena složitá mosaika zdánlivě svévolných a povrchních post-kulturních obrazů, z níž 
ovšem vyvstávají tvárné rysy soudobého prostředí. Za vlastní obsah této písně je proto 
možno považovat významuplnou rekonstrukci post-kulturní dynamiky. Jednotlivé postavy 
skladby42, jakkoli jsou vzájemně zaměnitelné – a tedy: se sebou ne-identické –, představují 
post-kulturní prázdné archetypy; popisované situace, které se všechny vyznačují význa-
movou neurčitostí, působí rituálním dojmem; ve svém celku Dylanova komposice vytváří 
dojem mythického bezčasí.

Takto působí i post-kulturní výtvarná interpretace (graphic interpretation) zmiňované 
strofy, jejímž autorem je výrazný současný výtvarník Dave McKean (1963) (McKean, 
„Desolation“ 59):
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McKean, který se proslavil spoluprací s kultivovaným spisovatelem a komiksovým scéná-
ristou Neilem Gaimanem (1960)43, ve významové mosaice strofy zdůrazňuje tu její část, 
jež souvisí s moderním nepřátelstvím mezi kulturou a civilisací. Pounda s Eliotem správně 
umisťuje na – poněkud modernisovanou – maecenatovskou věž44 a jejich souboj zobrazuje 
jako přátelské slovní klání nad kavárenským stolem, jehož pozadí dotváří Nerova hudební 
produkce. Hluboko pod nimi hoří Řím, ten požár ovšem nezajímá ani prolétávající moř-
skou pannu. Nerovy housle ovšem svědčí o post-kulturním nezájmu o dějinné a kulturní 
souvislosti a dokládají způsob, jakým post-kultura zachází s obrazy kultury tradiční. Ang-
lické slovo „fiddle“, kterým bývá zpravidla nazýván hudební nástroj římského císaře, sice 
dnes většinou odkazuje k houslím, obecně ale označuje jakýkoli strunný hudební nástroj. 
Že housle ve starém Římě neexistovaly a na př. Suetonius popisuje Nerovu zálibu ve hře 
na kitharu (Suetonius 307), je pro post-kulturu zcela podružné.

McKeanovo zpodobení dává ve zjednodušené podobě vyniknout promyšlené ironič-
nosti Dylanových obrazů. Ironie je v post-kultuře zásadním předpokladem každého pod-
statného sdělení, nezastupitelnou roli hraje přirozeně i v post-kulturní estetice. Z hlediska 
kultury tradiční jde o absurdní degradaci znaku: říkáme pouze, že nemyslíme to, co říkáme. 
Bezmoc označujícího vůči označovanému však v žádném případě není pociťována jako 
tragická; obsahem sdělování, i estetického, se stalo sdělování samotné; proces bezobsažné 
komunikace zatím postupně spotřebovává dříve významuplné obrazy.

Stejně jako v zásadě každé moderní dílo i Dylanův ironický post-kulturní mythus před-
stavuje co nejpůsobivější zobrazení bolesti a utrpení45. Jednotlivé strofy „Desolation Row“ 
představují řadu obrazů utrpení post-kulturního – fysického, psychického i duchovního 
násilí, které je výrazně estetisované (zároveň ritualisované natolik, že působí theatrálně), 
postrádá ovšem jakýkoli hlubší smysl, na př. duchovní význam nebo iniciační rozměr46. 
Post-kultura není vůči obrazům utrpení – uměleckým i dokumentárním – otupělá, je zcela 
netečná47; ať dojde k čemukoli, nic podstatného se neděje. 

Zde se neukazuje eliotovský „strach v hrsti prachu“ (Eliot, Pustina 65), existenci-
ální hrůza z bezvýznamnosti, která v moderním člověku měla nakonec zažehnout jiskru 
duchovní naděje, ale odkrývá se post-kulturní spokojenost s bezpodstatností.

odmythologisovaný mythy visící jako poutače 
na plakátovacích plochách. 
tváří MĚSTA jsou jeho mythy. 
naivní představy se stávaj posvátnými kódy. 
žijeme v post-světě, v post-skutečnosti, v post-ilusi.

Pavel Z. (60, 167, 154, 104)
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III. Post-kulturní moc
Jedno z nejvýraznějších themat moderního umění bezpochyby představuje moc. Pova-
žovat „Desolation Row“ za píseň zobrazující totalitární svět, jak to činí na př. Clinton 
Heylin (Revolution 301), ovšem znamená mylně chápat media nová po způsobu medií 
dřívějších (McLuhan, MASSAGE 93–94). Post-kulturní moc se od moci moderní odli-
šuje v tolika ohledech, že nejsou souměřitelné. Každá strofa „Desolation Row“ zobrazuje 
určitou podobu výkonu post-kulturní moci; moci nesystematické, rozptýlené a ledabylé, 
která je ovšem všudypřítomná a je uplatňována absolutně. Není vykonávána diktátory 
nebo státními orgány, dokonce ani zdánlivě všemocnými správními radami nadnárodních 
společností, ale doktory, sestrami, pojišťováky a především – v Dylanově skladbě neustále 
zmiňovanými – jimi. Svrchovanými nositeli a vykonavateli post-kulturní moci jsou oni, 
tedy: kdokoli48; uplatnění a výkon moci zde není jen zásadní součástí lidských vztahů, jde 
o vztah samotný.

Post-kulturní moc je absurdní v jiném ohledu než moc moderní, která byla charakte-
ristická nerovnováhou mezi proviněním a trestem, je významově už zcela vyprázdněná 
a nemá institucionální povahu48. Působí především horizontálně, vertikálně pouze jako 
zpochybnění tradičních hodnot, postojů a myšlenek. V post-kultuře získala moc podobu 
všeobecného svévolného šikanování, které svou všudypřítomností působí jako běžný 
a zažitý stav. „Desolation Row“ v této souvislosti představuje řadu panoptikálních výjevů 
zobrazujících obyčejnou tyranii těch nejpovrchnějších hodnot, před níž není obrany ani 
úniku.

