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Souhrn

Tato bakalářská práce s názvem Náboženské hledání v populární hudbě 60. a 70. 

let  se  zabývá  tématem  spirituálního  hledání  u  vybraných  zpěváků  -  Boba  Dylana, 

Leonarda Cohena, Johnnyho Cashe, George Harrisona a Cat Stevense - v rozmezí dvou 

vybraných desetiletí.  Práce nejprve představuje kořeny,  jak hudební, tak náboženské, 

které  předcházely  situaci  60.  a  70.  let  a  následně  pokračuje  popisem náboženského 

hledání  u  vybraných  interpretů,  z  nichž  si  každý  v  daném  období  prožil  nějaký 

náboženský obrat.

Klíčová slova
křesťanství, judaismus, Hare Krišna, buddhismus, Islám, Bob Dylan, Leonard Cohen, 

Johnny Cash, George Harrison, Cat Stevens, Yusuf Islam, hudba, konverze



Abstract

This thesis called  The Spiritual Search in the Popular Music in the 1960s and 

1970s is focused on spiritual search of selected singers - Bob Dylan, Leonard Cohen, 

Johnny Cash, George Harrison and Cat Stevens - between two selected decades. First, 

thesis presents roots, both religious and musical, which preceded the situation in 1960s 

and 1970s and is followed by descritions of spiritual search of selected singers who in 

this period went through some religious experience. 
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Christianity,  Judaism,  Hare Krishna,  Buddhism,  Islam,  Bob Dylan,  Leonard  Cohen, 

Johnny Cash, George Harrison, Cat Stevens, Yusuf Islam, music, conversion
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Úvod

Jako téma mé práce jsem si vybral náboženské motivy v hudbě 60. a 70. let. 

Hudba  sama  o  sobě  doprovází  lidstvo  už  od  počátků  a  vždy  měla  své  specifické 

postavení.  Z  pohledu  religionistiky  je  to  velmi  zajímavé  téma,  kterému  se  ale  na 

akademické úrovní moc nevěnuje. 

Svoji práci bych rozdělil  na dvě základní části.  V první se pokusím nejdříve 

ukázat kořeny, ze kterých později čerpala atmosféru mnou vybraná desetiletí. Atmosféra 

šedesátých let nevznikla ze dne na den, pokusím se tedy poukázat na pár faktorů, které 

ovlivnili jak náboženskou, tak hudební situaci následujících let.

Ve druhé části bych se pak věnoval duchovnímu hledání pěti mnou vybraných 

interpretů - Boba Dylana, Leonarda Cohena, Johnnyho Cashe,  Yusufa Islama a Geroge 

Harrisona - v rámci 60. a 70. let.  Toto období jsem si nevybral náhodou, naopak, u 

všech vybraných interpretů v  této době došlo k  určitému zlomu v jejich náboženském 

životě, pokusím se tedy jak popsat jejich spirituální hledání, tak okolnosti, které je k 

němu  vedly  a  dále  se  zaměřím  na  případnou  zkušenost  konverze  a  náboženského 

prožívání. 

 Důraz přitom budu klást na jedinečnost zážitků každého interpreta, které se v 

závěru mojí  pokusím srovnat, popř. ukázat do jaké míry se jednalo o  dobový fenomén 

nebo jen jednotlivé případy.

Kořeny  jednotlivých  interpretů  se  poměrně  různí,  Žid  Dylan  uchvácen 

levicovým  folkařem  s  katolickými  kořeny  Woodym  Guthriem,  Cash  jako  vnuk 

baptistického  pastora  nacházející  víru  v  Nickajackské  jeskyni,  bohém  Cohen  z 

ortodoxní  židovské  rodiny,  Yusuf  Islam,  původně  Cat  Stevens,  popová  hvězda 

nacházející Islám, George Harisson,  původně silně ateistický „beatle”, později jeden z 

největších propagátorů hnutí Hare Kršna. 
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1. Situace 60. a 70. let

1.1 Odkaz 50. let - kořeny alternativní religiozity

Situace v USA šedesátých let nevznikla z ničeho nic. Je důležité si uvědomit 

kořeny, ze kterých hnutí šedesátých let čerpalo. Velký vliv na myšlenky nejen hippies 

měla bezpochyby beat generation, sdružení nonkonformních bohémských spisovatelů a 

básníků,  v  čele  s  trojcí  Jack  Kerouac,  William  S.  Burroughs  a  Allen  Ginsberg, 

vzniknuvší  v  druhé  polovině  50.  let  20.  století.  Hnutí  beat  generation  mělo  i  svou 

specifickou  religiozní  podstatu.  Jako  americká  kontrakultura  se  vymezovala  nejen 

nonkonformním  názorem  na  společnost  a  materialistické  požitkářství,  ale  také 

náboženským  hledáním  mimo  křesťanství.  Ať  už  šlo  o  Kerouacův  odklon  od 

katolicismu (ke kterému se na sklonku života opět vrátil)  směrem k zen buddhismu, 

nebo Burroughsův zájem o šamanské rituály - vždy se dalo mluvit o víceméně silný 

zájem.

Ginsberg, pocházející z židovské rodiny, se seznamuje s buddhismem už roku 

1953 prostřednictvím jedné z prací D. T. Suzukiho. Ginsbergův a Kerouacův přístup k 

zenu se poměrně liší,  „zatímco Ginsberg touží znovu zažít svou mystickou zkušenost,  

Kerouac se snaží praktikovat zenovou meditaci a každý den tráví nejméně dvacet minut 

v lotosové pozici”.1 Zde je však třeba podotknout, že i přes značný zájem o buddhismus, 

Ginsberg neopouští své židovské kořeny, a to ani ve své poetické tvorbě. Tak např. v 

letech  1957-1959  sepisuje  báseň  pro  svoji  zesnulou  matku  -  Kadish  for  Naomi 

Ginsberg,  jako náhradu za jeho absenci na matčině pohřbu, kde židovský Kadiš i přímo 

cituje.2 

Později  se  zde  budu  zabývat  otázkou,  nakolik  je  deinsistucionalizovaná  spiritualita 

vlastní i Dylanovi, Cohenovi a dalším.

Roku 1959 se Kerouac s Ginsbergem vydali navštívit D.T. Suzukiho,3 účastníka 

prvního  Parlamentu  náboženství  světa  r.  1893  v  Chicagu  a  jednoho  z  prvních 

1 F. Lenoir, Setkávání buddhismu se západem, s. 195.
2 J. Tytell, Nazí andělé, s. 249.
3    R. Field. “Buddhism & the Beat Generation” [online]

10



propagátorů zen buddhismu na západě. Suzuki oba ihned přijal. V ten samý den vyšla v 

USA i  Kerouacova kniha  The Dharma Bums,  podle  mého názoru  kniha,  která  je  v 

Kerouacově  tvorbě  nejvíce  protkána  neobuddhismem a  zároveň  jedna  z  knih,  která 

nepřímo ohlašuje budoucí situaci šedesátých let.4 

Už samotný název románu  The Dharma Bums5 je velmi typický obzvláště pro 

Kerouacův přístup k buddhismu a víceméně jeho romantizování do literární podoby.

Popisováním bujarých  večerů  plných  alkoholu,  drog  a  volného  sexu  přesně  vystihl 

velmi svéráznou a volnou fromu tzv. beat zenu.  Jednou z hlavních postav, která se v 

knize objevila, byl i Kerouacův přítel Gary Snyder.

Garyho Snydera lze vnímat jako pravděpodobně nejurputnějšího v buddhistické 

disciplíně. Oproti Kerouacovi a Ginsbergovi Snyder pravidelně meditoval a navštěvoval 

buddhistické centrum tradice džódo šinšů, kde se seznámil i s Alanem Wattsem,6 díky 

němuž   r.  1956  podnikl  svojí  první  studijní  návštěvu  Japonska.7 Tvrdé  studium  u 

zenových mistrů se jasně rozcházelo s bohémským zenem amerických beatniků, čehož 

si  byl  Snyder  samozřejmě vědom a neodpustil  si  i  kritiku svých amerických přátel. 

Narozdíl od Kerouaca a častečně i Ginsberga, Snyder buddhismus neopustil, naopak dál 

prohluboval svoje znalosti a v Japonsku, s malými přestávkami, zůstal až do roku 1969 

a stejně jako Ginsberg i on měl velký vliv na kulturu šedesátých let.

S jistotou lze tedy přiznat zásluhy představitelů beat generation jako propagátorů 

zen  buddhismu a náboženských tradic  obecně,  ještě  léta  před nástupem hlavní  vlny 

přejímání  východních  tradic  hippies  a  dalšími.  Podle  mého  názoru  byla  také 

propagátorská práce  Kerouaca a Ginsberga úspěšnější co do počtu sympatizantů, než o 

několik  let  dříve  práce  D.T.  Suzukiho,  přičemž  Suzukiho  velké  zásluhy  ve  všech 

ohledech nelze v žádném případě popřít nebo bagatelizovat. Jak práce Suzukiho, tak 

beat generation se odehrávala na jiných úrovních a je, tuším, zodpovězenou otázkou, do 

jaké míry lze srovnávat kvalitu jejich žáků. Jako jeden za všechny postačí názor Alana 

Wattse, že beatnický zen je pouze odvarem - na to, aby měl příchuť pravého zenu, je až  

4 srov. F. Lenoir, cit. dílo, s. 199.
5 česky např. J. Kerouac Dharmoví tuláci. 2. vydání. Praha,  2002. Maťa.
6 Alan Watts byl dalším velkým propagátorem a praktikujícím zen buddhistou. Už v roce 1936 vydal 

svojí první knihu The Spirit of Zen, na kterou dále navazoval dalšími pracemi. Mimo jiné The Way of  
Zen  (1957), Beat Zen, Square Zen and Zen (1959) a řadou dalších.

7 D. Lužný, Zelení bodhisattvové, s. 67.

11



příliš sebevědomý, subjektivní a silácký”.8

Stejně  tak  i  beatnikům  nelze  odepřít  celkové  zvýšení  zájmu  o  rozmanité 

náboženské tradice a jak ukážu později, jejich odkaz z padesátých let je velmi patrně 

viditelný i v následujících desetiletích a v podstatě přetrval až do současnosti.

1.2 Folkové hnutí

Stejně, jako se v padesátých letech v literárním prostředí proháněli beatníci, v 

hudebním světě  se  už  nějaký  čas  vyvíjelo,  mimo  jiné,  i  folkové  hnutí.  Za  největší 

postavy  amerického folku padesátých let  lze považovat Woodyho Guthrie a Petera 

Seegera. Jak Guthrie, tak Seeger se svého času angažovali v různých komunistických 

spolcích, od kterých však brzo upustili. Guthrie nikdy oficiálně členem žádného spolku 

nebyl  a ani nikdy nevzdal svých křesťanských kořenů, věřil  „v Ježíše, v Ježíše jako 

léčitele.  Ježíše  rozpoznal  jako podněcovatele  chudých,  jako někoho, kdo se odvážně 

odhodlal k nápravě  křivd.”9 Což pro něj jasně korespondovalo se sociální naléhavostí 

jeho textů a angažovanému poslání  folkové hudby vůbec.10 Guthrie  a jemu podobní 

“totiž z konglomerátu amerických lidovek zdůraznili jejich sociálně kritickou, levicovou 

orientaci,  zatímco gospely  podtrhly  její  náboženský charakter”.11 Seeger na tom byl 

podobně  a  i  když  později  než  Guthrie,  i  on  přidával  do  svých  písní   náboženské 

motivy,12 jejich podíl je však v Seegerově tvorbě zanedbatelný13. V jeho tvorbě stále a 

doteď převládá  politická angažovanost, zprvu ovlivněná i marxismem a stalinismem, 

od kterého ale Seeger brzy upustil.  

Folkové  hnutí  padesátých  let  navazovalo  v  neposlední  řadě  na  americkou 

náboženskou hudbu, spirituály, gospely, na tradicionalistické písně a folklór, reagovalo 

8 F. Lenoir, cit. dílo, s. 195.
9 J. Vojtková, Židovské a křesťanské kořeny v textech Boba Dylana, s.35.
10 srov. např. Guthrieho píseň Jesus Christ z roku 1940, kde Ježíše staví do pozice anti-kapitalisty, 

kterého na kříž přibíjí bankéři. Viz. Příloha č. 1
11 Z. Nešpor, Děkuji za bolest: Náboženské prvky v české folkové hudbě 60. – 80. let, s. 51.
12 srov. např. píseň Turn, Turn, Turn, kde Seeger přímo cituje Kaz 3:1-8. Viz. Příloha 2
13 Z. Nešpor, cit. dílo, s.60.
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na špatné sociální kvality života v USA. V následujícím desetiletí se folk stával stále 

více angažovaným i v otázce religiozity a to hlavně díky nástupu tzv.  guthrieho dětí, 

hlavně Joan Baezové a Boba Dylana.  Folk byl také tehdy velmi lákavý z toho důvodu, 

že  ještě  nebyl  masově  rozšířen,  oproti  tomu  rock'n'roll  už  byl  obchodním artiklem 

kulturního průmyslu. Folk nabízel volnost a možnost mluvit o angažovaných tématech, 

nebyl produktem, ale vyjádřením.

Folk byl rozhodně spontánní forma lidového umění. Byl tím pravým “kontra” 

oproti kulturnímu průmyslu,  kde jsou “produkty více nebo méně plánovitě vyráběny.  

Jsou  střiženy  podle  potřeb  masového  konzumu  a  ve  velké  míře  tento  konzum  také  

určují”14, folk byl naopak střižen podle potřeb sociálních.

1.3 Kontrakultura a hippies

Samozřejmě  nelze  jasně  ohraničit  jednotlivá  kalendářní  desetiletí   jako 

vyhraněné období. Důležitým mezníkem byl však rok 1965, kdy Allen Ginsberg svolal 

protiválečnou demonstraci  a navrhl,  aby byl  průvod ozdoben květinami.  Toto datum 

mělo znamenat vznik hnutí hippies a nástup nové kontrakultury. 

Psychedelické hnutí,  které  dalo hippies největší  přitažlivost,  už nějakou dobu 

fungovalo,  jednalo  se  však  o  malé  skupinky  experimentátorů  a  jednotlivce  -  např. 

Aldous Huxley nebo Timothy Leary už o pár let dříve sepisovali knihy, které se měly 

později stát stěžejními pro drogové experimentátory.

Zatímco beat generation byla z počátku poměrně úzká skupina lidí, hnutí hippies 

nabralo velmi rychle masovou podobu. Většina si patrně byla vědoma svých kořenů u 

beatníků,  mnozí  hippies  praktikovali  i  beatnický zen,  ale jich hledání  bylo  mnohem 

rozvětvenější a odkaz beatníků byl pro hippies pouze jedním z mnoha směrů, kterým se 

mohli vydat15.  Masovější hnutí hippies také potřebovalo další místa setkávání, zatímco 

pro beatníky to byli  především kavárny a podniky nevalných pověstí,  pro hippies se 

hlavním shromaždištěm staly ulice. Zde mohli  protestovat i meditovat.  “Znechucená 

14 M. Bek, Vybrané problémy hudební sociologie, s. 76.
15 J. Motl, M. Novák, „Náboženský rozměr kontrkultury“ In Dingir 2/2006, s. 52
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mládež  dozrála k  přijetí  duchovního  poznání.”16  250mg kyseliny lysergové a  zvuk 

manter nebo tzv. psychedelického rocku17 se tak na dlouhou dobu stal hnacím motorem 

celé jedné generace. 

V obrovské rozmanitosti spirituálního eklekticismu, který v 60. letech započal je 

poměrně těžké se orientovat, společným jevem však je bezesporu detradicionalizace a 

deinsitucionalizace  ve  většině  nově  vznikajících  spirituálních  hnutí.  Jak  však  dobře 

podotýká Michaela Ondrašinová: 

„Vymezení přesných hranic detradicionalizováně spirituality - koho/co lze počítat  za 
jejího zástupce a koho/co již ne - je znesnadněno nepřítomností  centrální organizace a 
jejich reprezentantů, oficiální doktríny, jasných  kritérií členství i zřetelně artikulované  
kolektivní identity.”18 

I tuto tezit o detradicionalizované a deinstitucionalizované spiritualitě však nelze 

v mém případě aplikovat obecně. Například ve společnosti ISKCON, vzniknuvší v roce 

1966, je institucionalizovanost více jak jasná. 

Zde  lze  také  polemizovat  s  Peterem  Bergerem,  který  uvádí,  že  pouze  díky 

náboženské institucionalizaci se náboženský prožitek nejen uchová, ale také přenese na 

další generace19, institucionalizace dodává náboženským názorům přijatelnou strukturu 

a zprostředkovává náboženský prožitek i mezi obyčejné lidi20.  Bergerova teorie, kterou 

aplikoval na abrahámovské tradice, by zde však nestačila. 

