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Z
ačalo to u Adama  
a dodnes nás, chlapy,  
občas píchne na levé 
straně (bolest bývá- 
vala ostřejší kolem  

8. března), když si na to vzpomene-
me. Také Bible staví muže do pozice 
vládce, o ostatních náboženstvích 
nemluvě. Jsme zkrátka bojovníci  
a pořebujeme chránit – vlast anebo 
rodinu. I když přiznejme si: svět, 
jehož vývoj řídíme hlavně my muži, 
se spíše řítí než kvete.
   V muzice se to však všechno trochu 
prolíná. Feminismus jako fenomén 
začíná již s prvními protagonistkami 
v oblasti prosazování ženské rovno-
právnosti (Šárka, Božena Němcová, 
ale i Johanka z Arku). Již v roce 1795 
v Americe existuje píseň s názvem 

„Práva ženy“ připisovaná anonymní 
autorce přezdívané A Lady, ale prá-
vo volit získají lidské samice v USA 
po tvrdém boji až v roce 1920. 
V Anglii a u nás již o dva roky  
dříve, ve Francii až v roce 1945.

„Příroda tomu tak chtěla, aby ženy 
byly našimi otrokyněmi... Ony jsou 
naším vlastnictvím, ne my jejich. 
Patří nám, stejně jako stromy plo-
dící ovoce patří sadaři. Co je to za 
šílenou myšlenku, požadovat rov-
noprávnost pro ženy. Ženy nejsou 
nic jiného, než stroje na výrobu 
dětí.“ (Napoleon Bonaparte)
 
Když byl rock a pop 
ještě jazz a blues...

Již v době mezi válkami se ženy  
v k tématu soužití s mužem vyjad-
řovaly také písní. Byly to často 
projevy spíše feminní, zdůrazňu- 
jící ženskost a touhu po chlapovi, 
co nezklame v posteli. První čistě 
ženské kapely se jmenovaly na-
příklad Blue Blells, The Harlem
Playgirls anebo třeba Phil Spi-
talny’s Musical Sweethearts 
(Hudební boubelky Filipa  

Spytalného), a tak dnes těžko od-
hadneme, jednalo-li se o upřímnou 
zpověď, či poptávku (mužského) 
trhu. I když taková Memphis  
Minnie, Barrell House Annie,  
Ida Cox, ale třeba i Bessie Smith  
se s tím v textech příliš nepáraly:

Ty můj taťko si osmahlej a krásnej
A na vejlet mne vezmeš to svou  
bugynou
Když mne obejmeš a líbáš
Cejtim andílky jak mi běhaj po páteři
A co mám na Tobě nejraději
Že nikdy nezklameš, když cvrlíci 
cvrlikaj
Nejsi žádnej papež, jenom stará  
dobrá duše
Hořím po Tobě a tom Tvym BUGGY 

V té samé době ale už vznikla  
kupříkladu píseň Strange Fruit  
kritizující rasovou segregaci a lyn-
čování, kterou později proslaví  
(i když firma ji odmítne oficiálně
nahrát) Billie Holiday:

Zdejší stromy rodí podivné ovoce
Krev lpí na listech i na kořenech
Černá těla houpají se v teplém  
jižním větru 

JE MÚZA 
RODU 
ŽENSKÉHO?
ANEB S FOTOBLESKEM  
NAD FEMININITOU 
A FEMINISMEM V ROCKU & POPU  1. ČÁST
TEXT    MICHAEL KYSELKA        FOTO  ARCHIV

Musíš, brachu, umět zapřít svoje ego (abys jej mohl prosadit). Taková myšlenka ženskou nenapad- 
ne, nanejvýš tak jednoho uhranout jako bludička nad bažinami. To bych ještě bral, ale křehotinka 
s vřeštící kytarou, neřkuli s kopačkou na nožce či s boxerskou rukavicí na pacince k zulíbání?

