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Nebeskej kovboj – tak se jmenuje
osmnácticédéčkový komplet
nahrávek a alb Waldemara
Matušky. Jde v mnoha směrech
o unikátní soubor. Povídáme
si o něm (ale nejen o něm)
s Olgou Matuškovou.

WALDEMAR MATUŠKA 80

Jak na tom byl s ochotou k rozhovorÛm Waldemar Matu‰ka?
Nebyl proti, ale záleÏelo to na
konkrétním novináﬁi; hned jste
poznal, jestli je „v pohodû“.
V poslední dobû nemûl Walda rád
neustále se opakující otázky typu:
proã jste vÛbec emigrovali? To uÏ
pak nerad odpovídal, obzvlá‰tû
kdyÏ si pak reportér stejnû napsal,
co chtûl.

Foto © Salim Issa

TATA BOJS JEDOU NA MAX,
VYDÁVAJÍ SPECIÁLNÍ
SBĚRATELSKOU EDICI

Foto © Otto Dlabola

Asi se vás ãasto ptali i na to, jak
tûÏké bylo v prvních mûsících
v Americe zaãít normálnû Ïít
a pracovat…
Ano. V jednom rozhovoru jsme
buìto já nebo Walda ﬁekli, Ïe jediné, co nebylo tûÏké, bylo sehnat
publikum. A v novinách pak
vy‰lo: jediné, co bylo tûÏké, bylo
sehnat publikum. Úplnû obrácenû!
UÏ kdyÏ jsme v 70. letech minulého století zaãínali s KTO, byli jsme
pravidelnû zváni do Nashvillu,
Tennessee, do kolébky country
muziky na mezinárodní festival.
K tomu pﬁibyla vÏdycky pﬁed

Skupina Tata Bojs si rok po vydání
desky Ležatá osmička, letos
doplněné o speciální limitovanou
vinylovou LP verzi, připravila pro
svoje fanoušky další překvapení.
Ve výpravné sběratelské
limitované edici nyní vycházejí
alba Futuretro, Biorytmy,
Nanoalbum a Kluci kde ste? Pod
speciálním společným označením
MAX je původní album doplněno
vždy o jeden a v případě Futuretra
a Biorytmů dokonce o 2 bonusové
disky. Na těch se nachází dříve
nevydané verze písniček, rarity
a demo nahrávky písní
vztahujících se vždy k období
vydání konkrétního alba. Nechybí
ani DVD disky s dříve nevydanými
koncertními záznamy, klipy, či
speciální dokumentární záběry.
Z koncertního kalendáře Tata Bojs:
04. 7. Hradec Králové – Rock for People
06. 7. Trenčín – festival Pohoda
28. 7. Rakovník – Coom Bal Open Air
11. 8. Piešťany – Grape Festival
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komunisty utajovaná pﬁedstavení pro
krajany. Hrávali jsme v Americe
i Kanadû, Waldu v‰ichni âe‰i i Slováci znali. Tﬁeba v Torontu pﬁi‰ly na
ná‰ koncert ãtyﬁi tisíce lidí! Mûli
jsme tam tedy skuteãnû skvûlé zázemí, v tomhle problémy nebyly.
Mohly b˘t jinde, ale také nebyly.
KaÏd˘ obchodník ví, Ïe vyrobit produkt není tûÏké, ale prodat ho…
Vydat elpíãko bylo jednoduché,
musel jste je ale dostat k posluchaãÛm. Ale i to jsme zvládli na jedniãku. První album Teãe voda teãe jsme
mûli hotové a vyrobené pﬁed na‰í
první velkou túrou, a na ní jsme
desku prodávali. Zájem byl velik˘.
TakÏe, dá se ﬁíct, vy jste pomáhali
krajanÛm za oceánem a oni zase
pomáhali vám tím, Ïe si kupovali
va‰e desky, je to tak?
Pﬁesnû tak. Nesãíslnûkrát Waldovi
dûkovali, Ïe jim jeho písniãky v emigraci pomáhaly, kdyÏ se jim zastesklo
nebo nedaﬁilo. Ti lidé Waldemara
milovali. Teì mu to opláceli, kupovali si elpíãka, chodili na na‰e koncerty a zvali nás k dal‰ím a dal‰ím
vystoupením. Nûkteﬁí nám dokonce
dávali adresy nejen svoje, ale i sv˘ch
znám˘ch a pﬁátel. V Americe je tohle
hodnû osobní vûc, kdyÏ vám nûkdo
dá adresu nebo telefon – to uÏ je
nûco! Brzy jsme mûli s jejich pomocí
to nejdÛleÏitûj‰í: obrovsk˘ mailing
list. Bylo v nûm deset tisíc adres ze
Spojen˘ch státÛ, Kanady a Austrálie,
jednu adresu jsme dokonce mûli
z Nového Zélandu. Dá se tedy ﬁíct, Ïe
oproti jin˘m jsme mûli emigraci velice ulehãenou.
Proã jste se po Listopadu 89 do
âeskoslovenska natrvalo nevrátili?