Přes ulici přitloukli záclony 
Chystají se na slavnost 
Fantom opery 
Vypadá přesně jako kněz 
Casanovu krmí lžičkou
Aby se cítil jistější 
Potom ho otráví slovy 
A zavraždí sebedůvěrou 
Fantom pokřikuje na vyzáblé holky 
„Vypadněte, Casanova je trestán velice 
Že chtěl několikrát uniknout 
Do Bezvýchodné ulice“

(Dylan, „Desolation“ 313)

Tichá a nenápadná post-kulturní moc není individualisovaná, jednotlivec trestající ani 
trestaný zde nemá žádnou zvláštní hodnotu, trestání nemá žádný podstatný význam, moc 
je pouze personalizovaná, přizpůsobená konkrétní situaci a rovněž estetickému cítění 
účastníků, což představuje v kulturních dějinách západní civilisace bezprecedentní jev. 
Nemůžeme-li v post-kultuře mluvit o jednotlivcích, nemůžeme mluvit ani o člověku v tra-
dičním významu, je tedy na místě používat spíše označení post-lidé49. Není to jistě pře-
hnané, vždyť podle George Steinera jsme do post-kultury vstoupili osvětimskou branou 
(Steiner, Bluebeard 48).
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Snad nejcharakterističtějším rysem post-lidství je (vertikální) znehodnocení významo-
vosti doprovázené výraznou (horisontální) personalisací významu. Největší mocí v post-
-kultuře vládnou většinou netečné, nekultivované a nekultivovatelné masy. Tradičně 
chápaný mythus životu jednotlivce uděloval význam a smysl; v post-kulturním mythu si 
jednotlivé součástky mas z moci těch, kdo právě mají slovo, nárokují svévolnou – okamži-
tou a většinou chvilkovou – personalisaci významu. Vzniká tak permanentní stav nekrvavé 
občanské války50, v níž nelze rozlišit nepřátelské strany, protože jde o velké množství sice 
všudypřítomných, ale bezvýznamných konfliktů. Dylanovská otázka „Na čí straně stojíš?“ 
(Which side are you on?) je ironická; tato decentralisovaná válka probíhá, aniž by si toho 
většinou byli zúčastnění vědomi. Mocenské násilí a utrpení v „Desolation Row“ proto 
působí dojmem důvěrně známého a nepříliš podstatného stavu – tuto absurdní, anekdo-
tickou51 a osobní válku, v níž k lidským obětem dochází jen výjimečně, nelze vyhlásit ani 
ukončit.

Umělec v post-kultuře nemůže příliš ovlivňovat význam svého díla; právo výrazně 
(spolu)utvářet podobu a především význam díla si důrazně nárokují post-kulturní konsu-
menti52, kteří nahradili moderní obecenstvo. Souvislosti určující rozumění je těžké předví-
dat; na základě okamžité přitažlivosti, která je v post-kultuře zásadním faktorem, je umě-
leckému obrazu přiřazen jednoznačný význam, jednoduchý funkční klíč nejen dešifrující 
dílo, ale vysvětlující mnohdy i povahu autora a jeho ideologický záměr. Jakmile dojde 
k takovému krátkému spojení, je dílo zneškodněno a může být spotřebováno, z umělce se 
může stát ikona nebo symbol nějakého hnutí.

Dylan se podobným krátkodobým, zato však v dané době absolutním spojením vždy 
zuřivě bránil. Jako čerstvá ikona folkového hnutí se pustil do složitého hledání nové 
podoby populární hudby a roku 1966 absolvoval bouřlivé světové turné, během něhož 
vystupoval většinou nikoli pro své publikum, ale doslova proti němu (Heylin, Behind 244–
260; Sounes 161–167).53 Když ho post-kultura ztotožnila s protestním hnutím a přidělila 
mu čestný titul hlas svědomí své generace, začal psát záměrně elusivní texty, vzpírající 
se jakémukoli určitému výkladu. Zdůrazňoval tak neuchopitelnost a neredukovatelnost 
uměleckého významu, jeho nepřeložitelnost do jazyka běžné komunikace nebo kritického 
diskursu. V druhé polovině šedesátých let 20. století rozhodně odmítal – na rozdíl od 
Allena Ginsberga54 – být spojován s hnutím hippies, které si ho rovněž přivlastňovalo55. 
Příznačné reakce v tomto ohledu vzbudilo roku 2011 jeho vůbec první vystoupení v Číně; 
většina kritiků Dylanovi zazlívala, že do programu ani jednoho ze dvou koncertů tehdy 
nezařadil žádné ze svých politicky nebo sociálně angažovaných písní. Píseň „Desolation 
Row“ ovšem v Šanghaji zazněla.  

Přání a očekávání konsumentů Dylan nejen odmítá, ale s oblibou v písňových textech 
ironisuje56; již více než deset let zaznívá před začátkem každého jeho koncertního vystou-
pení v různých obměnách následující parodický úvod:

Básník laureát rock’n’rollu. Hlas a příslib kontrakultury šedesátých let. Člověk, který 
přiměl folk, aby se vyspal s rockem, v sedmdesátých letech nosil make-up a zmizel 
v mlze zneužívání léčiv, z níž se vynořil, aby našel Ježíše. Člověk, který byl na konci 
osmdesátých let odepsán jako vyhořelá hvězda a který z ničeho nic na konci let 
devadesátých sešlápl plyn a vydal některé ze svých nejsilnějších nahrávek. (Bjørner )  



147

Jakub Guziur • V kapitánské věži – Bob Dylan a post-kultura. Post-gramotná esej

Během celé své umělecké dráhy se Dylan považuje za koncertního umělce (performing 
artist); skutečně podstatná jsou pro něj pouze koncertní vystoupení57; i jeho studiová alba, 
která téměř všechna vznikla během několika nahrávacích sezení, lze považovat za – zcela 
minimálně upravované – záznamy vystoupení. Vzhledem k povaze post-kultury lze tento 
přístup považovat za obranu aury uměleckého díla, na jejíž úpadek v moderní době upo-
zorňoval Walter Benjamin (1892–1940), jeho „Zde a Nyní“ (301–304). Není bez zají-
mavosti, že dehonestaci aury uměleckých děl dokonal ironickým zpochybněním vztahu 
originálu a kopie v šedesátých letech 20. století právě Andy Warhol (1928–1987), jehož 
výtvarné dílo Dylan v oblibě nikdy neměl58.

