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V Praze zemfiel v˘znamn˘ klavírista Antonín Kubálek
Praha-ãtk-Klavírista a pedagog Antonín Kubálek zemfiel
v Praze 18. ledna náhle ve vûku 75 let. âTK o tom za
rodinu zesnulého informoval hudební publicista a
dramaturg PraÏského jara Antonín Matzner. “Datum
pohfibu a dal‰í informace rodina zatím nesdûlila,” uvedl.
Kubálek, absolvent profesora Franti‰ka Maxiána na
praÏské Akademii múzick˘ch umûní, se narodil 8.
listopadu 1935 v Libkovicích u Duchcova. Hudebník
povaÏovan˘ za nejtalentovanûj‰ího klavíristu své
generace ode‰el na podzim 1968 do exilu do Kanady,
kde jako sólista vystupoval mimo jiné s Karlem Anãerlem
a torontsk˘m symfonick˘m orchestrem. Premiéroval
díla Lubo‰e Fi‰era, Milana Kymliãky, Jana Dumka,
Franti‰ka Vrány a fiady kanadsk˘ch skladatelÛ. PÛsobil
také jako pedagog na torontské konzervatofii a
univerzitû.
Kubálek vûnoval soustavnou pozornost ãeské hudbû
a natoãil fiadu nahrávek s klavírními skladbami Smetany,
Dvofiáka, Janáãka a Josefa Suka. Jeho první zahraniãní
album se sonátami brnûnského rodáka Ericha
Wolfganga Korngolda vzniklo na doporuãení
legendárního Glenna Goulda v jeho reÏii a produkci. Za
mimofiádn˘ v˘kon pfii sólovém recitálu na PraÏském
jaru v roce 2002 a dlouhodobou propagaci ãeské hudby
v zahraniãí byl odmûnûn v˘roãní cenou âeské hudební
rady.
Hfie na klavír se vûnoval od sv˘ch 11 let, zvítûzil na
národní soutûÏi umûleck˘ch ‰kol a byl ocenûn na
Mezinárodní klavírní soutûÏi George Enescu v Bukure‰ti.
V zaãátku 60. let byl zamûstnán jako uãitel na Lidov˘ch
‰kolách umûní v Kamenici nad Lipou a M‰enu u Mûlníka.
âeskou republiku po emigraci opût nav‰tívil v roce
1991, kdy zahájil cyklus klavírních recitálÛ koncertem
ve Smetanovû síni v Praze. V roce 1996 vystoupil na
recitálu v praÏském Rudolfinu a v roce 2003 zaloÏil
Mezinárodní klavírní kurzy Antonína Kubálka ve Zlat˘ch
Horách.
***
Tak znûlo struãné oznámení âTK. Ve zprávû se nic
nefiíká o tom, Ïe Tonda byl skvûl˘ ãlovûk a vypravûã,
kter˘ dokázal sv˘mi historkami bavit spoleãnost. Mûl
krásn˘ vztah s lidmi, ktefií se snaÏili vyjádfiit svÛj vnitfiní
Ïivot kum‰tem. AÈ jiÏ to bylo v hudbû nebo ve v˘tvarném
umûní. Pfied lety moje manÏelka Maria udûlala dva jeho
portréty a díky tomu se prohloubilo na‰e pfiátelství. Na
podzim roku 2009 jsme se potkali u svatého Václava pfii
v˘stavû o hudebním skladateli Jaroslavu JeÏkovi. Nûjak
jsme se dohodli, Ïe se musíme do Vánoc sejít a
pochopitelnû to nevy‰lo. Silvestra jsme zavrhli, ale
Tonda mûl jin˘ nápad, co takhle kdybyste pfii‰li na
kach˘nku na Nov˘ rok. Tento plán jsme realizovali.
Antonínova pochoutka se zelím byla skvûlá a tehdy
bûhem jeho vyprávûní se zrodil nápad zachytit jeho
vzpomínky na papír. K mému pfiekvapení se Antonínovi
tento nápad zamlouval. V bfieznu a dubnu jsme natoãili
sérii rozhovorÛ, z nichÏ první tfii byly v loÀském roãníku
Satellitu v ãíslech 5, 8 a 10.
V dubnu jsem odjel do Prahy já, v ãervenci Antonín. Byl
nad‰en, Ïe jeho dcera Karolína bude studovat v Praze.
V Praze se líbilo i jeho manÏelce Pat. KdyÏ jsme se v
fiíjnu potkali, tak jsme spolu vyrazili na pochÛzku po
úfiadech. Po tomto zpestfiení jsme za‰li do Demínky na
obûd a Antonín tentokrát pfiipojil historku o kritikovi z

