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PAVEL VRBA: ZRNKO PÍSKU
BYL V¯JIMEâN¯ PROJEKT
Supraphonské CD s pÛvodním albem skupiny Bohemia „Zrnko písku“ a nûkolika bonusy pﬁipomíná jednu z na‰ich nejpozoruhodnûj‰ích rockov˘ch desek
druhé poloviny sedmdesát˘ch let minulého století. Texty kapele (sestavené z tehdej‰ích rockov˘ch ‰piãek) napsal Pavel Vrba.
Zrnko písku vy‰lo v roce 1978, tedy v dobû, která rockové muzice v âeskoslovensku nepﬁála.
Psal jste ty texty na muziku?
Ano, na muziku, a snaÏil jsem se
napsat texty odpovídající povaze
hudby skupiny Bohemia.

Jaká byla tehdej‰í rocková atmosféra v âeskoslovensku?
To se asi úplnû vysvûtlit nedá,
navíc by to chtûlo encyklopedick˘
slovník, protoÏe nûkteré tehdy Ïivé
termíny uÏ dnes prakticky neexistují. Kdybych se o nûjaké vysvûtlení pﬁesto mûl pokusit, tak asi takhle: byla to enkláva okolo rocku,
enkláva klukÛ a fanynek, kteﬁí byli
prÛmûrnû stejnû chudí a drÏeli dost
pohromadû. Samozﬁejmû – rivalita
byla, ale spí‰ naoko; v‰ichni jsme
se znali, drÏeli jsme spolu a v‰ichni, aÈ ‰lo o hráãe na nástroje, zpûváky ãi ty, kteﬁí psali nûjaké ty ver‰e,
jsme mûli spoleãného nepﬁítele.
Rock – to byl vlastnû názor
a víra. Celá generace mûla drive
a reÏim spolehlivû rozeznal, Ïe jde
o jist˘ druh vzpoury. Proto to mûl
rock hodnû tûÏké. S dne‰kem se to
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nedá srovnávat. Souãasné kapely
vznikají a pÛsobí ve zcela jin˘ch
podmínkách.
Je pravda, Ïe jste práci na textech
kapely Bohemia bral jako projekt,
na kterém se mÛÏete projevit víc,
neÏ u písniãek pro zpûváky populární hudby?

KaÏdopádnû. Bylo mi od prvopoãátku jasné, Ïe tady to nechce takovou tu bûÏnou „písniãkovou“ poetiku, Ïe se tenhle projekt víc blíÏí tﬁeba
surrealismu, vût‰í obraznosti, vût‰ím
‰ifrám. Tuto nabídku jsem tedy velice uvítal, protoÏe jsem cel˘ Ïivot psal
básniãky a tohle byl prostor pro spojení poezie s hudbou.

Sledoval jste poté osudy téhle
kapely?
Sledoval, a nejen kapely Bohemia
– vÏdyÈ to byla souãást mého Ïivota.
Tehdy mohly vznikající kapely mít
dvou, tﬁídenní Ïivotnost – nebo
mohly pﬁeÏít dlouho. U Bohemie
bylo pikantní a absurdní, Ïe se objevilo elpíãko, právû to Zrnko písku,
ale sotva se objevilo, bylo staÏeno;
nûkolik ãlenÛ skupiny totiÏ emigrovalo. Nebyla tedy Ïádná propagace
a uÏ vÛbec ne Ïádn˘ dolisek. Dneska je ta ãerná deska unikát, má ji asi
málokdo. Proto jsem mûl radost, Ïe
se Supraphon rozhodl pro reedici.
O tu desku si totiÏ rÛzní lidé, znalci
a fajn‰mekﬁi psali. Zrnko písku byla
první v˘raznû jiná rocková deska po
polovinû 70. let minulého století.
Máte to pÛvodní elpíãko?
Mám, tedy – asi ano. Star˘ch LP
desek mám obrovskou hromadu,
asi by mi chvíli trvalo, neÏ bych
mezi nimi Zrnko písku na‰el. Ale
na‰el bych je.
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LUDùK SOBOTA: NEJRAD·I MÁM MDÎ
Scénky, ve kter˘ch oblíbená dvojice Miloslav ·imek – Ludûk Sobota bavila diváky i posluchaãe, patﬁí dnes k základním kamenÛm ãeského
lidového humoru. Supraphon Music nyní vychází vstﬁíc neustálému zájmu, kter˘ o nû lidé projevují, a vydává CD nazvané Ze Soboty na Sobotu.
Obsahuje deset scének v nenapodobitelném podání pánÛ ·imka a Soboty (v jednom pﬁípadû je doplÀuje je‰tû Petr NároÏn˘), jak tûch lety
provûﬁen˘ch, tak i ménû znám˘ch, rozhodnû ale stojících za vydání. Luìka Soboty se ptáme:

Vzpomínáte na to, jak vznikal?
Vznikal podobnû, jako na‰e dal‰í
scénky. Se Slávkem jsme psávali spoleãnû, vût‰inou jsem jezdil já
k nûmu... vidíte, on ke mnû málokdy.

Inspirovali jste se i situacemi ze
Ïivota?
Ano, jako pﬁíklad mÛÏu uvést dialog Setkání v ãekárnû OÚNZ. Ten se
odehrával u u‰ního doktora. Základem nám k nûmu bylo vyprávûní
mého otce, jak byl na u‰ním, co tam

Proã se va‰e dvojice rozpadla?
Od Slávka ·imka jsem ode‰el tak
trochu zhrzenû, kdyÏ v Semaforu
odmítli hrát hru, kterou jsem napsal
spoleãnû s Ladislavem Smoljakem.
Asi k tomu pﬁispûl, vedle tehdej‰ího
komunistického ﬁeditele divadla,
i Slávek. SvÛj odchod dodnes pokládám za svoji fatální chybu. V osobû
Miloslava ·imka jsem ztratil nejlep‰ího manaÏera svého Ïivota. Slávek
umûl vûci zorganizovat, umûl je prosadit do médií, prostû se o nû postaral.
To já umím ze v‰ech vûcí nejménû.
top
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Na které z nich dnes vzpomínáte
nejradûji?
Hodnû rád vzpomínám na dialog,
kter˘ se vázal k MDÎ, tedy Mezinárodnímu dni Ïen. Ten jsem hrál skoro
nejradûji, on byl totiÏ krásnû pﬁipitomûlej a byla to obrovská legrace.
Tû‰ím se na to, aÏ si ho z CD pustím.

zaÏil a s k˘m se tam potkal. Já jsem
pak tu historku vyprávûl Slávkovi,
no a pak jsme sice napsali trochu
nûco jiného, ale ten základ tam
zÛstal.

VÏdycky, kdyÏ jsem dopoledne ke
Slávkovi jel, tak jsem v autû pﬁem˘‰lel, o ãem budeme psát. Vût‰inou to
probíhalo tak, Ïe já jsem pﬁi‰el
s námûtem a Slávek ho nasmûroval
k pointû. Já vym˘‰lel téma a dûj, on
b˘val autorem vyústûní. V tomhle
jsme se skvûle doplÀovali. Jednou se
nás na ná‰ zpÛsob psaní ptal Milo‰
Kopeck˘. KdyÏ jsme mu ho vysvûtlili, prohlásil, Ïe je to ideální stav.
Podobnû ho obdivoval i Jaroslav
Dietl.
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Co ﬁíkáte v˘bûru na CD?
Je dobr˘, rád jsem ho schválil. Na
v˘bûru má velkou zásluhu paní Naìa
Dvorská, která ho udûlala opravdu
zajímavû. Mnohé z tûch scének
vycházejí na CD vÛbec poprvé.
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Sa‰a Ra‰ilov pﬁipravuje CD
MAREK ·TRYNCL:
s pohádkami Michala Viewegha STARÁ HUDBA JE SVùTEM
Muzikant a hudební badatel
Marek ·tryncl pﬁichází