Dylanův vzdor je zcela marný; v post-kultuře vedle sebe mírumilovně současně exis-
tuje celý zástup stínových Dylanů, dylanovských simulaker: folkový hrdina, hlas svědomí 
své generace, největší americký básník, psychedelický prorok, mluvčí hnutí hippies, beat-
nický písničkář, obrozený křesťan, židovský moralista atp. Není divu, že ozdobné placky 
s umělcovým portrétem a nápisem „Tarantula“ byly mnohem oblíbenější a úspěšnější než 
Dylanova stejnojmenná kniha básní v prose59 a že nejprodávanějšími knihami o Dylanovi 
a jeho díle jsou výpravné publikace, jejichž obsah tvoří převážně fotografie60. Těžko popí-
rat, že za část svého úspěchu Dylan vděčí tomu, jak v šedesátých letech vypadal, jak se 
značnou dávkou sarkasmu poznamenal britský básník a prosaik Simon Armitage (cit. in 
Heylin, Behind 828). Post-kultura nerozlišuje mezi povrchem a hloubkou: hluboce a inten-
sivně se prožívají povrchní významy, které jsou na základě osobních preferencí přidělo-
vány přitažlivým obrazům. Roku 1971 vyšel v mnoha amerických denících následující 
komiksový strip Charlese M. Schulze (51):
 

Dylan, jako každý výrazný umělec, byl v post-kultuře nucen dobrovolně postoupit svou 
tvář a podobu a v běhu let sledovat, jak jeho simulakrum získává nepředvídatelné a rov-
něž mnohdy vzájemně neslučitelné významy. Na počátku šedesátých let 20. století ovšem 
Dylan toužil po slávě a pozornosti medií; jeho sebestylisace patřila mezi soudobými 
umělci k nejvynalézavějším, jak dokládají portrétní fotografie na obálkách jeho prvních 
sedmi alb. Slávy se mu brzy dostalo v míře nečekané a v soudobém populárním umění rov-
něž nebývalé; počínaje albem Bringing It All Back Home už ale na obálce Dylan nepůsobí 
vstřícně a otevřeně (Bob Dylan, The Freewheelin‘ Bob Dylan), ani jako přísný kritik (The 
Times They Are A-Changin‘) nebo bedlivý, odtažitý a povznesený pozorovatel (Another 
Side of Bob Dylan), ale nesmlouvavě a vyzývavě. Dylanův upřený pohled na obálce alba 
Highway 61 Revisited (Hinton 48) – 
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– lze vnímat nejen jako obranu jeho vlastních uměleckých snah, ale snad i jako – mírně 
povýšenou – výzvu k zápasu o podobu a význam.

Navzdory svému celoživotnímu boji o uměleckou důstojnost je Dylan od počátku své 
dráhy s post-kulturou pevně spjat. Je post-kulturním umělcem62; jako tvůrce by v žádném 
jiném kulturním prostředí neuspěl. Jeho přístup k umění a umělecké tradici je ryze post-
-kulturní, soudobému prostředí se ovšem vymyká přáním tradičním uměleckým způsobem 
utvářet, nikoli být utvářen, tedy: být podle chvilkových potřeb personalizován.

Poznámky
1 Nutno dodat, že blues z Delty do Chicaga přijelo rovněž železničními tratěmi Illinois Central 

a M[obile]&O[hio] (Palmer 140).
2 Zpěvák protestních písní (protest singer) v přesném slova smyslu Dylan nikdy nebyl, ačkoli 

napsal řadu proslulých písní na aktuální themata či události (tzv. topical songs), k nimž zaujímal 
vyhraněné stanovisko. S výjimkou Pochodu na Washington (March on Washington), který se usku-
tečnil 28. srpna roku 1963, se na rozdíl od většiny svých přátel, kolegů a souputníků protestních 
shromáždění a demonstrací neúčastnil (Sounes 113).



149

Jakub Guziur • V kapitánské věži – Bob Dylan a post-kultura. Post-gramotná esej

3 Dylan byl v angloamerickém kulturním kontextu prvním, kdo dokázal, že text populární písně 
může mít výrazné básnické kvality. Básníkem v tradičním významu ovšem není, ani si jím být 
nikdy nepřál. Na otázku, zda se považuje spíše za zpěváka nebo básníka, Dylan roku 1965 odpo-
věděl: „Myslím, že se zabývám písní a tancem“ (I think of myself more as a song and dance man). 
(Dylan on Dylan 62)

4 Dylan přísně rozlišoval folkovou hudbu a americkou tradiční hudbu, k níž celý svůj život 
přistupoval jako k nevyčerpatelnému zdroji inspirace a moudrosti (Polizzotti 16–17); „Šíleně kom-
plikovaný moderní svět mě nezajímal. Připadal mi bezvýznamný a prázdný, nic mě na něm nepřita-
hovalo. Mnohem aktuálnější, modernější a autentičtější mi připadaly věci jako ztroskotání Titanicu, 
záplava galvestonského přístavu, John Henry, který bušil do pražců, John Hardy, který v západ-
ním virginském pohraničí zastřelil chlapa. To pro mě byly aktuální události. Jasné zprávy, které se 
dostaly do písní. Byly to jediné zprávy, které mě zajímaly a které jsem si zaznamenával“ (Dylan, 
Kroniky 24, autorem eseje upravený překlad Jiřího Popela; Dylan, Chronicles 20). Jak hluboce je 
Dylanova tvorba zakořeněna v bohaté a různorodé tradici americké písně mnohokrát přesvědčivě 
doložil vlivný kulturní kritik a sociální historik Greil Marcus (na př. Marcus, Invisible); kultur-
ními a především dějinnými souvislostmi Dylanových písní a americké tradiční populární hudby se 
nedávno zabýval historik Sean Wilentz ve vynikající studii Bob Dylan in America.  