Kontrakulturu a hippies by šlo přirovnat k “různorodé množině jednotlivců nebo 

malých  skupin,  propojených  spíše  nějakou  sítí  myšlenek  než  formální  organizací,  

nespokojených s většinovou kulturou a hledající nějakou (náboženskou) alternativu”.21

Při bližším pohledu na kontrakulturu 60. a 70. let obecně nebo konkrétněji i   na 

samotné  hippies  lze  až  jednoduše  najít  velmi  rozvinutou  hierarchii,  řadu  autorit  a 

neskrytě náboženských prvků v hnutí jako takovém. 

Ať už šlo  o  teoretiky  jako  Aldous  Huxley nebo Timothy Leary,  hudebníky, 

16 S. D. Gosvámí, Prabhupáda, s. 183.
17 Odnož rockové hudby mající kořeny právě v psychedelickém hnutí. Mezi nejvýraznější interprety 

psychedelic rocku 60. a 70. let patří mj. Jefferson Airplain, Grateful Dead, The Doors nebo i pozdější 
The Beatles či Rolling Stones.

18 M. Ondrašinová. „Jak uchopit „neuchopitelné“: Diskuse o detradicionalizované spiritualitě.“ In D. 
Lužný - D. Václavík. (eds.)  Individualizace náboženství a identita. s. 119.

19 P. Berger, Vzdálená sláva: Hledání víry ve věku lehkověrnosti, s. 141.
20 Tamtéž. s. 143.
21 Z. R. Nešpor, D. Lužný, Sociologie náboženství. s. 133-134.
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spisovatele a básníky, které by šlo jednoduše označit na vůdce hnutí. Nebo někdy až 

„posvátné“ používání symbolu míru, hromadné opakování agitačních a protiválečných 

hesel nebo často velmi jednotnou uniformu batikovaného ošacení.

I  přes značnou snahu se vymanit  z konvenční  společnosti,  se postupem času 

kontrakultura stávala sama o sobě dosti konvenční, což podle mého názoru bylo jedním 

z důvodů, proč po roce 1969 tak razantně ztrácela  na síle  -  pro svoje sympatizanty 

ztratila dojem nonkonformity, stala se jednoduše dalším konformním proudem s jasně 

danými hranicemi -  začala se až nápadně podobat svému úhlavnímu nepříteli.

1.4. Kontrakultura nebo New Age?

Doba 60. a 70. let také předcházela něco,  o čem se později bude psát jako o 

New  Age. Ikdyž  mnozí  autoři  zahrnují  už i  60. léta do éry New Age, zde bych si 

dovolil souhlasit s Wouterem Hanegraaffem, který sice přiznává, že hnutí New Age 80. 

let výrazně čerpá z předešlých dvou desetiletí, ale je nutné se na tyto éry dívat odlišně.22 

Co bych asi nejvíce podtrhl je zřejmě fakt, že zatímco šedesátá léta představují 

jakousi špičku co do počtu drogových experimentů,  respektive jejich používání coby 

nástrojů pro zprostředkování spirituálních zážitků, v sedmdesátých letech toto pomalu 

vyprchává a následující desetiletí, 80. léta, už jsou pak zcela v jiném rámci.23 Až pak je 

podle mého názoru možno mluvit o New Age. 

Mnou  vymezené  období  bych  chápal  především  jako  vytváření  spirituální 

nabídky, na jejimž základě se mohl později postavit spirituální trh New Age. Cílem mé 

práce však není vymezovat pojem New Age, považuji ale za nutné se o něm alespoň 

tímto způsobem zmínit.

22 W. J. Hanegraaf, New Age religion and Western Culture, s. 11.
23 srov. např. Z. Vojtíšek. Hnutí nového věku. In Dingir 2/2003 s. 46.
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1.5 Folkoví revivalisté a jejich „kult“

Stejným způsobem, jak jsem popsal výše kontrakulturu, potažmo hippies, by šlo 

nahlížet i na folkové hnutí. I přes velký respekt ke svým předchůdcům jako byli Guthrie 

nebo Seeger, se nová vlna folkařů, nebo folk-rockařů od jakéhokoliv marxismu nebo 

dokonce stalinismu silně distancovala už od samotného počátku. Tématem hudebních 

revivalistů  šedesátých  let  se  staly  ekologické  problémy  a  samozřejmě  válka  ve 

Vietnamu.24 Spirituální motivy v textech stále přetrvávaly a sílily. 

Folková hudba na počátku šedesátých let také umožnila další důležitou věc: 

„Otevřela hledaný prostor pro ty, kteří měli a chtěli něco říci, ale v žádném  
jiném druhu populární hudby pro to nenašly odpovídající možnosti. [...] Folk byl v této  
téměř jediným druhem hudby, v níž bylo opravdu možné zpívat o něčem. A tak se stal 
záhy  přirozeným  útočištěm  lidí,  které  jeden  z  kritiků  výstižně  nazval  zatoulanými 
básníky.“25

Folkové hnutí se samo o sobě se velmi brzo stalo kultem. Některé písně se de 

facto  staly  modlitbami.  Zde  by  se  znovu  hodilo  Bergerovo  tvrzení  o  nutnosti 

institucionalizace, zmiňované výše. A zde by také platilo. Hudební hnutí fungovalo jako 

živoucí a rostoucí organismus. Plnilo se sociálními a spirituálními tématy a dále je i 

rozšiřoval. Dylan, Cash, Cohen, Stevens, Harrison - jejich sláva brzo přerostla v jejich 

až kultické uctívání, staly se hudebními svatými a to i přes svoji nevůli. Úryvky nebo i 

celé jejich texty se staly magickými zaklínadly. Jejich plakáty svatými obrázky. Jejich 

koncerty se staly rituály. Jediné, co hudební hnutí postrádalo, byla jednotná mytologie a 

zprostředkování transcendentna26. 

Je nutné podotknout, že tento kult byl vytvářen spíše fanoušky, než samotnými 

interprety. Když tedy Hanegraaff cituje Dylana27, z kontextu vyznívá, jakoby se Dylan 

sám se cítil být vůdcem hnutí, opak je však pravdou28. Velmi záhy také i hudební hnutí, 

stejně jako hippies, nabralo masový charakter.

24 Z. R. Nešpor, Děkuji za bolest, s. 65.
25 L. Dorůžka, Panoráma populární hudby 1918-1978, s. 91.
26 srov. Z. R. Nešpor. Česká folková hudba 60.-80. let 20. století v pohledu sociologie náboženství. In. 

Sociologický časopis/Czech Socilogical Review. 1/2003, s. 90.
27 W. J. Hanegraaff, cit. dílo, s. 11.
28 srov. L. Dorůžka, cit. dílo, s. 93.
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1.6 Transpersonální psychologie

 Tehdejší  snaha  distancovat  se  od  křesťanské,  náboženské,  tradice  a  být 

nenáboženský, ale spirituální29, s sebou přinesla mimo jiné i chemickou mystiku.  To 

samozřejmě nemohlo uniknout ani psychologům, kteří se začali tzv. změněnými stavy 

vědomí (altered states of consciousness) zabývat. Hlavními propagátory se stala trojice 

Aldous Huxley,  Timothy Leary a  samozřejmě Stanislav Grof,  ačkoliv,  jak podotýká 

Říčan,30  už z dřívějších dob nelze opomenout ani klasika Williama Jamese.31 

Prožitky,  které  výše  zmínění  prožívali  na  LSD,  bezprostředně  pojali  jako 

náboženské. A byla to právě transpersonální psychologie Stanislava Grofa, která přišla s 

termínem změněných stavů vědomí - altered states of consciousness, coby termínem pro 

své empirické studium,32 z nichž ještě Grof vyčlenil tzv. holotropní stavy, jako stavy 

rozšiřující vědomí. Těm také věnuje většinu svojí práce.

Grofova práce v šedesátých letech bezesporu charakterizuje dobovou atmosféru. 

Stejně jako jiní, i Grof odmítá organizované náboženství, náboženskou hierarchii bere 

jako škodlivou pro lidskou spiritualitu, protože člověka odrazuje od prožívání přímých 

duchovních zážitků.33 Grof se naopak rozhodl svojí prací mystické zážitky vymanit z 

rukou  několika  zasvěcenců  a  seznámit  s  nimi  i  širokou  veřejnost.  Díky  tomuto 

„odmagičtění“  spirituálních  prožitků  mělo  už  psychedelické  hnutí  60.  let  pro  nové 

sympatizanty velkou přitažlivost.

29 P. Říčan označuje za inspirátora populárního sloganu šedesátých let „not religious, but  
spiritual“Abraham Maslowa. Maslow také označil náboženské organizace za „zbytečné nebo 
dokonce nebezpečné“, viz. P. Říčan, Psychologie náboženství a spirituality, s. 234.

30 P. Říčan, cit. dílo, s. 52.
31 srov. W. James, Druhy náboženské zkušenosti, s. 229-230.
32 W. J. Hanegraaff, cit. dílo, s. 51.
33 Tamtéž.
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2. Náboženská rovina v textech a osobním životě vybraných interpretů

Předešlé části jsem věnoval kontextu doby, v následujících částech se pokusím 

mnou  vybrané  zpěváky  -  Dylana,  Cashe,  Stevense,  Cohena,  Harrisona  -  do  tohoto 

kontextu zasadit. Důraz přitom budu u každého interpreta dávat hlavně na posloupnou 

linii jeho spirituálního vývoje a budu se snažit zachytit hlavní momenty jeho duchovní 

cesty, což považuji v této práci za nejdůležitější, ostatně jak uvádí i R. Otto: 

„Místo ,epigenetických'  a jiných konstrukcí průběhu vývoje je  třeba vyhledat  
ony  opomíjené  momenty,  ony  ,popudy',  a  ukázat,  podle  jakých  analogií  mohou  
motivačně působit, čili je třeba sledovat řetěz popudů, který probudí pocit posvátna.“34

A jak dále podotýká například L. Muchová, že i 

„teologie si je tedy velmi dobře vědoma toho, že na procesu konverze se podílí  
silně antropologické a sociální momenty. Řečeno již jazykem psychologie náboženství,  
dotýkají  se  v  něm  navzájem  lidská  imanence  (tedy  vše  to,  co  vychází  ze  struktury  
osobnosti člověka) s transcendencí.“35

2.1 Bob Dylan

Prvním interpretem, kterého jsem zvolil je Bob Dylan. Dylan v sobě spojuje vše, 

co patří k šedesátým a sedmdesátým letům - folk, rock, drogy, spiritualitu a konverzi, 

rozhodně ho tedy v tomto období nelze nezmínit.

Dylan se narodil do židovské rodiny 24. května 1941 v americké Minnesotě jako 

Robert Allen Zimmerman. Už od útlého mládí byl tedy v kontaktu s Tórou, naučil se  i 

částečně hebrejsky. V deseti letech začal hrát na piano, foukací harmoniku a později i na 

kytaru. V roce 1954 prošel bar micva.

Roku 1959 se Zimmerman stěhuje do  Minneapolisu36,  kde začne navštěvovat 

Minnesotskou  Univerzitu.  Toto  je  možné  brát  hlavně  jako  únik  před  povrchní 

34 R. Otto, Posvátno: Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě, s. 56.
35 L. Muchová, „Některé psychologické aspekty konverze z pohledu náboženského pedagoga“ In. J. 

Hanuš, I. Noble (eds.) Konverze a konvertité, s. 71.
36 Dylan o sobě za dobu svého veřejného působení rozšířil řadu fám. Jednou z nich byla i ta, že vyrůstal 

jako sirotek v Mexiku. Rodný Hibbing pro něj měl navždy zmizet.
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spořádaností amerického maloměšťáctví,37 nikoliv však před svým židovství.38

Od roku 1960 by se dala datovat jeho dráha folkového zpěváka. S akustickou 

kytarou začal vystupovat po barech. Začala také doba, kdy Zimmerman započal boj se 

svým  židovstvím  a  začal  žít  bohémský  sekulární  život.  Změnil  si  jméno  a  začal 

vystupovat nejdříve jako Robert Allen, záhy jako Bob Dylan. 

V roce 1961 se Dylan stěhuje do New Yorku a vydává se hledat do New Jersey 

svůj  idol Woodyho Guthrie.  Velmi  nemocného jej  navštěvuje v nemocnici  a u jeho 

postele mu zpívá písně. Pohled na smrt nemocného Guthrieho Dylana velmi ovlivní, 

mimo jiné Guthriemu věnuje píseň Song To Woody na svém prvním albu39, které vydává 

o  rok  později  na  vydavatelství  Columbia  Records,  kam  se  nechal  upsat  Johnem 

Hammondem. 

Zatímco Joan Baezová navazovala ve své tvorbě spíše na tradici, kterou započal 

hlavně Pete Seeger, Dylan se již od počátku profiloval do role Guthrieho, od kterého si 

propůjčil nejen řadu melodií, textů, ale hlavně myšlenek. Jeho jedna z nejznámějších 

skladeb  Times They Are-a-Changin', je příkladem Dylanovy typické „guthrieovky“,40 

které svým názvem odkazuje na starozákonní knihu Daniel41 a obsahem na Matoušovo 

evangelium.42 

Je  také  důležité  zmínit,  že  Dylan  nikdy nepřestal  být Židem.  Už od prvního 

Dylanova eponymního alba je jasně vidět, že je  náboženskou tradicí své rodiny stále 

ovlivňován. Nejen skladby jako  In my Time of Dyin´  nebo  Gospel Plow,  které Dylan 

převzal,  přímo  odkazují  na  biblické  motivy.  Dylanovy  kritické  texty  fungují  jako 

prorocké a Dylan sám působí jako moderní prorok Jeremiáš.43 Toto je však nutno brát s 

jistým nadhledem, jak už jsem naznačil,  sám Dylan se rozhodně za žádného proroka 

nepovažoval.

Už od roku 1963 začíná Dylanovo trápení a sklíčenost. Nechce a ani se necítí 

být vůdcem nějakého hnutí44, necítí se být řečníkem, ani politikem, stále chce zůstat čím 

37 L. Dorůžka, cit. dílo, s. 91.
38 C. Heylin, Bob Dylan,  s.13.
39 Album Bob Dylan z roku 1962, samotná skladba byla napsána už o rok dříve.
40 Z. Nešpor, cit. dílo, s. 66.
41 Da 2:21 „On mění časy i doby....“
42 srov. J. Vojtková, cit. dílo, s. 40.
43 K. Dettmar (ed.), The Cambridge Companion to Bob Dylan, s. 107.
44 B. Dylan, Kroniky: Díly První, s. 115 .
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je - zpěvákem.45 Nepřestává však koncertovat a následující rok se nese ve znamení jeho 

největších koncertů a velké tvořivosti, vydává hned dvě alba Another Side of Bob Dylan 

a The Times They Are A-Changin. 

Obě alba už se hudebně nenesla v čistě folkovém duchu a řadou fanoušků už 

nebyla  tak dobře přijata.  Dylan se zde také více profiluje do podoby,  kterou by rád 

představoval, texty píše tak, jak je bezprostředně cítí.  Přitom nepřestává využívat ani 

náboženských motivů. 

Druhé zmiňované album,  The Times They Are A-Changin, obsahuje mimo jiné 

skladbu  With God on Our Side,  velmi kritizující americkou vládu, nebo situaci druhé 

světové války a další události, který byly páchané „s Bohem na naší straně“.46  

Dylanův  úplný  přechod  z  akustického  folku  na  hlasitý,  elektrifikovaný, 

rock'n'roll se odehrává roku 1965 albem Bringing It All Back Home. Roku 1965 byl také 

svými  fanoušky vypískán  na  Newportském folkovém festivalu,  kde  již  vystoupil  se 

svojí  rockovou kapelou.  Jeho folkoví fanoušci toto neustáli,  naopak média po tomto 

vystoupení Dylana ještě více zbožňovala.47 Dylanův newportský „kravál“ se nelíbil ani 

Petu Seegerovi, kterému hlavně vadilo, že nebylo rozumět jedinému slovu.48

Když byl roku 1965, básník a Dylanův přítel, Allen Ginsberg dotázán, zdali se 

Dylan zaprodal tím, že elektrifikoval svoji hudbu, odpověděl, že se  „Dylan zaprodal 

jedině Bohu.“49

Sám Dylan si ale rád zahrával jak se slovy, tak s příběhy kolem vlastní osoby. V 

písni Bob Dylan’s 115th Dream se sám staví do role Ježíše, přičemž si hned kontruje, že 

jím není,50 pro Dylanovu tvorbu je toto více jak typické. Je také třeba podotknout, že 

Dylan  tuto  skladbu  napsal  zhruba  třináct  let  před  přijetím  Ježíše  Krista  za  svého 

spasitele. 

Ani  v  druhé  polovině  šedesátých  let  se  Dylanovy  výkyvy  nálad  nezlepšují. 