Po druhé světové válce se vedle 
countryově melancholické Patsy 
Cline a popových hvězd jako Judy 
Garland či Loretta Lynn objevují  
i svéráznější protagonistky – napří-
klad Peggy Lee. Ta nejenže zpívala 
a skládala (i filmovou hudbu)  
a nahrála první koncepční alba, ale 
jako první žena skloubila jazz s po-
ezií a dle slov k feminismu se hlásí- 
cí herečky Bette Midler „strčila do 
kapsy všechny ty oslavované beat-
nické dekadenty, rozuměj Kerouaca, 
Corsa, Ferlingettiho atd.“
   Výraznou ženskou interpretkou 
vyžadující respekt byla Aretha 
Franklin a krom ženské rovnopráv-
nosti již i na politické dění zaměřená 
Odetta, kterou Martin Luther King, 
Jr. osobně prohlásil za „královnu 
americké folkové hudby“, aby pak 
připravila půdu pro svoji pokračo-
vatelku a Dylanovou inspirátorku 
Joan Baez.

Prokletí či osvícení?
Šedesátá léta znamenají, také díky 
masovému využití antikoncepce, 
radikalizaci a legitimizaci feminis-
mu, nastává tzv. druhá vlna a zde  
už můžeme lépe (ne vždy) rozdělit 
sféru feminismu a femininity. 
   Do té první patří určitě Janis Jop- 
lin, politicky nekorektní (otevřeně  
i prostřednictvím knižních publika- 
cí se spekuluje, že ji podobně jako

Hendrixe a Morrisona zavraždila 
CIA) diva s hlasem raněné kojotice, 
co mění muzikanty jako studnař 
ponožky. 
   Nina Simone 
byla aktivistkou 
hnutí Black 
Panthers a zná-
má svým výro-
kem „Raději 
bych hrála na 
kulomet než na 
piano.“ V boji  
za lidská práva se prosadila také 
písní To Be „Young, Gifted And
Black“ (Jaké to je být „mladá, nada-
ná a černá“). Dále sem náleží Betty 
Davis, druhá manželka Milese Da-
vise (na jehož hudební vývoj měla 
enormní vliv), velmi ctěná v muzi-
kantských kruzích (podobně jako  
u nás žijící anglická zpěvačka Joan 
Duggan) – sexuálně otevřená, na-
hrávala s top hráči své doby (od 
Hendrixe po Hancocka), mimo jiné 
i píseň Anti Love Song. Svoji ságu 
ponížení a vítězství absolvuje také 
Tina Turner, kterou manžel během 
„passionate“ písní nutí na podiu 
simulovat felaci. Dívčí kapely Fanny 
a Birtha zase spojovaly bigbít s hard 
rockem a realizovaly tak motto fe-
minsmu: „Jsme každá krásná a je 
nádherné uvědomit si svoji sílu a 
vyjádřit to muzikou.“ 
   Na konci šedesátek, rocku  
a popu a vlastně všeho jaksi trčí 
kapela čtyř sester The Shaggs. Dív-
ky Zappou a později i Cobainem 
velebené, zbytkem světa litované 
coby oběti despotického otce – ten 
je prý třískal jako starý Jackson 
malého Majkla. Dcery šťastně v po-
divné disonantní kráse s (na první 
poslech) úplně rozpadlou rytmikou 
pějí v dvouhlasu:

Kdo jsou naši rodiče?
Jsou to ti, jimž na nás záleží.

Kdo jsou rodiče?
Ti, co pro nás stále bdí.