5 Elektrické zesilování zvuku, které Dylanovi tolik pravověrných stoupenců folkového obrození 
trpce vyčítalo, se v chicagském blues objevilo už v roce 1940 (Palmer 141). První významnou 
skupinu hrající elektrické blues sestavil roku 1946 Muddy Waters (Palmer 20). Dylan ovšem zdů-
razňoval, že jeho přístup k písním byl vždy rock’n’rollový (Polizzotti 10–11).  

6 Hudbu tohoto svého období sám Dylan popisoval jako „matematickou“. (Polizzotti 8)
7 Viz na př. Dylanovu autobiografickou báseň „My Life in a Stolen Moment“ (Můj život v ukra-

dené chvíli) (Dylan, Lyrics 100–101).
8 Dylana lze – společně s Jimi Hendrixem (1942–1970) – považovat za umělce, který v šedesá-

tých letech zkoumal životné souvislosti moderního blues a mainstreamové populární hudby s nej-
vážnějším zaujetím. 

9 Zásadní, bohužel ale často opomíjený přínos alba Highway 61 Revisited souvisí s Dylanovým 
důrazem na autonomii umělce a tvůrčího procesu. Píseň nevzniká mimo nahrávací studio; cílem 
nahrávání není dosáhnout předem určené podoby skladby, naplnit představy umělce nebo produ-
centa a splnit požadavky vydavatele. Dylan na nahrávání přicházel pouze s jiskrami, které měly 
roznítit tvůrčí proces. Písně byly utvářeny až během zkoumání a rozvíjení hrubého básnického 
a hudebního materiálu, při hledání jejich ideální podoby. Umělec je zde skutečně podřízen jen 
dílu; v tvůrčím procesu (hudebně-básnická realisace, provedení) se dílo za přísné kontroly umělce, 
který pouze určuje podmínky jeho vzniku, organicky rozvíjí ze své vnitřní dynamiky. Dylanovy 
skladby lze proto považovat za záznamy průběhu tvůrčího procesu, za písně o Písni. Dylanův pří-
klad v polovině šedesátých let 20. století výrazně osvobodil umělce z područí producentů a hudeb-
ních vydavatelů, kteří se museli naučit respektovat jejich uměleckou svébytnost (Irwin 236).

10 Dylanovu roli v americké mainstreamové populární kultuře v době vydání alba výstižně 
popsal o více než dvacet let později Bruce Springsteen (*1949): „Bob Dylan byl revolucionář. Mysl 
osvobodil stejným způsobem, jakým Elvis Presley osvobodil tělo. Ukázal nám, že i když je hudba 
přirozeně fysická, neznamená to zároveň, že je antiintelektuální. Přál si vytvořit populární píseň, 
která by obsáhla celý svět, a byl dostatečně talentovaný, aby tuto svou představu uskutečnil. Objevil 
nový způsob zpěvu populárních písní, rozšířil hranice toho, čeho může umělec v nahrávacím studiu 
dosáhnout a jednou pro vždy změnil podobu rock’n’rollu“ (Springsteen 203).  

11 O kulturním a uměleckém významu této písně byly napsány tisíce stran, erudovaný kulturní 
kritik Greil Marcus mu dokonce věnoval monografickou studii Like a Rolling Stone: Bob Dylan at 
the Crossroads.
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12 Allen Ginsberg přirovnával Dylana k Waltu Whitmanovi (1819–1892); v určitém ohledu 
Dylan skutečně pro populární hudbu udělal to, co Whitman pro moderní americkou poesii: nejenže 
ji výrazně thematicky, motivicky a výrazově rozšířil, osvobodil od svazujících konvencí a manýr 
a ukázal její nevyužité umělecké možnosti, ale rovněž jí dal nezaměnitelný a sebevědomý hlas.

13 Souvislost „Desolation Row“ s Kerouacovými visemi pokřiveného světa a zraněného já se 
nabízí, píseň dokonce obsahuje dva přímé citáty z tehdy právě vydaného románu (Polizzotti 136). 
Dylanova skladba má ovšem jiná myšlenková východiska a odlišný umělecký záměr. Dlouhodobý 
vliv díla Jacka Kerouaca na Dylana, který pominul až na konci osmdesátých let 20. století, ovšem 
nelze popřít – je dobře znám a důkladně popsán (Heylin, Behind 43, 49, 138, 296, 305, 421, 460, 
787). Obzvláště inspirativní byl pro Dylana svébytný hovorový básnický idiom Kerouacovy poesie, 
která mnohdy představuje jakousi básnickou partituru, plně realisovanou teprve jako verbální sou-
část hudební jazzové improvisace. Viz nahrávky vydané roku 1959 pod názvy Poetry for the Beat 
Generation a Blues and Haikus.   

14 K oběma autorům se Dylan vrátil na svém následujícím albu Blonde on Blonde (nejspíše 
Blondýna za Blondýnou, 1966); na řadu Kerouacových visí (na př. Visions of Gerard, 1963, česky 
jako Vise Gerarda, 1998, nebo Visons of Cody, 1960, česky jako Vise Codyho, 2011) upomíná 
název skladby „Visions of Johanna“ (Johančiny vise), Steinbeckova Cannery Row je přímo zmí-
něna v komposici „Sad-Eyed Lady of the Lowlands“ (Smutnooká dívka z nížin).