Ná‰ Waldík uÏ v té dobû chodil
tﬁi roky do ‰koly, takÏe jsme ho
odtud nechtûli vytrhávat a zasazovat zase do jiného prostﬁedí.
A navíc to bylo kvÛli Waldemarovu
zdraví. Krátce poté, co jsme tam
pﬁijeli, dostal Waldemar virov˘
zápal plic, a z nûj astma. Toho uÏ se
pak ãlovûk nikdy nezbaví. Prostﬁedí, pár minut pû‰ky od moﬁe, kde
jsme bydleli, mu zdravotnû velice
vyhovovalo. Naopak – kdyÏ jsme
nûkdy zÛstali v Praze aÏ do podzimu, tûÏko se mu d˘chalo. Zimu by
tu, myslím si, vÛbec nepﬁeãkal.
Zmínila jste KTO; jak probíhalo
prvotní sbliÏování Waldemara
Matu‰ky s touto kapelou?
Jednodu‰e. Waldemar country
miloval a s KTO se k ní vrátil. Hity,
které ho vynesly ke slávû, tﬁeba Jó,
tﬁe‰nû zrály, To v‰echno vodnes ãas
nebo RÛÏe z Texasu, to je americká
country. Waldemar nikdy originály
nekopíroval. VÏdycky zpíval po
svém. Navíc mûl rád sbory a také tím
mûl ke KTO blízko. Byli jsme dobrá
parta nejen na jevi‰ti – a vydrÏeli
jsme spolu pûtatﬁicet let.
Vedle dvou CD s posbíran˘mi
singly jsou velk˘m pﬁínosem

právû vydávaného kompletu tﬁi
alba, která jste vydali v Americe,
ostatnû uÏ jsme se o nich náznakem
zmínili…
Velik˘ ohlas mûla v Americe na‰e
vánoãní deska, tu jsme ostatnû vydali i tady – jako první album po Listopadu. Z USA jsme byli zvyklí dûlat si
v‰echno sami, platilo to i o ãeskoslovenském vydání tohoto alba. PÛvodnû jsme se báli, abychom v‰echno
stihli do Vánoc, pﬁijeli jsme sem aÏ
nûkdy v létû, ale nakonec to klaplo.
Na‰e první americké album – to
s lidov˘mi písnûmi – jsme tady
nikdy nevydali. A trampská Niagára,
to uÏ jsme se chystali na na‰i první
náv‰tûvu Prahy. Ale vrátím se k té
vánoãní desce: ta mûla opravdu
velk˘ úspûch. Asi i proto, Ïe na ní
zpíval i ná‰ tehdy desetilet˘ Waldík
a lidé nám ãasto psali, Ïe si i jejich
dûti koneãnû spoleãnû s námi koledy
u stromeãku zpívaly.
Zﬁejmû máte v Americe svoje
„domovské“ studio.
Mûli jsme ‰tûstí: na‰li jsme bezva
studio s bezva lidmi, kde jsme
v klidu, bez jak˘chkoliv stresÛ, natoãili, co jsme chtûli. Pak jsme poslali
master do lisovny a za tﬁi t˘dny nám
kamion pﬁivezl desky.