Nejen obecenstvo, ale i jeho nejbližší se staly pro Dylana spíše komparzem. Zásadním 

byl  pro Dylanovu  spirituální  cestu  rok 1966.  17.  května,  během Dylanova turné  po 

45 C. Heylin, cit. dílo, s.76.
46 Také zde odkazuje na Mt 26:47
47 C. Heylin, cit. dílo, s. 119.
48 H. Sounes, Život Boba Dylana, s. 143.
49 S. Turner, Touha po nebi: Rock'n'Roll a hledání spásy, s. 136.
50 K. Dettmar, cit. dílo, s. 112.
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Evropě,  se  odehrál  koncert  v  anglickém  Manchesteru.  Dylan,  mezi  skladbami 

nesrozumitelné mluvící, si vyslechl z hlediště výkřiky jako „Jidáši!“, který doprovodil 

hlasitý  potlesk,  což Dylana jistě  nepotěšilo  a donutil  svoji  kapelu zvuk ještě  zesílit. 

Keith Butler, autor onoho výkřiku, si pak ještě neodpustil komentář do kamery, že „by 

ho měli utratit“.51 

Evropské turné Dylana velmi vyčerpalo.  Všechny drogy, nedostatek spánku a 

celkové vyčerpání si vybíralo svou daň. Není divu, že v tuto chvíli Dylanův zájem o 

spiritualitu ochabl. Z pohledu humanistické psychologie Abrahama Maslowa, byl nyní 

Dylan někde mezi druhým a třetím stupněm pyramidy potřeb.52 

První velký zlom v Dylanově životě znamenal 29. červenec 1966, kdy Dylan 

prodělal havárii na svém motocyklu. Onen incident zůstává víceméně nevysvětlen, je 

tedy otázkou,  do jaké  míry  si  Dylan  havárii  vymyslel.  Jedno však  bylo  jasné.  Bob 

Dylan, se na několik měsíců úplně stáhnul z veřejného života, aby mohl následně přijít 

Bob Dylan jiný.53

V  době  svého  neveřejného  působení  se  Dylan  usadil  s  rodinou  v  domě  ve 

Woodstocku.  Patrně si uvědomil pomíjivost pozlátka a přehnané popularity a  kromě 

Bible se pustil i do studia židovských chasidkých textů, či spisů Martina Bubera. Dylan 

byl  opět Židem. Už to nebyl  ten arogantní  rocker,  změnil  se. „Ve skutečnosti  se po 

nehodě tak změnil, že začal být pobožný, byl z něj rodinný typ, přestal kouřit...“54  Začal 

také pracovat  na novém albu,  které  později  sám označí  jako první biblické  rockové 

album - John Wesley Harding, vydáno v roce 1967, album mimo jiné obsahuje i hit All  

Along the Watchtower55.

V prvním a na dlouho posledním interview po jeho nehodě Dylan říká,  že „v 

dobré folkové hudbě je tajemství, pravda a Bible. Nemůžu doufat, že se jich dotknu, ale  

alespoň  se  o  to  pokouším.“56 Celé  album  John  Wesley  Harding  obsahuje  řadu 

biblických  obrazů,  jak  ze  Starého,  tak  Nového  zákona.  Už  samotný  název  alba, 

respektive  počáteční  písmena  slov  J-W-H,  naznačují  starozákonní  jméno  boží.  V 

51 H. Sounes, cit. dílo, s.165.
52 viz. P. Říčan, cit. dílo, s. 234.
53 C. Heylin, cit. dílo, s. 167-168.
54 Tamtéž, s. 154.
55 Viz. Příloha č.3
56 Z. Nešpor, cit. dílo, s. 71.
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samotném albu je ostatně 61 biblických odkazů.57

Roku 1967 Dylana v jeho domě ve Woodstocku navštívil Noel Stookey, žpevák 

folkového  tria  Peter,  Paul  and  Mary,  posedlý  barevným  duchem  šedesátých  let,  a 

zasypal Dylana svými názory na Beatles a jejich názory na lásku a  otázkami v čem 

Dylan vidí smysl života a co je pro něj v životě důležité. Dylan se ho po chvíli zaptal: 

„Čteš si někdy v Bibli?“58

Na pódium se Dylan vrací až v lednu 1968 a to pouze na koncert uspořádaný 

jako poctu pro zesnulého Woodyho Guthrie, který zemřel 3. října předešlého roku. Je 

jasné, že samotné Dylanovo vystoupení po bezmála dvou letech vzbudilo větší ohlas, 

než pohřeb samotného Guthrieho. Dál však Dylan nevystupoval, zůstal ve Woodstocku, 

stále uzavřen sám v sobě.

Dalším zlomovým bodem roku 1968 byla  smrt  Dylanova otce,  která  Dylana 

velmi zasáhla,  také ho však donutila více přemýšlet  a zabývat se svými židovskými 

kořeny. Někdejší manažer Woodyho Guthrie v této době také Dylanovi půjčuje knihy o 

Izraeli  a v podstatě ho „pomohl utvrdit se v jeho židovství“.59 V následujících letech 

několikrát  navštěvuje  Jeruzalém,  roku  1971  tam  tráví  svoje  třicáté  narozeniny. 

Dylanovy fotky u Zdi nářků s tfilinem na hlavě obletěly svět. Ikdyž sám Dylan návštěvu 

Jeruzaléma bagatelizoval,  když  se vrátil  „byl hrozně nadšený,  a asi v té době začal  

rozmlouvat  s  Rabbi  Meirem  Kahanem,  který  založil  Ligu  židovské  obrany.“60 Pro 

Dylana to byla rozhodně doba, kdy se potřeboval k něčemu upnout a „judaismus se 

tehdy zdál být tím nejlepším řešením“.61

S novým albem Dylan přichází až toku 1974, se kterým také vyráží na turné, o 

které je rekordní zájem - přes dvanáct milionů žádostí o vstupenky. Album s názvem 

Planet  Waves  obsahují dvě písně s náboženskými motivy,  první  Wedding Song,  kde 

Dylan odkazuje na starozákonní oko za oko, zub za zub, další píseň Forever Young  je 

věnována  jeho  synu  Jákobovi,  mimo  jiné  v  ní  zazní  i  tzv.  áronské  požehnání  ze 

starozákonní Numeri.62

57 K. Dettmar, cit. dílo, s. 114.
58 H. Sounes, cit. dílo, s. 176.
59 Tamtéž, s. 204.
60 C. Heylin, cit. dílo, s. 171.
61 H. Sounes, cit. dílo, s. 204.
62 Nu 6:24-26 
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Jak se sám Dylan nechal později slyšet,  dokázal Boha vidět v  „sedmikrásce“ 

nebo v „nočním větru a dešti“63, to se psal rok 1976, dva roky před jeho přijetím Ježíše 

Krista. 

Další turné, Rolling Thunder Tour, Dylana značně vyčerpalo, hlavně psychicky. 

Ikdyž o pár let dříve Dylan svoje turné vyprodal, tentokrát měl problémy se zaplněním i 

daleko menších stadionů a několik koncertů proto musel i zrušit. 

Zajímavé je, že po návratu z Rolling Thunder Tour, se z několika zůčastněných 

hudebníků, nezávisle na sobě, stali křesťané. 

„Roger McGuinn prožil cosi, co popsal jako 'traumatickou duchovní zkušenost.  
Duch svatý mě dovedl k poznání, že potřebuju Boha a Ježíšovu oběť'. Arlo Guthrie, syn 
Dylanova vzoru Woodyho Guthrie, vstoupil do františkánského řádu. Davi Mansfield,  
Steven  Soles  a  T-Bone  Burnett  založili  Alpha  Band  a  své  první  album  věnovali  
'trojjedinému Bohu'“.64

Jestli tyto skutečnosti mají nějaký společný jmenovatel je nyní těžké dopátrat, 

avšak  další  fakt,  že  Dylana  velmi  podobná  událost  potká  o  dva  roky  později,  je 

přinejmenším zajímavý.

O rok později, roku 1977, se rozvádí se svou dosavadní ženou Sarah. Na žádost 

právníků byl  soudní  rozvodové  řízení  neveřejné a v  červnu téhož roku byl  rozvod 

ukončen.

Pro mojí práci je však důležitější rok 1978. Tohoto roku Dylan vydává album 

Street Legal, které mimo jiné obsahuje píseň Señor65, kde Dylan rozmlouvá s Ježíšem o 

budoucnosti USA a armagedonu66. Rovněž zde parafrázuje převrhnutí stolů Ježíšem v 

jeruzalémském chrámu.67 Už zde je jasná předzvěst toho, co mělo Dylan potkal později 

téhož roku.

V listopadu 1978 byl Dylan ve špatném duševním stavu, za sebou měl čtyřicet 

koncertů z amerického turné, které se ani zdaleka nesetkalo s takovým ohlasem jako 

turné před čtyřmi lety.  Čekal ho ještě další  měsíc koncertování.  17. listopadu v San 

Diegu se však stalo něco, co sám Dylan popsal takto:

„Ke konci koncertu někdo tam v davu věděl, že se necítím moc dobře. Myslím,  

63 B. Dylan, Younger Than That Now: The Collected Interviews with Bob Dylan, s. 104. 
64 S. Turner, cit. dílo, s. 141.
65 Viz. Příloha č. 4
66 Viz. např. Zj 12, Zj 16:16
67 B. Cartwright, The Bible in the Lyrics of Bob Dylan, s. 53.
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že to bylo vidět.  Hodili  na jeviště  stříbrný kříž. Já běžně  nezdvihám věci na jevišti.  
Jednou za čas to udělám. Někdy ne. Ale podíval jsem se dolů na ten kříž. Povídám si,  
tohle zdvihnu. Tak jsem kříž sebral a dal ho do kapsy … a vzal jej do dalšího města,  
které bylo mimo Arizonu... Cítil jsem se ještě hůř, než v San Diegu. ... Říkám si, že dnes  
večer něco potřebuju. ... A podíval jsem se do kapsy a měl jsem tam ten kříž.“68

Později Dylan mluvil o tom, co pro něj znamená znovu se narodit. Hovořil o 

svém  mystickém  zážitku  a  vizi  Krista  jako  Pána  pánů  a  Krále  králů. V  písních 

následujících dvou alb Dylan hlásá, že Ježíš vstoupil do jeho života a ochránil jej před 

předčasným skonem.69 V rozhovoru z roku 1981 Dylan uvádí, že doslova cítil, jak na 

něj Ježíš položil svou ruku, tento pocit byl pro něj doslova fyzický. Cítil, jak se mu celé 

tělo  chvěje.  „Sláva  Pána  mne  srazila  dolů  a  vyzdvihla  mne.“  Svoje  znovuzrození, 

změnu v jinou osobu, chápal duchovně, nikoliv psychicky.70 Dylan později doplnil, že 

Ježíš je pro něj opravdový a že ho chce opravdu poznat. „Prožil jsem znovuzrození.“71 

Když  jednou  Dylan  dostal  otázku  co  to  je  být  znovuzrozený,  odpověděl: 

„Narodíte se a je ve vás duch zdola, z místa, kde jste přišli na svět. A znovu se narodit  

znamená narodit se z Ducha, který přichází shora, a to je trochu něco jiného.“72

Když  R.  Otto  píše  o  prožitku  posvátna  jako  o  čemsi  zvláště  přitažlivém, 

upoutávajícím a fascinujícím73, lze v tom jasně spatřit to, co výše popsal Dylan jako 

slávu Pána, která jej nejprve srazila na zem a následně vyzvedla. V tom, jak Otto dále 

uvádí,  „jak  se  démonično  či  božství  lidskému  vědomí  jeví  děsivě  a  hrozivě,  tak  je  

zároveň láká  a blaží.  A  tvor,  který  se  před  ním chvěje  nejpokornější  zkušeností,  je  

zároveň nutkán přiklonit se k němu...“, lze vidět podobnost s Dylanovou zkušeností, jak 

jsem ji popsal výše, kdy se rozechvěl při fyzickém pocitu Ježíšova doteku. Dylanovo 

znovunarození se odehrálo nárazově, ikdyž tomu předcházelo několik událostí, jak jsem 

popsal  výše,  i  tak  by  šlo  využít  výroku  N.  Holma:  „Nemocný  typ  je  předurčen  k 

dramatickým obrácením.“74

Turné roku 1978 pokračuje bez větších problémů a Dylan dokonce přímo za 

68 C. Heylin, cit. dílo, s. 259.
69 Tamtéž.
70 C. Heylin, cit. dílo, s. 259.
71 S. Turner, cit. dílo, s. 137.
72 Tamtéž.
73 R. Otto, cit. dílo, s. 45.
74 N. Holm, cit. dílo, s. 102.
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chodu mění texty některých svých písní. Například mění verše u skladby Tungle Up in  

Blue, původní verše básníka ze čtrnáctého století nahrazují verše z Bible. Nejdřív to je 

pasáž z Evangelia podle Matouše, evangelia napsaného aby přesvědčilo Židy o tom, že 

Ježíš  naplnil  starozákonní  proroctví  o  příchodu Mesiáše,  následně  Dylan  verše  opět 

mění  na pasáž  z  knihy Jeremiáš75,  ty  následně  uvádí  i  na  obalu  svého dalšího alba 

Saved.76

Do posledních dvou týdnů turné roku 1978 se Dylan  pustil  s  novou energií.

„Duše až dosud rozdělená, jež si byla vědoma špatnosti, nízkosti a ubohosti, sjednocuje  

a nabývá vědomí,  že je dobrá, dokonalejší  a blažená, protože se pevněji  drží  svého 

náboženství.“77 Započal  také  práce  na  skladbě  s  názvem  Slow  Train,  podle  které 

následně pojmenoval svoje další, v pořadí už devatenácté, studiové album Slow Train 

Coming.

Po  návratu  z  turné  pozvala  Dylana  jeho  přítelkyně  Mary  Alice  Artesová  na 

setkání malé evangelikální církve Vineyard Fellowship, jeden z jejich pastorů Dylana 

krátce  na  to  pokřtil.  Zde  také  Dylan  pochopil,  že  změna,  kterou  prodělal,  nebyla 

pouhým posunem morálních hodnot, ale úplný přerod, uvědomění si vlastních hříchů.78

Když Otto cituje islámského mystika Rúmího, podle kterého „podstatou víry je  

být udiven“79, nelze v Dylanově případě nic než souhlasit. 

Následující tři a půl měsíce Dylan navštěvoval kurs výuky toho,  „jak vstoupit  

do ducha Pána“.80 Výsledkem tohoto kursu byla následně album Slow Train Coming, 

které vyšlo roku 1979. Na tomto albu byla téměř každá píseň zasazena do konkrétního 

místa  Nového  zákona  a  oproti  předešlé  Dylanově  tvorbě  byly  skladby  napsány 

překvapivě jednoznačně a konkrétně.81

Rozhodně se nedá říct,  že  by Dylan  přijal  „nějaké křesťanství“.  Vineyardská 

verze  evangelikálního  křesťanství  byla  silně  fundamentalistická,  s  apokalyptickými 

vizemi z novozákonního Zjevení, které představitelé církve situovali do 20. století.  I 

Dylanovo  album  Slow  Train  Coming  je  vineyardskou  apokalyptickou  vizí  silně 

75 Jr 31:31
76 C. Heylin, cit. dílo, s. 261.
77 W. James, cit. dílo, s. 139.
78 C. Heylin, cit. dílo, s. 261.
79 R. Otto, cit. dílo, s.52.
80 C. Heylin, cit. dílo, s. 262.
81 S. Turner, cit. dílo, s. 137.
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ovlivněno.82 

O Dylanově  konverzi  by se  dalo mluvit  jako o otevřeném procesu trvajícím 

několik  let,  jako  o  procesu,  který  měnil  Dylanův  vlastní  obraz,  jazyk  a  preferenci 

jednání.83 K  této  tezi  také  přidává  Dylanův  výrok  z  roku  1983:  „Ceké  období  

znovuzrození bylo součástí mých zkušeností. Muselo se to stát.“84

„Řekl jsem 'Časy se mění' a ony se změnily. Řekl jsem, že odpověď 'Unáší vítr' a  
bylo  to  tak.85  Teď vám říkám, že  Ježíš  se  vrací  a  On se vrací!  A  není  jiná  cesta  
záchrany...  Je jen jedna cesta, věřit,  je jen jedna cesta - Pravda a Život. Trvalo mi  
dlouho, než jsem pochopil, než to ke mně přišlo, a doufám, že vám to tak dlouho trvat  
nebude. Ale Ježíš se vrací, aby ustavil své Království v Jeruzalémě na tisíc let.“86

Při následujícím turné v letech 1979 - 1980 Dylan, i přes značný odpor publika, 

přestal  hrát  veškeré písně z  doby před jeho obrácením a  často  mezi  písněmi  i  sám 

kázal.87 C. Heylin toto období označuje za „doslova evangelizační.“88

V  následujích  letech  vydává  alba  Saved  (1980),  Shot  of  Love  (1981),  obě 

naléhavě křesťanská a obě také kritikou špatně přijatá.89 

Dylanova  spirituální  cesta  pokračovala  i  nadále.  Po  krátké  době  odchází  z 

evangelikální  Vineyard  Fellowship,  kterou  kritizuje  za  její  hrůzné  apokalyptické 

poselství.90 

Dylan  i  dál  prohluboval  svoje biblické  znalosti,  dál  používal  a  stále  používá 

křesťanských motivů ve svých textech, jejich rozbor by však dalece přesahoval rozsah 

mé práce. 

