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John Coltrane
Jazzový saxofonista a skladatel
1926 – 1967
Světoznámá jazzová legenda, jejíž vřelý a lyrický styl ovlivňuje generace umělců.
Domov jeho dětství je vedle Underhill Street.
„Moje hudba je duchovním vyjádřením toho, čím jsem – mou vírou, mým poznáním, mým životem.”
– John Coltrane
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Úvod
Pro jeho ryzí akustické podoby třicátých až šedesátých let je John Coltrane
považován za jednu z nejznámějších a možná s jistou nadsázkou již téměř omšelých
postav historie klasického jazzu. Jazz bez Johna Coltrana by byl něco jako klasika bez
Beethovena.
Pokud chci přirovnat Coltrana k Beethovenovi, je to proto, že byl solitérem s
výhradním zaměřením na tvorbu své hudby. Pro hloubku jejího ducha, ze které tak
naléhavě, pro mnohé často nestravitelně, promlouval, hloubku, jež je až fatální, čili
osudová. A také především pro jeho silnou vůli a pracovitost. Pro Coltrana byla na prvém
místě velmi charakteristická upřímnost ke svým vlastním hodnotám, které hledal
prostřednictvím hudby, jež se později stala jeho životem. Coltranovi se všeobecně často
přezdívá „Jazzový kazatel”. Jestliže je Coltrane Beethovenem, pak jeho geniální
předchůdce Charlie Parker je bopový Bach.
Pro tyto významné historické osobnosti je příznačné, že měli své uctívače „až na
kost“ a také své odpůrce. Lidé k nim zaujímali i nesčetně dalších postojů a názorů,
zaujímali je kvůli konkrétním věcem. O jejich hudbě existuje tolik teorií a literatura
zpracovávající všemožné aspekty jejich děl i životů se jen kupí. To je společný jmenovatel
všech opravdových velikánů, kteří mluví ke všem. Jsou takříkajíc mnohaúrovňoví.
John Coltrane byl osobností, která měla vše, čím může zaujmout různé
temperamenty lidí s různou úrovní vnímání. Významně ovlivnil jazz. Byl známou
osobností. Byl to virtuoz na tenor a soprán saxofon. Byl originálním skladatelem. Měl
neuvěřitelnou píli a vůli. Měl duchovní poselství pro svou dobu a souputníky. Měl co říct.
Někdo ho uznává za génia. Někdo ho prostě jen rád poslouchá. Pro mnoho hudebníků byl
pro svůj výjimečný talent, invenci a intenzitu, s jakou hrál, skutečně jakýmsi
nedosažitelným bohem, třeba jako Charlie Parker. Byl neustálým hledačem a
experimentátorem na poli instrumentálním jako hráč i v oblasti harmonie jako skladatel, a
to v souladu s opravdovým uměleckým citem pro hudbu jako takovou. Každopádně když si
pustíme některé z jeho nahrávek, může na nás zapůsobit cosi, co se nám líbí. Může nám
to připadat významné i přesto, že vlastně nevíme, oč jde. Takto se vyjádřil jeden z kritiků,
když navštívil jeden z pozdějších Coltranových koncertů. Vyvalila se na něj salva zvuků,
hudby a energie. Nevěděl, o co jde. Nechápal to, nelíbilo se mu to a místy se mu zdálo, že
koncert ani nepřežije. Na konci ale zjistil, že je v jakési harmonii, míru a že mu hra přinesla
nepochopitelný zážitek, který se ani slovy nedá vyjádřit. Osobně nemůžu popřít, že by tuto
schopnost v určitých vhodných chvílích pro poslech hudba Johna Coltrana neměla.
Opravdu se zdá, že mluví z neidentifikovatelných hlubin. To také patří k aspektům Johna
Coltrana, které mě na něm zajímají nejvíce. Z pragmatického hlediska pro mě byl nejdříve
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významnou osobností jazzu. A jelikož jsem se sám aktivně jazzem zabýval, jako
saxofonista i skladatel, musel jsem se s ním setkat. Coltrane nehrál jen hudbu, nebyl jen
virtuoz a to oslovovalo hudebníky zejména šedesátých let, jako byl Charles Lloyd,
Phaorah Sanders a nesčetně dalších. Opravdovost se musí vždy zákonitě projevit a bývá
to většinou ona, která dokáže posluchače zaujmout. Přináší i nadčasové poselství, jaké je
patrné u Bacha, Beethovena či Mozarta atd. Jejich hudba je tzv. Univerzální. Duchovní
aspekt Coltranovy hudby zvláště v poslední fázi jeho života převládal. Na na druhou
stranu, i kdyby jsme k tomu nepřihlíželi, tak právě on byl z čistě technického,
skladatelského a muzikantského hlediska, v některých obdobích zvláště, číslem jedna.
Díky zpracování tohoto tématu jsem se dozvěděl mnoho nových informací o Johnu
Coltranovi. Mohl jsem srovnávat, vidět věci v souvislostech a udělat si ucelený obraz o
životě a díle hudebníka a člověka.
John Coltrane byl génius. A talentovaný hudebník.
Ale jeho poselství je v opravdovosti a oddanosti své hudbě, které zasvětil celý život, jak
říká jeho žena Alice Coltrane s nerozdělenou pozorností. Pokud by jsme si vzali příklad z
jeho obětavého nasazení, jistě by jsme dosáhli každého cíle, který nám za tu námahu
stojí.
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Stručný životopisný přehled:
1926 – 23. září narozen v Hamletu, Jižní Karolíně Johnu Robertovi a Alici Blair
Coltranovým. Otec byl krejčím a příležitostným hudebníkem, jenž hrál
na housle a ukulele.
1938 – Smrt otce.
1939 – Začal hrát na lesní roh.
1943 – Přestěhoval se do Philadelphie a pracoval jako dělník v továrně na cukrovou třtinu.
Začal studovat na Ornsteinově hudební škole saxofon u Mikea Guerry. Spřátelil
se se spolužákem Billem Baronem.
1945 – Měl ve Philadelphii profesionální debut se skupinou.
Narukoval do armády k námořnictvu. Ve vojenských pochodových kapelách
hrál na klarinet.
1946 – Byl osvobozen z vojenské služby na Havaji. Vrátil se do Philadelphie a setkal se
s Charlie Parkerem.
1947 – Přidal se ke kapele Eddie „Cleanhead“ Vinsona, kde hrál na tenor saxofon.
1948 – V polovině roku opustil Eddie „Cleanhead“ Vinsona po rozsáhlém angažmá
v Kalifornii, kde znovu potkal „Birda“.
Pracoval s bratry Heathovými. A přidal se k Howard Mghee Big Bandu.
1949 – Hrál u Dizzy Gillespiho na místě první altky.
1950 – Nahrál první nahrávku s Big bandem Dizzy Gilespieho a potkal Sonny Rollinse.
1951 – Vrátil se do Philadelphie, kde studoval na Granoffově hudební škole s Dennisem
Sandole.
1952-3 – Hrál s Earlem Bosticem v rythm and bluesové kapele.
1953 – Přidal se k Johnny Hodgesovi, který právě opustil Duka Ellingtona.
1954-5 – Opustil Johnny Hodgese a hrál s Jimmy Smithem, Budem Powelem a dalšími.
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1955 – Oženil se s Naimou Juanitou Grubbsovou. A přidal se ke kapele Milese Davise.
1956-7 – Stal se prominentním členem kvintetu Milese Davise.
1957 – Prožil duchovní probuzení.
1957-8 – Krátce opouští Milese Davise a hraje s Theloniem Monkem v klubu „The Five
Spot Cafe“ v New Yorku.
1958-60 – Pracuje s Milesem Davisem a nahrává s freejazovým pianistou Cecilem
Taylorem.
1958 – Nahrává „Milestones“ s Milesem Davisem (první modální jazzové album)
1959 – Spolupodílí se na vizionářské modální desce „Kind of Blue“ s Milesem Davisem.
1960 – Zakládá vlastní kvartet a poprvé nahrává na soprán saxofon skladbu
„My Favourite Things“.