Album Niagára je v˘jimeãné spoluúãastí muzikanta a cestovatele
Eduarda Ingri‰e a malíﬁe ZdeÀka
Buriana. V bookletu kompletu pí‰ete, Ïe jste s Ingri‰em trávili hodiny
ãasu po telefonu; osobnû jste se
nesetkali?
Ne, bohuÏel. Ale byl to úÏasn˘ ãlovûk. Byl velmi potû‰en, Ïe chce Waldemar jeho písniãky na desku zaﬁadit
a nic za to nechtûl. Hodnû nám
pomohl s interpretací. Dodnes mám
unikátní pásek, na kter˘ Waldovi
nahrál své nové skladby i s poutav˘m vyprávûním. Doufám, Ïe se
tenhle pásek je‰tû nerozpadl, moÏná
by zaslouÏil vydat.
Na titul obalu alba je pouÏit obraz
ZdeÀka Buriana, na kterém je Waldemar Matu‰ka s kytarou. Máte ten
obraz?
Mám! Je to akvarel a Waldemar
z nûj mûl obrovskou radost. Navíc na
nûj pan Burian napsal úÏasné vûnování. Zdenûk Burian mûl Waldu rád.
Komplet Nebeskej kovboj obsahuje
osmnáct alb, bez singlov˘ch tedy
‰estnáct regulérních. Mûl Waldemar
Matu‰ka nûjaké ze sv˘ch alb
obzvlá‰È rád?
Ne, vÏdycky ﬁíkal, Ïe je to jako
s dûtmi: Ïádné neupﬁednostÀujete.
To pﬁece nejde.
Sestavit takov˘ komplet, jak˘m je
Nebeskej kovboj, jistû není jednoduché…
Není, to stojí skuteãnû nadlidské
úsilí. Velk˘ dík ale patﬁí firmû Supraphon. Jsem ráda, Ïe se v kompletu
objevila i na‰e americká alba, vÏdyÈ
my uÏ v USA Ïijeme ‰estadvacet let,
byl to i velk˘ kus Waldemarova Ïivota. Skvûlá je i v˘prava téhle sestavy,
tﬁeba originální, byÈ zmen‰ené obaly
pÛvodních elpíãek. Tento soubor je
opravdu unikátní, doposud mûla
takovou sbírku pÛvodních elpíãek
jenom na‰e teta Líba v Kanadû. Teì ji
mÛÏe mít kaÏd˘ zájemce.
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STROMBOLI ERUPCE SOPKY I TEMNÝ KLID
Pětadvacet let po premiérovém vydání přichází Supraphon s reedicí legendárního dvojalba kapely Stromboli. Tahle formace oficiálně vznikla
v roce 1986, zmíněné dvojalbum přišlo na svět o rok později. Jak na koncertech, tak i z nahrávek zapůsobila tahle nová skupina, za jejímž vznikem stál
Michal Pavlíček, jako blesk z čistého nebe. Jako sopka, která ostatně stojí i za jménem skupiny. Neotřelá, originální a velice působivá muzika do svých
sítí lapala stále více příznivců. Byla v tom osobitost Michala Pavlíčka i prvotřídní muzikantství všech členů Stromboli. Vedle Pavlíčkova kytarového
umění pak dominoval neobyčejný zpěv Báry Basikové. Povídáme si právě s nimi.

SU 6063-2

Je pro vás etapa Stromboli uzavﬁenou minulostí nebo se k ní rádi vracíte?
M. P.: Pro mû to vlastnû minulost
není. S Bárou mezi sebou poﬁád
máme jak˘si latentní vztah, kter˘ je
ozvûnou onoho dávného amoku zvaného Stromboli. Obãas si ty písniãky
zahrajeme i dnes. âili: tuhle vûc neustále aktualizujeme a tak je poﬁád
v nás.
B. B.: Navíc pﬁipomenutí toho, co
a jak jsme jako kapela hráli pﬁed
pûtadvaceti lety, je velice pﬁíjemné.
Tehdej‰í období bylo jedno z nejfantastiãtûj‰ích, nejlep‰ích, nejpﬁíjemnûj‰ích, jaké jsem kdy v Ïivotû zaÏila.
Michale, dûlali jste spolu uÏ pﬁed
Stromboli nebo jste si Báru „vytáhnul z Precedensu a byla to va‰e
první spolupráce?
M. P.: Neﬁekl bych, Ïe jsem si Báru
vytáhnul. Pro Báru byl Precedens
nûco jako pro mû PraÏsk˘ v˘bûr. Já
jsem Báﬁe „jenom“ nabídl v˘let do
jiného hudebního svûta. Do svûta,
kter˘ jsem v sobû mûl nalinkovan˘
po zákazu PraÏského v˘bûru, kdy
jsem vstoupil do jiného skladatelského teritoria. V mé hudbû se objevily
jiné romantiãtûj‰í podtóny, neÏ byly
v muzice PraÏského v˘bûru.