15 Po hudební stránce lze „Desolation Row“ považovat za panorama mnoha podob americké 
tradiční hudby, od vyprávěcího blues (talking blues), hraničních balad (frontier ballads) a kovboj-
ských písní až po balady z Appalačských hor (Appalachian ballads) (Polizzotti 139).  

16 „Existuje však ještě odvěký problém a nesnáze spojené se záměrem. Stručně řečeno, myslím 
si, že umělec je člověk, který je neobyčejným způsobem obdařen společným nevědomím nebo 
podvědomím, člověk neobyčejně schopný tvořit věci za pomoci instinktů a intuice, o nichž mnohdy 
nemusí ani tušit. Stejně jako skvělý sportovec i skvělý umělec je stejnou měrou vyškolen a řízen 
výrazným instinktem. Takže kdybyste mi položili otázku, zda si je Dylan opravdu vědom veške-
rých jemných slovních a rhytmických účinků svých písňových textů, pak bych vám odpověděl, že 
si myslím, že si toho pravděpodobně vědom není. A jestliže mám pravdu, nedělá to z něj menšího 
umělce, ale naopak umělce o to většího. Existují totiž takové jevy, jako je nevědomý záměr (zamy-
slete se na příklad nad nevědomým freudovským přeřeknutím). Důležité je, že Dylan uvádí do 
pohybu vlastní představivost, nikoli to, že by si byl zcela plně a záměrně vědom nespočtu náznaků, 
které se objevují v jeho díle“ (Ricks 7–8; úryvek pochází z ukázky z Ricksovy knihy, která byla 
v překladu Pavla Peče publikována roku 2006 v 6. čísle časopisu Host.)

17 Jde o přiléhavý termín sociologa a kulturního kritika Zygmunta Baumana; o této „originální 
fasi dějin modernosti“ (11) viz na př. Baumanovu práci Tekutá modernita (9–30).

18 Termín post-kultura razil významný kulturní a literární kritik, filosof a esejista George Steiner 
v přelomové knize In Bluebeard’s Castle: Some Notes Towards the Re-definition of Culture (1971). 
Proměnami chápání kultury v moderní době – konkrétně přerodem kultury tradiční v post-kulturu – 
jsem se zabýval v eseji Slepnoucí Apollon, kastrovaný Dionysos: Pohledy na kulturu v moderní 
době (2010).

19 Mimořádně zajímavé thema představují v tomto ohledu divadelní a především filmové kos-
týmy; na př. kostýmy Lucasových Hvězdných válek čerpají z kulturních dějin odívání zcela nepo-
krytě, bohužel ale většinou prvoplánově a necitlivě.

20 Lapidárně: pokud by italský básník po několik století nezaujímal v západní kulturní tradici 
prominentní místo, konservy s krmivem pro psy a kočky by jistě nebyly pojmenovány „Dante“.

21 Baudelaire ještě v prosaické předmluvě ke Květům zla své výpůjčky označoval za plagiáty 
(Baudelaire, „Předmluva ke Květům zla“ 449). Dylanova synthetisující práce s citacemi se nijak 
podstatně neliší od bytostně intertextuální modernistické – a ostatně ani post-kulturní – praxe. Jaký-
koli působivý obraz nebo vyjádření se může stát součástí nového celku, často na vzdory významu 
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pramenného díla. Autor si přejatý prvek zcela přivlastňuje a nárokuje jako svůj vlastní, vytržením 
z původních významotvorných souvislostí a začleněním do nové konfigurace jeho význam z části 
přetváří. Dlužno dodat, že podobným přístupem k písňovým textům i hudbě se od počátku vyzna-
čovali i američtí bluesmani (Palmer 69, 70, 112–115). Občasná nařčení Dylana z plagování jsou 
proto zcela neopodstatněná.

22 Eliotově básnické sekvenci jako modernistickému obrazu moderního světa jsem se podrobně 
věnoval v monografii Příliš těžké lyry (2008).  

23 Takový text, jak by připomněl mediální kritik Marshall McLuhan, vyžaduje vysokou míru 
hloubkové – primárně smyslové, nikoli racionální – participace (McLuhan, Probes 15).

24 Není jistě od věci poznamenat, že samotný název Eliotovy básnické sekvence je s největší 
pravděpodobností rovněž inspirován Baudelairem, který v esejistické práci „Malíř moderního 
světa“ mluvil o „veliké pustině lidí“ (Baudelaire, „Malíř“ 597). 

25 Allen Ginsberg – svrchovaný prorok post-kulturní poesie, kterého je třeba považovat za Dyla-
nova předchůdce a zároveň i následovníka – si „Desolation Row“ cenil ze všech Dylanových písní 
nejvíce (Gray, Encyclopedia 28). Za svéráznou parafrasi této skladby lze považovat Ginsbergovu 
báseň „Irritable Vegetable“ (Ginsberg, Collected 877). Podle prvního verše této básně byl pojmeno-
ván nedávno vydaný český výbor z Ginsbergovy poesie Neposílejte mi už žádné dopisy. 

26 Počátek zmíněné techniky je třeba hledat u velkých modernistických autorů jako Pound, 
Eliot, Yeats a Joyce. V této souvislosti je třeba vnímat Eliotův výrok, podle něhož poesie „v jedné 
věci čtenáři vyjde vstříc, jeho mysl udržuje klidnou a upokojenou, zatímco na něm báseň odvede 
svou práci, podobně jako je pomyslný lupič vždy vybaven kusem dobrého masa pro hlídacího psa“ 
(Eliot, Use 151). Není rovněž bez zajímavosti, že podle Umberta Eca začal být podobný postup 
používán ve stejné době v italském filmu, Eco ho spojuje konkrétně se Zatměním (1962) Michelan-
gela Antonioniho (1912–2007) (Eco 87–88).    

27 Srov. také slavný rozhovor s McLuhanem „Marshall McLuhan versus Playboy“ (McLuhan, 
„Playboy“ 246–247) a McLuhan, Forward 70.

