JIŘÍ SLAVÍK:

LIDOVÁ HUDBA
JE NAŠE NEJVĚTŠÍ
BOHATSTVÍ
Jiří Slavík je jazzový kontrabasista a skladatel, vedle dalších projektů člen londýnské
skupiny Fly Agaric. I když je
mu teprve třicet, má za sebou
bohaté zkušenosti ze zahraničí – jako syn českého diplomata strávil léta dospívání v Itálii, poté studoval v Londýně
a po ukončení školy se usadil
v Paříži. Svobodu však pro něj
nepředstavuje jen možnost
pohybu po Evropě, ale i hudba,
které se rozhodl věnovat.
Text: Milan Tesař, Foto: Martin Zeman

V roce 2014 jste vydal důležité album
nazvané La jeunesse (Mládí), kterým jste
završil určitou etapu své tvorby. Letos
jste oslavil třicáté narozeniny. Je to pro
vás důležitý mezník?
Je pravda, že deska La jeunesse je za
mnou a z dvacátníka se nevyhnutelně stal
třicátník. Nicméně já jsem k věku vždy
přistupoval jen jako k číslu, které samo
o sobě nic neznamená. Někteří lidé jsou
podle čísla staří, ale duchem jsou nesrovnatelně mladší. Věk je velmi relativní. Pro
mne byla třicítka především důvodem
k uspořádání většího večírku, který jsme
zorganizovali s kolegou vrstevníkem Vítkem Křišťanem, ale jinak jsem to dále moc
neprožíval. Samozřejmě, že změnu cítím
kontinuálně a vím, že věci nejsou stejné
jako před pěti lety – to ale nesouvisí s konkrétním číslem, ať už je to 29 nebo 31.
To album jsem však vnímal jako určité
završení vašeho životního období, vašeho mládí. Nebo jste naopak chtěl dát
najevo, že mládí je tu pořád, navzdory
číslům?
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Určité završení to bylo. Šlo o shrnutí života, který jsem žil v jistém období a který
bylo třeba v nějakém momentě opustit.
Tu desku jsem tedy bral jako uzavření,
a proto jsem chtěl, aby na ní hráli lidé,
s nimiž jsem toto období prožil. Společně
jsme studovali, bydleli jsme spolu, pořádali jsme různé akce. Nechci ale tvrdit, že
mládí skončilo – ostatně Karel Gott taky
zpívá „Být stále mlád“… Ale zároveň je mi
jasné, že život se posouvá jinam a já jsem
si tím albem pomohl k tomu, abych nestál
na místě a šel zase někam dál.
S tím, jak se mění život, jak člověk stárne
a zraje, se pochopitelně mění i jeho tvorba. Vy jste hudebník a zároveň skladatel.
Máte pocit, že je teď ve vaší hudbě svoboda, nebo se naopak sešněrováváte různými pravidly?
U desky La jeunesse byla velká svoboda v tom, že jsem inspiraci k jednotlivým
skladbám mohl vzít odkudkoli. Nekladl
jsem si žádná omezení a cokoli, co mě
inspirovalo, jsem mohl použít a nehledět
přitom na žánr. Vzniklo tak hodně multi-

žánrové album, což pro někoho může být
problém, ale já jsem chtěl, aby z něj tato
volnost čišela. Deska reflektuje období,
kdy jsem ve svém dosavadním životě zažíval asi největší volnost. V roce 2007 jsem
se přestěhoval z Londýna do Paříže, kde
mě nikdo neznal a nikdo ode mne nic neočekával. A v takové situaci má člověk tu
největší svobodu, může si skutečně dělat,
co chce. Jenže po nějakém čase zjistí, že
mu to nesedí. Potřebujete se někam zapojit, mít nějaké povinnosti, někam pravidelně docházet a něco dělat s ostatními
lidmi, být něčeho součástí. Vznikají tedy
závazky a vztahy. To vše jsem si v Paříži
prožil poté, co mi skončila studentská léta.
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kterou muzikant potřebuje. Na Paříži je
mimochodem zajímavé, že je tam hodně
početná skupina muzikantů, kteří se věnují world music. Francie má silnou koloniální minulost a tato její historie se zpětně odráží v různých ohledech, pozitivních
i negativních. V Paříži je tím pádem mnoho muzikantů ze všech koutů světa, člověk
se s nimi může potkat, vybírat si z hudební mozaiky to, co se mu hodí, a otevírat
své horizonty podle svého momentálního
vkusu a směrování.