Asi, Michale, zpûtnû inspirovala
i Bára vás…
M. P.: No jéje! Co si víc mÛÏe skladatel pﬁát, neÏ mít pﬁed sebou svoji
múzu, která mu jeho tóny zhmotní?!
To je pak vrcholné skladatelské libido! ¤íkám to takhle trochu v nadsázce, ale vlastnû ne velké. Bára se mi
stala obrovskou inspirací. Zásadní
inspirací mého Ïivota. Její talent
zraje jako víno, pﬁitom neztrácí nic
na kvalitû.
Asi ne náhodou se kapela jmenuje
po sopce, která je dodnes ãinná, ale
nikoliv pﬁíli‰ zniãující.
M. P.: Název sopky mûl vyjadﬁovat
moje tehdej‰í nálady, vnitﬁní erupce.
Hudba Stromboli vybuchla z pﬁetlaku, následovalo obrovské vzedmutí
a pak zase temn˘ poklid, pﬁedzvûst
následujících prÛ‰vihÛ. Sopka
Stromboli s námi asi mûla symbolicky nûco spoleãného: je to analogie
sopky, Ïivlu, kter˘ ve tvaru obrácené
káãi ãní z hladiny moﬁe, nahoﬁe d‰tí
oheÀ a síru, a pak se na chvilku
uklidní a moﬁské vlny vyÈukávají na
její útesy monotónní rytmus. To jsou
ty nálady, které byli pro Stromboli
typické.
Zásadní podíl na dvojalbu tvoﬁí
Ïivé nahrávky. Chtûli jste je tam mít
z dokumentárních dÛvodÛ (aby byly
zaznamenané dva legendární koncerty kapely) nebo v té dobû neexi-

stovaly je‰tû studiové nahrávky tûch
skladeb?
M. P.: Historie onoho dvojalba byla
tak trochu zvlá‰tní. Nejdﬁív jsem mûl
záznam koncertu z Lucerny, tak jsem
jednal na Pantonu o jeho vydání. Pak
jsem objevil Báru a zaãalo dal‰í
hraní, které se nakonec dostalo na
druhou stranu té první desky. Potom
nám na Pantonu ﬁekli, abychom pﬁidali je‰tû nûjaké studiové nahrávky,
já jsem navrhl dvojalbum, aÈ uÏ je to
v‰echno, sakuprdum pohromadû,
a tak vznikla koneãná dvojdeska.
Pravda, sv˘m zpÛsobem je to hybrid;
je to ale záznam urãitého skladatelského období mojí kariéry, které
nakonec vyústilo v optimální sestavu
kapely s Bárou. ZároveÀ jsou tam
i vûci, které zpívají Vilém âok
a Michal Kocáb. Shrnuto: jde o vypoﬁádání se s onûmi ãtyﬁmi lety po
zákazu PraÏského v˘bûru.
Zpívají tam i va‰e dûti; to také
bylo „vypoﬁádávání se“ s nûãím?
M. P.: Kluci si chtûli zazpívat
s Vilémem Ivanhoe, tak jsme to udûlali a oni byli ‰tastní… I kdyÏ to
navenek vypadá jako mé idylické
období bylo to zároveÀ období na‰eho vztahu s Bárou. Moje urãitá osobní krize nakonec vyústila v pád
Stromboli, na‰e cesty s Bárou se
roze‰ly.
Báro, pﬁipadala jste si i vy jako
sopka nebo jste byla „pouh˘“ interpret toho, s ãím pﬁi‰el Michal Pavlíãek?
B. B.: Zpoãátku na‰í spolupráce
jsem byla pouh˘m interpretem,
Michala jsem si ohromnû váÏila –