28 „Prostředí je vždy neviditelné, jeho obsahem je vždy stará technologie“ (McLuhan, Probes 
517). Obsahem současného prostředí jsou vždy prostředí předcházející, zastaralá; proto post-kul-
tura vyznává vše, co lze opatřit předponou retro. Post-kulturní náklonnost ke snadno zařaditelnému 
a srozumitelnému retru je bez pochyby jednou z příčin nečekaně velkolepého Dylanova návratu na 
výsluní populární hudby, ke kterému došlo na konci devadesátých let 20. století.     

29 Souvislostmi Poundovy poetiky, McLuhanovy mediální theorie a Dylanovy tvorby a obecně 
otázkou, zda a jak by mohla populární hudba vytvářet protiprostředí, jsem se zabýval v eseji „The 
Legacy of the Vortex: Popular Music as Counter-environment“.

30 Patrné jsou zde souvislosti nejen s Eliotovou skladbou „The Love Song of J. Alfred Prufrock“ 
(Milostná píseň J. Alfreda Prufrocka, 1917), ale především s básní „The Hollow Men“ (Dutí lidé, 
1925). 

31 Podnětné souvislosti mezi modernistickým uměním a americkou populární hudbou počátku 
20. století shledal Ronald Schleifer v práci Modernism and Popular Music (2011).

32 Dějepisci už delší dobu upozorňují, že k ničemu takovému dojít nemohlo (Griffin 132–133); 
připsat požár Říma jednoznačně Neronovi se ostatně už na počátku druhého století zdráhal ve 
svých Letopisech římský dějepisec Tacitus (430). Tento Neronův obraz, který v dějinách západní 
kultury hrál významnou roli, ovšem přesto představuje výstižnou zkratku císařovy osobnosti i jeho 
panování.  

33 V post-kultuře počátku 21. století je Nero názvem nejpoužívanějšího počítačového programu 
k vypalování datových nosičů; ikona tohoto programu má podobu římského Kolosea – jehož stavba 
byla započata po Neronově smrti na počátku sedmé dekády prvního století – v plamenech.  

34 Doložit toto tvrzení lze na př. slovy, jimiž Pound Eliotovi blahopřál k „Pustině“, na jejíž 
konečné podobě měl ostatně sám výrazný podíl: „Complimenti, you bitch. I am wracked by the 
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seven jealousies […]“ (Complimenti, ty bastarde. Jsem sužován sedmi žárlivostmi […]) (The 
Letters of Ezra Pound 169). Na sklonku svého života Eliot Poundovi napsal: „Jsi největší žijící 
básník, za všechno vděčím tobě“ (cit. in de Rachewiltz 315).

35 Významný americký modernistický básník Archibald MacLeish, Poundův a Eliotův souputník 
a přítel, který si rovněž vážil Dylanova díla, považoval obraz souboje obou básníků v „Desolation 
Row“ za kritiku jejich tvorby: „Pound a Eliot byli příliš akademičtí, že?“ (Dylan, Kroniky 108), řekl 
Dylanovi při osobním setkání. 

36 Působivý obraz v tomto ohledu představuje Dylanův infarktový stroj z „Desolation Row“.
37 Ezra Pound svůj osud přirovnával k Odysseovu bloudění; v Dylanově skladbě zpěváci kalypsa 

nahrazují vznešenou nymfu Kalypsó.
38 „Mythus […] není výklad světa. […] Mythus neinformuje o tom, co je, nýbrž formuje mysl 

vyprávěče i posluchače, a to tak, že přivádí její pohyb do sounáležitosti se světem. V tom spo-
čívá poznávací funkce mythu a jeho role v porozumění. Rozumět zde neznamená přesně a jistotně 
vědět, nýbrž myslit, mluvit a jednat správně, tj., v souladu s řádem světa a s vlastní přirozeností. / 
Jako prostředek tohoto uvádění v soulad byla člověku dána řeč. LOGOS v širším slova smyslu. 
Takto chápána, není řeč jen nástrojem k dorozumívání lidí mezi sebou a k pojmenovávání věcí, 
které je obklopují. Řeč je především prostředím vzájemnosti mezi člověkem a skutečností. Z této 
vzájemnosti vzchází svět. […] Do řeči je uložena příslušnost ke společnému rhytmu, jímž se daná 
kultura naladila na některou z melodií nekonečně mnohotvárné, leč jednotné polyfonie skuteč-
nosti. A tak je konkrétní přirozená řeč jakoby ozvěnou – jednou z mnoha ozvěn – bezčasé Hudby 
Bytí rozléhající se věky. Tato ozvěna byla zachycena do vyprávění. Vyprávění nalaďuje mysl jako 
hudební nástroj či přijímač, nastavuje její vnímavost k samotné Hudbě. Mythus řídí pohyb duše, 
jímž skutečnost rhytmem a melodií přichází ke slovu“ (Neubauer 37–38).  

39 Nejúspěšnějšími post-kulturními mythy se poměrně logicky staly Lucasovy Hvězdné války 
a první díl filmové trilogie Matrix (1999) bratrů Wachovských. Ani Matrix, ačkoli tuto snahu 
poměrně úspěšně předstírá četnými odkazy na filosofy a mediální moralisty Marshalla McLuhana 
a Jeana Baudrillarda, ovšem nevytváří umělecké protiprostředí. Nepokouší se ve skutečnosti odhalit 
určující rysy současného prostředí, ale nostalgicky připomíná vlastnosti prostředí minulého. Tento 
snímek nezneklidňuje, utvrzuje průměrného diváka v jeho domněnkách. I zde se „na současnost 
díváme skrze zpětné zrcátko; do budoucnosti kráčíme pozpátku“ (McLuhan, Probes 386–387).

40 Touto stránkou Poundova díla se kritikové bohužel začali vážně zabývat teprve poměrně 
nedávno; viz na př. erudovaná studie kanadského badatele Leona Surette The Birth of Modernism: 
Ezra Pound, T. S. Eliot, W. B. Yeats and the Occult (1994).   