A věděl jste, že studovat už nebudete?
Já jsem vystudoval v Londýně bakalářský stupeň na jazzovém oddělení a jiný
bakalářský titul jsem už měl z Říma. Magisterský jazzový program tehdy teprve
začínal a představoval vlastně jen syntézu
čtyř bakalářských let. Neměl jsem tedy
motivaci pokračovat magisterským studiem. Chtěl jsem získané informace vstřebat a něco s nimi udělat. Všechno, co umíme, jsme se ve skutečnosti naučili sami.
Můžeme mít skvělé učitele, ale v jistém
momentě si to musíme znovu najít, odvodit si to, pochopit to vlastním způsobem
a právě to jsem chtěl dělat. Dva roky jsem
se do žádné školy nepodíval ani jako učitel a dnes jsem za tuto pauzu velmi rád.
Jestliže jsem se teď dostal do pozice pedagoga, cítím se, pokud jde o předávání
informací, o dost lépe. Nemyslím totiž, že
jen tlumočím věci, které jsem se sám naučil od jiných lidí. Doufám, že studentům
předávám hodně ze mne, tedy to, co jsem
si podle sebe utřídil.

Byla pro vás Paříž inspirativnější jako
pro hráče, nebo jako pro skladatele?
Víc asi jako pro skladatele, protože
kompozici jsem tam věnoval hodně času.
Současně jsem ale stále jezdil do Londýna. Líbila se mi možnost sednout na vlak
a za dvě hodiny být v Londýně, to je velký luxus. Tím pádem jsem mohl udržovat
kontakt s londýnskými muzikanty a často
jsem měl pocit, že hráčsky si s nimi rozumím víc než s hudebníky v Paříži. Pařížská scéna je dost polarizovaná. Když získáte nějakou nálepku, těžko se jí zbavujete
a dostáváte se jinam. V Paříži je těžké hrát
zároveň pop a alternativní jazz. V Londýně jsou muzikanti flexibilnější, jezdí se
tam za kompetencí hudebníků, ne za konkrétním žánrem. Není náhoda, že se právě
tam točí nejkvalitnější a nejlépe placená
filmová hudba. V Londýně se hudebníci
umí rychle přizpůsobit, všechno dobře
přečíst a natočit. I já jsem se tedy jako hráč
pořád vyvíjel spíše po boku londýnských
muzikantů. Naše londýnská kapela Fly
Agaric pokračovala i po mém odchodu do
Paříže. Ale v Paříži jsou taky skvělí muzikanti, jen možná nejsou tak dostupní. Je
těžší si s nimi pravidelně zahrát.

Říkal jste, že s příchodem do Paříže jste
poznal největší volnost ve svém životě.
Jaká jste měl očekávání?
Moje očekávání byla spojena hlavně se
mnou samotným. Chtěl jsem se například
naučit francouzštinu, kterou jsem do té
doby vůbec neovládal. Pomohla mi určitá znalost italštiny a angličtiny, takže ten
proces nebyl tak zdlouhavý, ale náročný
byl. Současně jsem se chtěl zdokonalit ve
hře i ve skladbě tím, že bych studoval hudbu lidí, kteří v Paříži žili nebo žijí. S některými z nich jsem se chtěl také setkat.
Určitě jsem si ale nepředstavoval, že se
stanu úspěšným umělcem ve velkoměstě.
Věděl jsem už z Londýna, jak to funguje.
Bral jsem to jako další vzdělávací etapu,