ostatnû váÏím si ho dodnes. To, Ïe
mû oslovil ke spolupráci, pro mû
znamenalo nûco mimoﬁádného, nûco
úÏasného: Michal Pavlíãek, takov˘
virtuóz, mû oslovil, chtûl, abych
interpretovala jeho skladby! Byla
jsem nad‰ená. V poãátcích jsem tedy
skuteãnû byla zpûvaãkou, která se
snaÏí splnit jeho pﬁedstavy. Pﬁitom
jsme spoleãnû hledali i moje nové
v˘razové prostﬁedky a vyjadﬁovací
cesty, a to jak ve studiu, tak na pódiu.
âasem jsem ãím dál víc poznávala
Michalovy hráãské postupy, a tak
jsem se sama snaÏila do v˘razu kapely pﬁispívat. Postupnû se na‰e pozice
v kapele vyrovnaly, její muzika byla
postavena, jak uÏ jsem ﬁekla, na
Michalovû kytaﬁe a mém hlasu.
V roce 1988 vydala kapela Stromboli anglicky zpívanou desku;
chystá se také její znovuvydání?
M. P.: Doufám, urãitá jednání uÏ
probûhla. Shutdown je daleko kompaktnûj‰í album, neÏ byla dvojdeska,
o které se bavíme. Dvojalbum nasmûrovalo nûjakou cestu, na Shutdownu
je to v‰echno daleko ãist‰í. Myslím,
Ïe Shutdown je jedna z nejoriginálnûj‰ích desek, co jsem v Ïivotû
napsal.

Foto © Jan Hadrejch

Martin Nûmec. Ve Stromboli jsme
s Michalem zezaãátku texty prakticky nepouÏívali, ‰lo o abstraktní
vokální plochy. Tohle v‰echno mû
ohromnû bavilo.

Báro, v ãem byl ten svût jin˘ pro
vás?
B. B.: Byl to úplnû jin˘ druh hudby,
neÏ jsme dûlali s Precedensem. Jiná
instrumentace, jiná nálada, jiná
atmosféra. Michal pro mû byl jako
skladatel – a pﬁedev‰ím jako kytarista – obrovskou inspirací. Prvotní
skladby Stromboli byly hodnû postavené na Michalovû kytaﬁe a mém
vokálu, které se tak zvlá‰tnû propojovaly. Michal pro mû objevil úplnû
jiné v˘razové polohy. Precedens byl
taková trochu novovlnná, lehce
dekadentní kapela, kde texty psal

Foto © Ivan Malý

Jaké?
M. P.: Tro‰ku snovûj‰í. V‰echno to
vznikalo jednak pod dojmem deprese
ze zákazu PraÏského v˘bûru, jednak
pod dojmem osobní tragédie, umírala mi tehdy máma. Tohle se dostalo
do mojí muziky, kterou mi pak Bára
sv˘m úÏasn˘m zpûvem zhmotnila.
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KATAPULT EMOCE, EMOCE, EMOCE

SU 6091-2

Katapult jede dál. Po odchodech několika legend kapela nezanikla, Olda Říha přibral mladé spoluhráče (Andyho Budku a Ondru Timpla) a vedle
osvědčených hitů zásobují tihle tři své fanoušky a posluchače i písněmi novinkovými. A šlape jim to dobře. Důkazem je právě vydávané živé album
Made in rock’n’roll, které zaznamenává jeden z koncertů stejnojmenného turné, vystoupení v pražském klubu Futurum.
O desce i tak trochu obecněji si povídáme s Oldou Říhou.
Made in rock’n’roll není zdaleka
první Ïivou deskou Katapultu; asi je
pro vás tato forma prezentace dÛleÏitá…
Jistû! I s touhle deskou máme uÏ
ãtyﬁi Ïivá alba – tedy myslím ﬁadové
desky, nikoliv v˘bûry. Jsou pro nás
stûÏejní a mÛÏu ﬁíct nejdÛleÏitûj‰í.
V roce 1978 se totiÏ Katapult prosadil právû Ïivou deskou. V té dobû
bylo nemyslitelné vydat první desku
jako Ïivou, nás to ale vyneslo úplnû
nahoru. Dá se tedy ﬁíci, Ïe ctíme tradice a v duchu této tradice je pro nás
kaÏdá Ïivá deska dÛleÏitá. A právû
teì nastal ãas dal‰ího Ïivého alba. Po
úmrtí tﬁí legend Katapultu se zase
vracíme Ïiv˘m albem.
Îivû poﬁízené nahrávky jsou pﬁíjemné i tím, Ïe vedle muzikantÛ na
nich „úãinkuje“ publikum, coÏ jim
dodává zvlá‰tní ‰mrnc.
AÈ chci nebo ne, na Ïiv˘ch albech
lze vÏdy vytu‰it a poznat podstatu
Katapultu: emoce, emoce, emoce.
Vztah s publikem, jak ﬁíkáte. Keith
Richards z Rolling Stones kdysi prohlásil: my nehrajeme instrumentální
hudbu, my vzbuzujeme emoce. Já to
podepí‰u; o to se snaÏím cel˘ Ïivot.
Máte radûji Ïivá CD nebo Ïivá DVD,
kde k muzice pﬁistupuje i obraz?
To bych postavil na roveÀ. Îivé CD
je úÏasné, Ïivé DVD je stejnû úÏas-