Dylan by se dal přirovnat k lidem, které William James popisuje jako ty, „kteří  

nedovedou tak rychle střásti  ze sebe tíživé  vědomí zla, nýbrž již od přírody jest  jim  

souzeno jím trpěti,“91 Dylan je příkladný typ nemocné duše podle Jamese.  Dylan se v 

82 Z. Nešpor, cit. dílo, s. 88.
83 J. Krátký, „Analýza biografické narace při studiu náboženské konverze“, In D. Lužný, D. Václavík, 

Individualizace náboženství a identita., s. 161.
84 C. Heylin, cit. dílo, s. 263.
85 Dylanova narážka na jedny z jeho nejznámějších skladeb The Times They Are A-Changin' z roku 1963 

a Blowin' In The Wind z roku 1962.
86 C. Heylin, cit. dílo, s. 264.
87 Z. Nešpor, cit. dílo, s. 89.
88 C. Heylin, cit. dílo, s. 273.
89 S. Turner, cit. dílo, s. 139.
90 Tamtéž, s. 263.
91 W. James, Druhy náboženské zkušenosti, s. 106.
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roce 1969, tedy v době své největší krize, dostal do bodu, kdy snad i sám tušil „že jen 

osobním ponížením, které následuje po úspěchu, možno poznati hlubší význam života.“92 

Nils Holm k Jamesově teorii nemocné duše přidává, že

„'nemocný' typ prochází pokušeními a svízelemi, trpí a má sklon k pesimismu  a 
introvertovanosti.  Většinou se uchyluje k teologii  více vyžadující,  uplatňující přílišné  
nároky a drastické kroky. Zrání neprobíhá rovnoměrně,  nýbrž  v  náhlých  posunech.  
Vidění  a  intenzivní  zážitky  zde   nejsou  neobvyklé.  Nemocný  typ  je  předurčen  k  
dramatickým obrácením.“93

2.2 Leonard Cohen

Leonard Norman Cohen se narodil do konzervativní židovské rodiny, roku 1934 

v Montrealu v Kanadě, podle židovského kalendáře to bylo v měsíci Tirši, roku 5695. 

Jméno zdědil Cohen už po biblických kněžích, kohanim, hebrejsky כהנים, a celé 

své dětství byl odkazován na svůj původ a návaznost na starozákonního proroka a kněze 

Árona,  bratra  Mojžíše.94 Jméno Cohen se dá také odvodit  od  ha-kohen,  neboli  kněz 

Izraele,  mluvčího  Boha,  jenž  podle  tradice  čte  Tóru  a  jako  první  dává  kněžské 

požehnání. Cohen si byl své sounáležitosti s židovstvem vědom již od útlého dětství a 

později tuto svou roli, kohena, ve své básni I am a Priest of God z roku 1966  popisuje 

takto:  „I  am a  priest  of  God.  I  walk  down the  road with  my pockets  in  my hand.  

Sometimes I'm bad, then sometimes I'm very good. I believe that I believe.“95

Židovská tradice  byla  Cohenovy vštěpována do mysli  prakticky od narození. 

Největší vliv na Cohena pravděpodobně měl jeho dědeček z matčiny strany Solomon 

Klintsky-Klein.  Jejich  společné  pročítání  starozákonní  knihy  Izajáš Cohena  velmi 

ovlivnilo hlavně díky starozákonnímu důrazu na proroctví a moc,96 a také kvůli své, pro 

Cohena velmi přitažlivé, poezii.97 

Cohen byl vždy především básníkem. Oproti Dylanovi, který byl již od útlého 

dětství  formován  především  hudebními  vlivy,  Cohen  byl  ovlivňován  především 

92 Tamtéž. s. 109.
93 N. Holm, Úvod do psychologie náboženství, s. 102.
94 I. Nadel, Leonard Cohen: Život v umění, s.17.
95  L. Cohen, Selected poems 1956 - 1968, s. 223.
96 Iz 24:1-23
97 I. Nadel, Various positions, s. 13.
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židovskou písemnou tradicí  a to hlavně výše zmiňovanému Klintsky-Kleinovy,  který 

byl rovněž spisovatel. Cohen si této provázaností byl vždy velmi vědom. Ostatně, jak 

podotýká i Z. Nešpor,  „S Dylanem jej spojoval nanejvýš původ v ortodoxní židovské  

rodině, ale to bylo asi všechno, a i k tomuto zázemí se oba umělci postavili diametrálně 

odlišně.“98 

V lednu 1944, kdy je Cohenovi devět let, umírá jeho otec a Cohen je postaven 

do role hlavy rodiny, což pro něj, zvláště při židovských rituálech a ceremoniích, bylo 

velmi těžké. Cohen se do této doby vrací i v písni Story of Isaac na svém druhém albu 

Songs from a Room, kde v první sloce jako devítiletý spatřuje svého otce, kterému se v 

rukou leskne sekera a promlouvá k němu se slovy: „Měl jsem vidění. Víš, že jsem silný  

a  zbožný  a  musím  udělat,  co  mi  bylo  přikázáno.“99 Tímto  Cohen  odkazuje  na 

starozákonní příběh o Abrahámovi a Izákovi.100  Cohen se se ztrátou otce vyrovnával 

velmi dlouho a těžce.

„V  téže  době  navštěvoval  i  hebrejskou  školu  Shaar  Hashimayim,  která 
fungovala  při  synagoze,  a  již  ve  věku  šesti  let  dokázal  chápat  jazyk,  metafory  a  
symboliku Bible jak v angličtině, tak hebrejštině. Ale zuřící světová válka a vědomí, že  
Židé  trpí,  jeho  pocit  ztráty  ještě  prohlubovaly.  Později  poznamenal,  že  jeho  pravé  
vzdělávání začalo v roce 1945, kdy poprvé viděl záběry z koncentračních táborů.“101

 V roce 1947 měl Cohen bar micva, kde samozřejmě opět nepřítomnost otce silně 

pociťoval. Jeho vzdělávání při synagoze dále pokračovalo a jeho znalost Tóry se značně 

rozšířila. V této době se v něm také prohlubuje nelibost k Bohu kvůli otcově smrti a 

následné  sklíčenosti,  kterou  si  s  matkou  a  sestrou  protrpěli.  Také  se  v  něm  ale 

prohlubuje touha psát a odhodlání pochopit, jak by mohl jako Áronův potomek naplit 

své „poslání“ kohena, nejvyššího kněze.102 

Na konci května 1949 Cohen úspěšně absolvoval odpolední hebrejskou školu, 

kterou navštěvoval při synagoze Shaar Hashimayim a  „byl určen aby vybral úvodní  

modlitbu a zúčastnil se výstavy nazvané Co to je Tóra.“103

Cohen je ze všech mnou zvolených autorů jediný,  který se nejdříve proslavil 

98 Z. Nešpor, cit. dílo, s. 73.
99 L. Cohen, Hudba neznámého, s. 131.
100Gn 22:2
101I. Nadel, Leonard Cohen: Život v umění, s. 21-22.
102 Tamtéž, s. 22.
103 Tamtéž, s. 24.
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jako básník a až následně na to jako hudebník. Svoji první básnickou sbírku vydal v 

roce 1956, nesla název  Let Us Compare Our Mythologies,  roku 1961 mu vyšla druhá 

sbírka The Spice Box of Earth. 

Když zemřel Cohenův dědeček, básník Irving  Layton, Cohenův přítel a velký 

literární vzor, se pro něj stal velkou oporou, rozmlouvaly společně nejen o poezii, ale i o 

prorocké tradici judaismu. V jedné své básni z roku 1961 Cohen píše: 

„Laytone,  když  tančíme  svůj  freilach  pod  příznačnými  kapesníky,  tajemní  
rabínové Prahy a Vilniusu znovu dosedají na své trůny z pilin a andělé, tak dlouho spící  
v chladných palácích pochybností, se scházejí v kuchyních, plných visících klobás, aby 
se rozkošně haštěřili a debatovali o zvuku Nevyslovitelného Jména.“104

Svoje první album vydal  Cohen roku 1967 s názvem  The Songs of  Leonard 

Cohen na vydavatelství Columbia Records, tedy na stejném vydavatelství, kde vyšla i 

první deska Boba Dylana.

Album obsahuje populární skladbu  Suzanne105, zajímavou i z religionistického 

hlediska. V této skladbě Cohen srovnává dívku jako objekt milostného vztahu a Boha, 

zde v zastoupení Ježíše, jako  „objekt dalšího podstatného vztahu“. V textu prakticky 

nelze rozlišit, kdy Cohen promlouvá k dívce a kdy k Bohu.106 Používání křesťanských 

symbolů  a obrazů není  v Cohenových textech  nijak ojedinělé.  Cohen si  už v mládí 

vypěstoval  kritické  náhled  na  křesťanství  a  křesťanské  hodnoty,  potažmo  jejich 

nedodržování v soudobé společnosti.107

Songs of Leonard Cohen je co do náboženských motivů velmi nevýrazné, to se 

mění s Cohenovým druhým, již zmiňovaným, albem Songs from a Room z roku 1969, 

kde se také ukazuje Cohenův neutuchající zájem o poselství Starého zákona.

 Píseň Story of Isaac je na tomto patrně nejvýraznější. Krom významové roviny, 

kterou jsem již zmínil výše, je skladba hlavně vyjádřením Cohenova boje za  „práva 

člověka proti Bohu“, stejně jako proti všem  „náhražkám Boha“, ať už modlám nebo 

ideologiím.108 Téma absolutní víry je pro Cohena velkou inspirací a bude se k němu v 

průběhu své hudební kariéry ještě několikrát vracet.

104 Tamtéž, s. 38.
105 viz. Příloha č.5
106 Z. Nešpor, cit. dílo, s. 74.
107 Tamtéž, s. 90.
108 Temtéž, s. 76.
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I když se o to sám Cohen někdy snažil, nikdy by ho nešlo jednoduše označit za 

anarchistu,  ikdyž  v  některých  jeho  skladbách  inklinuje  jistému  druhu  „salonního 

levičáctví“, ať už v písni The Old Revolution nebo Partisan, kde obdivuje Che Guevaru.  

Spíše než  o  opravdový  zájem o  nějakou  formu  revoluční  levicové  ideologie,  šlo  u 

Cohena  spíše  o  krátkodobý  ústřel.  Stejně  tak  nelze  označit  Cohenovu  tvorbu  za 

křesťanskou, „i když neustále používal celou řadu novozákonních podobenství nebo si  

za  příklad  bral  přímo  Krista.  Spíše  stál  někde  mezi,  hledal  různé  momenty  

náboženských tradic, aby si zformoval svou privátní,víru Leonarda Cohena'“.109

Jak se později nechal ohledně Cohena slyšet básník Irving Layton: 

„Představuje  pro  mě  tragického,  heroického  trubadúra  a  to  považuju  na  
Leonardově práci  za nejpřitažlivější.  [...]  Protože jde o hrdinství  naší  doby,  kdy už  
nedokážeme vzývat Boha či osud. [...] Člověk je sám, odcizený, ponechaný sám sobě.  
Musí si svou spásu vyřešit sám. Leonard s tou spásou přichází v hudební rovině.  A  
navíc to dělá geniálně.“110

Album Songs from a Room se setkalo s velkým úspěchem, oproti tomu duchovní 

život Cohena upadal. V této době kolovaly také zvěsti o jeho pokusu o sebevraždu.

Zásadním bylo pro Cohena setkání s buddhismem, konkrétně s učitelem Joshu 

Sasaki Roshim, praktikujícím mistrem zenové školy  rinzai. Cohen začíná navštěvovat 

Roshiho zenové centrum na Mt. Baldy u Los Angeles a začíná meditovat. Ikdyž první 

návštěva  kláštera  Cohena  nijak  nenadchla,  po  druhé  návštěvě  se  již  ujistil,  že 

buddhistická meditace a spiritualita je pro něj velmi důležitá. Zenový buddhismus mu 

učaroval  a  jeho  zájem  o  buddhistickou  spiritualitu,  stejně  jako  oddanost  mistru 

Sasakimu, mu zůstal až dodnes.111  

I přes výše zmíněné hledání v křesťanské symbolice nebo praktikování zenové 

meditace se však svého židovství nikterak nevzdává, lze ho tedy stejně, jako básníka 

Allena Ginsberga, o kterém jsem psal v úvodní kapitole, označit jako tzv. JUBU. Jak 

podotýká  A.  Koukal,  „Křesťanství  a  judaismus  se  na  Západě  zaměřovaly  na 

společenské  aktivity,  zatímco  skomírala  osobní  spiritualita.“112 Buddhismus  se  i  u 

Cohena stal jakýmsi záchytným bodem, našel v něm spiritualitu, která se mu ze života 

109 Temtéž, s. 77.
110 H. Rasky, Píseň Leonarda Cohena, s. 43.
111 I. Nadel, cit. dílo, s. 110.
112 A. Koukal, „Kdo jsou JUBU?“ In Dingir 3/2005.
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začala vytrácet. I přes Cohenův velký zájem o zen buddhismus se však do jeho hudební 

tvorby prakticky žádný  buddhistický  motiv  nedostal,  i  nadále  zůstává  věrný  hlavně 

pasážím z Bible, ať už Starého, či Nového zákona.

V roce 1974 vychází jeho album  New Skin of Old Ceremony.  Na tomto albu 

„Cohen prosil o odpuštění a volal po smíření v duchu niterné mystické zbožnosti, již se 

domníval nalézat u některých středověkých křesťanských autorů.“113 Cohenovo „obecné 

křesťanství“ ho stále vedlo ke zdůrazňování motivu spojení víry a vášně, tak například 

učinil ve skladbě Joan of Arc.

Neustálé Cohenovo duchovní hledání se však u publika začalo časem setkávat s 

nechutí.  Přemíra náboženských symbolů,  které v polovině sedmdesátých let používal 

jako odkazové pole své tvorby,  dokázalo vystát jen to nejtvrdší jádro jeho fanoušků. 

Oproti Dylanovi Cohen nepoužívá tolik metaforické sdělení, ale vybírá přesně padnoucí 

slova, jestli to byl jedním z důvodů, proč se jeho fanouškovská základna zmenšovala, 

zůstává otázkou.

Faktem však je, že jak Cohen, tak Dylan a další, byli označováni za hlasy své 

doby a to i přes to, že prakticky nedělali nic jiného, než „že hovořili o sobě samých a o  

vlastním duchovním hledání“.114

Cohena nelze označit jako nejlepší případ zbožnosti, vždy si však byl vědom 

sounáležitosti se židovstvem a odkazů židovské tradice. Oproti Dylanovy, kterého jsem 

klasifikoval  jako  znovuzrozeného,  podle  typologie  W. James,  lze  Cohena označit  za 

jednouzrozeného. Když James tvrdí, že „skutečnost učiníte zlou nebo dobrou jen tím, co 

si  sami  o  ní  myslíte,  hlavní  vaší  starostí  je  ovládati  své  myšlenky“115,  hned se  zde 

ukazuje, jak se Cohen tomuto snaží přiblížit  skrze zenové meditace.  James následně 

dodává,  že  „soustavné  pěstování  tohoto  stavu  zdravé  mysli  jakožto  projevu  

náboženského chování jest tedy ve shodě s důležitými proudy v přirozenosti lidské a 

není v něm docela nic nerozumného.“116

Otto  uvádí,  že  starozákonní  Izajáš,  který  tak  Cohenovi  učaroval  již  v  útlém 

dětství,  je  příkladem  niterného  prolnutí,  prolnutí  racionalizace  a  posvátna,117 což 

113 Z. Nešpor, cit. dílo, s. 78.
114 Z. Nešpor, cit. dílo, s. 83.
115 W. James, cit. dílo, s. 77.
116 Tamtéž, s. 78.
117 R. Otto, cit. dílo, s. 80.
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inklinuje ke Cohenovu věčnému téma prolnutí víry a vášně, jak jsem předestřel výše. 

Cohen si  byl  vždy vědom svého původu z vyvoleného národa a  také  chápal 

zodpovědnost, která se na něj tímto přenesla, ať už v rovině židovské tradice nebo z 

pohledu svojí tvorby. „Judaismus, jóga, buddhismus, půst, vegetariánství, láska, drogy,  

poezie, písně, malování - to všechno jsou jeho kroky v jeho hledání jednoduchosti.“118 

Cohen  našel  celistvost  a  onu  „jednoduchost  v  buddhismu,  jakkoli  nikdy  nepřestal  

zdůrazňovat mnohost a tudíž nedostatečnost biblických náboženství“.119

2.3 Johnny Cash

J. R. Cash se narodil 26. února roku 1932 v americkém Kingsland v Arkansasu 

do baptistické rodiny, jako jedno ze sedmi dětí rodičů Carrie a Raye. Už od šesti let 

pomáhal J. R. na poli s bavlnou, z této doby také pochází Cashovy první vzpomínky na 

hudbu, konkrétně na farmáře pozpěvující si na poli žalmy. Jeho spojení s hudbou bylo 

velmi  mystické,  uvědomoval  si  totiž,  jak  na  něj  hudba  působí,  jaké  myšlenkové 

pochody mu vytváří. Písně jako I'll Fly Away si spojoval s Bohem, dodávala mu božský 

pocit.120 Tuto  píseň  Cash také  přezpíval,  vyšla  posmrtně  na jeho albu  My Mother's  

Hymn Book roku 2004, pro toto album Cash nahrál křesťanské písně, které si pamatoval 

od své matky, která mu je jako malému zpívala.