Povedlo se vám v Paříži setkat s oněmi
konkrétními lidmi, s nimiž jste se setkat
chtěl?
Jedna věc je potkat se s člověkem a jiná
věc je setkat se intenzivně s jeho hudbou,
s estetikou, kterou představuje. Když jsem
do Paříže přijel poprvé, inspiroval mě
pianista Benoît Delbecq, který hraje na
preparovaný klavír, skládá a byl součástí
skupiny zvané Collectif Hask. Seznámili
jsme se, v Londýně jsme mu dokonce dělali předkapelu a pak jsme celý večer proklábosili až do pozdních hodin. Toto setkání
se tedy podařilo. Jenže mezitím se člověk
dál vzdělává, dozvíte se nové věci a najednou máte zase jiné preference. Ke konci
mého pobytu v Paříži jsem už tolik nechtěl

vstřebávat nové poznatky a potkávat nové
lidi. Spíše jsem se zamýšlel nad tím, kdo
jsem já sám, co bych měl dělat a co bych
měl představovat.
Měli na vaše hledání identity vliv zmínění pařížští hudebníci hrající world
music?
Samozřejmě. Jako příklad mohu uvést
jednoho muzikanta, který v Paříži strávil
nějakou dobu, ale už tam nežije. Beninský
kytarista Lionel Loueke si vybral Paříž
jako odrazový můstek do světa, bylo to
jeho první působení mimo Afriku. Já jsem
se s ním setkal loni v únoru a bavili jsme
se právě o Paříži. Lionel byl podobně jako
já hodně zavřený doma a cvičil, protože
měl potřebu dohnat něco, co viděl u svých
kolegů. Dnes hraje s největšími hvězdami
a lidé jej často vnímají skrze jeho africký
původ. Nedělá mu problém přijít na scénu
v beninském kostýmu, přestože na kytaru
zahraje jakýkoli žánr, má naposlouchané
největší kytaristy a umí je velmi důvěryhodně napodobit. Pro mne bylo důležité
vidět, že i když procestoval celý svět a žil
v Americe, pořád se odkazuje k tomu,
odkud pochází. V době, kdy jsme spolu
mluvili, mě zrovna hodně zajímala beninská hudba. Když zjistil, že znám některá
jména, měl z toho velkou radost a zároveň
mi dával najevo, jak moc je pro něj tato
hudební kultura důležitá. Jméno Herbie
Hancock například zdaleka neříkal s takovým respektem jako Sagbohan Danialou, což je v Beninu velký pojem, ale v zahraničí ho skoro nikdo nezná.
Kdybyste se měl na někoho z české scény
takto odvolat vy, koho byste zmínil?
To je věčný problém všech Čechů. Na
koho bychom mohli být hrdí? V hudbě
jsme si zvykli zmiňovat tři důležitá jména – Smetana, Dvořák, Janáček. Ale tito
pánové s námi už nějakou dobu nejsou
a my bychom potřebovali někoho současného, na koho bychom se mohli odvolávat.
Já jsem se jako hodně Čechů v zahraničí
dovolával odkazu Václava Havla, což mě
tedy klasifikuje jako „pravdoláskaře“. Ale
v zahraničí se o nějakém „pravdoláskaření“ moc neví, to je jen takový náš způsob,
jak si důležitou figuru oddálit, protože už
nám vadí. Pokud jde o hudbu, obávám
se, že teď se moc na nějakého skladatele
nebo hudebníka odvolávat nedá. Máme
samozřejmě špičková tělesa i sólisty a například kontrabasisté Miroslav Vitouš
a George Mráz udělali obrovskou práci.
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Když v Americe mezi jazzovými muzikanty řeknu, že jsem z Česka, každý zná
Vitouše s Mrázem. Ale já se necítím na
sto procent jako jazzový muzikant, a proto hledám nějaký přesah. Jestli se mám
skutečně odvolávat na něco jedinečného,
pak to je lidová hudba z míst, odkud jsem
vzešel. Tu znám poměrně dobře a připadá
mi velmi ojedinělá, jak by ostatně lidová
hudba měla vždycky být. Jestliže Wayne
Shorter říká, že největší dar člověka je být
originální, lidová hudba by nám to měla
ukazovat. Z toho všeho, co u nás můžeme
hudebně využívat a zpracovávat, je to to
největší původní bohatství, které máme.
A Smetana, Dvořák i Janáček si toho byli
dobře vědomi.
Odráží se tedy i ve vaší autorské hudbě
něco z folkloru?