né… jenom se já osobnû nemÛÏu moc
vidût. Jednou jsem tlustej, jindy
hubenej; jednou jsem hnusnej, pak
dobrej… Ty obrázky nemám rád, protoÏe se vidím jinak, neÏ si myslím, Ïe
vypadám. KdyÏ se dívám na záznamy Katapultu, vût‰inou mám pocit,
Ïe bych se zastﬁelil. A to uÏ bych teì
koneckoncÛ mohl: nedávno jsem si
koupil zbraÀ.
Mûli jste od zaãátku turné Made in
rock’n’roll v úmyslu natoãit Ïivé
album nebo to vyplynulo aÏ v prÛbûhu turné?
Asi pﬁed rokem a pÛl jsme do
repertoáru nasadili dvû nové vûci:
Made in rock’n’roll a Oãi, tedy smrtící rokenrol a baladu. V té chvíli mû
napadlo, Ïe tyhle dvû nové vûci vyuÏiju na Ïivé album jako nové vûci,
ãímÏ se album stane ﬁadovou deskou.
„Normální“ Ïivé album se vût‰inou
toãí jako greatest hits, ale my jsme je
toãili jako ﬁadovku. Inspiroval mû
ohlas právû tûch dvou nov˘ch písní.
Ony se totiÏ postavily na roveÀ,
moÏná i trochu pﬁebíjejí ty star‰í.
Nûkteré na‰e staré pecky jsou mezi
posluchaãi hymnami; kdyÏ pak zjistíte, Ïe k nim máte i nové, aktuální
a skvûlé vûci, je to ‰tûstí. To se prostû
musí natoãit.
Proã jste na desku vybrali právû
koncert z Futura?

My jsme bûhem turné toãili více
koncertÛ; kdyÏ jsem ale sly‰el hrub˘
mix nahrávky z Furura, usoudil
jsem, Ïe to nelze niãím pﬁebít, Ïe
vydáme tenhle koncert. Sly‰el jsem
totiÏ, Ïe na nahrávce je úplnû stejná
atmosféra, jako na na‰í „stﬁíbrné“
desce z roku 1978. Pak uÏ nemá cenu
snaÏit se o dal‰í emoce. Víc jsme toho
tedy nenatáãeli a zaãali jsme míchat
a stﬁíhat.
Futurum je pﬁitom pro vás, jak
ﬁíkáte, posvátn˘m prostorem…
To je na‰e matka. Vyjdete z matky
a ta je pro vás posvátná. Katapult ve
Futuru v roce 1975 zaãínal. Se stejn˘mi emocemi se tam setkáváme
i dnes. TakÏe Futurum je na‰e máma.
MÛÏeme se s ní hádat, na nûkter˘ch
vûcech se nedohodnout, ale poﬁád je
to máma.
Jsou emoce va‰í muziky po odchodu tﬁí va‰ich blízk˘ch spolupracovníkÛ a pﬁátel v nûãem jiné – myslím
kvalitou, nikoliv silou?
Právû Ïe nejsou! Ty se nemûní!
V roce 1977 na nás chodila jedna
generace posluchaãÛ, dnes uÏ na
nás chodí tﬁi. Chápete to? Tﬁi generace – dítû, rodiãe a prarodiãe!
Emoce jsou tedy stejné. Je to vÛbec
moÏné? Je to moÏné! V roce 1977
zpíváte pﬁíbûhy ze Ïivota lidí
a vzbuzujete nûjaké emoce, po ‰esta-