1961 – Začíná nahrávat u společnosti „Impulse Records“ se svou zásadní kapelou:
McCoy Tynerem, Elvinem Jonesem a Jimmy Garrisonem (občas s
Ericem Dolphym). V listopadu má turné po Evropě. Zvolen kritiky časopisu
„Downbeat“ za nejlepšího saxofonistu, nejlepšího hráče na netradiční
nástroj (soprán saxofon), a nejlepší nové jazzové kombo.
1962 – Nahrává s Dukem Ellingtonem.
1963 – Nahrává 6. – 7. března s Johnny Hartmanem, vynikajícím jazzovým zpěvákem.
1965 – Nahrává album „A Love Supreme“. Vyhrává všechny dostupné ceny u čtenářů
Downbeatu - (Síň slávy, Jazzman roku, Nejlepší saxofonista, Nahrávka roku
za „A Love Supreme“). Mění obsazení své kapely. Jones a Tyner odchází.
1966 – Bere si svou druhou ženou Alici McLeodovou.
Experimentuje s novým nástrojovým obsazením, dva bubeníci, dva basisti,
další nástroje. Turné do Japonska.
1967 – 17. Června zemřel v Huntingtonu na Long Islandu. Zanechal vdovu Alici
Coltranovou, tři děti vlastní a dvě nevlastní.
1968 – Zvolen do „Playboy Jazz Hall of Fame“.
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Hlavní stylová období a jejich periodizace
John Coltrane se proslavil a získal si jméno a uznání jako výjimečně talentovaný
saxofonista v kapele Milese Davise, jejímž se stal prominentním členem. Z velkého
množství jejich společných nahrávek jsou dvě významné pro jejich příkladnou virtuozitu a
stylotvorné novátorství. Jsou to „Straight no Chaser“ a „Milestones“. Ve známém
12taktovém be-bopovém blues „Straight no Chaser“ se plně projevuje Coltranův tehdejší
styl improvizace zvaný „Sheets of Sounds“ (česky překládané také jako zvukové plachty),
jehož charakteristikou jsou dlouhé, mnoha notové fráze v nadstavbách a substitucích,
které sám John vymýšlel. V této harmonické oblasti tehdy bádal. V této rafinované
komplikovanosti nadstaveb byl Coltrane schopen obohatit například jeden akord na takt
čtyřmi harmonickými změnami v melodi. To později vyvrcholilo skladbami „Gaint Steps“ a
„Countdown“. Pro harmonickou progresi použitou v těchto skladbách se pak v jazzovém
názvosloví vžily termíny „Coltrane Changes“ či „Countdown Changes“, nebo „Gaint Steps
Changes“. V podstatě jde o nahrazující progresi tónických center sestupujících o velkou
tercii.
Skladba „Milestones“ je významná, protože je záznamem rodící se školy tzv.
modálního hraní. V roce 1960 Coltrane založil svůj jedinečný kvartet, který si díky
nahrávce „My Favourite Things“ pro nahrávací společnost Atlantic získal ohlas a věrné
početné publikum. Během tohoto období jeho hra prošla ještě mnoha změnami, a vliv
nejen na hudebníky se tak přirozeně ještě rozšířil. Coltranův hlas můžeme dnes slyšet
prakticky u každého soudobého jazzmana.
Vyzrálou kariéru Johna Coltrana můžeme dělit do tří překrývajících se období:
1. Období vertikálních akordických změn ve funkční harmonii:
Toto období je zastoupeno alby jako „Gaint Steps (Atlantic 1311)“, „Blue Train (Blue
Note BLP 1577)“, „Trane´s Reign (Prestige 7746)“, „Cannonball Adderley Quintet in
Chicago (Mercury 20449)“, „Miles Davis – Jazz Track (Columbia 1268)“.
Pro tuto periodu bylo charakteristické stálé směřování ke skladbám ve funkční
harmonii s častými sledy kadencí, dominantních jader a akordických změn. Coltrane hrál
často jednoduché standardy velmi komplikovaným způsobem. Používal v nich
sofistikované harmonické systémy, které využívaly substitucí, nazývané také jako
„zvukové plachty“ hrané v šestnáctinových a dvaatřicetinových notách. Používal také
asymetrické fráze, kaskádovité běhy, jež vyčerpávaly všechny možnosti dané harmonické
situace. Ty v naprosté většině Coltrane sám vymýšlel. Časté bylo, že pro danou
harmonickou situaci nejen využil všech alternativních stupnic, ale přidal i substituce se
všemi jejich stupnicemi. A to vše ve velmi krátkém časovém rozmezí.
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2. Modální období:
Toto období reprezentují alba „My Favourite Things (Atlantic 1373)“, „Crescent
(Impulse 66)“, „Olé Coltrane (Atlantic 1373)“, „Coltrane Plays Chim Chim Cheree (Impulse
85)“, „Africa/Brass (Impulse 6)“, „Impressions (Impulse 42)“.
Perioda je také charakteristická přechodem na modální skladby, tj. skladby
založené na několika málo akordech či stupnicích a jejich módech, které mohou být
horizontalizovány. Jsou to skladby jako „Summertime“ a „My Favourite Things“, jež měl
Coltrane s velkou oblibou ve stálém repertoáru a pokaždé je hrál jinak. Říká se, že jeden
koncert ukončil v určitém místě skladby „My Favourite Things“ a další koncert pokračoval
tam, kde předchozí přestal. Během modálního období často Coltrane improvizoval na tyto
skladby dlouhá sóla. Jeho improvizace byly založeny na módech spíše než na změnách
akordů. Během tohoto období také J. C. do hloubky přezkoumával a přepracovával
hudební formu blues, jež často vychází z modality či horizontální harmonie. Jedno album z
této periody obsahuje pouze bluesové písně. Jmenuje se „Coltrane Blues“ (Atlantic 1382).
Dále nahrál několik alb výhradně z balad. Důvodem bylo, že se zde akordické změny
pohybují v pomalém tempu, takže mohl také aplikovat modální přístup ve svých sólech.
3. Experimentální období:
Je reprezentováno nahrávkami jako „A Love Supreme (Impulse 77)“, „Ascencion
(Impulse 96)“, „Cosmic Music (Impulse 9148)“, „Live In Seattle (Impulse AS9202-2)“,
„Interstellar Space (Impulse 9277)“.
V této periodě „Trane“ experimentoval na mnoha úrovních. Častěji zkoušel nová a
nová nástrojová obsazení své kapely. Měl zároveň dva kontrabasy, dva bubeníky, přidané
saxofony a ostatní dechy atd. Zkoušel to, co jazzový skladatel George Russell a další
nazývali polymodalitou. Hudebníci volně improvizovali v mnoha stupnicích či módech
zároveň, hráli ve skladbách bez předem stanovené hudební struktury. Asi nejvýznamnější
Coltranovy objevy a experimenty se týkaly oblasti zvuku a témbru. Patřilo k nim používání
extrémních a netradičních registrů, tzv. „multiphonics“ - dva či více tónů znějících zároveň
na nástroje, u kterých se to neočekává jako saxofon, trumpeta, atd. Používal dále
„harmonics“ - přefukované tóny často slabšího zvuku a složité na zahrání. „Alternativní
prstoklady“ jsou technikou hraní jednoho tónu různými kombinacemi prstokladu, což se
potom odrazí na jeho barvě a kvalitě. Tuto techniku později dovedli do virtuózní podoby
hráči jako např. Michael Brecker a další. Bylo to jistě významné období i z hlediska
virtuozity a techniky hry na saxofon a dalších různých metod tvorby zvuku.
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Coltrane inovátor
Dnes můžeme slyšet Coltranův vliv v hudbě v podstatě u každého současného jazzmana.
Jeho inovace zahrnují následující rozšíření harmonického slovníku:
1. Extrémně sofistikovaný substituční systém použitý také ve skladbách „Giant Steps”,
„Countdown” a „But Not For Me”.
Příklad 1:

2. Akordické superpozice. Akordy a stupnice stavěné nad sebou navzájem. Coltrane
také během svého vertikálního období inklinoval k používání velkého množství akordů v
daném časovém úseku. Říká se, že za určitým bodem jakákoliv kvantitativní změna
přinese i změnu kvalitativní. Tak to bylo i s hudbou Johna Coltrana. Změna docílená
bombardováním posluchače vertikálně nahuštěnými úseky či vrstvami nebyla jen
dalším stupněm, ale fakticky i kvalitativní změnou druhu.
3. Zavedení širšího okruhu stupnic, to jest zmenšené, indické, různé orientální,
východní stupnice, pentatoniky a další módy. Inovace indických a modálních myšlenek
vedla k mnohem větší svobodě pro jazzové sólisty šedesátých let. Vzdálila se hudebně
od improvizace na písně nebo písňové vzory a celkově přispěla k jinému hudebnímu
cítění. Zatímco Coltrane nebyl první, kdo objevil a použil toto četné bohatství stupnic,
jenž zahrnovalo hudební slovník, pravděpodobně žádný jiný jazzový hráč při pátrání po
zákonitostech a možnostech, jež nabízely, je neprobádal a nerozebral tak důsledně a
systematicky. Více než cokoliv jiného, nejspíš právě neoblomné a vytrvalé hledání bylo
tím, co k němu přivedlo tolik žáků.
4. Využívání složitějších spojujících prostředků, tedy turnarounds, cyklů, paternů, vzorů,
různých formulí. Coltrane byl také zodpovědný za mnoho změn, týkajících se rytmu a
frázování. Pomohl změnit základní jednotku jazzového sóla z osmin na šestnáctinové
noty. Liché a asymetrické fráze zahrnující sedmi, devíti, jedenácti, třinácti a
sedmnáctitónové skupinky se díky Coltranovi brzy staly běžné.
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Příklad 2:

Coltranův přístup k melodickému a harmonickému témbru a rytmu přinutil rytmické
sekce, které ho doprovázely, k přehodnocení jejich celkové funkce a úlohy. Stejně jako
Charlie Parker způsobil změnu na kompletně odlišný základ rytmického doprovodu.
Dlouhé hudební exkurze trvající někdy až pětačtyřicet minut, experimenty v obou
horních rejstřících nástroje, komplexní často arytmické fráze a běhy, občasné
neortodoxní využívání prostoru, zahrnutí pedálových tónů prostřednictvím McCoy
Tynera, dále mnohaúrovňově stavěná sóla, neúprosné a vytrvalé energické nasazení.
To vše samozřejmě v souvislosti s danou hudební situací, ve které si rytmická sekce
nemohla již více vystačit pouze s doprovodnou rolí. Úplné nasazení a angažovanost
všech nástrojů, jež rovnoměrně přispívaly k plynulému toku hudby, byla jednou z příčin.
Společně s Coltranem přinesli zásadní hudební objevy i Elvin Jones(bicí), McCoy
Tyner(klavír) a Jimmy Garrison(kontrabas). Stali se tak vzory pro budoucí jazzové hráče
rytmických sekcí.
5. Jako hráč na saxofon Coltrane rozšířil tonální a technické prostředky, a tím i škálu
emocí, jež jimi byl schopen vyjádřit. Jeho objevy s tzv. multiphonics, extrémní rejstříky,
netradiční témbrové možnosti a využívání barev, série přefukovaných tónů, rozličné
způsoby hraní a vydávání zvuků pomocí dechu, umístění hubičky, síly plátku artikulace
byly velmi důležité pro saxofonisty, ale stejně dobře ukazovaly na další možnosti i
hráčům na ostatní nástroje. Coltrane vlastně sám přinesl neslýchanou popularitu soprán
saxofonu. Tento nástroj, který je zřídkakdy s úspěchem používán současnými jazzmany,
v Coltranových rukách získal úplně novou kvalitu. Pete Welding ji popisuje jako vlnící se
ostrý a svíravý zvuk vysokého rejstříku, jenž připomíná naříkající lidský pláč, což je
velmi účinné. Používal prostředky, po nichž běhá mráz po zádech. Zdá se, že hraje
třpytivě vlnící se melodii, jež se proplétá okolo stálého monotónního hučícího tónu. Je
možné, že tím Coltrane otevřel vrátka i dalším nástrojům, pro něž byla jinak normálně
oblast jazzového rámce uzavřena. Krátká kariéra Johna Coltrana byla neustálým
vývojem a inovací. Ze všech období jeho vývoje se rozrůstal vliv na všechny další
současné jazzové hudebníky.
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Dětství a hudební začátky
John, vlastním jménem William, Coltrane se narodil 23. září 1926 v Hamletu v
Severní Karolíně. Jeho rodinné kořeny jsou hluboko a pevně zakotveny na jihu Spojených
států. Jižní Karolína, ještě než z původní kolonie vznikla jako oficiální stát USA, byla
zaměřena především na pěstování bavlny. Největší procento obyvatelstva tvořili otroci,
kteří pracovali na plantážích. Bílí osadníci, rodiny vlastnící plantáže, byli v menšině.
Blairovi – rodina, z níž pocházela hudebníkova matka – byli prominentní a
společensky respektovaní. Rodina z otcovy strany byla celkem bezvýznamná. Blair a
Coltrane jsou původem vlastně skotská jména. Většina afroameričanů má irská, skotská a
anglická příjmení, protože otroci pocházející přímo z Afriky dostávali příjmení po svých
pánech. Tak lze vystopovat Coltranův rodokmen až k tzv. černým Blairům, kteří se se
svými pány usadili ve Viržínii a do Severní Karolíny přišli později s Danielem Boonem
(1734-1820) a jeho rodinou. I toto vše zřejmě podvědomě působilo na J. Coltrana a jeho
hudbu.
Johnova maminka, Alice Gertruda Blairová (1898 – 1977) prý byla výbornou
zpěvačkou. Zajímala se o operu a na piano doprovázela sbor spolku Reverenda Blaira. Po
dokončení studií přišla do Hamletu. Její rodina patřila k Africkým metodistickým
episkopálním sionistům, v jejichž řadách se stýkala i s budoucím Johnovým dědečkem,
reverendem Williamem H. Coltranem. Alice se sblížila s reverendovým synem Johnem
Robertem Coltranem (1901 – 1939) a začala s ním a jeho rodinou trávit čas. V roce 1925
uzavřeli manželství. J. R. Coltrane byl krejčím a Alice jako reverendova dcera byla ženou v
domácnosti. Jejich první dítě krátce po narození zemřelo. Za rok Alice znovu otěhotněla a
23. září se jim doma narodil John, po dědečkovi William, Coltrane. Za pár měsíců po jeho
narození se přestěhovali za Alicinou rodinou do městečka High Point. Tady John vyrůstal a
zde také začal hrát hudbu. V této době zde ale ještě panovala velmi značná rasová
segregace. S černochy se velmi citelně jednalo jako s druhořadými a podřadnými lidmi,
což Coltrane nesl nelibě. I v pozdějších letech nerad jezdil hrát na jih. Velký vliv na něj a
ostatní z černošské komunity měl jeho dědeček, reverend ve zdejším kostele.
John Coltrane vyrůstal tedy v poměrně silně věřící rodině a to zapůsobilo na jeho
nejranější dětství. Vliv na něj měla i rozsáhlá knihovna, která obsahovala knihy všech
možných náboženství, knihy o afroamerické historii a poezii černošských básníků.
Rozhovor s Augustem Blumem:
Blume: „V jaké víře jsi vyrostl, Johne?“
Coltrane: „Metodistické.“
Blume: „Metodistické? Vedli jste nějaký přísně náboženský život nebo tak nějak?“
Coltrane: „No, nebylo to tak striktní, ale bylo to tu. Oba mí dědečkové byli duchovní. Moje
máma byla hodně věřící. V mém raném dětství jsem chodil do kostela každou neděli a tak
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různě, byl jsem ovlivněnej svým dědečkem – v rodině to byl nejvlivnější pardál. Byl
nejvzdělanější a politicky aktivní. Byl aktivnější než můj otec. Ten byl krejčí. Nikdy toho
moc nenamluvil. Jen obstarával svůj kšeft a to bylo vše. Ale můj děda byl pěkně bojovnej,
rozumíte? Inklinoval k politice. Náboženství byla jeho oblast, rozumíte? Tak v tom jsem
vyrůstal.“
Z toho plyne, co je potřeba zdůraznit – hudebně na Johna Coltrana silně působil od
nejranějšího dětství především gospel a potom blues, které také pocházejí z jihu. A také se
jistě nezmýlíme, když přidáme i work song s přihlédnutím k tomu, že Jižní Karolína byla
státem bavlnových plantáží. Rané hudební vzdělávání začínalo už v rodině. Matka byla
hudebně založená, zpívala a hrála na klavír. Od ní se John naučil základy hry na piano.
Jeho otec hrál na housle, ukulele a také na klarinet, ale vždy jen doma o samotě.
Když byl Coltrane v sedmé třídě, otřásla jeho rodinou série několika úmrtí. Zemřeli
oba jeho prarodiče a jeho otec zemřel 2. ledna 1939 na rakovinu žaludku. To s Johnem
otřáslo nejvíce. John si ani nepamatoval, jak jeho otec vypadal. Johnova sestřenice Mary
vzpomíná: „Zeptal se mě: Mary, jak táta vypadal? Mluvila jsem s ním a popsala mu, jak
vypadal. Po jeho otci nezbyla žádná fotografie. Ani lidé z města nevěděli, že umřel.“ Tak ve
věku Johnových deseti let přišla rodina o finanční zázemí a jediným živitelem se stal
Coltranův strýc. Rodina se ocitla na pokraji chudoby. Od této doby se J. C. začal
intenzivně věnovat hudbě a hrát na své první nástroje, lesní roh a klarinet. Hrál na ně ve
školní kapele. Říká se, že od začátku cvičil jako posedlý, jako by mu mělo hraní otce vrátit
nebo pomoct na něj zapomenout. Jako by mohl úspěchem v hudbě najít stabilitu a
kontrolu nad svým životem. Jeho oblíbená populární píseň byla „The Sweetheart of Sigma
Chi“. Benny Golson vzpomíná, jak ji John často hrával ve Philadelphii. Má zvláštní
chromatickou melodii, když si představíme, jak by ji hrál Coltrane svým lyrickým způsobem
balad, jako by si přivolával otce zpět.
V High Pointu chodil s tetou Mary na koncerty swingových big bandů. Tak John
slyšel Duka Ellingtna, Counta Basiho, svůj vzor saxofonistu Lestra Younga, kvůli kterému
začal hrát na saxofon a třeba i Dona Bayase. Na střední škole tedy přišla inspirace
hudbou jazzových muzikantů Lestera Younga a Johnyho Hodgese, a tak přešel na alt
saxofon a do školního orchestru už se nevrátil. V roce 1943 se Coltrane přestěhoval do
Philadelphie, kde pokračoval ve studiu hudby na Granoffově a Ornsteinově hudební škole.
Pravděpodobně v roce 1943 se Coltrane dostal na Ornsteinovu hudební školu na
Spruce Street. Tady dostával lekce hry na saxofon a hudební teorie. Je možné, že jeho
pozdější harmonické progrese dominantních jader zvané „Coltrane Changes“ mohly
vznikat právě zde. Leo Ornstein, narozený na Ukrajině, byl klavírním virtuozem a okolo
roku 1910 napsal řadu kontroverzních experimentálních skladeb. Poté se však roku 1933
stáhl a věnoval se plně pedagogice. Jeho inovátorská díla byla brzy zapomenuta.
Ornsteinovu školu, která byla zaměřena na studia klasické evropské hudby, založil v roce
1940. Coltrane zde studoval u klasického klarinetisty Mika Guerry a hrál skladby jako třeba
Serenádu Franze Schuberta. Guerra byl uznávaný a učil se u něj i Stan Getz a Gerry
Mulligan. S experimentálními skladbami samotného Ornsteina se tehdy nejspíš nesetkal.
Během 2. světové války byl povolán do vojenské služby. Coltrane narukoval k
námořnictvu, kde hrál s armádní kapelou Tadda Damerona na Havaji. Měla v repertoáru
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především bebopové skladby. Po návratu z vojny v roce 1946 prováděl řadu rozličných
povolání, až do roku 1949, kdy dostal místo alt saxofonisty v Big Bandu Dizzy Gillespieho.
Hudba Johna Coltrana a jeho kvartetu z šedesátých let je prodchnutá vřelým a
duchaplným pocitem blues. „Jazzový kazatel“ Coltrane připomíná baptistického
duchovního s jeho vzlykavým a volajícím hlasem. Johnův dědeček byl ale metodistický
kněz. Byl vynikajícím, spíše konzervativním řečníkem, ale nebyl to žádný hulákající
vyvolávač. Také s blues se John setkal až později, když cestoval s bluesovými bandy
Eddieho “Cleanhead“ Vinsona a Earla Bostice. Oba byli saxofonisty pevně zakotvenými v
blues. Spekuluje se o tom, odkud pochází Coltranův „blues feeling“. Jsou to ale spíše jen
kvazi vědecké teorie. Je zřejmé, že v prvé řadě vyvěrá z jeho osobního prožitku a pocitu.
Vše, s čím se setkal, v jakém prostředí žil a jaké byly jeho kořeny, ovlivnilo to, jakým
způsobem se vyjadřoval. Nicméně víme, že Coltrane trávil většinu času, kdy byl vzhůru,
prací na technických problémech jeho hudby a rozvíjel mistrovství hry na nástroj.
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Philadelphie