Určitě. Kolegové muzikanti nebo kamarádi ze zahraničí, kteří přijeli do Česka a setkali se na pár folklorních akcích
s touto hudbou, byli posléze schopni cítit
její vliv na moji tvorbu dost zřetelně. Zajímavý žánr je například moravská táhlá
píseň. V jazzu se poměrně nedávno začalo hrát rubato, tedy bez pulsu, tak, že se
následuje jen jedna melodická linka. To je
skoro shodný princip s táhlou písní, kdy
kapela následuje zpěváka, který mění tempo a upravuje si píseň, jak se mu to zrovna
hodí. Když jsem měl hrát v jazzu rubato,
hned jsem si na lidovou hudbu vzpomněl
a začal jsem využívat zkušenosti z folkloru. Když doprovázíte sólistu, který hraje
melodii, máte různé možnosti, jak to udělat. V lidové hudbě může taky muzikant
vytvořit linku, která sice podporuje melodii, ale nevychází hned z pevně daných
akordů. Jakmile jsem si tento princip odvodil ze svých folklorních základů, mohl
jsem jej začít využívat v hudební tvorbě
obecně, bez ohledu na žánr.
Vy jste původně studoval klasickou hudbu a teprve potom jste se rozhodl pro
jazz. Bylo to i proto, že jste toužil po větší
svobodě v hudbě?
Já jsem nezačal klasikou. Tu se člověk
u nás učí hlavně proto, aby získal kontrolu nad nástrojem. Stále je to totiž ten
nejosvědčenější způsob, jak se techniku
hry naučit. Klasickou hudbu jsem si zamiloval, dodnes ji hraju a mám k ní vztah,
ale už se jí neživím. V momentě, kdy od ní
člověk ukročí, cesta zpět není úplně jednoduchá. Povedlo se to jen málo muzikantům. Například pianista Keith Jarrett se
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v jistém období chtěl věnovat klasice, ale
nedá se říct, že by se mu podařilo etablovat
se jako klasický muzikant. Já jsem začínal
jako folklorista a současně jsem studoval
klasiku, nicméně jsem věděl, že to jednou
skončí. To se potvrdilo právě na začátku
mého pobytu v Paříži, kdy jsem nějakou
dobu hrál profesionálně v Pařížském komorním orchestru. Ale táhlo mě to jinam,
protože v klasické hudbě je svoboda hodně omezená. Trochu mi vadilo, že veškeré
noty vám do úst vkládá někdo jiný. Hrajete sice v krásných sálech, ve skvělých
podmínkách a za dobré peníze, ale na
programu není vaše jméno a vy jste jen
součástí nějakého tělesa, kde vaše hlavní
role spočívá v tom, abyste hrál s ostatními
a nebyl sám slyšet, to mi nevyhovovalo.
Toužil jsem po osobním vstupu, který by
mi umožnil, abych se sám v daném momentě rozhodl, kterou notu zahraju. Hledal jsem tedy hudební žánry, ve kterých by
tato svoboda byla.
Přitom album La jeunesse je zkomponované do poslední noty a svoboda při hře
tam tedy není. Jak mám tento paradox
chápat?
Album La jeunesse pro mne není důležité interpretačně, vždyť tam nemám ani
žádné kontrabasové sólo. Zkoušel jsem
si na něm své skladatelské řemeslo. Skladatel v určitém momentě vyprodukuje
noty, které pak už nemění, ale vede k tomu
dlouhá cesta a takové to bylo i v mém případě. Než jsem přišel na to, že v daném
momentě bude znít právě tato a ne jiná
nota, zkoušel jsem si svobodně všechno,
co mě napadalo, a pak jsem vybral tu nejlepší variantu. Je to podobné tomu, co dělá
jazzový interpret v reálném čase. Takže
pro mne ta deska obsahuje silný improvizační prvek, i když je celá napsaná. Hudba, kterou přináší, totiž do značné míry
vznikla z improvizace.
Hovoříme o jazzu, ale ten existuje
v mnoha formách – od skladeb pro bigbandy napsaných do poslední noty až po
naprosto volnou improvizaci „bez pravidel“. Který z těchto druhů jazzu vás nejvíc naplňuje?
To je těžká otázka. U každého způsobu
hry mohu najít zalíbení, ale je to spojeno
s konkrétním tématem, s konkrétní melodií. Já mám velmi rád volnou, abstraktní
hudbu, ale zažil jsem momenty, kde se
v rámci abstrakce a volnosti člověk úplně
ztratí a neříká nic k věci. Naopak i tam,