Globe and Mail, kter˘ pfii‰el kdysi na jeho koncert a
nûjaká Antonínova kamarádka sedûla za ním. TakÏe
Antonín mûl pfiíbûh z první ruky. Jakmile zaznûly první
tóny klavíru, kritik usnul a spokojenû spinkal jako malé
dûÈátko. Jen obãas se probudil a udûlal si poznámku.
Pak se zase odebral do fií‰e snÛ. To trvalo bûhem
celého koncertu. Druh˘ den vy‰la v Globu kritika, která
nevyznûla tak ‰patnû. Kritik ho docela zhodnotil kladnû.
Vadila mu pouze jedna vûc, Ïe klavírista byl místy pfiíli‰
hlasit˘. „Asi jsem ho nûkolikrát probudil,“ dodal s
úsmûvem Antonín.
Letos po novém roce jsem dostal e-mail, Ïe se Antonín
podrobil operaci mozku. Zavolal jsem mu tedy do
nemocnice Na Homolce a vzal to Antonín, kter˘ byl pln˘
optimismu. Operace se podafiila, nyní bude následovat
rehabilitace, moÏná Ïe bude opût hrát a tento t˘den jde
domÛ. „A do novin dej, Ïe zprávy o mé smrti jsou
ponûkud pfiehnané…“ dodal s typick˘m kubálkovsk˘m
humorem.
JenÏe v úter˘ mi volala jeho manÏelka Pat, Ïe Antonína
postihl cestou z nemocnice infarkt a jeho stav je váÏn˘…
Tonda mûl vlastnû pravdu, Ïivot ãlovûka nekonãí v
okamÏiku, kdy se mu zastaví srdce, ale jsou zde vûci,
které zÛstávají. To nemyslím pouze hmatatelné vûci
jako nahrávky, cédéãka, gramofonové desky, ale i vûci
neviditelné: vzpomínky, vztah k lidem, k rodinû. To, co
jako pedagog natloukl do hlavy sv˘m studentÛm. To, co
je nezmûfiitelné, nûco, ãemu se po staletí fiíkalo du‰e…
A my se mÛÏeme zastavit, zaposlouchat se do jeho

hudby, podûlit se o vzpomínku na nûj. Já osobnû mohu
splnit svÛj dluh, kter˘ mám a pokraãovat v jeho vyprávûní,
které jsem zachytil na magnetofon na jafie roku 2010…

***
Po pfiestûhování z Newmarketu bydleli Kubálkovi v
Parkdale, protoÏe jim to pfiipomínalo tro‰ku Evropu.
Antonín mûl rád právû ty malé obchÛdky, domy, ale
hlavnû si tuto oblast oblíbil po pfiíchodu do Kanady, kdy
zde bydlel. Nejprve to bylo na Niagara St., potom bydlel
s rodinou poblíÏ High Parku. Tehdy to byla skuteãnû
Evropa. Îilo tam hodnû UkrajincÛ a PolákÛ. On sám
bydlel u nûjakého âecha. Znovu jsem se vrátil k
vyprávûní z loÀského dubna.
AK: Tenhle dÛm na‰la Pat. Líbilo se nám, Ïe je to blízko
mûstské dopravy, a není daleko k ãeskému fiezníkovi,
coÏ je velmi dÛleÏité. V domû je místo pro piano a pfii
tom to není na hlavní ulici. ZároveÀ cena domu byla
dobrá.
ABE: A jak sná‰ela Karolína pfiestûhování do
Toronta?
AK: Musela dokonãit základní ‰kolu zde a mûla i
etnické konflikty, které jsou bûÏné v této oblasti. Bylo to
v‰ak pouze jeden rok a kdyÏ zaãala chodit do Umûlecké
‰koly v Rosedale, tak tam jsou jiné problémy, alkohol a
drogy. Tomu v‰ak zatím odolává.
ABE: Jak dlouho jste bydleli v Newmarketu?
AK: Deset let. Pfied tím neÏ jsme se vzali s Pat, tak jsem
bydlel poblíÏ Bathurst a Lakeshore, zatímco rodiãe Pat
bydleli ve Scarborough, kde jsme spolu bydleli po
svatbû. Rodiãe v‰ak pfii‰li s tím, Ïe se dÛm musí prodat.
Na ‰tûstí Pat mûla pronajat˘ dÛm v Newmarketu, tak
jsme ho mohli „odnajmout“ a nastûhovat se tam. Ze
zaãátku to bylo pûkné. Byl to krásn˘ odpoãinek po
mnoha letech bydlení v Torontu, ale bylo pfii tom pfiíli‰
mnoho cestování. Tfiikrát aÏ ãtyfiikrát t˘dnû na autobus
a pfiesedat na Finch Ave., abych se dostal do ‰koly. Pat
musela také cestovat a Karolina mûla soukromé hodiny
v Torontû na housle. Po ãase jsme se rozhodli, Ïe dÛm
v Newmarketu prodáme a Ïe koupíme nûco v Torontû.
V Newmarketu se mi líbilo. Není to malé mûsto a jsou
tam i pûkné hospÛdky. My jsme bydleli pfiímo v mûstû.
Mají tam hudební festival, soutûÏe pro mladé hudebníky.
Je to docela kulturní mûsto. Mají divadlo pro 500 lidí, ale
kdyÏ se prodá 150 lístkÛ, tak je to úspûch. Karolína v‰ak
z toho byla smutná, kdyÏ se musela pfiestûhovat. Asi
rok trvalo, neÏ se pfiemístila i mentálnû. Mûla tam své
kamarádky. Ráda se tam vrací. Pat tam jezdila na kole,
ale teì v Torontu uÏ kolo ani nemá.
ABE: Jak jste se vlastnû seznámili?
AK: Pat studovala u mne, ale zároveÀ má ráda konû.
Vystudovala anglickou literaturu. Z ãeské literatury
jsem jí dal âapka. ·vejka zatím ne. Karolína také hodnû
ãte. Hroznû se jí líbil Brady, Hanãin kuffiík. To ji oslovilo.
Pat se mi líbila od okamÏiku, jak vstoupila do uãebny.
Bylo jí jedenadvacet a mnû bylo pfies ãtyfiicet. ¤íkal
jsem si - dej si pokoj, jsi starej dûdek. KdyÏ udûlala tu
závûreãnou zkou‰ku z klavíru, tak si koupila konû a
mûla ho nûkde na farmû u Newmarketu. Musela jezdit
kaÏd˘ den ze Scarborough do Newmarketu kvÛli nûmu.
Pfii tom mûla problémy s rÛzn˘mi alergiemi. Nevidûli
jsme se deset let.

Antonín Kubálek na jaře roku 2010
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