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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Pondûlní káva s Antonínem Kubálkem
MÛj pfiítel Augustín Dobrovodsk˘, kter˘ byl znám tím, Ïe
dokázal za jeden víkend udûlat aÏ sedm hepeninkÛ,
pfii‰el jednou s my‰lenkou, Ïe hospodské rozhovory by
mûly b˘t tématické. Dle jeho názoru energie a moudrost
mizí naprosto nezaznamenaná a tudíÏ nezuÏitkovaná.
Pfii tom tyto rozhovory za zaznamenání a zachycení
stojí.

Zatímco hra na klavír Antonína Kubálka je zachycená
na gramofonov˘ch deskách, kazetách a cédéãkách,
jeho vyprávûní na zachycení ãekají. Nejde jen o historky,
ale i o filosofii nûkoho, kdo hrál na pfiedních svûtov˘ch
festivalech, kdo vychoval desítky ÏákÛ, kdo premiérovû
uvedl skladby mnoha souãasn˘ch hudebních skladatelÛ.

Jako nehudebník vzhlíÏím s úctou ke kaÏdému, kdo
dokáÏe zahrát cokoliv na jak˘koliv hudební nástroj.
Pamatuji se, Ïe jsme jednou po nûjakém koncertû
ukázali Jifiímu Stivínovi vrbovou pí‰Èalu, kterou nûkdo
amatérsky vyfiezal. Ten se na ni chvíli díval, pak do ní
dvakrát fouknul, aby si zjistil tóny, nadechl se a zapískal
na ni El Condor Pasa.

JelikoÏ hudbû nerozumím, hroznû nerad se pou‰tím
do rozhovorÛ o hudbû a pokud ano, tak proto, Ïe se chci
nûco dovûdût o tomto svûtû, kter˘ je pro mne nûco jako
ãtvrt˘ rozmûr. Nûco, co existuje, ale co nechápu a
ãemu nerozumím.

Tondu Kubálka znám od té doby, co jsem pfii‰el do
Kanady, myslím, Ïe jsme se potkali v nûjaké hospodû
a pak jsem ho potkal o pár dnÛ pozdûji v autobusu.
Pochopitelnû si mne nepamatoval, ale tam jsme se
teprve seznámili.

JelikoÏ umûlci cítí jakousi solidaritu mezi sebou a
urãitou náklonnost jeden k druhému, stalo se po ãase,
Ïe moje Ïena pfii‰la s projektem, Ïe udûlá AntonínÛv
portrét. I stalo se.

1. leden je zajímav˘ tím, Ïe se v tento den narodil mÛj
pfiítel Jan Hrabina a moje sestfienice Jana Severová.
Oba trpí tím, Ïe jejich okolí má pravidelnû kocovinu
je‰tû z pfiedchozího roku a jejich narozeniny se málokdy
oslavují. 1. ledna b˘vá vût‰inou novoroãní deprese.

Letos v‰ak tyto chmury zahnalo pozvání na kachniãku
od Kubálkov˘ch. Antonín je nejen v˘born˘m klavíristou,
ale i skvûl˘m vypravûãem a kuchafiem. Jak posilvínovsk˘
veãer ubíhal a Antonín vyprávûl, tak nûjak se zrodila
my‰lenka, nûco z toho zachytit.

Mezitím v‰ak Antonín odjel s Karolínou do Prahy dûlat
zkou‰ky na HAMU a projekt se opût vytrácel do
neznáma. Minula dvoje Nokturna a pfiiblíÏil se okamÏik,
kdy bude na leto‰ních tfietích Nokturnech hrát jeho
dcera Karolína. Pokud nûkdo oãekává, Ïe bude hrát na
housle, tak je na omylu. Antonín to jako otec vysvûtlil v
minulém ãísle. Pokud nûkdo oãekává, Ïe to bude
Slovansk˘ tanec d-dur Antonína Dvofiáka, je rovnûÏ na
omylu. To jsem pro zmûnu zvoral já. Jedná se o
Slovansk˘ tanec c-dur, op. 46.

Tak tedy jsme se koneãnû minulé pondûlí se‰li a
jelikoÏ bylo dopoledne, nahradili jsme pivo kávou a
Antonín zaãal vysvûtlovat, jak to s tûmi houslemi je.

Podle teorie Karolíny, jí housle zabíraly spoustu ãasu.
Podle Antonínovy verze jí housle Ïádn˘ ãas nemohly
zabírat, protoÏe na nû hrála maximálnû hodinu, a to
je‰tû nebylo kaÏd˘ den. Navíc na nû hrála krásnû, ale
necítila se s nimi dobfie. Jak mi v zápûtí Ïaloval otec,
jsou housle od toho okamÏiku na knihovnû a muselo by

dojít k velkému obratu, aby se k nim vrátila, ale to uÏ je
podle nároãného otce pozdû.