Coltranův dům na 33. ulici ve Philadelphii. Nyní domov Mary Alexander
a základna John W. Coltrane Cultural Society.

V Srpnu 1946 se Coltrane vrací z armády zpět do Philadelphie. Tam působí
poměrně rozsáhlá generace mladých muzikantů a tamější scéna jen kvete. Mezi ně patří
zejména Coltranův současník tenor saxofonista Benny Golson, Bill a jeho bratr pianista
Kenny Barron, bratři Jimmy, Percy, Ray a Albert “Tootie“ Heath. Dále pozdější pianista
Davisova kvintetu Red Garland a bubeník Philly Joe Jones. Z trochu mladší generace
pocházejí vynikající trumpetista Lee Morgan, saxofonista Odean Pope a pak Coltranův
McCoy Tyner. Byli to všichni brilantní sólisti, kteří nežili přímo v New Yorku, ale byli často
využíváni jako dobří sidemani a většina z nich se potom stala ústředními tvůrci tzv. hardbopu. To Johnovi velmi vyhovovalo, protože se zajímal vždy zejména o technickou a
virtuózní stránku hry. Coltrane byl nadšený z be-bopu, nové hudby, která v té době
přicházela a jeho vzory byli Charlie “Bird“ Parker a Dizzy Gillespie. Ti také několikrát
navštívili Philadelphii, John se s nimi setkává a také spolu jamují v klubech, kterých je tam
tehdy hojnost. Dále ve Philadelphii působí ještě vliv latinskoamerické hudby a takřka
všichni ji zde mají v podvědomí i díky průkopníkovi fúze latiny a be-bopu Machita. To je
podstatné zejména proto, že Coltrane píše i skladby ovlivněné právě latinskoamerickou
hudbou. Philadelphie je tehdy plná klubů a dobrých mladých muzikantů, jamování zde má
svou tradici. John Coltrane tady uskuteční svá první vystoupení s místními souputníky v
klubech a v repertoáru mají zejména be-bopové skladby Parkera a Gillespieho a populární
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muzikálové písně z Brodwaye. Zatím ještě žádné vlastní autorské skladby. John sám
považuje za své první profesionální angažmá práci v Big Bandu Joe Webba z
Indianapolis, 1946. Ten hraje rythm and blues. Zde na společném turné vzniklo i jeho
celoživotní přátelství s trumpetistou Calem Masseyim. Pak se Coltrane vrátil na nějaký čas
do Philadelphie. Potom opět vyráží na šňůru s tehdy kvalitním King Kolax Big Bandem, v
němž obsadí místo první altky. Ten nahrává v roce 1946 i s velmi populárním Billy
Eckstainem, jehož vlastním Big Bandem prošli právě Charlie Parker, Dizzy Gillespie,
Dexter Gordon, Miles Davis a všichni první bopeři. Coltranovi se v King Kolax B. B. líbilo,
zaranžoval pro něj nějaké skladby, a dokonce nahráli i jednu z jeho prvních skladeb „True
Blues“, jejíž nahrávka se nedochovala. Když byl K. K. B. B. v Los Angeles, John se šel
podívat na nahrávací frekvenci „Birda“ (Charlie Parker) a opět se s ním setkal. Učil se od
něj nejaktuálnější věci tehdejšího jazzu. Jen pro upřesnění, Charlie Parker byl v té době
tvůrcem i improvizátorem a sólistou číslo jedna, alfou i omegou tehdejší jazzové scény. A
to byla vlastně meta, ke které John Coltrane jistě směřoval. Když se Coltrane vrátil ze
šňůry, hrál přátelům nejnovější Parkerovu skladbu „Relaxin At Camarillo“. Tu Parker
napsal při svém šestiměsíčním pobytu v protialkoholické a protidrogové léčebně v Los
Angeles, kde zůstal déle, než očekával. Více třeba o tom, jak Davis a ostatní chodili chytat
Parkera do pouště, kam utekl v abstinenčních záchvatech, lze nalézt v Autobiografii Milese
Davise. S King Kolax Big Bandem strávil Coltrane šest měsíců a potom dostal angažmá
ve známějším Big Bandu bluesového zpěváka Eddie „Cleanhead“ Vinsona a zároveň
pokračoval ve studiu na Granoffově hudební škole.
Z období mezi roky 1947 až 1951 zůstal dosti přesný obraz toho, jak se Coltrane
hudebně vyvíjel a co cvičil. Je to hlavně díky svědectví saxofonisty Jimmy Heatha, jež byl
v této době Coltranův dobrý přítel a často s ním hrál. Chodili spolu do philadelphské
knihovny a poslouchali západní klasickou hudbu, skladby Igora Stravinského jako
„Svěcení Jara“, „Ptáka Ohniváka“, protože slyšeli, že Charlie Parker s sebou všude nosí
malé partitury Stravinského děl. V té době oba hráli na alt saxofon a byli zaměřeni
zejména na Parkera a Gillespieho a na vše kolem nich. Poslouchali také Šostakoviče a
vůbec vše, co bylo k mání. Dokonce se navštěvovali doma a cvičili spolu unizóno fráze na
saxofon. Heath také vzpomíná, že hlavním způsobem, jak se naučit hrát jazz, vždy bylo
stahování frází a sól z gramofonových desek. Tam je vždy vidět teorie v praxi. Stahovali
sóla Parkera a ostatních, cvičili hru altissima a alikvót podle učebnic Teda Nashe „Studies in high harmonics, 1946“ a Siguard Rascher – „Top tones for the Saxophone,
1941.“ To jsou techniky zaměřené na hru přefukovaných tónů nad běžným rozsahem
saxofonu.
Coltrane říká, že poté, co v tomto období vyměnil alt saxofon za tenor, se jeho
hudební rozhled hodně rozšířil. Předtím byl zaměřen hlavně na Charlieho Parkera, byl
schopen slyšet jen jeho hlas, ale když začal hrát na tenor saxofon, otevřela se pro něj
všechna další hudba. Byl schopen vnímat všechny ostatní umělce.
Saxofonista Heath vzpomíná, že tehdy přesně Coltrane nevěděl, co hrát v harmonii,
ale rythmus že měl velmi dobrý, podobný Parkerovi, měl však vlastní styl. Když jedno letní
odpoledne navštívil Johnův byt, John se potil svlečený v boxerkách a cvičil celý den na
tenor. Vždy když se zaměřil na nějaký konkrétní problém, piloval ho a cvičil, dokud ho
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úplně nezvládl. Taková byla jeho povaha. Když se spolu bavili s Philli Jo Jonesem a
Pearcy Heathem o tom, že staří saxofonisté jako Ben Webster a Coleman Hawkins hráli
většinu skladeb v Des dur, protože to je pro tenor saxofon nejlepší tónina, v níž má
nejlepší zvuk a skladby jako „Body and Soul“ a spousta dalších od Duka Ellingtona jsou v
Des dur, Coltrane řekl, že teď bude cvičit v Des dur. To pro něj znamenalo zaměřit se
dalších šest měsíců na cvičení v Des dur. Když později hrál s Milesem Davisem skladbu
„Two Bass Hit“, nikdo v historii nezahrál tolik na Blues v Des. A to v rychlém tempu.
Coltrane měl prostě schopnost se koncentrovat na určitou věc a dostat se detailně do
jádra její podstaty. Jimmy Heath říká: „Pro nás ostatní znamenalo zvládnutí umění hry na
nástroj, abyste byli schopní zahrát něco, co jste uměli v jedné tónině i ve všech ostatních.
To byla naše priorita.“ To byl i klíč k tomu stát se schopným hráčem, a tak cvičili spolu s
Johnem většinu licků, jazzových frází jako rozklady tercií septimových akordů atd. Zde
jsou některé příklady jejich tehdejších cvičení:

Rozklady akordů, fráze končící na septimě dominantního akordu.
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To samé v různých rytmech...