Foto: P. Škvrně
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OBROVSKÉ ROZMANITOSTI
s v˘znamn˘m projektem:
Supraphon vydává kompletní
Bachovy Braniborské koncerty
v takzvané autentické,
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Na podzim roku 2007 vy‰la
v nakladatelství Druhé mûsto první
kniha Michala Viewegha, urãená
nejen dospûl˘m ãtenáﬁÛm, jak je
u tohoto oblíbeného autora zvykem,
ale i dûtem. Její název Krátké pohádky pro unavené rodiãe vysvûtluje
netypické autorovo pojetí. V dedikaci objasÀuje autor rodiãÛm své
pochopení pro nû, kdyÏ zmoÏeni
dnem ãtou pohádky pﬁed usnutím
sv˘m pﬁekvapivû ãil˘m dûtem. Viewegh novátorsky myslel pﬁi psaní
pohádek nejen na dûtské posluchaãe,
ale také na jejich vysílené matky
a otce. Urãil proto délku pohádek
tak, aby nepﬁesáhla deset minut
a zároveÀ do textu umístil ﬁadu dvojsmyslÛ, naráÏek, vtipÛ a legrácek,
které neodradí dûti od poslechu pﬁíbûhu a dospûlého naopak vzpruÏí,
potû‰í a pobaví. Základní kostra pﬁíbûhu je pomûrnû jednoduchá. Vyprávûní se toãí kolem rodiny tatínka
a maminky a jejich dvou mal˘ch
dcer. Tatínek je slavn˘ seriálov˘
herec a maminka je lékárnicí. Dût‰tí
posluchaãi si poslechnou, jak se tatínek s maminkou seznámili, jak se
narodily obû holãiãky a jak probíhá
Ïivot v trochu svérázné rodinû umûlce a magistry. Legraãní pﬁíbûhy ze
Ïivota obou holãiãek a jejich rodiny
jsou psány tak, aby vyvolaly úsmûv
a porozumûní u dûtí i dospûl˘ch.
Dozvíme se, jak si tatínek ustlal za
komínem, kdyÏ nemohl kvÛli dûtem
a jejich ﬁádûní spát, jak tatínka zavalila lavina hraãek, jak maminka nauãila celou rodinu vítat ji po pﬁíchodu
ze zamûstnání, jak slavila rodina
Vánoce se v‰emi nájemníky v domû
a jak si v‰ichni hráli na svatební
cestu. ¤ada slovních obratÛ a vtipÛ
vypovídá o autorovû osobní zku‰enosti, mnohdy jde pﬁímo o doslovn˘
záznam dÛvûrnû známé skuteãnosti
z autorova rodiãovského Ïivota.
Proslulost autora Michala Viewegha mezi ãtenáﬁi, velk˘ úspûch pohádek na kniÏním trhu a jejich neobvykl˘ formát pﬁíbûhu pro dûti i rodiãe
vedl dramaturgii vydavatelství Sup-

Za léta práce na zvukov˘ch pﬁíbûzích, vyhrazen˘ch buì jen dûtem
anebo jen dospûl˘m, je to poprvé,
kdy v Supraphonu vzniká nahrávka,
urãená doslova pro celou rodinu,
tedy tzv. „rodinné CD“. Termín vydání 2CD Krátké pohádky pro unavené
rodiãe je plánován na druhou polovinu kvûtna 2008.

Michal Viewegh
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Saša Rašilov

raphon k pﬁípravû pﬁevedení knihy
do zvukové podoby. Od konce bﬁezna
2008 zaãala samotná realizace
nahrávky ve studiu MI-91. Volba
herce Sa‰i Ra‰ilova jako interpreta
tûchto pohádek se ukázala b˘t geniálním tahem. Ra‰ilov dokáÏe pﬁesnû
odstínit text tak, aby bylo jasné, kdy
je namíﬁen k dûtskému posluchaãi
a kdy k dospûlému. S lehkostí si
pohrává s ironií a dvojsmysly aniÏ by
ztratil smysl pro laskav˘ nadhled.
Souãasnû je schopn˘ vÏít se do pocitu dítûte a vysvûtlit mu pﬁíbûh jednodu‰e, pﬁi tom zábavnû a s humorem.
Na nûkolika místech se herec pﬁi
ãetbû pobavil tak, Ïe se nezdrÏel hlasitého smíchu. Jeho reakce byla tak
sympatická, Ïe producent nahrávky
zvaÏuje zanechat tento autentick˘
moment v bonusu, jako zajímavost.
Vtipné situace ze Ïivota populárního herce také z úst Sa‰i Ra‰ilova
znûjí zvlá‰tû hodnovûrnû, jako
bychom byli svûdky soukromého
sdûlení i z jeho osobní zku‰enosti.