Na malého Cashe měl velký vliv jeho bratr Jack, kterého J. R. viděl jako svůj 

vzor, Jack si často doma pročítal Bibli a snažil se si zakládat na křesťanských zásadách. 

Celá rodina společně navštěvoval baptistický kostel letniční církve  Church of God v 

ulici Ash, to bylo také místo, kde malý J. R. poprvé slyšel biblické příběhy.121 

J.  R.  byl  však  z  prostředí  kostela  rozčarován.  Zvedání  rukou,  křičení,  pláč, 

zmítání se na podlaze a další projevy přítomných lidí v něm vzbuzovalo spoustu otázek. 

Kázání  kněze  ho často děsilo,  kněz kázání  často  doplňoval  křikem nebo třesením s 

některým z přítomných lidí a provoláváním „pojď k Bohu“ či „kaj se“ a malý Cash si 

118 I. Nadel, cit. dílo, s. 169.
119 Z. Nešpor, cit. dílo, s. 96.
120 S. Turner, Muž jménem Cash, s. 34.
121 Tamtéž, s. 35.
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myslel, že všechny tyto projevy způsobuje bolest, kterou ti lidé cítili.122 

Nejprve bral kostel pouze jako místo, kam ho s sebou brala jeho matka. Co však 

malého  Cashe  na  bohoslužbách  Church  of  God přitahovalo,  byli  lidé  doprovázející 

zpěváky na hudební  nástroje.  Cash si  tuto hudbu zamiloval  a  dost  možná to  byly  i 

okamžiky,  které v něm utvořili přirozené propojení hudby a náboženství.123 Už tehdy 

malý J. R. zjistil, že jak hudba, tak náboženství jsou pro něj velmi přínosné a důležité.

Rodina Cashova pravidelně před každým jídlem děkovala Bohu, malý J. R. si na 

tom dával opravdu záležet, rodinná baptistická víra se mu vlila hluboko do těla i mysli. 

K tomuto tako přispěl Cashův dědeček, který byl baptistickým pastor.

Roku 1944, ve svých dvanácti letech124, přijímá Cash svátost přijmání a krátce 

na to je pastorem Halem Gallopem pokřtěn v místním rybníce. Cash přijal Ježíše jako 

svého Spasitele, jak sám později poznamenal, přímo cítil, že ho potřebuje.125  Tato víra 

mu vydržela  až dokonce života a ikdyž  si později prošel obdobím jakési  křesťanské 

neposlušnosti, nikdy se nevzdal přesvědčení, že „ ho Kristus přijal takového jaký byl, a  

že toto přijetí nemůže nic zvrátit“.126 V této době se také poprvé pokouší hrát na kytaru a 

zpívat a ikdyž jeho kariéra zpěváka je pro rodiče v tuto chvíli nepřijatelná, jeho matka 

Carrie brzy pozná, že J. R. má hudbu v srdci stejně jak ona. Začala tedy pracovat jako 

pradlena, aby svému synovy zaplatila lekce zpěvu.127 Když jednou Carrie slyšela Cashe 

zpívat, prohlásila, že nad ním drží Bůh svou ruku a že jednou bude zpívat v rádiu a 

koncertovat pro velké publikum.128

Když bylo Cashovi osmnáct, vstoupil do amerického letectva, zde také musel 

změnit své křestní jméno z iniciálů J. R. na John R129. O rok později potkává svojí první 

manželku,  katoličku,  Vivian  Liberto.  V  letech  1951  až  1954  slouží  jako  voják  v 

Německu, krátce na to odchází z armády a v katolické kostele v San Antoniu si bere 

Vivian za ženu, se kterou má následně čtyři děti. Cash se s Vivian rozhodl všechny čtyři 

děti vychovávat v katolickém duchu, dokonce kvůli tomuto prošel několikaměsíčním 

122 D. Urbanski, The Man Comes Arround: The Spiritual Journey of Johnny Cash, s. 7.
123 S. Miller, Johny Cash, s. 39.
124 Baptistický odkaz na novozákonní příhěh z Lukášova evangelia, kdy Ježíš, rověnž ve dvánácti letech, 

navštěvuje Jeruzalém. viz. Lk 2:42
125 D. Urbanski, cit. dílo, s. 8.
126 S. Turner, cit. dílo, s. 36.
127 D. Urbanski, cit. dílo, s. 26.
128 S. Miller, cit. dílo, s. 63.
129 Tamtéž, s. 65.
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kurzem katolické víry.130

Roku  1958,  po  rozchodu  s  vydavatelstvím  Sun  Records Sama  Phillipse, 

podepisuje smlouvu u Columbia Records, stejného vydavatelství, jako později Dylan a 

Cohen. Asi hlavním důvodem rozchodu se Sun Rercods byla Phillipsova nevůle vydávat 

Cashova gospelová alba.131  Své první album vydává roku 1958, ještě u  Sun Records, 

zajímavějším je ale album z roku 1959 s názvem Hymns by Johnny Cash, vydané už u 

Columbie, album, kde Cash zpívá gospely, ať už převzaté, upravené nebo jím napsané. 

Z pohledu populární hudby je toto velmi zajímavé, ostatně na přebalu desky také 

stálo, že „Johnny Cash obrací svou pozornost od populárních písní, které z něj udělaly 

nejjasnější hvězdu dneška, k prostším písním o víře a vyznání, jež představuje program,  

ve kterém nádherně spojuje náboženské city s hudbou.“132 Jakkoli se toto mohlo zdát 

pro běžného posluchače zvláštním, pro Cashe to bylo přirozené propojení důležitého 

(víry)  a vzrušujícího (hudby).  Ostatně toto album nebylo jediné,  které Cash věnoval 

čistě  gospelům,  v následujících dvou dekádách vydal  ve stejném duchu dalších šest 

gospelových alb a do konce svého života nahrál další čtyři.

Oproti například Dylanovi, byl Cash ovlivňován hlavně hudbou country, ikdyž 

se nikdy nebránil přechodům z country do folku a zpět. Rovněž zázemí, ze kterého Cash 

vzešel  mu  prakticky  nenabídlo  jinak,  než  do  své  hudby  již  od  počátku  vkládat 

náboženské  motivy.  Cash  měl  vždy  široký  repertoár,  co  se  týče  písní,  ať  už  šlo  o 

černošské  gospely,  tradiční  lidovou  hudbu,  spirituály  nebo  chorály  osmnáctého 

století.133 

Od  roku  1960  začíná  jeho  závislost  na  drogách,  hlavně  amfetaminech  a 

barbiturátech,  sílit.  I  přes to je to zatím pro Cashe doba velké hudební produktivity, 

vydání několika koncepčních alb a desítek velmi úspěšných koncertů, což si však brzy 

mělo vybrat svou daň.  „Výsledkem dramatického vzestupu ke slávě Johnny zhubl a oči  

měl zapadlé, orámované temnými kruhy.“134  

V této době se také s rodinou stěhuje z Los Angeles do Casitas Springs, kde se 

pokouší obnovit i svůj náboženský život, začne být v kontaktu s pastorem místní církve. 

130 Tamtéž, s. 72.
131 D. Urbanski, cit. dílo, s. 49.
132 S. Turner, cit. dílo, s. 86.
133 S. Turner, cit. dílo, s. 95.
134 S. Miller, cit. dílo, s. 140.
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Záhy však Cash zjišťuje, že jeho závislost na drogách je silnější, než jeho náboženské 

odhodlání.  „Amfetamin  mu  ovládl  spánek,  zdraví,  stravovací  návyky,  náladu,  

společenské  styky,  soustředěnost  a  tužby.  Nakonec  skončil  u  maratonského  psaní 

dopisů, protože jinak nebyl schopen vyčerpat uměle nabuzenou energii.“135 Ve stejné 

době Cash píše báseň „The Cost in Life“, kde mimo jiné uvádí: 

„A  proč  mě  můj  Stvořitel  nechá  žít,  proč  mi  rozdává  své  dary,  protože  
nedodržuji mnohá přikázání a často se chovám jako blázen. Často přemýšlím ,Pane,  
proč mi dovoluješ nyní žít a mít se dobře?' Protože vím, že někdy a nějak On si vybere  
svou daň.“136

Zde je jasně vidět,  že i  přes všechny látky,  které  si do těla vpravoval  si byl 

vědom oné „Boží ruky“, která nad ním třímá, o které mu říkala již jeho matka.

Jeho záliba v životabudičích brzy přerostla ve velký problém, což se podepsalo 

nejen na jeho duchovním životě,  ale také na koncertech a vystoupeních,  které často 

musel  rušit.  V roce 1967,  deset  let  od okamžiku,  kdy si  vzal  první  amfetaminovou 

pilulku,137 jeho závislost přerostla v takovou míru, že nebyl schopen zpívat, jíst, ani spát. 

K jeho špatnému stavu přispěl i nucený rozvod s manželkou Vivian, který Cash nesl 

velmi těžce. Jak později Cash uvedl, byla to pro něj doba, kdy utíkal od Boha, který ho 

však nechtěl opustit.138

V této době by bylo  u Cashe nejednoznačné  kam ho zasadit   kupříkladu do 

hierarchie potřeb, jak ji popsal A. Maslow. Cash by se v této své životní fázi nacházel 

patrně na samé základně Maslowovy piramidy, u biologickým potřebám139, ikdyž, jak se 

později ukáže, Cash byl odhodlán jít ještě níž.

Na začátku října 1967 se Cash, vysílený a zničený drogami, rozhodne skoncovat 

se svým životem. Při pohledu na sebe Cash neviděl nic jiného, než temnotu. Došel k 

závěru,  že promarnil  svůj život,  utekl od Boha jak nejdál dovedl, neexistuje pro něj 

žádná naděje, a nechce spatřit další rozbřesk. Rozhodl se ukončit svůj život v jeskyních 

Nickejack, jakkoli byl přesvědčen, že pro něj v nebi není místo.140 Vše se mu zdálo být 

ztaceno.

135 S. Turner, cit. dílo, s. 97.
136 Tamtéž, s. 98.
137 D. Urbanski, cit. dílo, s. 53.
138 Tamtéž, s. 65.
139 P. Říčan, cit. dílo, s. 234.
140 D. Urbanski, cit. dílo, s. 67.
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Po  pěti  probdělých  a  vyhladovělých  dnech  a  nocích  Johnny  vyrazil  vstříc 

jeskyním. V roce 1995 popsal tuto událost takto:

„Vzal jsem si s sebou baterku a řekl jsem si, že tam vlezu a budu se v té jeskyni  
plazit a šplhat, až mi dojde světlo a pak si lehnu. Tak jsem tam vlezl s tou baterkou,  
dokud jsem ji  nevysvítil  a lehl  jsem si,  abych umřel.  Bylo to v té jeskyni  skoro dva 
kilometry  hluboko.  [...]  A pak jsem uslyšel  tu  velkou uklidňující  přítomnost,  jak  mi  
říká: ,Ty nezemřeš. Mám pro tebe něco.'  Tak jsem vstal a našel cestu zpátky.Útesy,  
skaliska, prudké srázy, nevím, jak jsem se dostal ven, leda že mě vyvedl Bůh.“141

V jednom rozhovoru z roku 1997 Cash ještě doplňuje, že ikdyž v úplné tmě nic 

neviděl,  něco mu dalo sílu jít  a najít  východ, když  ucítil  v zádech studený vzduch, 

věděl, že je blízko východu. „Myslel jsem si, že jsem Ho opustil, ale On neopustil mě“,  

dodal.142 Cash přímo prožil „osvobození z viny a otročení hříchu“.143

Cash se zde patrně setkává s Bohem, kterého Otto slovy Ernsta Lange oslovuje 

jako:  „Ó  Bože hloubky  bezedné,  v  níž  je  Tvé jsoucno utajeno.“144 Cash paradoxně 

znovuobjevil Boha tam, kde by ho nejméně čekal. A byl jím opravdu znovu fascinován. 

„Ať  už  se  [fascinace]  chápe v  podobě [...]  rajské  blaženosti  na  onom světě  
anebo v podobě vlastního vplynutí do blahé nadsvětské reality, ať už v očekávání,  v  
předtuše anebo již v přítomném zážitku [...] v nejrozmanitějších formách a podobách 
[...] Mysl o něm v hledajícím tušení ví a i za temnými a nedostatečnými symboly jej  
rozezná.“145

Tato  událost  Cashovi  ukázala  laskavost  Boha  a  jeho  schopnost  odpouštět. 

Následné okamžiky a dny pro něj byly chvílemi milosti, dostal novou šanci, ale hlavně 

sílu vypořádat se se svou drogovou závislostí. Johnny se rozhodl začít  kráčet novou 

cestou, za pomoci Krista a jeho živé vody146. Velmi brzy Cash obnovuje svůj život v 

baptistické  církvi.  „Od té  doby  se  stal  jeho  vztah  k  Bohu  a  Ježíši  Kristu  hluboce  

skutečný. Stal se součástí jeho života.“147 Cash následně řekl své matce Carrie, že se 

odevzdal do vůle Boží a zavázal se mu vypořádat se se svou závislostí.148 

141 S. Turner, s. 117.
142 S. Miller, cit. dílo, s. 229.
143 R. Otto, cit. dílo, s. 50.
144 Tamtéž, s. 47.
145 R. Otto, cit. dílo, s. 49.
146 Cash se k tomuto přirovnání sám vrací v písni z roku 1977 Have a Drink of Water, kde uvádí „He 

already knows you're thirsty so just let him come on in and he'll give you livin' water and you'll never  
thirst again“ viz. příloha č.6

147 S. Turner, cit. dílo, s. 119.
148 D. Urbanski, cit. dílo, s. 70.
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Při následném odvykání mu byla největší oporou rodina, jeho přítelkyně June a 

hlavně klidné místo mimo veřejný zájem. Cash se později nechal slyšet, že to byl také 

Bůh,  který  ho obklopil  obětavými  lidmi,  kteří  mu dodávali  tolik  potřebnou sílu.149 

Odvykání  nebylo  pro Cashe vskutku jednoduché,  jeho silná závislost  si  nyní 

vybírala velkou daň. Cash byl  však odhodlán se tomuto nelehkému úkolu postavit  s 

nově  nalezenou  duchovní  sílou.  Cashovo nově nabité  přesvědčení,  že  existuje  ještě 

vyšší život, než život na tomto světě mu otevřel nový zdroj trpělivosti a statečnosti.150

Koncem roku 1967 byl Cash už schopen koncertovat. O rok později se mu splnil 

jeden ze snů - nahrání živého alba během jednoho z jeho koncertů ve věžnici. Cash byl 

svým koncertováním pro vězně známý, a on sám v tom viděl biblické podobenství z 

Evangelia sv. Matouše151 Protože jak Cash sám dodal 

„jsou tři různé druhy křesťanů. Jsou křesťané, kteří  se modlí,  kteří  chodí do  
kostela a kteří  praktikují  víru.  Já se velice snažím být  tím praktikujícím křesťanem. 
Vezmete-li slova Kristova doslovně a uplatníte je ve svém každodenním životě, objevíte,  
že to největší naplnění, jakého kdy dosáhnete skutečně spočívá v dávání. A proto dělám 
ty vězeňské koncerty“.152 

Zatímco ke konci šedesátých let  byla  vlna psychedelického hnutí  na vrcholu, 

Cashe se  toto  nedotklo.  Po jeho obrácení  byl  odhodlán napravit,  co  zničil,  ať  už v 

osobním nebo profesním, tedy hudebním, životě.   „Ten výtržník, který rozbíjel světla,  

byl neuctivý, nakopával fotografy a pašoval drogy, se pomalu měnil na slušňáka, který  

miloval  svou  ženu,  vychvaloval  Hospodina  a  podporoval  ctnosti  slušných 

američanů.“153

Cash byl nazýván Man in Black, mužem v černém, kvůli černému ošacení, které 

pořád nosil, ve stejnojmenné skladbě na stejnojmenném albu z roku 1971 vysvětluje: 

„Rád bych se oblékal do barev duhy každý den a říkal světu, že všechno je Ok. Snažím 

se však odnést  trochu černé na svých zádech.  Dokud se vše nevyjasní,  jsem Muž v 

černém.“154  Tato píseň definovala  nového Cashe, Cashe obráceného na víru,  Cashe 

odhodlaného svojí víru dále hlásat. Skladba  Man in Black  je také jakousi poctou pro 

149 S. Miller, cit. dílo, s. 231.
150 W. James, cit. dílo, s. 178.
151 Mt 25:36 „Byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení  

a přišli jste zamnou.“
152 S. Turner, cit. dílo, s. 123.
153 S. Turner, cit. dílo, s. 133.
154 Tamtéž, s. 135. Viz. také příloha č. 7
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všechny zbídačené lidi, žijících v útrapách a útisku.