Tento lick se stal klišém, které pak hrál každý. Všichni ho cvičili
ve všech 12 diatonických tóninách.
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U Milese Davise
(1955-1960)

„Kapela, kterou jsem měl s Coltranem, z nás obou udělala legendy. Se všemi těmi
parádními alby, co jsme natočili pro Prestige, a později i pro Columbii, protože nakonec
prosadil George Avakain svou vůli, mi tahle parta skutečně zajistila místo na mapě
hudebního světa. Nejen, že jsem se díky týhle kapele stal slavnej, ale taky jsem začal
vydělávat hodně peněz a tvrdilo se, že víc, než kolik si kdy jinej jazzovej muzikant vydělal.
O tom sice nic nevím, ale říká se to. Taky mi to přineslo velkej ohlas ze strany kritiků,
protože většině z nich se tahle kapela fakt dost líbila. Hlavně se jim líbilo, jak jsme hráli já
s Tranem, ale ze všech, který v týhle kapele hráli, Phillyho Joea, Reda a Paula udělali
hvězdy. Ať jsme hráli, kde jsme chtěli, všude byly kluby strašně natřískaný, lidi stáli i na
chodníku a v dlouhejch frontách ve sněhu i na dešti, v zimě i v horku. To teda byla fakt
paráda. A každej večer na nás chodili nějaký slavný osobnosti. Lidi jako Frank Sinatra,
Dorothy Kilgallenová, Tonny Bennett, Ava Gardnerová, Dorothy Dandigeová, Lena
Horneová, Elizabeth Taylorová, Marlon Brando, James Dean, Richard Burton a Sugar Ray
Robinson, to abych uvedl jenom pár jmen. Když se týhle kapele dostávalo všeho toho
kritickýho uznání, vypadalo to že do Ameriky přichází nějaká nová nálada. Mezi lidma
jakoby narůstal novej pocit, ať už byli černý nebo bílý.” – Miles Davis
Spolupráce s Milesem Davisem byla jistě v Coltranově životě velmi významná a
profesiónálně také směrodatná. Jen težko si lze představit, že by úplně chyběly dnes už
legendární desky jako „Cookin´, Workin´, Relaxin´, Steamin´ with Miles Davis“, „Round
About Midnight”, „Milestones“, „Kind Of Blue”, „Live at Newport“ a další. Profesně se říká,
že Coltrane v tomto období rostl. A také se postupně proslavil. U Milese Davise působí od
roku 1955 s kratšími přestávkami až do roku 1961. Můžeme jej slyšet jak na většině
významných alb Davisova hard bopového období, tak i na převratném modálním „Kind of
Blue”. Tato neocenitelná škola však není jedinou, kterou Coltrane prochází. Po více než
rok se účastní úspěšného angažmá Theolonia Monka v klubu Five Spot v newyorské
Greenwich Village.
„Milesův styl hraní mě velice zajímá. Má velice dobré znalosti harmonií a
akordových struktur. Často jsem s ním o tom diskutoval.“ – John Coltrane
„Hrál celé řetězce akordů, nikdy předtím jsem nic takového neslyšel, hodně jsem se
od něj učil.“ – Miles Davis
Rok 1955 až konec roku 1957 byl pro Johna kritický. Byl stále slavnější a slavnější
jako sólista, ale jeho závislost na drogách ho držela zpět. Rozhodl se s nimi skončit jednou
pro vždy. Miles Davis spolupracoval se Sonny Rollinsem, který však na čas odešel,
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protože si dal jeden rok úplnou pauzu s vystupováním, aby se sám zbavil své závislosti na
heroinu. Drogy byly v těch letech opravdu problémem a od dob Charlieho Parkera tak
nějak poznamenaly celou generaci jazzových hudebníků, hlavně kolem padesátých let.
Jazzmani si vždycky trochu a často i více pomáhali různými stimulanty jako marihuana a
alkohol. Když se objevila nová dosud neznámá droga, kterou byl heroin, tak to zamávalo s
celou generací hudebníků. Mnoho jich zemřelo na následky předávkování. Mnohem více o
tom vypráví i sám Davis ve své autobiografii a popisuje tak ducha doby. Ani Coltrane se
problému s drogami nevyhnul.
Na společném koncertě v Newportu měl kvintet Milese Davise s Johnem Coltranem
velký úspěch. Když se Philly Joe Jones snažil Coltrana přivést do kapely, tak to ale
neklaplo a John se vrátil zpět do Philadelphie. Miles měl ale už postavený koncept kapely
a sháněl dál tenor saxofonistu. Nakonec se v září 1955 Coltrane přidal ke kapele na
koncertě v klubu Las Vegas v Baltimore. Davis si jím nebyl jistý. Ale jak sám řekl: „Hned
jak jsme začali hrát, věděl jsem, že tenhle chlap je hajzl, přesně kterýho potřebuju jako
tenoráka, aby doplňoval mou trubku. Kapela, kterou jsem měl s Coltranem, mě i jeho
udělala legendama.“
John i Davis byli přibližně stejně staří. Davis byl ale v roli zkušeného leadra, který
objevil nový talent. Coltrane byl v té době snadným a častým terčem kritiky. Ta teprve
objevovala jeho intenzivní způsob improvizace, kde množství not ve velké rychlosti
splývaly jedna s druhou. Nicméně John byl již v tomto období opravdovým saxofonovým
virtuozem a originálním sólistou. Jeho tehdejší sóla zásadně ovlivnila všechny další
saxofonisty až dodnes. To lze vidět i v příloze, jež obsahuje transkripci jeho sóla v dále
zmiňované skladbě „Blue Train“.
Davis dále říká: „Trana už jsem znal z kšeftu v Audubonu, kde jsme hráli před
několika lety. Tehdy ho ale Sonny (Rollins) naprosto odrovnal. Takže když mi Philly řekl,
koho přivede, nebyl jsem z toho zrovna odvázanej. Po pár zkouškách – hned jsem slyšel,
že se od tý doby, co ho Sonny tak odrovnal, o hodně zlepšil – mi oznámil, že se musí vrátit
domů a tak zase odešel. Mám pocit, že tehdy jsme si nepadli do noty, a to z toho důvodu,
že Trane se v jednom kuse ptal na samý takový hovadiny, jako co má a nemá hrát. To mě
štvalo, protože pro mě to byl profík a já jsem vždycky chěl takový muzikanty, který si to svý
místo v hudbě najdou sami. Takže možná ho to moje mlčení a zlý pohledy nějak odradily.
Když se Trane vrátil do Philly, aby hrál s Jimmy Smithem, kapela se málem ani nesešla.
Málem jsme ho museli prosit, aby se přidal ke kapele na ten kšeft, co jsme měli hrát v
Baltimore koncem září 1955.“
„Když bylo tohle všechno hotový, Sonny Rollins se nevracel, a Trane se vrátil do
Philly, aby hrál s varhaníkem Jimmy Smithem, tak jsme byli najednou bez tenora. Takže
Philly Joe zavolal Tranovi a požádal ho, aby jel s náma na šňůru. Trane byl totiž jedinej,
kdo znal všechny skladby, a já si prostě nemohl dovolit riskovat někoho, kdo by je neznal.
Když jsme ale začali hrát, tak netrvalo dlouho a bylo mi jasný, že to je přesně ten pravej
tenorovej zvuk, jakej jsem potřeboval, aby vypíchnul mojí trumpetu trošku dopředu. Až
později jsme se dozvěděli, že Trane se rozhodnul, že jestli mu zavoláme, tak se k nám
vrátí, protože muzika, jakou jsme hráli, se mu líbila víc než to, co hrál s Jimmy Smithem.
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Měl pocit, že v mý kapele má prostor. Tohle jsme ale nevěděli. Takže než se Trane
rozhodnul, že se s náma v Baltimore setká, trochu si se svou tehdejší holkou Naimou
Grubbsovou s Philly Joem pohráli. Když jsme tam byli a on dorazil, tak se s Naimou vzali
a celá kapela mu šla za svědka, to teda bylo něco. A jako kapela jsme to pak pěkně rozjeli
na pódiu i mimo něj.“
„Takže jsem měl Trana na ságo, Philly Joe hrál na bicí, Red Garland seděl u piána,
na basu hrál Paul Chambers a já na trubku. A dřív než jsem si to dokázal vůbec
představit, jsme začali hrát takovou muziku, která byla prostě neuvěřitelná. Byly to takový
jízdy, že mi z toho normálně v noci běhal mráz po zádech a s publikem to dělalo úplně to
samý. Teda to, co jsme po krátký době hráli, bylo tak děsivý, úplně mě z toho obcházela
hrůza a musel jsem se štípnout, abych se přesvědčil, že tam skutečně jsem a že se mi to
nezdá. Brzo po tom, co jsme hráli s Tranem spolu, tak kritik Whitney Balliett napsal, že
Coltrane má suchý a neuhlazený tón, který dává Davisovi pěkně vyniknout, stejně jako
hrubá obroučka vyzdvihne drahokam. Netrvalo ale dlouho a Trane už byl něco víc.
Zakrátko byl totiž sám diamantem, já to věděl a bylo to jasný každýmu, kdo ho slyšel. “ Miles Davis
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Thelonious Monk
a angažmá v klubu The Five Spot Café
(1957-1958)