pouãené interpretaci, které
nahrál ·trynclÛv soubor Musica
Florea. Pro milovníky barokní
hudby slibuje toto CD opravdu
v˘jimeãn˘ záÏitek.
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Vy sám jste se ov‰em k Bachovi
dostával postupnû, je to tak?
Je to tak. KdyÏ jsem studoval,
Bachova hudba v tehdej‰í interpretaci mû pﬁíli‰ nezaujala. Proto,
moÏná pﬁekvapivû, jsem se orientoval spí‰e na romantickou muziku.
Jako kluk jsem poslouchal symfonie
Dvoﬁákovy, âajkovského, Brahmsovy a dal‰ích skladatelÛ; starou
hudbu spí‰e v˘jimeãnû. Zlom u mû
nastal díky souboru Musica Antiqua Praha, se kter˘m jsem spolupracoval. Dobová interpretace s vyuÏitím dobov˘ch moÏností zpÛsobila
zmûnu mého vnímání staré hudby.
Co konkrétnû vám dobová interpretace odkryla?
Pﬁedev‰ím rozmanitost v interpretaci. Ten autentick˘ interpretaãní proud nám totiÏ pﬁinesl nûco, co
tu sice existovalo, ale spí‰e v jin˘ch
hudebních Ïánrech – jazzu a folklóru. Jsou to v˘razové prostﬁedky,
které byly ve staré hudbû pouÏívány
a nûjak se na nû zapomnûlo. Takzvaná pouãená interpretace mi tedy
odkryla svût veliké rozmanitosti, aÈ
uÏ v oblasti dobov˘ch nástrojÛ ãi
napﬁíklad specifického pouÏívání
vibrata a tvoﬁení frází.
Va‰e nová nahrávka Braniborsk˘ch koncertÛ se nese moÏná
v ponûkud pﬁekvapiv˘ch tempech…
Pﬁekvapivá jsou moÏná pro ty,
kteﬁí byli zvyklí vnímat baroko
jenom jako jak˘si v˘vojov˘ zaãátek
v hudbû ãi hudební interpretaci.
Ono to tak ale nebylo. V kaÏdé dobû
má interpretace svou dokonalou,
vrcholovou ãást, kdy se slévají tvÛrãí schopnosti tehdej‰ích géniÛ. Co
se t˘ãe temp – ta byla tenkrát vnímána trochu jinak. Nám se mohou

zdát rychlá, tehdy to tak necítili. Je
to dáno pﬁedev‰ím tím, Ïe tehdej‰í
hudebníci se orientovali hlavnû na
celek a celkov˘ charakter skladby,
na celek v interpretaci. My dneska
vnímáme kaÏdou ‰estnáctinovou
notu a snaÏíme se ji urputn˘m zpÛsobem zahrát a pﬁedvést; tehdy se
vnímal lépe celek. Dokazují to
mnohá dobová pojednání a uãebnice, ze kter˘ch si mÛÏeme o tehdej‰ích tempech udûlat celkem dobrou
pﬁedstavu.
Jak obtíÏné a drahé je dnes shánût staré nástroje, pﬁípadnû jejich
repliky?
To je dlouhodob˘ proces; ãlovûku, kter˘ se zab˘vá dobovou interpretací, nestaãí pouze jeden nástroj.
Musí mít zvlá‰tní hudební instrument pro období baroka, jin˘ pro
dobu klasicismu a moÏná dal‰í pro
období romantismu. To se t˘ká
smyãcaﬁÛ, ale zejména hráãÛ na
dechové nástroje – tam jsou ty rozdíly markantní. Starou hudbu dnes
hrajeme buì na originály nebo
jejich kopie. TûÏko ﬁíct, co je lep‰í;
v baroku byly ty nástroje nové,
takÏe dne‰ní kopie splÀují to, co ty
nástroje tenkrát, tedy to, co dobová
interpretace vyÏaduje. Dnes jsou uÏ
i u nás nástrojaﬁi, kteﬁí jsou schopni
podle star˘ch plánÛ postavit kopii,
která splÀuje ve‰keré poÏadavky.
A co se t˘ãe financí: jistû je to
nároãné.
Máte vy sám violoncella pro
interpretaci hudby rÛzn˘ch období?
Mám. Jedno pro barokní období
(teì ten nástroj ãeká oprava), dal‰í
pro klasicistní hudbu (to je kopie
klasicistního nástroje od Stradivariho), a jiné pro romantismus. To
„romantické“ jsem zatím pﬁíli‰
nepouÏíval, této hudbû se vûnuji
pﬁedev‰ím jako dirigent. Nástroj
mám ale u houslaﬁe pﬁipraven˘.
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