 Svou víru si nenechával jen pro své texty, ve svém televizním pořadu roku 1971 

prohlásil, že existují dvě hlavní síly, síla Boha, o jejíž přízeň se nyní snaží a síla Satana, 

se  kterou  kdysi  bojoval.155 Tímto  veřejným  prohlášením  se  možná  připravil  o  pár 

nenábožensky naladěných  fanoušků,  nicméně  na jeho  slávě  mu toto  nijak neubralo, 

naopak, hitparády se stále plnily jeho hity na předních příčkách. 

Další  veřejně  pronesený  závazek  pronesl  9.  května  1971  v  Evangelickém 

chrámu malé  církve  Shromáždění  Boží.  „Mám teď poslání.  Cokoliv  mám a cokoliv  

dělám je teď zcela určeno Ježíši Kristu. Celý svůj život až dosud jsem promrhal ďáblu,  

ale od této chvíle ho věnuji Pánu.“156

V  roce  1973  vychází  dvojalbum  The  Gospel  Road,  soundtrack  ke 

stejnojmennému filmu o životě Ježíše Krista. Sám Cash tento film a album viděl jako 

naplnění něčeho smysluplného, co by měl v životě vykonat. Pro film se použila spousta 

záběrů z Cashovy návštěvy Izraele z roku 1971. Cash bral natáčení filmu velice vážně, 

pro film nepoužil  žádnou ze starých církevních  skladeb,  naprostá  většina písní  byla 

napsána přímo pro tento  projekt.  Cash byl  na výsledný film i  album velice  hrdý,  a 

neodpustil si ani náznaky, že film byl dokončen díky Božím zásahům. „Dostalo se nám 

slušného množství  zázraků.  V den,  kdy jsme to  potřebovali,  se na Galilejském moři  

strhla bouře, a když scénář vyžadoval klidnou hladinu, moře bylo tiché.“157

V květnu 1977 Cash obdržel mimořádný diplom teologie od dr. Billa Hamona, 

rektora  Mezinárodní  křesťanské  teologické  školy,  kam  od  roku  1975  pravidelně 

docházel. Krátce na to se Hamonem nechal vysvětit na kněze a znovu odcestoval do 

Izraele, kde měl v plánu pokřtít několik lidí v Jordánu. Svoji nově nabitou pozici také 

využil k oddání několika svých přátel.158

 Roku 1977 ale také Cash přestává navštěvovat Evangelický chrám, kde dříve 

pronesl závazek svého života s Ježíšem. Zprvu zkoušel sloužit vlastní mše ve vlastním 

domě, což se však s velkým úspěchem nesetkalo. V této době tako Cash začíná psát 

svou knihu o apoštolu Pavlovi, která vychází až roku 1986.

155 D. Urbanski, cit. dílo, s. 90.
156 S. Turner, cit. dílo, s. 141.
157 S. Miller, cit. dílo, s. 315.
158  S. Turner, cit. dílo, s. 155.
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Cashův  život  byl  vždy  plný  výkyvů,  ať  už  v  osobním,  profesním  nebo 

duchovním životě. Patrně ho lze označit jako příklad nemocné duše, podle W. Jamese. 

Ještě  před  vstupem  do  útrob  jeskyně  se  Cash  sám  odepsal  ze  života,  neviděl  jiné 

východisko, než naprostý konec, smrt, odchod z tohoto světa. Následná událost pak byla 

prakticky nutná. 

Je však důležité si uvědomit, že i přes všechny zlé pocity, které Cashe v tu dobu 

ovlivňovaly,  ať  už  si  je  navodil  chemicky  či  vlastní  sugescí159,  ani  na  okamžik 

nezatracoval  Boha,  nesvaloval  na  něj  žádnou  vinu,  natož  aby  zpochybňoval  jeho 

existenci. Naopak. Byl si stále vědom Božího dohledu nad ním a Cash ho žádal, aby 

odešel.  „Pane, odstup ode mne, neboť jsem člověk hříšný.“160  A než nechuť k Bohu, 

zažil cítil Cash nechuť hlavně sám k sobě. Viděl, jak se z něj stal problém, pro rodinu, 

pro spolupracovníky, a hlavně pro sebe samotného. Pravděpodobně v tu chvíli ve své 

podstatě  pocit  profánnosti,  vlastní  ubohosti  oproti  Bohu,  nešlo,  a  v  jeho situaci  ani 

nemohlo jít, o pouhý pocit překročení nějakého mravního zákona. 

Cash, i podle svých slov, dostal Boží milost. 

„Milost  posvěcující  je  tedy  Boží  dar  člověku,  díky  němuž je  člověk  schopen 
jednat ve svém životě z lásky k Bohu. Na začátku tohoto posvěcování života člověka  
stojí obrácení. Boží milost je dar, který doprovází obě tyto fáze.“161

Jakkoliv  bych  zde  mohl  pochybovat  o  pravosti  jeho  prožitku,  což  mi 

samozřejmě nenáleží a ani bych toto podstupovat nechtěl, určující byla síla prožitku a 

pocit pravosti, který v tu chvíli pocítil Cash sám. Johnny, do té doby žijící za prahem 

své bolesti,162 vědom si svého hříchu, i přes všechnu racionalitu, vstává a nachází cestu 

ven z jeskyně, odhodlaný a ikdyž fyzicky stále na dně, s novým plánem nejen do dne 

příštího, ale i dalších let163. 

A nelze než dodat, že Cashovi tento plán a odhodlání vydrželo, i přes některé 

drobné výstřelky, až do jeho smrti 12. září 2003.

159 Srov. W. James, cit. dílo, s. 104.
160 R. Otto, cit. dílo, s. 61. Viz. také Lk 5:8
161 L. Muchová, cit. dílo, s. 71.
162 Srov. viz. W. James, cit. dílo, s. 107.
163 O podobném obrácení se mluví i v 2K 5:17 „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo,  

hle, je tu nové.“
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2.4 George Harrison

George Harold Harrison se narodil 25. února 1943 v anglickém Liverpoolu jako 

jedno ze čtyř dětí rodičů Harolda a Louis. Sám Harrison se o svém narození později 

zmiňuje takto: 

„Pokusme se představit si duši vstupující do dělohy ženy. [...] Všude balónové  
bariéry proti letadlů, německé nálety. Všechen ten zmatek. Před pár lety jsem se pokusil  
ponořit  se  do  spirituálního  světa  a  v  astrální  rovině  se  přenést  zpět  v  čase.  Je  to  
skutečně zvláštní, když si představíte planetu, a všechny planety, které mohou být na 
stejné fyzické úrovni ... jak jsem se dostal právě do této rodiny, tohoto domu, v tu chvíli  
- - a kdo vlastně jsem?“164

I  přes  to,  že  rodina  Harrisonova  nebyla  zvlášť  nábožensky  založená,  ikdyž 

rodina z matčiny strany pocházela z irského katolického prostředí,165 George, stejně jako 

jeho sourozenci, byl pokřtěn v katolickém kostele.166  

Už na základní škole mladý George pochopil, že autorita učitelů není nic, co by 

měl respektovat. I přes všechnu nechuť ke školnímu systému však dokončil i střední 

školu a nastoupil na Liverpool Insitute for Boys167, kde jeho nechuť ke škole a učitelům 

definitivně zformoval. A ikdyž jeho otec z Georgova výstředního chování a oblékání 

radost  neměl,  matka  Louise  ho  podporovala.  Do došlo  tak  daleko,  že  již  ve  svých 

šestnácti letech si George vysloužil post skutečného rebela a nejhoršího žáka ve třídě, 

což brzy vedlo k jeho odchodu ze školy, kterou navštěvoval v letech 1954 až 1959.168 

Jeho první kontakty s hudbou začínají ještě při studijích, tehdy ho jeho matka 

také přiměla chopit se kytary. Stěžejním datem je však, nejen pro Harrisona, datum 12. 

srpna  1960,  tehdy oficiálně  vznikla  kapela,  která  měla  později  nadobro  změnit  tvář 

evropského rock'n'rollu - The Beatles.169  Ve stejném roce tako Harrison, společně s 

ostatními z kapely, poprvé okusí drogy, konkrétně amfetamin, který provázel celé jejich 

první  turné  po  Německu,  při  kterém  na  sebe  také  poprvé,  ikdyž  negativně,  silněji 

upoutali pozornost.170

164 G. Giuliano, Dark horse, s. 15.
165 B. Harry, The Beatles Encyclopedia, s. 492.
166 G. Giuliano, cit. dílo, s. 16.
167 Od r. 1996 je škola přejmenována na Liverpool Institute for Performing Arts.
168 G. Giuliano, cit. dílo, s. 21.
169 B. Miles, Beatles 1960-1970, s. 36.
170 Viz. G. Giuliano, cit. dílo, s. 49-50.
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V  roce  1963  si  už  Beatles  užívali  výslunní  divoké  slávy,  tisíců  vřeštivých 

fanynek a všemožných výtržností. Pro Harrisona bylo období první půli šedesátých let 

stejně divoké, jako pro Cashe nebo Dylana, jak jsem ukázal výše.

Roku 1964 se tiskový mluvčí Beatles, Derek Taylor vyjádřil o Beatles takto: 

„Tady máte ty čtyři kluky z Liverpoolu. Jsou hrubí, bezbožní a naslouchá jim 
celý svět. Je to, jako kdyby založily nové náboženství. Jsou úplně proti Kristu. Chci říct,  
já jsem taky proti Kristu, ale oni jsou proti němu tak, že mě dokázali šokovat, a to už je  
co říct.“171 

Paul McCartney se v jednom rozhovoru o pár let dříve vyjádřil ještě konkrétněji, 

když uvedl, že žádný z „beatlů“ nevěří v Boha, a ikdyž ho John Lenon opravil, že spíše 

než  ateističtí  jsou  agnostičtí,  McCartney  doplnil,  že  do  jeho  života  se  náboženství 

nehodí.172 Jak se později ukáže,  svoje názory Beatles změní tak, že by tomu v době 

těchto výroků prakticky nikdo nevěřil.

Rok 1965 byl ve znamení prvního amerického turné Beatles173. V roce 1965 také 

Harrison  poprvé  vyzkoušel  LSD.  První  dávku  ve  svém  životě  Harrison  pozřel 

nepřipraven,  v  kávě  připravené  jeho  zubařem  J.  Rileyem  a  později  ji  popisoval 

následně:  „Bylo  to,  jako  bych  nikdy  předtím  pořádně  nemluvil,  neviděl,  nemyslel,  

neslyšel nebo nevnímal chutě. Poprvé v životě jsem si neuvědomoval vlastní osobnost.“  

„Po této zkušenosti se LSD stalo součástí tvůrčího procesu Beatles.“174

Pro Harrisona,  který  v dětství  nebyl  prakticky nijak nábožensky vychováván 

byla tato skutečnost až přímo mystická.  „Jako kdyby najednou někdo smazal všechno, 

co  jste  se  naučili,  nebo  k  čemu  vás  od  dětství  vychovávali  a  řekl:  ,Tak  to  není.'  

Dostanete se příliš daleko, příliš vysoko a odtamtud už nevede cesta zpátky.“175 V jiném 

rozhovoru se zase svěřil, že „to“ „otevřelo něco ve mně a já si uvědomil spoustu věcí.  

Od této chvíle jsem stále toužil po té hloubce a čistotě viděni.“176 Harrisonův úžas nad 

účinky psychedelik jen předestíral jeho budoucí zájem o spiritualitu, v psychedelických 

stavech viděl především možnosti prohloubení vědomí. 

171 S. Turner, cit. dílo, s. 43.
172 Tamtéž.
173 Zde se také Harrison poprvé setkal s jeho velkým vzorem Bobem Dylanem, Dylan na oplátku za 

velký zájem Beatles oo jeho osobu, představil anglickým kolegům marihuanu. viz. G. Giuliano, cit. 
dílo, s. 65.

174 P. Boydová, P. Junorová, Wonderfull Today, s. 121.
175 S. Turner, cit. dílo, s. 45.
176 Viz. G. Giuliano, cit. dílo, s. 68.
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Harrison však brzy od LSD upustil a dal se následně cestou meditace. Jedním z 

impulzů  pro  skoncování  s  LSD  byla  zkušenost  při  jeho  návštěvě  San  Francisca, 

hlavního města hippies a celého psychedelického hnutí. Pln očekávání, že uvidí místo 

lásky a krásy, byl nakonec zaskočen, jak později popsal, špinavými, škaredými lidmi, 

válejícími se po zemi s nepřítomnými výrazy.177

V roce  1966  Harrison  strávil  šest  týdnů  v  Bombaji  u  Raviho  Shankary,  od 

kterého se také naučil hrát na sitar. Harrison svoje nabité dovednosti hry na tento nástroj 

využil na albu The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band z roku 1967 .  Oproti 

Anglii, kde ho neustále následovaly ječící fanynky se mu zdálo prostředí klidné Indie, 

bez všeho pozlátka a shonu, jako ideální místo pro odpočinek. Zejména ho uchvátily 

indičtí hudebníci,  o kterých prohlásil, že  „vytvářejí tu největší hudbu na naší úrovni  

existence.“  Později ještě dodal, že  „hudbou se můžete dostat k duchovnu. Hudba je s  

duchovními věcmi silně spojená, jak můžeme vidět z mantry Hare Kršna.“178

V srpnu 1967 se Beatles setkávají se zakladatelem  Transcendentální meditace 

Mahariši Maheši Jogim. Harrison se ve stejné době nechal slyšet, že LSD není skutečná 

odpověď na žádnou duchovní otázku, LSD podle něj pouze ukazuje možnosti.  Proto 

začal hledat možnosti, jakými lze dosáhnout „vyšší cíle“ bez drog, pomoci mu k tomu 

měla jóga a meditace a Mahariši se zdál být vhodným guruem.

Jak správně podotýká i Nešpor, oproti USA v britské populárně hudbě převládal 

zájem o  východní  náboženství  a  různé  synkrese  nových  náboženských  hnutí  mající 

kořeny  taktéž  ve  východním,  zejména  indických  tradicích.179 A  zatímco  Cash  nebo 

Dylan hledali  odpovědi na své duchovní otázky v Bibli,  Harrison se začal obracet k 

východu.  Otázkou  je,  jaký  podíl  na  tomto  měla  Harrisonova  výchova  mimo 

náboženskou tradici,  podle  mého názoru byla  však tato  okolnost  zásadním pro jeho 

pozdější zájem o indické tradice.

O své nově nalezené inspirace ve východní náboženské tradici mluvil Harrison 

velmi rád, několikrát se nechal slyšet, že teprve při návštěvách Indie a při meditacích si 

uvědomil, že je to přesně to, co mu doteď chybělo. „Cítil jsem, že musím říct: ,Oukej,  

možná jste si mysleli, že být bohatý a slavný je všechno, co člověk potřebuje, jenomže  

177 viz.  P. Boydová, P. Junorová, cit. dílo, s. 125. Nebo G. Giuliano, cit. dílo, s. 95-96.
178 S. Turner, cit. dílo, s. 57.
179 Z. Nešpor, cit. dílo, s. 89.
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ono to tak není.“180

V únoru roku 1968 odjel Harrison s dalšími členy kapely a nejbližšími přáteli do 

Maharišiho  ašrámu  v  Indickém Rišikéši,  kde  Mahariši  pravidelně  pořádal  semináře 

transcendentní meditace pro zájemce ze západu.  V hlubokých meditacích u Maharišiho 

zažil  něco,  co  Harrison  popsal  jako  „zpomalení  myšlenkového  procesu  a  oslepující  

urychlení vědomí.“ Později tento stav komentoval jako záblesk božího vědomí.  „Je to 

něco,  jako  když  se  cítíte  velice  nepatrnými.  Zároveň jsem však cítil,  že  jsem úplná  

bytost. Je to jako být dvěma zcela odlišnými věcmi současně.“181 

Harrisonovo rozčarování z Maharišiho však brzy vyprchalo, velký podíl na tom 

mělo především špatné chování,  které u Maharišiho vysledovaly,  ať už se jednalo o 

porušování odříkání si  sexu nebo dalšího požitkářství.  Harrison s Lenonem, kteří  ze 

všech zúčastněných setrvali v Maharišiho ašrámu nejdéle, se později nechali slyšet, že 

Mahariši je sám zajatcem hrubé úrovně bytí a všechny přítomné členy Beatles používal 

tak akorát pro naplnění svých kont ve Švýcarsku.182 

Nakolik  Harrison  svoji  nově  nabitou  zkušenost  bral  vážně  zůstává  otázkou. 