41 „Mladí lidé instinktivně rozumějí současnému prostředí – elektrickému dramatu. Žijí mythicky 
a prožívají hluboce“ (McLuhan, Probes 11).

42 Není jistě bez zajímavosti, že Dylan se učinil postavou svého post-kulturního mythu, stejně 
jako se Eliot i Pound učinili postavami svých mythů modernistických.

43 Gaimanovu kultovní řadu výtvarných románů a povídek The Sandman (1989–1996) lze pova-
žovat za nejerudovanější, nejvynalézavější a nejambiciosnější pokus o vytvoření nového mythu, 
jaký v post-kultuře závěrečné čtvrtiny 20. století vznikl. Gaimanovým Sandmanem silně inspi-
rovaná Promethea (1999–2005), o poznání soustředěnější, zároveň však prvoplánově didaktický 
výtvarný román Alana Moorea (1964), představuje obdobný pokus počátku století jednadvacá-
tého. S nadsázkou je možno Moorea a Gaimana považovat za současného post-kulturního Eliota 
a Pounda. 

44 Na rozdíl na př. od Jířího Popela, který „captain’s tower“ považuje za „kapitánský můstek“ 
(Dylan, Kroniky 108). Gaius Clinius Maecenas (zemřel 8 př. n. l) byl Augustův rádce a důvěrník, 
vlivný diplomat a patron umělců, jeho jméno přetrvává ve slově mecenáš (Mommsen 66–67; Bun-
son 339). Z maecenatovské věže, tj. věže v Maecenatových zahradách, Nero požáru Říma přihlížel 
podle Suetonia (305).   
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45 Moderní umění za umění utrpení označil v zásadní eseji americký kritik a básník Richard 
Howard (Howard 221–223). Málokterého z velkých moderních umělců se zmocnila tak hluboká 
a vznešená pochybnost o smysluplnosti moderního umění utrpení jako Jiřího Koláře: „Od prvního 
verše jsem se nepřestával dotazovat po smyslu své práce, dotazovat, kde jsem v sobě nalezl právo 
toto činit s cizím životem (vše se mně stalo čímsi živým, báseň přestala pro mne být básní, stala se 
bytostí), s životem tak vznešeným a osudem tak bolestným. […] Neboť vše se spiklo, vše najednou 
a jednohlasně chtělo vědět, proč se toho odvažuji, proč se opovažuji, proč chci zneškodnit a zne-
tvořit něco tak lidského, proč to činím právě dnes, v době hrůz, proč činím v hodinách netvorností 
zrůdu ještě z toho posledního, co zbylo, co je lidské“ (Kolář 36).

46 Na rozdíl od umění modernistického nejsou díla post-kulturní, která oslavují ty nejcharakte-
rističtější rysy prostředí (v tomto případě devastaci významovosti), vnitřně rozporná. Srov. na př. 
básnickou sekvenci amerického modernisty Harta Cranea (1899–1932) The Bridge (Most, 1930).

47 Medium zde zásadně proměňuje ontologický status toho, co presentuje; „Role obrazu je 
vysoce dvojznačná. Protože událost zároveň zvýrazňuje a zároveň ji bere jako rukojmí. Funguje 
jako nekonečné znásobení a současně jako diverse a neutralisace (tak jako se to stalo s událostmi 
z roku 1968). Na to se vždy, když se mluví o nebezpečnosti medií, zapomíná. Obraz zkonsumuje 
událost v tom smyslu, že ji pohltí a předloží ji ke konsumaci. Jistě, obraz dává události novou 
působnost, ale už jako události-obrazu“ (Baudrillard, „Duch“ 91). 

48 V této souvislosti je možno zmínit několik ilusí, které v dnešním prostředí přetrvávají jako 
nostalgické a útěšné vzpomínky na moc moderní. Jednou z nich je dnes zcela neskutečná hrozba 
policejního státu; rozptýlená, měkká moc mas plní jeho funkci mnohem účinněji. Druhou je pomýlené 
přesvědčení o všemocnosti sdělovacích prostředků. Informace jsou sice zpravidla znečištěné, míra, 
v jaké se manipuluje s lidskými názory, je ve skutečnosti zanedbatelná. Jak zdůrazňoval Marshall 
McLuhan, media nás neutvářejí svým obsahem, ale samotnou svou povahou; nediktují nám, co si 
máme myslet, ale podstatně určují, jak vnímáme, cítíme a myslíme. Vůči svému obsahu, tedy vůči 
myšlenkám, názorům a postojům, jsou sdělovací prostředky v podstatě lhostejné. Obsah je dán 
soudobým kulturním prostředím; sdělovací media informují pouze o přesvědčeních, domněnkách 
a podezřeních těch nejprůměrnějších lidí. Sdělovací media nemohou provádět všeobecnou 
indoktrinaci, sdělují totiž to, co si všichni myslí, co už všichni vědí – jejich funkcí je především 
útěšně přitakávat a stvrzovat.

49 „Desolation Row“ rozhodně nelze chápat jako obraz „kafkovského světa“ (Heylin, Behind 
219); soud, o němž se Kafka domníval, že nad námi ve věkověčné současnosti probíhá, v post-kul-
tuře nahradil netečný, ale zároveň absolutní osobní dohled.  

50 Srov. působivý verš Vladimíra Vokolka „Člověk se neujal“ (16). Básník se zde sice vyjad-
řuje především ke zcela určitému dějinnému kontextu, duchovní situace, již popisuje, je ovšem 
post-kulturní.

51 „Válka se stala prostředím naší doby“ (McLuhan, Probes 381); „Nevyjádřeným poselstvím 
zpráv z každého koutu zeměkoule je, že svět se stal jedním městem. KAŽDÁ VÁLKA JE VÁL-
KOU OBČANSKOU“ (McLuhan, Probes 210–211).