kde zdánlivě žádná volnost není, například v popu, kde se od basisty nečeká velká výrazová originalita, se můžete dobrat
k obohacující zkušenosti. Limity najednou nejsou překážkou.
Co se čeká od basisty při volné improvizované hudbě?
To je otázka, na kterou bych nerad odpovídal. Jakmile totiž odpovím, ta hudba
už není tak svobodná. Někteří hudebníci, kteří se věnují free jazzu, vymýšlejí,
co se dá na nástroj ještě zahrát. Snaží se
co nejvíc vzdálit standardnímu způsobu
hry. A jakmile si nové techniky vytvoří,
chtějí je používat neustále a nevybočovat
z toho. A já si pak říkám: Tak jste volní,
nebo nejste? Proč najednou nemůže zaznít
třeba tonální akord? Když chce být člověk
opravdu volný, musí si nechat možnost zahrát cokoli, nebo taky nehrát nic. Ve volné
improvizaci je velmi důležité najít místa,
kde by člověk hrát neměl, aby se hudba
mohla dál vyvíjet. Jsou například momenty, kde basa ztrácí svou funkci. Deset
minut se třeba děje něco velmi intenzivního a to se najednou musí změnit a někam
posunout. Nejlepší freejazzoví muzikanti
jsou si dobře vědomi, kdy mají a kdy nemají hrát, a jejich mlčení působí na hudbu
pozitivně.
Mluvili jsme hodně o Paříži, ale dnes žijete v Praze. Proč jste se rozhodl vrátit?
Když jsem s rodiči odešel do zahraničí, bylo mi čtrnáct let. Dalších čtrnáct let
jsem strávil v cizině: čtyři roky v Římě, tři
v Londýně a sedm let v Paříži. Do Prahy
jsem se přestěhoval na podzim roku 2014,
kdy mi bylo dvacet osm. Můj život se tedy
skládal ze sedmiletých period, které dávaly smysl a završily se. Polovinu života
jsem strávil v Havířově a druhou polovinu
v zahraničí. Do Prahy jsem se přestěhoval
se svou ženou, která je Francouzka, díky
různým okolnostem. V Paříži jsem v posledních dvou letech stále inklinoval k hledání vlastní základny a hudebního jazyka,
kterým bych mohl mluvit sám za sebe.
Nechtěl jsem už dál hrát podle nějakých
vzorů. V určitý moment je třeba vzory zahodit a začít hrát podle sebe. Chtěl jsem
se zaměřit na to, co bych mohl hudebnímu
světu předat jako Jiří Slavík. A tomu bude
věnováno mé příští album, které vychází
ještě letos pod názvem Mateřština.

