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DON’T LOSE YOUR HEAD:
FREDDIE MERCURY

FREDDIE MERCURY
Freddie Mercury se narodil 5. září 1946 pod jménem Farúk Bulsara a byl
vychován v zoroastrijské víře. jeho otec Bomi a matka Džer byli Pársové
z regionu Gudžarát v tehdejším indickém svazovém státě Bombaj. kvůli
otcovu zaměstnání se však přestěhovali do Tanzanie, kde Bomi v době,
kdy Farúk přišel na svět, pracoval na britském koloniálním úřadě.
Farúkova mladší sestra Kašmira se narodila v roce 1952.

L

ekce na piano začal Farúk navštěvovat v osmi letech a první rokenrolovou kapelu založil
ve dvanácti na internátní škole, kde také začal používat přezdívku Freddie. Když mu bylo
sedmnáct, rodina se přestěhovala do Spojeného království, aby unikla před zanzibarskou revolucí.
Lepší načasování, jak se stát součástí všudypřítomné exploze hudby a kultury mladých, si ani vybrat nemohl, a přesto jen málo náznaků nasvědčovalo, že se neohrabaný a dost plachý Freddie za
pár let promění v rockovou ikonu jménem Freddie Mercury.
Vystudoval umění a grafický design na Vysoké polytechnické škole v Isleworthu v západním Londýně, zapsal se na Akademii výtvarného umění v Ealingu, kde studoval módní design, a pracoval na
letišti Heathrow a v tržnici Kensington Market. Celá 60. léta si přivydělával v řadě různých kapel.
Ale teprve příchod Jimiho Hendrixe skutečně upoutal Freddieho představivost. Tehdy, v prosinci
1966, zahrál Hendrix v populárním pořadu BBC Ready Steady Go! skladbu Hey Joe. Vystoupení
černého virtuosa a jeho napohled nenucené ovládnutí pódia Freddieho tak nadchlo, že v té době
chodil na Hendrixovy koncerty, kdykoli to šlo. Během několika málo měsíců ho viděl hrát nejméně
čtrnáctkrát. „Měl všechno, co má rocková hvězda mít,“ řekl Freddie později. „Parádní styl a vystupování. Objížděl jsem celou Anglii, abych ho viděl všude, kde hrál.“
Další kapela, na kterou Freddie často chodil, byla Smile – projekt Briana Maye a Rogera Taylora,
předcházející éře Queen. Freddie se stal členem skupiny fanoušků, která jezdila na všechny jejich koncerty,
a když odešel zpěvák a basista Tim Staffell, našli v něm nového zpěváka. Vystřídalo se několik basistů, než
nastoupil John Deacon, a v roce 1971 už toto kvarteto vystupovalo jako Queen. Název zvolil Freddie
a navrhl i logo. Fascinován slovem „Mercury“ v textu skladby My Fairy King na prvním albu Queen,
se rozhodl i pro změnu vlastního jména. Farúk Bulsara už neexistoval. Na scénu přichází Freddie Mercury.
Přestože se občas říkalo, že pojmenováním Queen chtěla kapela působit patřičně okázale, Freddie
takové názory vyvracel. Pokaždé tvrdil, že mu slovo jen znělo patřičně královsky a zkrátka to byl vhodný
název pro kapelu odhodlaných muzikantů, která si měla podmanit svět. Podobně se po zbytek života
vyhýbal veškeré pozornosti zaměřené na jeho sexualitu a na veřejnosti udržoval dojem, že žije v dlouhodobém vztahu s Mary Austinovou (což samo o sobě není nepravdivá informace, ale byl to poněkud
složitější vztah, než jak o něm psaly noviny). V éře glam rocku a v době poté, kdy heterosexuální umělci
jako David Bowie nebo Marc Bolan experimentovali s androgynními stylizacemi, se Freddieho nablýskaná okázalost nejevila jako něco kdovíjak neobvyklého.
Freddie a Queen byli však všechno – jen ne obyčejní. Od samého počátku se odlišovali tím, jak svou
hudbu nehodlali nechat zaškatulkovat. Jednotlivá alba volně přecházela od hard rocku po něžné balady,
od rozhněvaných výkřiků po melodické chorály pro davy, progrockových fantazijních epopejí až po tradičním jazzem ovlivněné ztřeštěnosti a lechtivý humor. Za každý z těchto stylů byl zodpovědný přímo sám
Freddie. Písněmi však přispíval každý člen kapely. Pro Queen je specifické, že nejlepší hitové singly skládali
vždy všichni čtyři členové: čtyři velmi odlišní jedinci tvořili dohromady celek, který byl sice různorodý,
ale stále jaksi soudržný. Freddie říkal, že jsou jako čtyři sóloví umělci, podílející se tvořivým způsobem na
singlovém projektu, takže myšlenka „odchodu na sólovou dráhu“ postrádá v jejich případě smysl. Jako
celek prodali – a stále prodávají – miliony nahrávek po celém světě.
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FREDDIE MERCURY