tﬁiceti letech je (plus ty nové) hrajete pro dal‰í generace. Emoce zÛstávají. Tohle jsme pﬁece museli zachytit! Ne pro komerãní úspûch, ale pro
tu radost.
Jak tûÏké je sestﬁihat album z Ïivého koncertu?
To je vraÏdûní vlastních dûtí. Máte
‰estadvacet písniãek a musíte jich
vybrat ãtrnáct. Tûch dal‰ích dvanáct
zavraÏdíte. Rozumíte tomu pocitu?
Musíte podﬁíznout dvanáct dûtí, aby
tûch jin˘ch ãtrnáct mohlo Ïít! Blbej,
stra‰nej pocit! Hnusná práce! A to,
bohuÏel, musím dûlat já.
O dvojcédéãku se v tomhle pﬁípadû neuvaÏovalo?
Ale ano, jenÏe ‰vih a hlavnû
pozornost posluchaãe udrÏíte na
jednom CD. KdyÏ si ãlovûk v dne‰ní
dobû pustí dvojcédéãko, tak si pustí
první desku a u té druhé uÏ jde na
facebook nebo k nûjak˘m poãítaãov˘m hrám. Bez vizuálního vjemu
pozornost posluchaãe prakticky
neudrÏíte. A já bych chtûl, aby
posluchaãi poslouchali cédéãko
Katapultu jako elpíãko – se zaãátkem, stﬁedem, pﬁedfinále a finále.
A hezky pﬁed bednami – ne ze sluchátek nebo z mobilÛ!
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IVAN MORAVEC CHOPIN SKRÝVÁ NADĚJI
Svět Ivana Moravce jistě není světem vulkánů. To spíš připomíná dobře tikající švýcarské hodinky. Ale preciznost tu není
mechanická: kupodivu, přesnost se nijak nevylučuje s vášnivostí. Vroucnost vůbec nemusí být nevyzpytatelná.
A jakkoli to někomu jistě připadá absurdní, i výbušnost může mít svoji logiku.
Těžko soudit, do jaké míry si pan profesor sám vybral tuhle cestu. Jistě je to i výsledek boje: člověk totiž musí poctivě zpracovat
nejenom to, co je mu dáno jako výhoda – talent, cit, intelekt, mimořádný hudební sluch, analytické nadání – ale také limity
a balvany, které mu překážejí. Třeba křehkost těla. Výsledky mohou být impozantní.

Na co si, pane profesore, musí
klavírista dát pozor, kdyÏ hraje
Chopina?
Myslím, Ïe v hudbû existuje cosi
jako pravdiv˘ cit. A to je u Chopina
znát v kaÏdé notû. A je to ãasto problém: jakmile nemáte dar pravdivosti a pﬁedstíráte, tak Chopinovi neposlouÏíte.
Pﬁedpokládám, Ïe to platí i u nokturen…
U v‰eho. Ostatnû dohadovat se,
proã tomu ãi onomu Chopin dal
název nokturno, je úplnû zbyteãné.
Ta jeho fantazie, jeho imaginace byla
tak mimoﬁádná, Ïe mÛÏete prostû
hrát jednu skladbu za druhou
a kaÏdá bude mít svÛj zvlá‰tní svût.
Je v nich neskuteãné bohatství stylÛ.
A pﬁitom nejjednodu‰‰í harmonie,
nejjednodu‰‰í postupy. Nokturna
jsou jen jeden z dal‰ích prÛkazÛ, Ïe
Chopinova obrazotvornost vskutku
nemûla meze.
Chopin má ov‰em také odpÛrce…
To velmi ãasto sly‰ím – a mám
snad trochu odpovûì, proã ﬁada
v˘born˘ch hudebníkÛ nemiluje Chopina: je to vina interpretÛ. Nenacházejí v nûm dostatek struktury, dostatek energie. A ﬁekl bych – ani dostatek síly. Dûlají z nûj jenom cukrové
ÏuÏlání.
Chopin má v sobû beethovenovskou pevnost. A eleganci starobyl˘ch

hráãÛ – tu pochopili starobylí hráãi
jako Hofman ãi Rachmaninov. Mnozí
o Chopinovi ﬁíkají, Ïe v‰ude je u nûj
znát smutek jeho Ïivota, ale já tomu
nevûﬁím. Kdykoli si to pomyslíte,
najednou se vÏdycky objeví místo,
kde byste ﬁekli: teì má nadûji! Míst
pln˘ch nadûje je u nûj spousta. Jde
jenom o to, aby je klavírista nerozﬁedil do cukrov˘ch ‰Èáv.