Osobně bych se přikláněl spíše k názoru, že ho spíš přitahovala jakási exotičnost, kterou 

mu  Indie  nabízela.  K  tomu  by  nasvědčoval  také  komentář,  ve  kterém  se  Harrison 

odvolává na zbláznění se do krále Krišny, kterého, podle jeho slov, vždy obklopovaly 

mladé dívky a jak uvádí jeho tehdejší přítelkyně P. Boydová: „Po návratu domů se mu 

chtěl  podobat  a  stát  se  duchovní  osobou s  mnoha konkubínami.  [...]  A žádná žena 

nebyla zakázaná.“183 

Roku  1965  přijíždí  do  New  Yorku  Swami  Prabhupada,  pověřený  šířením 

poselství  Krišny  v  západních  zemích184.  O  rok  později  zde  zakládá  ISKCON,  The 

International Society for Krishna Consciousness185. O čtyři roky později, v roce 1969, 

se  jeden  z  oddaných  Krišny  působící  v  Londýně,  Šjámasundar,  setkal  s  Georgem 

Harrisonem, který ho uvítal slovy „Kde jste byli pořád? Pokouším se setkat s lidmi od 

Hare Krišna už celé dva roky!“186 

180 S. Turner, cit. dílo, s. 58.
181 G. Giuliano, cit. dílo, s. 102.
182 S. Turner, cit. dílo, s. 63.
183 P. Boydová, P. Junorová, cit. dílo, s. 142.
184 S. D. Gósvámí, cit. dílo, s. 40.
185 Tamtéž, s. 78.
186 Tamtéž, s. 190.
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Tím začal kontakt Harrisona s hnutím Hare Krišna. Harrison, do té doby stále 

praktikující mantru, kterou mu dal Mahareši, se začal zajímat o bhakti jógu a védskou 

filozofii a krátce na to mu Krišna opět plně učaroval. Později téhož roku nahrál Harrison 

společně s oddanými skladbu Hare Krishna Mantra, která se hned stala hitem Top 20 a 

díky tomuto úspěchu pomohl financovat činnost ISKCONu v Británii.187 O Harrisonově 

pomoci hnutí se brzy doslechl také, za mořem působící guru, Prabhupáda. V jednom z 

dopisů Prabhupáda napsal: 

„Zvláštním  řízením  osudu  se  Beatles  stali  středem  světové  pozornosti.  Pan 
Harrison je zaujat naší filozofií, a pokud by přijal vedoucí úlohu při organizování veliké  
Sankirtánské  společnosti  sestávající  se  z  Beatles  a  našich  chlapců,  mohli  bychom 
dozajista změnit tvář světa, která je dnes tak deformovaná manévry politiků.“188

10. dubna 1970 se, hlavně z důvodů vnitřních neshod, The Beatles rozpadají189. 

Pro Harrisona je toto šance, jak začít vydávat svůj vlastní materiál,  do kterého mohl 

vložit svou novou zkušenost s Krišnou. Stejného roku také vychází Harrisonovo první 

sólové album  All Things Must Pass, obsahují patrně nejznámější skladbu, kterou kdy 

Harrison nahrál,  s názvem  My Sweet Lord. Skladba, které podle Harrisona dokázal,a 

díky recitaci Maha mantry,  „člověka sjednotit s Bohem“.190 Ve skladbě samozřejmě v 

pozadí  zní  i  hlasy stoupenců Hare Krišna.  Hare Krišna mantra  zde vychází  z hlasů 

zpívající  „haleluja“191,  což  byl  pro  Harrisona  záměr,  „aby  lidé  začali  zpívat  Maha 

mantru, aniž by si to uvědomili.“192

Ani  tímto  však  spolupráce  s  ISKCON  nekončí,  roku  1971  pořádá  Harrison 

charitativní koncert pro válkou zasažený Bangladéš, koncert byl zaznamenán a následně 

vychází také jako album. V roce 1973 vychází další Harrisonovo album Living in the 

Material  World,  obsahující  mimo jiné i  stejnojmennou skladbu, kde Harrison uvádí: 

„Doufám,  že  se  odtud  dostanu  ven,  milostí  Pána  Sri  Krišny  budu  vysvobozen  z 

hmotného světa.“193

Harrisonův  zájem  o  Krišnu  neupadá,  bohužel,  čím  více  se  jeho  alba  plní 

187 S. Turner, cit. dílo, s. 64.
188 G. Giuliano, cit. dílo, s. 113.
189 B. Miles, Beatles 1960-1970, s. 449.
190 S. Turner, cit. dílo, s. 64.
191 Viz. příloha č. 8
192 S. Turner, cit. dílo, s. 64.
193 Viz. příloha č. 9
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náboženskými tématy, tím hůře se prodávají. Roku 1974 také absolvuje svoje poslední 

turné po spojených státech, samozřejmě společně se zástupci ISKCON.

Pro moji práci konči Harrisonův příběh zde. Nekončí tím však jeho praktikování 

bhakti jógy a recitace Maha mantry,  Harrison, jako jediný z „beatlů“ setrval u učení 

Krišny až do své smrti 29. listopadu 2001.

Ikdyž  Harrisonovo  obrácení  na  víru  nemělo  takový  dramatický  průběh  jako 

například Cashovo nebo Dylanovo, nelze mu v žádném případě dávat menší váhu. I R. 

Otto  přisuzuje  mimokřesťanským  zážitkům  znovuzrození  stejnou  váhu,  jako  těm 

křesťanským,  ve  všech  případech,  podle  Otta,  znovuzrození obsahuje  stejný  druh 

iracionality.194

Jak jsem i uvedl výše, Harrison se několikrát nechal slyšet, že mu nejen indická 

hudba přišla velmi přirozená,  jako by ji už dlouho znal.  Stejně tak pak reagoval na 

otázky ohledně  svého přijetí  Krišny.  A ikdyž  je  podle  typologie  W. Jamese  možno 

Harrisona  zařadit  jako  příklad  nemocné  duše,  jeho  znovuzrození  nebylo  nikterak 

dramatické, spíš by se dalo mluvit o postupném prohlubování struktury hodnot, které si 

během šedesátých let vytvářel.195

2.5 Cat Stevens / Yusuf Islam

Stephen Demetre Georgiou se narodil 21. července 1948 anglickém Londýně, 

jako  třetí  dítě  rodičů  Stavrose  a  Ingird.  Ikdyž  byl  Stephenův  otec  kyperský  Řek, 

„příslušníkem“ autokefální Řecké ortodoxní církve, a matka baptistka, jako malý chodil 

do katolické  základní  školy  St.  Joseph Roman Catholic  Primary School.196 V jejich 

rodině  panovala  určitá  zášť  proti  muslimům,  což  pramenilo  hlavně  z  nelibosti  vůči 

Turkům ze strany Stephenova otce, Řeka.

Podle svých slov byl  Stephen vychováván rodiči k uvědomování si Boha, nikdy 

se však v jeho rodině nemluvilo o přímém kontaktu s Bohem, nikdy také nedokázal 

pochopit, proč by měl být Bůh zastoupený Ježíši. Jako malý se díval na Ježíšovy sochy 

194 R. Otto, cit, dílo, s. 51.
195 Srov. např. L. Muchová, cit. dílo, s. 73.
196 „Cat Stevens Biography“, s. 1, [online].
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a  neviděl  v  nich  nic  než  kámen  bez  života.  Stejně  tak  malému  Stephenovi  nešlo 

pochopit, jak může být Bůh rozdělen do třech částí, Svaté trojice. I přes tyto otázky však 

víru, kterou do něj vštěpovali jeho rodiče, respektoval. 197 

V šestnácti letech byl přijat do Hammersmith Art School, obor malířství. V této 

době také začíná vystupovat s kytarou po barech a kavárnách, ve stejné době také začíná 

používat jméno Cat Stevens.

1966 vychází jeho první singl  I Love My Dog  a o rok později album Mathew 

and Son. Už v osmnácti letech se stává hvězdou a idolem tisíců mladých lidí. Jak sám 

později poznamenal, v této době si myslel, že má všechno, peníze i slávu, myslel si, že 

tento svět v pozlátku je pro něj Bůh.  Media z něj udělala člověka většího, než jakým 

skutečně byl a stejně tak i Stevens sám chtěl žít život výše, než žil - za pomoci alkoholu 

a drog.198 

Ze  Stevense  byla  mladická  popová hvězda,  jeho  tvář  zdobila  výlohy,  přední 

stránky časopisů a plakáty na jeho koncerty lemovaly ulice nejen v Anglii. Při jednom z 

jeho evropských turné onemocněl tuberkulózou a musel být hospitalizován v nemocnici. 

„Dostal jsem tuberkulózu, tuhle středověkou nemoc, uprostřed moderní civilizace.  A 

naráz všechna světla zhasla. A tehdy jsem si řekl: ,Hej, kde jsou ta světla?' A to bylo to,  

co mě donutilo přemýšlet  o světle jiném.“199 Zážitek blízké smrti,  který v nemocnici 

prožil v něm vzbudil novou vlnu kreativity a během svého léčení napsal více jak čtyřicet 

skladeb. 

Po návratu z nemocnice se Stevens začal zajímat o východní náboženství, začíná 

meditovat  a  začíná  být  také  vegetariánem.  Byl  fascinován  východní  terminologií  a 

názory,  které čerpal z knih, byla to také doba, kdy si uvědomil, že chce skoncovat s 

křesťanstvím, kterému ho učili rodiče.200 

1971 vydává  album  Teaser  and the  Fire  Cat obsahující  píseň  Morning Has 

Broken,  kterou bych chápal jako Stevensova děkovná píseň Bohu za každý nový den. 

„Morning has broken like the first morning [...] Born of the new light Eden saw play.  

Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day.“201

197 C. Stevens, „How I came to Islam“ [online].
198 „Cat Stevens Biography“, s. 1, [online].
199 „Yusuf Islam Reflects on His Return“ [online]. Překlad vlastní.
200 C. Stevens, „How I came to Islam“ [online].
201 Viz. Příloha č. 10
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V roce 1974 vydává album Buddha and the Chocolate Box, která obsahuje píseň 

Jesus202,pojednávající  o  Ježíši  a  Buddhovi.  Zdánlivá  rozpolcenost  a  náboženský 

eklekticismus však brzy vezme za své. V roce 1975 během plavání na  Malibu beach, 

Stevens jako zázrakem unikne utonutí. „Byl jsem zděšen. Říkal jsem si: ,Bože, jestli mě 

zachráníš, budu ti sloužit.“203 Po této události se nechal slyšet:  „Věřím, že jediné, co  

nám v životě zbývá, je buďto se hluboce zamilovat, nebo se věnovat duchovním věcem.  

Jediná osoba, které teď věřím, je Bůh.“204

Stevens  dál  prohluboval  svoje  znalosti  východních  tradic,  když  se  však  jeho 

bratr roku 1976 vrácí z návštěvy Izraele, plný pocitů z klidného prostředí izraelských 

mešit, kupuje  Stevensovi jako dárek anglický výtisk Koránu. 

„Do té doby jsem cítil, že všechna náboženství obsahují určitý aspekt pravdy,  
ale ne celou a úplnou pravdu. Při četbě Koránu jsem pochopil,  že náboženství není  
něco, co si můžete vytvořit. Buďto je to náboženství od Boha, a potom je pravé, anebo  
to  není  náboženství  od  Boha.  Islám  znamená  ,podrobení  se'  a  je  to  pravé 
náboženství.“205

Rok  a  půl  po  obdržení  Koránu  Stevens  navštěvuje  mešitu  v  Londýně,  kde 

vyhledal místního Imána a vyznává mu svou víru a konečně pociťuje přímý kontakt s 

Bohem a listopadu 1977 si mění jméno na Yusuf Islam a svoji kytaru na dalších skoro 

dvacet  let  dokládá.  Místo  hudby  se  začne  věnovat  humanitární  pomoci,  zakládá 

muslimskou  základní  školu  v Londýně a  za  ženu si  bere  muslimku  Fawziu  Ali,  se 

kterou má následně pět dětí. Svůj život, tak jak slíbil při neblahém incidentu na Malibu 

beach, oddává Bohu.206 Na hudební scénu se vrací až v roce 1995. 

„Kdysi jsem věřil astrologii, kdysi jsem věřil v I Ching. Věřil jsem na všechno.  
Ale byl to omyl myslet si, že se takhle někam dostanu. Když nakonec objevíte, jak žít  
správně, není to nic, na co byste přišli sami. Jestli chcete mít svobodu dál dělat chyby,  
je to vaše věc. Když najdete něco zaručeného, co vás dovede tam, kam chcete, už se  
nemusíte vysilovat hledáním.“207

Stevens evidentně našel onu jistotu, ono „zaručené“, o kterém mluví, právě v 

202 Viz. Příloha č. 11
203 „Yusuf Islam Reflects on His Return“ [online]. Překlad vlastní.
204 S. Turner, cit. dílo, s. 92.
205 Tamtéž.
206 „Cat Stevens Biography“, s. 2 [online].
207 S. Turner, cit. dílo, s. 92.
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Islámu, přirovnal bych to k Jamesově výroku o obrácení, kdy dotyčný nalezne zbožnost, 

milost  a  hlavně  jistotu208,  tedy  to,  co Stevens  nazval  jako  to  „zaručené“.  Touha po 

posvátnu, po duchovním zázemí, které si Stevens v sedmdesátých letech tak přál, brzy 

přešla do popředí209, otázky, které si Stevens kladl již při své hospitalizaci v nemocnici, 

mu pomohl zodpovědět Islám. Jeho obrácení na tuto víru však nebylo nárazové, Stevens 

nejdříve několik měsíců studoval Korán, ve kterém objevil nejdříve svoji nicotnost a 

následně svou novou jistotu.210

208 W. James, cit. dílo, s. 139.
209 Tamtéž, s. 141.
210 C. Stevens, „How I came to Islam“ [online].
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3. Kritické shrnutí

Téma konverzí  je široké a z pohledu religionistiky velmi zajímavé.  Jak jsem 

uvedl  v úvodu druhé kapitoly,  jako nosné pro svou práci  považuji  onu biograficko-

narativní  metodu,  která  dle  mého  názoru,  by  měla  vystihnout  v  případech  mnou 

vybraných hudebníků, jejich následné obrácení na víru.

Doba šedesátých a sedmdesátých let byla nejen ve folku a rocku velmi nestálá, 

různé výkyvy společenských a politických nálad jen přispěly k vytvoření kontrakultury, 

která  začala  opovrhovat  materialistickým  požitkářstvím.  Přispěla  ale  také  k  jistému 

návratu k tradičním hodnotám, jak tomu bylo například u Dylana nebo u Cashe. Není 

možné, ani mnou chtěné, zde nyní rozprávět nad tím, který z pětice interpretů, které 

jsem představil  výše prožil  něco opravdového a  který  ne.  Opravdovým hledáním si 

prošli opravdu všichni, stejně tak i všichni našli víru, která byla podle jejich úsudku tou 

pravou. 

Leonard Cohen, jako jediný z této pětice, neprošel obrácením na jinou víru, jeho 

nalezení  buddhismu spíše přispělo v jeho utvrzení  v židovství,  zenové meditace mu 

pomohly  se  vyrovnat  hlavně  se  svým  duševním  neklidem  a  nespoutaným  životem 

plným  chemických  „měničů  nálad“.  Tato  skutečnost  však  Cohena,  jako  jednou 

narozeného, neposouvá oproti ostatním na druhé místo. Stejně tak tam nelze odsunout 

ani  Harrisona,  který  našel  svoji  víru  mimo  abrahamovské  tradice.  James  se  o  tom 

vyjadřuje lehce metaforicky: „Je-li ovoce uzrálé po obrácení, pro život dobré, jest třeba 

obrácení velebiti a ctíti [...] A nic na tom nezáleží , která snad nadpřirozená bytost je  

způsobila.“211 Není  v  tomto  výroku  snad  vidět  i  jakási  „etika“,  kterou  by  měl 

religionista ctít při studiu konverze, i jiných náboženských jevů?

Bylo  by  těžké,  možná  i  nemožné,  najít  u  všech  pěti  zmíněných  společného 

jemnovatele jejich vůle po víře, ke které dospěli. Může ale vyvstat hned několik otázek. 

První z nich, se dle mého názoru, týká faktu, že všichni zmínění si v daném období 

prošli  tu větší,  tu menší,  drogovou závislostí,  shodou okolností  vždy na vrcholu své 

slávy.  Je tedy bezesporu zajímavé,  že člověk, který má všechno, po čem v tu chvíli 

touží,  ať už to  jsou peníze,  majetek nebo přízeň žen,  začne toužit  po něčem jiném, 

211 W. James, cit. dílo, s. 166.
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nehmatatelném, duchovním. Zde bych se rozhodně nepřikláněl k názoru, že pouze díky 

změněným stavům vědomí navozeným použitím drog, objevil některý z nich svoji víru. 

Ikdyž Harrison popisuje, že právě po LSD si uvědomil,  že existují jiné možnosti, než 

ty, které nabízí materiální svět, opravdovým impulzem pro jeho nalezení víry se stalo až 

studium védských textů a meditace. 