Neocenitelná škola u Milese Davise však není jedinou, kterou Coltrane prochází. Po
více než rok se účastní úspěšného angažmá Theolonia Monka v klubu Five Spot v
newyorské Greenwich Village. Monk zde zažívá první skutečné veřejné úspěchy a
Coltrane vstřebává jeho neobvyklý přístup k improvizaci. Tento koncert byl dalším
důležitým milníkem jak pro Coltrana, tak i pro Monka. Monkovi totiž sebrali odborářskou
legitimaci pro hudebníky asi na dva roky, když ho jednou přistihla policie v autě pod
newyorským mostem s vynikající legendou be-bopového piana Budem Powellem, jak si
šňupe kokain. To mu znemožnilo veřejně vystupovat ve všech klubech po celém New
Yorku. Billie Holiday, kterou postihl podobný problém, to řešila tak, že vyjela na šňůru po
Spojených státech. Ale Monk byl trochu svéráznější a plachá osobnost, a tak zůstal celou
dobu doma, pracoval na své hudbě a komponoval. Mohl jen nahrávat desky. Když měl pak
po uplynulé době koncert právě v klubu The Five Spot, říká se, že to byl nezapomenutelný
legendární večer. Klub praskal ve švech a ve vzduchu se vznášela atmosféra plná
očekávání a napětí. Podobná atmosféra prý nastala, jen když přijel do New Yorku Louis
Armstrong. Natočili společně i jedno album pro společnost Milestone.

Coltrane, Thelonius Monk a Charles Mingus

O tomto období nám také zanechává určité svědectví sám trumpetista Miles Davis.
V podstatě šlo o to, že Coltrane byl právě závislý na heroinu a přestal na něj být spoleh.
Davis se s drogovým démonem zrovna sám popral a měl tuto zkušenost již za sebou.
Mezi Davisem a Tranem začala vznikat celá řada neshod. Davis se několikrát musel
Filip Jelínek - Portrét Johna Coltrana

Strana 22

uchýlit k tomu, že Coltrana propustil z kapely. Thelonious Monk mu pak podal záchrannou
ruku. Davis svůj úhel pohledu popisuje takto: „Když jsme natočili ty poslední věci pro
Prestige, šli jsme zase hrát do Café Bohemia, a tam se taky staly ty nepříjemný věci mezi
mnou a Coltranem. Střádalo se to už nějakou dobu. Byla to fakt otrava, muset se dívat,
co se sebou Trane provádí. V tý době už jel na tvrdo v heroinu a taky dost nasával. Chodil
pozdě a na pódiu často vytuhnul. Jednou večer jsem se na něj tak naštval, že jsem ho v
šatně praštil přes hlavu a do břicha. Ten večer tam byl taky Thelonious Monk. Přišel
zpátky do šatny, aby se s námi rozloučil a všechno to viděl. Když viděl, že se Trane vůbec
nebrání a jenom tam sedí jako velký dítě, tak se rozhořčil. Řekl Tranovi: „Hele, stejně jako
hraješ na to ságo, tak si přece nesmíš nechat něco takovýho líbit. Přijď a u mě můžeš hrát
kdykoliv. A Milesi, ty bys ho neměl takhle mlátit.“ Já jsem se ale naštval, takže mi bylo
úplně jedno, co to povídá, protože za prvý, tohle nebyl jeho problém. Ten večer jsem dal
Tranovi padáka a on se vrátil do Philadelphie, aby se pokusil zbavit svý závislosti. Připadal
jsem si blbě, že jsem ho nechal jít, ale na druhý straně jsem za těhle okolností neviděl
žádný jiný řešení. Nahradil jsem ho Sonny Rollinsem a dohrál týden v Bohemii. Hned když
jsme tam skončili, tak jsem rozpustil kapelu a skočil do prvního letadla do Paříže, kam mě
pozvali, abych společně s Lestrem Youngem vystupoval jako hvězda s kapelou, která
měla špičkový obsazení a ve který hrál třeba celej Modern Jazz Quartet a ještě hromada
francouzskejch a německejch muzikantů.“
Tak asi třikrát Davis Coltrana vyhodil s kapely, vlastně v dobách, kdy na vrcholu
vydělávali hodně peněz. Mezitím se Coltrane přestěhoval s Naimou do New Yorku a tam
bral ještě silnější drogy. Společně s Philly Joe Jonesem fetovali a pili. Zde Davis uvádí
další události v jejich vztahu: „S Coltranem ale taková sranda jako s Philly Joem nebyla.
Těm Phillyho kecům jste se mohli alespoň smát, ale s Tranem to bylo spíš k pláči. Hrál v
šatech, který vypadaly jako kdyby v nich celý dny spal, celý byly zválený a špinavý. A když
zrovna nevytuhnul na pódiu, tak tam prostě stál, dloubal se v nose a někdy to i jedl. Kromě
toho ho nezajímaly ženský, jako třeba mě a Phillyho. Jeho bralo akorát hraní, v muzice byl
až po uši, a kdyby stála přímo před ním nějaká nahá ženská, tak by si jí ani nevšimnul.
Takhle byl soustředěnej, když hrál. Philly Joe ten byl na ženský jako divej. Byl nóbl,
správnej odvaz a když jsme byli na pódiu, tak po něm všichni koukali skoro jako po mně.
Byla to prostě postava. Trane, ten byl naprostej opak. Ten žil jenom pro muziku. Tak to
prostě bylo.“ „Když jsem ale byl v New Yorku, tak jsem si chodíval do klubu The Five Spot
poslechnout Trana a Monkovu kapelu. Trane se už stejně jako já zbavil závislosti na
drogách a bydlel u svý matky ve Philly. A teda, hrál skvěle a s Monkem jim to perfektně
znělo (Monk byl taky parádní). Monk měl skutečně dobrou kapelu, na basu mu hrál Wilbur
Ware a na bicí Shadow Wilson. Trane byl skvělej saxofonista a do Monkovo muziky se
přesně hodil, kvůli prostoru, se kterým Monk vždycky pracoval. Trane ho mohl vyplňovat
všemi těmi svými akordy a zvuky, který tehdy hrával. Byl jsem na něj hrdej, že se konečně
vymanil z drog a že chodil na kšefty včas. A i když se mi vždycky líbilo, jak u mě Sonny
hrál, a Art Taylor taky, stejně to nebylo úplně to samý, jako když jsem tam měl Trana a
Phillyho Joea. Najednou jsem si uvědomil, že mi chybí.“
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Kind Of Blue
„Kind of Blue” je jazzové album, které v roce 1959 vydal trumpetista Miles Davis. V
roce 2002 se stalo jen ve Spojených státech trojnásobně platinovým, a tím pádem
nejprodávánějším jazzovým albem všech dob. Skladby z něj jsou „citovány” na mnoha
slavných jazzových albech a v žebříčcích nejlepších desek všech dob se toto album vždy
umísťuje na nejvyšších příčkách.