Ten vtip je v tom, Ïe dokud ãlovûk
sám sebe nesly‰í, tak neví, jakou má
úroveÀ. Jsou tací, kteﬁí zásadnû
odmítají poslouchat nahrávky. Ale to
se pak mnoho nedozvûdí.
A co se o sobû ãlovûk mÛÏe dozvûdût?
Mnû se napﬁíklad stalo, Ïe kdyÏ
jsem se uãil Chopinovu Barkarolu,
podaﬁilo se mi tam nûkolik taktÛ.
Natáãel jsem si to a ﬁíkám si: to je
prima, tûch pár taktÛ, tak to zkusím
takhle zahrát znovu. Ale já jsem to
nedokázal! Byl v tom prvek jakési
improvizace, nûco jako kouzlo okamÏiku – bez uvûdomûní se mi nûco
povedlo a já nebyl s to objevit, jak
jsem to udûlal, Ïe to tam je! Mluvím
o jedné frázi, která takto promluvila,
o dvou tﬁech taktech… A takhle to
hledám cel˘ Ïivot.
Pavel Ryjáãek
(ãást rozhovoru pﬁevzata
z bookletu CD: SU 4097-2)

Urãitû musel b˘t problém srovnat
zvuk newyorského Steinwaye
a vídeÀského Imperialu…
Mnû se zdá, Ïe ta podobnost je
pozoruhodná. Já sám jsem se spletl:
dokonce jsem v jednom nokturnu
nevûdûl, jestli jde o klavír vídeÀsk˘
nebo newyorsk˘.
Va‰e záliba porovnávat klavíristy
a jejich nahrávky, ta Vás provází
odjakÏiva?
Od okamÏiku, kdy jsme mûli magnetofon. Ten první mi pﬁinesl spoluÏák. Byl to Smaragd, váÏil asi pÛl
metráku. Pro nás to bylo zjevení.
Mohli jsme koneãnû sly‰et sami sebe.

Va‰e Nokturna znovu vycházejí po
padesáti letech. Jaké to je, znovu si
je poslechnout?
Víte, ono je neuvûﬁitelné, Ïe nûjaké
provedení po padesáti letech je‰tû
Ïije… Já jsem byl pﬁekvapen a velice
potû‰en, Ïe se toho Supraphon chopil.
Ta deska mûla vlastnû zvlá‰tní
osud. Je to nahrávka pro Alana Silvera, kter˘ byl prezidentem vûhlasné
Connoisseur Society, a nahrávala se
na dvou místech: v New Yorku a ve
Vídni.
Víte, najít klavír, kter˘ mû po v‰ech
stránkách uspokojuje, kter˘ má Ïiv˘
tón, ale také bohat˘ a s urãitou
hloubkou, je stra‰nû tûÏké. Jeden
jsem na‰el v New Yorku. Byl to
o nûco star‰í Steinway, kter˘ pﬁevezli do kaple Kolumbijské univerzity.
Zbytek kompletu jsem pak toãil ve
Vídni v Mozartovû sále. To je prostor
asi pro 700 lidí. Nahrávali jsme na
Bösendorfer Imperial Grand, coÏ je
model, kter˘ má o nûkolik kláves víc.
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sím: nûkteré tóny jsou aÏ pﬁíli‰ hluboké… KdyÏ jsem do Vídnû pﬁijel po
dvou letech znovu, uÏ bych na ten
klavír nahrávat nechtûl: nûkdo do nûj
zasáhl intonaãní jehlou a klavír ztratil tﬁpyt, kter˘ ta nahrávka je‰tû má.
Pan Silver mû ov‰em ve Vídni rozãiloval tím, Ïe snad hodinu hledal
místo, kam má ten klavír postavit.
Prostû chodil po sále a tleskal – zkou‰el, kde by to znûlo nejlépe a nejdéle.
Nakonec ten klavír postavil do nejneuvûﬁitelnûj‰ího rohu a nechal mû
poslechnout, jak to zní. A já jsem mu
musel dát za pravdu. Dneska se
nepﬁestávám divit délce toho tónu.
Najít nahrávky, kde bych mohl ﬁíci,
Ïe tón trvá dlouho, je vzácné. Nevím,
jak to dokázal. KdyÏ se potom analogová nahrávka pﬁevádûla do digitální
podoby, mistﬁi zvuku se divili, jak
krásnû je to nahrané. Mnû to pﬁipadá
jako úplnû neuvûﬁiteln˘ v˘dobytek
pana Silvera!