Jak bylo vidět u Dylana,  Cashe a Stevense,  pro ně byl  patrně dalším silným 

impulzem  i  určitá  hranice,  na  kterou  klesli.  Dylanův  špatný  psychický  stav  a  pocit 

bezvýchodnosti,  Cashovo  přání,  aby  ho  Bůh  opustil  a  nechal  jej  zemřít,  Stevensův 

příslib, že pokud ho Bůh zachrání od utonutí, oddá se službě jemu, Harrisonův pocit, že 

existuje ještě něco „víc“. Zde by bylo možná citovat W. Jamese, který uvádí, že „ právě 

nejposlednější krok musí býti ponechán jiným silám a jest vykonán bez pomocí vůle.  

Jinými  slovy,  vzdávání  se  jest  tedy  vždy  naprosto  potřebné.“212 Tyto  nemocné  duše 

opravdu  poslední  krok,  zdá  se,  nechali  jiným  silám,  aby  se  mohli  stát  podruhé 

zrozenými. 

 Interpreti z mnou vybrané pětice nejsou ani zdaleka jediní, kteří se v období 

šedesátých a sedmdesátých let obrátili na víru. Jak zmiňuje i např. Z. Nešpor v mnou 

citované publikaci v kapitole Rockové a folkové konverze213, náboženské hledání se brzy 

spojilo s rock'n'rollem a celá řada nejen hudebníků, nezávisle na sobě, konvertovala k 

nějakému náboženství, ať už to byla Patti Smith, Van Morrison nebo i mnou zmiňovaní 

hudebníci  z  Dylanova  Rolling  Thunder Tour  T-bone Burnett,   Davi  Mansfield  nebo 

Steven Soles. Dle mého názoru nebyla tato řada konverzí jen náhodná vlna, ale naopak 

reflektovala společenskou situaci dané doby a situacím, které této době předcházely, jak 

jsem popsal v první kapitole.

Jakkoliv bral Cash a další svoji hudbu jako prostředek osobního vyjádření, nelze 

jim upřít  i  určitý  „evangelizační“  charakter,  náboženské poselství  takto zabaleno do 

líbivých melodií dalo bezpochyby „život“ nejednomu dalšímu konvertitovi. 

212 W. James, cit. dílo, s. 150.
213 Z. Nešpor, cit. dílo, s. 87.
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Závěr

Do této  práce jsem se pustil  s  vědomím,  že na poli  religionistiky se tomuto 

tématu, až na velké vyjímky, nikdo nevěnuje, což je podle mého názoru velká škoda. V 

úvodu práce jsem napsal, že hudba doprovází lidstvo prakticky od počátku a zde bych k 

tomu ještě dodal, že s sebou celou dobu nese určitý mystický nádech. Bez ohledu na 

dobu, vždy a všude lze najít náboženské motivy v hudbě, ruku v ruce i s poezií. Vždyť 

co jsou chrámové zpěvy,  recitace manter  nebo šamanské  tance doprovázené bubny? 

Rozdíl mezi nimi a folkem, popřípadě rockem s náboženkými texty, je pouze časový. 

Hudba  dokáže  strhnout  davy  a  jak  jsem  se  pokusil  ukázat  výše,  hudba  s 

náboženským obsahem je  na  tom přinejměnším stejně.  Jakkoli  si  toho  byli  vybraní 

autoři vědomi nebo ne, jsou pokračovateli tradice sahající až k samotnému úsvit lidstva.

Nedostatek odborné literatury, na který studium tohoto tématu může narazit, je 

možná nahradit jak rozborem hudebních textů, tak i biografií samotných interpretů, k 

jejichž hojnosti napomáhá světový věhlas, který se jim dostal. Mohu tedy jen doufat, že 

téma hudby nebude religionisty opomíjena a že tato práce je jednou z prvních vlaštovek, 

z prvních pokusů o náhled do tohoto tématu. 
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Příloha č. 1

Woody Guthrie - Jesus Christ

Jesus Christ was a man who traveled 

through the land

A hard-working man and brave

He said to the rich, "Give your money to 

the poor,"

But they laid Jesus Christ in His grave

Jesus was a man, a carpenter by hand

His followers true and brave

One dirty little coward called Judas Iscariot

Has laid Jesus Christ in His Grave

He went to the preacher, He went to the 

sheriff

He told them all the same

"Sell all of your jewelry and give it to the 

poor,"

And they laid Jesus Christ in His grave.

When Jesus come to town, all the working 

folks around

Believed what he did say

But the bankers and the preachers, they 

nailed Him on the cross,

And they laid Jesus Christ in his grave.

And the people held their breath when they 

heard about his death

Everybody wondered why

It was the big landlord and the soldiers that 

they hired

To nail Jesus Christ in the sky

This song was written in New York City

Of rich man, preacher, and slave

If Jesus was to preach what He preached in 

Galilee,

They would lay poor Jesus in His grave.

© Copyright 1961 (renewed) and 1963 (renewed) by Woody Guthrie Publications, Inc. 

& TRO-Ludlow Music, Inc. (BMI)
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Příloha č. 2

Pete Seeger - Turn, Turn, Turn

To everything (turn, turn, turn)

There is a season (turn, turn, turn)

And a time for every purpose under heaven.

A time to be born, a time to die

A time to plant, a time to reap

A time to kill, a time to heal

A time to laugh, a time to weep.

A time to build up, a time to break down

A time to dance, a time to mourn

A time to cast away stones

A time to gather stones together.

A time of war, a time of peace

A time of love, a time of hate

A time you may embrace

A time to refrain from embracing.

A time to gain, a time to lose

A time to rend, a time to sew

A time of love, a time of hate

A time of peace. . .I swear it's not too late.

© Copyright 1962 (renewed) Melody Trails, Inc., New York, NY 
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Příloha č. 3

Bob Dylan - All Along The Watchtower

“There must be some way out of here,” said the joker to the thief

“There’s too much confusion, I can’t get no relief

Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth

None of them along the line know what any of it is worth”

“No reason to get excited,” the thief, he kindly spoke

“There are many here among us who feel that life is but a joke

But you and I, we’ve been through that, and this is not our fate

So let us not talk falsely now, the hour is getting late”

All along the watchtower, princes kept the view

While all the women came and went, barefoot servants, too

Outside in the distance a wildcat did growl

Two riders were approaching, the wind began to howl

Copyright © 1968 by Dwarf Music; renewed 1996 by Dwarf Music
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 Příloha č. 4

Bob Dylan - Señor (Tales Of Yankee Power) 

Señor, señor, do you know where we’re headin’?

Lincoln County Road or Armageddon?

Seems like I been down this way before

Is there any truth in that, señor?

Señor, señor, do you know where she is hidin’?

How long are we gonna be ridin’?

How long must I keep my eyes glued to the door?

Will there be any comfort there, señor?

There’s a wicked wind still blowin’ on that upper deck

There’s an iron cross still hangin' down from around her neck

There’s a marchin’ band still playin’ in that vacant lot

Where she held me in her arms one time and said, “Forget me not”

Señor, señor, I can see that painted wagon

I can smell the tail of the dragon

Can’t stand the suspense anymore

Can you tell me who to contact here, señor?

Well, the last thing I remember before I stripped and kneeled

Was that trainload of fools bogged down in a magnetic field

A gypsy with a broken flag and a flashing ring

Said, “Son, this ain’t a dream no more, it’s the real thing”

Señor, señor, you know their hearts is as hard as leather

Well, give me a minute, let me get it together

I just gotta pick myself up off the floor

I’m ready when you are, señor

Señor, señor, let’s disconnect these cables
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Overturn these tables

This place don’t make sense to me no more

Can you tell me what we’re waiting for, señor?

Copyright © 1978 by Special Rider Music 
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Příloha č. 5

Leonard Cohen - Suzanne

Suzanne takes you down to her place near the river 

You can hear the boats go by 

You can spend the night beside her 

And you know that she's half crazy 

But that's why you want to be there 

And she feeds you tea and oranges 

That come all the way from China 

And just when you mean to tell her 

That you have no love to give her 

Then she gets you on her wavelength 

And she lets the river answer 

That you've always been her lover 

And you want to travel with her 

And you want to travel blind 

And you know that she will trust you 

For you've touched her perfect body with your mind. 

And Jesus was a sailor 

When he walked upon the water 

And he spent a long time watching 

From his lonely wooden tower 

And when he knew for certain 

Only drowning men could see him 

He said "All men will be sailors then 

Until the sea shall free them" 

But he himself was broken 

Long before the sky would open 

Forsaken, almost human 
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He sank beneath your wisdom like a stone 

And you want to travel with him 

And you want to travel blind 

And you think maybe you'll trust him 

For he's touched your perfect body with his mind. 

Now Suzanne takes your hand 

And she leads you to the river 

She is wearing rags and feathers 

From Salvation Army counters 

And the sun pours down like honey 

On our lady of the harbour 

And she shows you where to look 

Among the garbage and the flowers 

There are heroes in the seaweed 

There are children in the morning 

They are leaning out for love 

And they will lean that way forever 

While Suzanne holds the mirror 

And you want to travel with her 

And you want to travel blind 

And you know that you can trust her 

For she's touched your perfect body with her mind. 

Copyright © 1967 Leonard Cohen and Sony/ATV Music Publishing Canada Company 
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Příloha č. 6

Johnny Cash - Have a Drink of Water

In the long, hot, thirsty summer of about 32 A.D.

Along a dusty highway, there came a man of Galilee

And as he went through Samaria, he stopped at Jacob's well

And there he met a woman whose deep secrets he would tell

"Could I have a drink of water?", Soft and quietly asked he

And she said, "Sir, I'm Samaritan, how dare you speak to me?"

He said, "If you would ask of me than either son of man

Would give you living water and you'd never thirst againâ€�

Have a drink of water, everlastin' livin' water

Have a drink of water, everlastin' livin' water

Dip in' to the endless well, pour it on the fires of hell

Have a drink and sing and shout as the flames of hell go out

Have a drink of water, everlastin', endless water

Then the woman said, "Sir, you have no way to draw out of this well

Our father Jacob dug it and the stories it could tell

From this well drank his children and his kettle by the score

Where is your well, Sir, tell me, that will flow forever more"

And he answered and said, "Unto her your water will go dry

And my well is everlastin', if you drink you'll never dieâ€�

My father God's a spirit and he set me under men

To give you living water so you'll never thirst again

Have a drink of water, everlastin' livin' water

Have a drink of water, everlastin' livin' water
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Dip in' to the endless well, pour it on the fires of hell

Have a drink and sing and shout as the flames of hell go out

Have a drink of water, everlastin' livin' water

Well, there now are many thirstin' in this modern century

Whose thirst could be quenched quickly by the man from Galilee

For the water flows eternal from the well that never dries

For it flows right out of Heaven where the soul never dies

So if you're hot and tired and thirstin'

And if you crave a cool, tall drink

He will pour it right out for you a lot quicker than you think

He already knows you're thirsty so just let him come on in

And he'll give you livin' water and you'll never thirst again

Have a drink of water, everlastin' livin' water

Have a drink of water, everlastin' livin' water

Dip in' to the endless well, pour it on the fires of hell

Have a drink and sing and shout as the flames of hell go out

Have a drink of water, everlastin' livin' water

Have a drink of water, everlastin' livin' water, bro

Have a drink of water, ever last

Clap your hands and sing and shout 

© Sony BMG Music Entertainment
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Příloha č. 7

Johnny Cash - Man in Black

Well, you wonder why I always dress in black,

Why you never see bright colors on my back,

And why does my appearance seem to have a somber tone.

Well, there's a reason for the things that I have on.

I wear the black for the poor and the beaten down,

Livin' in the hopeless, hungry side of town,

I wear it for the prisoner who has long paid for his crime,

But is there because he's a victim of the times.

I wear the black for those who never read,

Or listened to the words that Jesus said,

About the road to happiness through love and charity,

Why, you'd think He's talking straight to you and me.

Well, we're doin' mighty fine, I do suppose,

In our streak of lightnin' cars and fancy clothes,

But just so we're reminded of the ones who are held back,

Up front there ought 'a be a Man In Black.

I wear it for the sick and lonely old,

For the reckless ones whose bad trip left them cold,

I wear the black in mournin' for the lives that could have been,

Each week we lose a hundred fine young men.

And, I wear it for the thousands who have died,

Believen' that the Lord was on their side,
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I wear it for another hundred thousand who have died,

Believen' that we all were on their side.

Well, there's things that never will be right I know,

And things need changin' everywhere you go,

But 'til we start to make a move to make a few things right,

You'll never see me wear a suit of white.

Ah, I'd love to wear a rainbow every day,

And tell the world that everything's OK,

But I'll try to carry off a little darkness on my back,

'Till things are brighter, I'm the Man In Black. 

© 1971 House of Cash, Inc.
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Příloha č. 8

George Harisson - My Sweet Lord

My sweet lord

Hm, my lord

Hm, my lord

I really want to see you

Really want to be with you

Really want to see you lord

But it takes so long, my lord

My sweet lord

Hm, my lord

Hm, my lord

I really want to know you

Really want to go with you

Really want to show you lord

That it won't take long, my lord (hallelujah)

My sweet lord (hallelujah)

Hm, my lord (hallelujah)

My sweet lord (hallelujah)

I really want to see you

Really want to see you

Really want to see you, lord

Really want to see you, lord

But it takes so long, my lord (hallelujah)

My sweet lord (hallelujah)

Hm, my lord (hallelujah)

My, my, my lord (hallelujah)

I really want to know you (hallelujah)

Really want to go with you (hallelujah)

Really want to show you lord (aaah)

That it won't take long, my lord (hallelujah)

Hmm (hallelujah)

My sweet lord (hallelujah)

My, my, lord (hallelujah)

Hm, my lord (hare krishna)

My, my, my lord (hare krishna)

Oh hm, my sweet lord (krishna, krishna)

Oh-uuh-uh (hare hare)

Now, I really want to see you (hare rama)

Really want to be with you (hare rama)

Really want to see you lord (aaah)

But it takes so long, my lord (hallelujah)

Hm, my lord (hallelujah)

My, my, my lord (hare krishna)

My sweet lord (hare krishna)

My sweet lord (krishna krishna)

My lord (hare hare)
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Hm, hm (Gurur Brahma) Hm, hm (Gurur Vishnu)

Hm, hm (Gurur Devo)

Hm, hm (Maheshwara)

My sweet lord (Gurur Sakshaat)

My sweet lord (Parabrahma)

My, my, my lord (Tasmayi Shree)

My, my, my, my lord (Guruve Namah)

My sweet lord (Hare Rama)

(hare krishna)

My sweet lord (hare krishna)

My sweet lord (krishna krishna)

My lord (hare hare)  

© Sony/ATV Music Publishing LLC 
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Příloha č. 9

George Harrison - Living in Material World

I'm living in the material world 

Living in the material world 

can't say what I'm doing here 

But I hope to see much clearer, 

after living in the material world 

I got born into the material world 

Getting worn out in the material world 

Use my body like a car, 

Taking me both near and far 

Met my friends all in the material world 

Met them all there in the material world 

John and Paul here in the material world 

Though we started out quite poor 

We got 'Richie' on a tour 

Got caught up in the material world 

From the Spiritual Sky, 

Such sweet memories have I 

To the Spiritual Sky 

How I pray 

Yes I pray 

that I won't get lost 

or go astray 

As I'm fated for the material world 

Get frustrated in the material world 

Senses never gratified 

Only swelling like a tide 

That could drown me in the 

material world 

From the Spiritual Sky, 

Such sweet memories have I 

To the Spiritual Sky 

How I pray 

Yes I pray 

that I won't get lost 

or go astray 

While I'm living in the material world 

Not much 'giving' in the material world 

Got a lot of work to do 

Try to get a message through 

And get back out of this material world 

I'm living in the material world 

Living in the material world 

I hope to get out of this place 

by the LORD SRI KRSNA'S GRACE 

My salvation from the material world 

Big Ending

© 1973 George Harrison & EMI Records Ltd. 
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Příloha č. 10

Cat Stevens - Morning Has Broken

Morning has broken, like the first morning

Blackbird has spoken, like the first bird

Praise for the singing, praise for the morning

Praise for the springing fresh from the word

Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven

Like the first dewfall, on the first grass

Praise for the sweetness of the wet garden

Sprung in completeness where his feet pass

Mine is the sunlight, mine is the morning

Born of the one light, Eden saw play

Praise with elation, praise every morning

God's recreation of the new day

Lyrics By Eleanor Farjeon

© Sony/ATV Music Publishing LLC, EMI Music Publishing 
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Příloha č. 11

Cat Stevens - Jesus

They used to call him Jesus

Long time ago

They're still calling him Jesus

don't you know

They crossed the wood and hanged him

A long time ago

They still misunderstand him

Those who don't know

And in the evening his love will lead the blind

In every secret corner there in your mind

They called him Gautama Buddha

Oh long time ago

He turned the world to order

Don't you know

He used to sit knowing

Oh long time ago

Where you and me were going

And in the evening his love will lead the blind 
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