Prototypem půvabné 
písničkářky, která v tex-
tech rozebírá ženská  
témata, byla například 
Carly Simon. Kana- 
ďanka Joni Mitchell  
se kamarádila nejdříve 
s písničkáři kolem party 

Crosby, Stills, Nash & Young a poz-
ději si užívala přízeň jazzmenů, 
například čaroděje bezpražcové 
basy Jaca Pastoria, aby otevřela  
celý nový žánr – nejdříve folkové  
a později jazzové milostné balady  
a také píseň ekologickou jako v pří-
padě Big Yellow Taxi:

Vydláždili ráj a zřídili na něm  
parkoviště
S růžovým hotelem. butikem  
a vyhřívaným bazénem
Je to prostě tak – nevíme co máme, 
dokud to neztratíme

Na nedostatek mužské pozornosti 
si rozhodně rozhodně nemohly 
naříkat holky z kalifornské Family 
Charlese Mansona, ale při poslechu 
jejich dětských jakoby staroanglic-
kých zpívánek člověku i dnes běhá 
mráz po zádech.

Léta sedmdesátá  
a osmdesátá
V první řadě a s basou v ruce stojí 
malá, pevná a sebejistá Suzi Quatro 

(její první kapela se v roce 1964 
jmenovala The Pleasure Seekers, 
Hledačky radosti) a její nástupkyně 
Joan Jett, přestože Runaways (ka-
pela, v níž působila spolu s Litou 
Ford, než se obě daly na sólovou 
dráhu) průkopničily v oblasti „čis-
tého“ hetero-rocku. Přesto jsou 
dnes připomínány jako jedna z prv-
ních dívčích, nestoudně vykořisťo-
vaných kapel v drtičce šoubyznysu, 
pod konstantní hrozbou nahrávací 
firmy (přestože jejich manažerem  
a primárním tyranem byl mocný 
Kim Fowley, revoluční duch, skla-
datel a performer), že půjdou k le-

Rock je oblast rebelie vůči  
bažinám společnosti/kultury/
civilizace/tradičním hodnotám,  
co zbržďují pokrok... Být feminist-
kou je tedy „normální“. (Eliška  
Kohoutová – kapela Stillknox)

Když mne drahoušek Barry (Ma-
nilow) zasvěcoval do tajů „cool“, 
kde byl hlavně Miles Davis a Chet 
Atkins, tak jsme se zákonitě do-
stali k beatnikům, a tam všude 
figurovali samí chlapi. A přitom
Peggy Lee je všechny strčí do 
kapsy. (Bette Midler, když vydala 
album písní od Peggy Lee)

Už jako malá holka jsem milovala 
hudbu a ideologii riot grrrlz, ale 
nenáviděla jejich módu. Ta infanti-
lita ve vohozech na mě byla moc. 
Chtěla jsem Courtney Love oble-
čenou jako Joan Jett, ne jako 
mrkací barbínu se sichrhajckou...
(fanynka rg) 

Bůh má jedinou omluvu – že 
neexistuje. (v 60. letech oblíbený 
feministický slogan, jeho  
autorem je zpěvák a skladatel 
Roy Harper)

„Mami, on mě mlátí do krve. Držel 
mi pistoli u hlavy a přinutil dělat 
hrozný věci. Přinutil mě, abych 
měla sex s ženama a s jinejma 
mužema. A teď mluví o sexu se 
zvířatama. Musím pózovat nahá 
pro fotografy, dělá ze mne prosti-
tutku. Pořád mi vyhrožuje, že mě 
zabije. Vyhrožoval mi dokonce, že 
zabije tebe a tátu.“
„Ale Lindo, on je tvůj manžel.“

Z autobiografie Lindy Lovelace,
jedné z „průkopnic“ pornofilmu  
v Deep Throat (Hluboké  
hrdlo), v roce 1972.
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du, nuceni k sexu i odříkání. Větši-
nou jim nebyla dopřána ani pořád- 
ná zvukovka. Naoko „fuck it – let’s 
rock!“, ve skutečnosti parta ner- 
vózních vyděšených holek. Přesto 
se prosadily i na losangeleské pun-
kové scéně a později jely šňůry spo-
lečně s kamarády, v civilu jakž takž 
normálními The Ramones.