Karolína zaãínala s klavírem, protoÏe tam je pevn˘
tón, zatímco u houslí se ten tón musí hledat. Ucho se
musí nauãit rozeznávat cel˘ tón od pÛltonu, musí pfiesnû
rozpoznávat intervaly. Pokud má nûkdo základ, pak to
jde velice snadno a lze pfiesedlat na jin˘ nástroj. Zaãínat
u strunn˘ch nástrojÛ ãi dechov˘ch nástrojÛ je obtíÏnûj‰í.

„Bylo jí pût a pÛl roku a zaãínala u mé kolegynû Mariny
Geringas, která je vynikající s mal˘mi dûtmi, protoÏe u
dûtí je správn˘ základ nejdÛleÏitûj‰í. I ten nejlep‰í talent
se dá totiÏ v zaãátku zmrzaãit a pak jiÏ se to nedá
napravit. DÛleÏité je drÏení ruky, kvalita úhozu, aby do
toho nemlátila jako do jitrnic. To v‰echno se musí uãit
od zaãátku. Je to podobné, jako kdyÏ se nûkdo nenauãí
na zaãátku psát na psacím stroji v‰emi deseti, pak se
to tûÏko uãí. U mal˘ch dûtí to potfiebuje nesmírnou
trpûlivost, kterou já sám nemám. Marina je tfieba nutí
hrát dva tóny celou pÛlhodinovou lekci a za t˘den totéÏ
znovu. Tato metoda totiÏ odhalí kvalitu dítûte, jestli
bude trpûlivé nebo jestli ztratí o klavír zájem. Co dále
vyÏaduje, aby tam pfii kaÏdé hodinû byl nûkdo z rodiãÛ
a tak tam musela vÏdy b˘t s ní moje manÏelka Pat.
Rodiãe musí vûdût, co uãitel chce. Dûti si vût‰inou nic
nepamatují nebo si vym˘‰lejí a pak je nutné, aby rodiãe
cviãili s dûtmi. Nev˘hodou této metody je, Ïe si uãitelka
vybírá pouze dûti, jejichÏ rodiãe znají nûco z muziky,
protoÏe tfieba rodiãe, ktefií neumûjí ãíst noty by s ní
nemohli spolupracovat. Díky této metodû dá v‰em

dûtem perfektní základy. Ze zaãátku to byly dvû lekce
po pÛlhodinû t˘dnû. My jsme museli zaruãit, Ïe bude
kaÏd˘ den hrát. Ne Ïe by Karolina chtûla. To snad
nechce ani dnes. Pofiád není v tom stavu, Ïe by bez
muziky nemohla b˘t.“

Na otcovu kritiku jsem reagoval otázkou, jak to bylo s
ním v minulém století, kdyÏ zaãínal.

„S klavírem jsem zaãínal mnohem pozdûji. Podle mne
nezáleÏí na tom, jestli se zaãne v pûti nebo v deseti, já
zaãal dokonce  v jedenácti. Marina Geringas dokazuje
opak; tvrdí, Ïe dûti musí zaãít co nejdfiíve. Podle mne se
ruce dítûte stále vyvíjejí, rostou a repertoár dítûte se
musí nûkde zastavit, protoÏe ruce na to nestaãí. Dítû
nemÛÏe zahrát RachmaninÛv koncert, protoÏe nebyl
napsán pro desetileté dûti a pokud je to nevhodná
hudba, mÛÏe to dítûti zniãit ruce. Nemyslím si tedy, Ïe
to hraje velkou roli, jestli se zaãne v pûti, v deseti nebo
v jedenácti jako jsem zaãal já, ale moÏná, Ïe jsem byl
v˘jimkou. KdyÏ si poslechne‰ nûkteré skladby od
Mozarta, které napsal v ‰esti, sedmi letech, tak to
pozná‰, Ïe to bylo ‰estileté, sedmileté dítû s mal˘mi
prsty, Ïe pro dospûlého muzikanta je to nesmírnû
jednoduché, ale je obdivuhodné, Ïe to dává smysl, Ïe
to má formu a my‰lenku. Myslím si, jako nevûfiící
Tomá‰, Ïe mu s tím hodnû pomohl tatínek.

Tady byl v Hollywoodu taky nûjak˘ Raku‰an, taky
VídeÀák, a taky Wolfgang, ale Eric Wolfgang Korngold;
dûlal hudbu k fiadû filmÛ. V tfiiadvaceti letech napsal

Antonín Kubálek, Boris Krajný a Karolína Kubálková při Nokturnech

u Sv. Václava v říjnu 2009

Příští Nokturna s Karolínou Kubálkovou budou v neděli 14. března 2010 o 17 hodině.
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