Rami předvádí Freddieho slavný postoj s půlkou
mikrofonu na Live Aid

Freddie se však na sólovou dráhu nakonec přece jen pustil a v roce 1985 vydal album Mr. Bad
Guy, tedy po dvou letech, během nichž dával nahrávky dohromady ve vzácných chvílích nečinnosti Queen. Sám nebyl nikdy tak úspěšný, jako když hrál s kapelou, ovšem jeho singl The Great
Pretender z roku 1987 (cover verze hitu The Platters z 50. let, s jehož textem se Freddie zřejmě silně
ztotožnil) dosáhl v britských žebříčcích na slušné páté místo. Tři roky po strhujícím ovládnutí Live
Aid skupinou Queen vydal Freddie druhé sólové album, Barcelona, za spolupráce se španělskou
operní pěvkyní Montserrat Caballé. Že se dokázal prosadit i po boku slavné divy, svědčí o jeho
skvělém hlasovém potenciálu s rozsahem něco přes tři oktávy.
Diagnózu HIV mu zjistili počátkem 80. let, v době, kdy byla předpokládaná doba přežití s touto nemocí krátká. Ale i když mu život ve stínu AIDS ubíral síly a omezoval jeho společenský
i osobní život, nikdy mu nemoc nezabránila v práci. Nakonec jí 24. listopadu 1991 podlehl. Většinu svého majetku zanechal Mary Austinové a značnou finanční sumu odkázal Jimovi Huttonovi,
svému partnerovi, s nímž trávil posledních šest let života.
Zbývající členové Queen založili v roce 1992 Mercury Phoenix Trust, charitativní organizaci pro boj proti AIDS a zvýšení povědomí o HIV a AIDS, která je činná dodnes. Posmrtně
se v první desítce britské hitparády umístily další tři Freddieho sólové hity a některé z jeho
nedokončených nahrávek byly citlivě a pečlivě zakomponovány do posledního alba Queen
s Freddieho účastí, Made in Heaven, vydaného v roce 1995. Prodalo se více než 20 milionů
kopií: bylo to jejich čtvrté album po sobě, které se dostalo do čela prodeje mezi britskými
alby, a sedmé celkově. Na obálce figuruje snímek třímetrové sochy Freddieho, která stojí
ve švýcarském městě Montreux s výhledem na Ženevské jezero – Queen zde od roku 1978
nahráli většinu svých skladeb a Mercury nazpíval závěrečné vokály. Text na obalu obsahuje
věnování „nesmrtelnému duchu Freddieho Mercuryho“.
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NAHOŘE: „Mama… just killed a man…“ Rami
u piana na Live Aid
DOLE: Freddieho image v černé kůži pro
americké turné v roce 1974, rekonstrukce
pro film
PROTĚJŠÍ STRANA VLEVO NAHOŘE: Freddie
(Rami) v kožené klubové uniformě v newyorské
čtvrti Meatpacking
PROTĚJŠÍ STRANA VPRAVO NAHOŘE: Rami
jako Freddie. Žlutá byla jednou z Freddieho
oblíbených barev. Je po něm pojmenovaná
i jedna odrůda žluté růže
PROTĚJŠÍ STRANA DOLE: Rami hraje na piano
ve scéně na Ridge Farm
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