   Madonna, jež 
kdysi začínala ja- 
ko back vokalist-
ka u Ozzyho, to 
řekla rovnou: „Mám ambice, vím, 
co chci, a jdu si za tím. To ze mne 
ve vašich očích dělá mrchu, no  
a co?“ Ve videoklipu k písni Like  
A Virgin políbí před hořícími kříži 
černého Ježíše, aby se pak sama,  
o čtvrtstoletí později, dávno po 
tom, co dosáhla absolutní kariérní 
špičky a kdy církev již téměř po- 
zbyde moci, uchýlila k židovskému 
učení kabala a k józe. Nekoncertuje 
v pátek a je šťastná – před Madon-

nou bodovali v žebříčcích 
chlapi, dnes jsou to ženy.
   Hudebnicí i autorkou 

slov, jež inspirovala celou moderní 
fázi feministického hnutí v rozmezí 
mezi tzv. druhou a třetí vlnou, byla 
Patti Smith. Spjata s „prdelí světa“, 
New Yorkem, obzvláště se čtvrtí 
Greenwich Village a kostelem Sv. 
Michaela, kde pořádala svá čtení, 
sama se ale za feministku nikdy 
nepovažovala. Její debutová LP 
Horses bývá někdy prezentována 

coby nejlepší deska všech dob.  
Pro Čecha budiž bonusem, že na  
ní hraje mladičký a vždy charisma-
tický Ivan Král ještě s bujarým há-
rem. Patti inspirovala kromě jiných 
(například Marilyn Manson) i další 

dámu v poli, P. J. Harvey, s níž má 
jedno společné: v davu ji ani nepo-
střehnete, ale jak z pódia zazpívá 
první slovo, jste rázem konsterno-
váni. Souputnicí Patti, která jako 
první vystoupila v delším triku  
a bez kalhotek, byla Debbie Harry, 
zpěvačka skupiny Blondie. 

Být či zabít
 Mnohem dramatičtější ozón ovíval 
na pódiu číro divoženky Wendy  
O Williams. Byla přezdívaná krá-
lovna shock rocku, typická Ameri-
čanka, jež strávila pubertu v Evropě 
coby tanečnice s kočovnými cikány. 
Po návratu do USA se stala „anti 
artistkou“ a koncerty její kapely 
Plasmatics patřily k nejdivočejším. 
Nadšenými fandy se stali všichni 
členové Kiss a také Lemmy Killmis-
ter, který jí věnoval píseň. Poslední 
léta před spácháním sebevraždy 
strávila coby veterinární asistentka 
toužící po klidu. Sama vegetarián-
ka, byla velkou bojovnicí za práva 
zvířat. Poslední rozloučení proběh-
lo v klubu CBGB.

   Silným vztahem k fauně a proti 
týrání zvířat se svojí tvorbou zasa-
dila Lene Lovich (narozená jako 
Lili-Marlene Premilovich v Det- 
roitu ve státě Michigan), v Anglii 
žijící zpěvačka a saxofonistka s ty-
pickým novovlnným hitem Lucky 
Number. Od ní je už jen krůček  
ke kdysi východoněmecké hvěz- 
dě Nině Hagen (nahrály společ- 
ně provegetariánskou píseň Don’t  

Kill The Animals) a třetí „bábušce“, 
v tomto případě spíše víle z po- 
hádky, Kate Bush. Ta se už v 70. 
letech, ve svých devatenácti, stává 
vůbec první autorkou-interpret-
kou nejúspěšnějšího alba roku 
(hrají na něm hudebníci z kapely 
Cockney Rebel) a právě teď nás 
tajemnou bárkou převáží skrze 
anglickou mlhu daleko od země 
rocku – do říše diska.

Kočka ze Záběhlic
V záři blikajících reflektorů zde
tančí s vláčností sobě vlastní a hla-
sem až podezřele hlubokým, na 
Bachovy do diska upravené Brani-
borské koncerty poeticky a sebe- 
vědomě zpívá Amanda Lear.