52 Volně jsou zde parafrasovány verše Vladimíra Vokolka: „zbyl jenom bezdějinný / anekdo-
tický, anonymní lid“ (27).

53 „Obecenstvo […] utváří a ovládá umělecké dílo“ (McLuhan, Probes 234–235).
54 Průběh turné je dobře zdokumentován; roku 1998 se oficiálního vydání dočkala nahrávka 

proslulého koncertu v anglickém Manchesteru, kde se obecenstvo pokoušelo vystoupení přerušit 
hlasitým bučením a tleskáním. Jakýsi folkový purista na Dylana zakřičel „Jidáši!“; rozladěný umě-
lec poté doprovodné skupině nařídil, aby „hrála sakra nahlas!“  

55 Na konci šedesátých let si Ginsberg v básni „Napříč Amerikou“ (Crossing Nation, 1968) 
povzdechl: „Dylan se politicky odmlčel, je v klidu – / má dítě, je chlap –“ (Ginsberg, Neposílejte 
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218; Ginsberg, Collected 507). Ginsberg se jistě nedomníval, že Dylan politické názory přestal mít, 
mrzelo ho, že je přestal prosazovat svým dílem.

56 Dylan této poslední utopii, jak kvasi-ideologii šedesátých let výstižně nazval Jean-Claude 
Carrière, prostě nevěřil. Ačkoli Dylanovy písně hráli na festivalu ve Woodstocku jiní, mnozí post-
-kulturní theoretikové tohoto hnutí, jako na př. John Bassett McCleary ve své Hippie encyklopedii 
(Hippie Dictionary, 2002), považují Dylana za „předního mluvčího éry hippies“ (164).

57 Viz na př. texty písní „It Ain’t Me, Babe“ (Já to nejsem, miláčku) z alba Another Side of Bob 
Dylan nebo „What Was It You Wanted?“ (Co jsi to chtěl?) ze studiové nahrávky Oh Mercy (Smilo-
vání!), vydané roku 1989.

58 Stranou tohoto textu většinou musí zůstat hudba. Jak v klasickém díle O hudebním krásnu 
(Vom Musikalisch-Schőnen, 1854, 1902) přesvědčivě dovodil estetik a hudební kritik Eduard 
Hanslick (1825–1904), hudba je pojmově bezobsažná; komponování není „překládání myšlenkové 
látky do tónů“, tóny „ve skutečnosti jsou nepřeložitelnou prařečí samou“ (119). „Bezobsažnost 
hudebního umění plyne prostě z toho, že skladatel je nucen myslet v tónech, kdežto jakýkoli poj-
mový obsah je myslitelný výlučně ve slovech“ (119). Hudba obsah má, „leč výlučně hudební“ 
(120); ovšem „pro naše myšlení, usebrané do obsahově určitých pojmů, nemá pojmenovatelný 
obsah“ (116). Hudba jakožto jediné nemimetické umění (Hanslick 115) je, jak poznamenal George 
Steiner, absolutně označující (Steiner, Errata 66–79). S její relativní bezobsažností souvisí jednak 
charakteristická smyslovost („tím, že tóny mohou říkat jenom to, čím jako znějící jev samy jsou, 
je její veškerá výpověď již od prvopočátku situována do sféry estetična jako říše smyslového bytí, 
sdělování, vnímání a cítění,“ Eggebrecht 22) a rovněž specifická osobní účinnost – „účinek hudební 
skladby může každý procítit a pojmenovat, jak mu to vyhovuje“ (Hanslick 113). Hudbu lze proto 
snadno personalisovat. Z těchto důvodů se hudba jako hudba populární mohla stát společensky 
nejváženější a zároveň nejzávažnější post-kulturní uměleckou formou.

59 O rozměrném plátnu s jedním ze střílejících Elvisů, které mu Warhol daroval, se Dylan vyjad-
řoval velmi nelichotivě: „Nesnáším to!“ („A Night with Bob Dylan“ 32). Ze soudobých amerických 
pop-artových výtvarníků si Dylan více cenil díla Reda Groomse (Dylan, Kroniky 250–251; srov. na 
př. Robinson). Je příznačné, že ačkoli se Andy Warhol nikdy nestane součástí tradičně vnímaných 
dějin umění (Baudrillard, Dokonalý 91), je jednou z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osobností 
americké post-kultury. V této souvislosti je třeba dodat, že do tradičních dějin umění – přes veške-
rou autorovu snahu – nemůže vstoupit ani dílo Dylanovo.

60 Tarantule byla napsána roku 1966, oficiálně ale vyšla až roku 1971.
61 Dvě takové knihy byly vydány i v českém překladu – Dylan: 100 písní a fotografií (2010) 

a Bob Dylan: Ilustrovaná biografie (2011).
62 Porovnávat jeho písňové texty s básněmi na př. Johna Keatse, jak to činil George Steiner 

(Steiner, Lessons 143), je proto nepatřičné.
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Autorské poznámky
K metodě. Jsem přesvědčen, že analysa zpředmětňuje, je mocenským nástrojem panství nad rozebí-
raným dílem; opanovaný je ovšem rovněž každý, kdo takto ke světu přistupuje. Zajímá mě význa-
mová dynamika díla v živých kulturních souvislostech, promýšlení a jeho projadřování, nikoli 
výpočty a výčty. V nejmenším si nečiním nárok na positivní objektivnost, postupuji intuitivně. 
Psaní je pro mě hledání způsobu, jak myslet.

K pravopisu. Na rozdíl od běžné české ediční praxe považuji samotné tvary slov za význa-
muplné. Očekávání veřejnosti, ani odborné, pro mě v tomto ohledu nejsou podstatná. Zvolenému 
pravopisu bezostyšně přizpůsobuji i citované texty. Redakci časopisu děkuji, že respektovala moje 
právo určovat podobu vlastní práce.

Není-li uveden překladatel, jde o překlad autorský. 

Esej věnuji Petru Mikešovi.  
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