Toto je má Alfa Beta
Jelikož čas běží 
a věci se v mém světě mění
Zde je nová abeceda pro děti mé 
generace
Každé slovo má pro mne svůj význam
Ale každá generace si stejně dosadí 
podle nálady
Svůj vlastní do své doby

A znamená absolutně všechno
B bionický a Bach
C claustrofobie 
a D je divnej starej chlap
E znamená všichni (everyone)
F je plná čelní (full frontal)  
a přátelé (friends)
G znamená nechat se rozvést  
(getting a divorce)

H horem a nikdy pádem
I – to je Ich přímo královské
J Jukebox a Sjetej (junkie)
v K se skrývá polibek (Kiss)
a pravá dáma začíná na L (Lady)
... a přirozeně M je pro Mne
N – nikdy více
O je přece ta famOsní stOry
P bolest a bída (pain and poverty)
Q je kvalita (raději než kvantita)
R rock and roll
S sexy a smutné
T Tě totálně vytočí
U znamená že Ty (You) jsi moje 
všechno
V takové malé voodoo
W kde a kdy (where and when)
X zní extrémně mysteriózně
Y (foneticky why – proč) je otázka, 
kterou si kladu neustále
Z je zero, nula, kterou dostaneš,  
když moji abecedu zapomeneš...

Toliko léta sedmdesátá. Již tehdy 
se začíná profilovat jedna z těch
legitimnějších protagonistek s vel-
kým „F“, Lydia Lunch, královna 
sarkasmu, Američanka. Lydia je 
prostě „no wave“ žena, nezařadi-
telná, nezkrotitelná. Mrkne jednou 
– herečka, mrkne podruhé – ča- 
rodějka z New Orleans, potřetí –  
a stojí před vámi Lída Lančová, 
rošťačka ze Záběhlic. V očích čer-
ným ohněm tarotského švabachu: 
„Nehraj si se mnou – tvůj chtíč  
je už dávno mým otrokem, jestli  
o tom nevíš. Anebo pojď blíž,  
když myslíš, chlapečku drsný...“ 
   Podobný voodoo půvab, ovšem 
v jiném hudebním rozměru, má 
naše Lenka Dusilová.
   Feministická poselství jsou v roc-
ku a popu často skryta v kontextu, 
někdy dokonce v subverzi a expli-
citě. The Motels, The Bangles, 
Waitresses, Bananarama, tam 
všude čteme mezi řádky: Nesměju 
se na tebe, ale tobě, blbečku. 

PŘÍŠTĚ: DEVADESÁTKY, RIOT 
GRRRLZ, SOUČASNOST  
A FEMROCKERKY V ČECHÁCH.

Image a skutečná osoba jako by 
se často vůbec neznaly...

„Nevěřím, že by lidé měli právo 
sáhnout si na život bez hluboké-
ho zamyšlení a racionální sebe- 
reflexe trvající léta. Nicméně já
osobně věřím v právo každého  
se i v tomto směru rozhodnout  
a považuji to za jedno ze základ-
ních práv ve svobodné společ-
nosti. Pro mne hodně světských 
věcí nedává smysl a moje cítění 
ohledně toho, co dělám, zvoní 
silně a jasně mému vnitřnímu 
sluchu a místu, kde není „já“, kde 
je pouze mír. (z dopisu na rozlou-
čenou Wendy O Williams)
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Foto: 1. Ženy v roce 1918 de-
monstrují za právo volit, 2. Nina 
Simone, 3. Tina Turner, 4. Joan 
Baez, 5. Janis Joplin, 6. Podivný 
vzhled předčasného stárnutí byl 
patrný u dívek z Mansonovy 
„Rodiny“, 7. Linda Lovelace  
& Keith Moon z The Who,  
8. Madonna, 9. Joan Jett  
s kapelou, 10. Debbie Harry - 
ale jo, tak máte pravdu, jsou to 
jenom těsné spandexové kal-
hotky..., 11. P. J. Harvey,  
12. Amanda Lear, 13. Lydia 
Lunch, 14. Nina Hagen
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