Na obrázku vidíme Johna Coltrana, Cannonballa Adderleyho,
Milese Davise a Billa Evanse v nahrávacím studiu na 30th Street r. 1959.

Mezi další význačné nahrávky, ve kterých se John Coltrane jako sideman sešel s
nejlepšími hudebníky té doby, patří album „Kind of Blue”. Je to deska Milese Davise a jeho
tehdejšího sextetu, v níž uplatnil tzv. modální přístup k jazzové harmonii. Inspiroval ho k
tomu Bill Evans, který se tehdy intenzivně zabýval tímto přístupem původně zformovaným
pianistou Georgem Russellem v jeho knize Lydian Chromatic Concept of Tonal
Organization. Na základě Evansovy skladby „Peace Piece“ vznikla nádherná balada „Blue
in Green”. Dalšími, takřka nesmrtelnými, skladbami jsou „So What, Freddie Freeloader”,
„All Blues” a „Flamenco Sketches”, z nichž se většina stala ustálenou součástí dnešních
jazzových standardů. Modální harmonie tak, jak ji známe z klasické starověké hudby a
indické klasické hudby, spočívá právě ve změnách módů, tónových řad, které hudebník
využívá při improvizaci, přičemž sled harmonických změn se děje po delších dobách.
Hudba se pak stává prostší a průhlednější, a nabízí tak sólistovi větší prostor pro
kreativitu. A v tomto směru také vybízel Davis svým vlastním stylem hráče, kterým ani
neřekl dopředu, co budou vlastně nahrávat. Nahrávka pak o to více působí jako jakési
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jamování. Zde už právě Coltrane zářil jako hvězda svou výjimečností. Uplatňoval vertikální
přístup k melodii oproti horizontálnímu v častých sledech akordů ve funkční harmonni. To
byl vlastně ten zásadní zlom ve vývoji tehdejšího jazzu. A byl charakteristický právě pro
nástup hard bopu od komplikovaného a revoltujícího be-bopu, kterým se chtěli hudebníci
jakoby vydělit od mas obyčejných posluchačů. A, svým způsobem, i vytřídit mezi sebou,
protože be-bop byli schopni hrat jen opravdoví techničtí virtuozové. V zásadě se vlastně
opakoval stejný princip střídání generací mladých a starých hráčů, kteří chtějí objevovat
zase nové cesty. Chtějí vyniknout jiným způsobem. A Davis byl právě tím, kdo vždy hledal
ve vodách neprobádaných. Přišel a zase šel dál. V tomto směru John Coltrane,
Cannonball Adderley a Bill Evans pokračovali dál a využili ve svých vlastních skupinách z
modálního jazzu, co se dalo. Cannonball byl orientován spíše do soul jazzu a Coltrane ve
svém slavném kvartetu.

Obsazení:
Miles Davis (tr), Julian Cannonball Adderley (alt sax), John Coltrane (tenor sax),
Wynton Kelly a Bill Evans (piano), Paul Chambers (b), Jimmy Cobb (dr)
Skladby:
1. So What 9:22
2. Freddie Freeloader 9:46
3. Blue In Green 5:37
4. All Blues 11:32
5. Flamenco Sketches 9:26
6. Flamenco Sketches (Alt. take) 9:31

Nahráno 2. března a 22. dubna 1959
Vydáno 17. srpna 1959
Ve vydavatelství Columbia

Sám Davis o modální hudbě ve své autobiografii hovoří takto:
„Modální hudba je vlastně sedm, to znamená všech 7 not z každý stupnice. A na
každý tý notě, na zmenšený notě, je pak stupnice, rozumíte? Skladatel a aranžér George
Russell říkal, že v modální hudbě je C tam, kde by mělo být F. Tvrdí, že celý piáno začíná
od F. Já jsem se u modální koncepce naučil tomu, že když takhle hraju a dám se třeba
tímhle směrem, můžu tak hrát pořád. Nemusím se starat o harmonickou strukturu a
podobný blbosti. Můžu toho s hudební linkou udělat víc. Když pracujete s modální
koncepcí, tak je tam právě ta šance uvědomit si, kolik nových věcí můžete s melodií dělat.
Je to jiné než když vycházíte z akordů a víte, že po třiceti dvou akordech už vám žádný
nezbyl a nezbývá než s obměnami znovu opakovat to, co už jste dělali. Tenhle způsob
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jsem opouštěl a zaměřoval jsem se spíš na melodický přístup k hudebnímu materiálu. V
modální koncepci jsem spatřoval řadu různejch možností.”
„Potřeboval jsem takovýho klavíristu, kterýho by brala modální koncepce, a to byl
právě Bill Evans. Seznámil jsem se s ním přes George Russella, u kterýho Bill studoval.
George jsem znal ještě z dob, kdy jsem chodil do Gilova domu na 55. ulici. Jak jsem
začínal víc pronikat do modality, požádal jsem George, jestli by mi nemohl doporučit
nějakýho klavíristu, kterej by dokázal zahrát to, co jsem chtěl a on mi dal tip na Billa.”
(Miles autobiografie – Miles Davis a Quincy Troupe)

Přepis Coltranova modálního sóla ve slavné skladbě „Blue in Green“,
tak jak jej hráli v období vydání desky „Kind of Blue“.
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Blue Train
Obsazení:
John Coltrane (ts), Lee Morgan (tp), Curtis Fuller (tb), Kenny Drew (p), Paul
Chambers (b), Philly Joe Jones (dr)
Skladby:
1.Blue Train (Coltrane)
2.Moment´s Notice (Coltrane)
3.Locomotion (Coltrane)
4.I´m old fashioned (Kern/Mercer)
5.Lazy Bird (Coltrane)
6.Blue Train (Alternate Take)
7.Lazy Bird (Alternate Take)

Nahráno 15. září 1957, Van Gelder Studio
Vydáno 2003, remastrováno ve 24bitovém rozlišení
Vydavatelství: Blue Note, 59:27, 1CD

Po zkušenostech u Milese, Monka a dalších je citlivý Coltrane dostatečně sebejistý
k pořízení řady vlastních nahrávek. Nahrává u společností Prestige, Milestone a jako
jediné své album u nahrávací společnosti Blue Note, právě „Blue Train”. Pro mnohé to je
jedno z jeho klíčových alb, které předznamenává vyjmečnou cestu, po které se Trane
vydává. Tato legendární deska obsahuje převážně vlastní autorské skladby Johna
Coltrana, z nichž většina se opět stala základními jazzovými standardy, a to v prvé řadě
blues „Blue Train“. Pro ně a pro celou desku je typický již plně rozkvetlý styl Johnovi
improvizace zvaný „Sheets of Sound“ („zvukové plachty“) a spadá do hardbopového
období Coltranových superpozic. Ty jsou velmi zřetelně analyzované v transkripci Johnova
sóla v přiloze skladby „Blue Train“, a nabízí tak dokonalou možnost k prostudování ze
všech aspektů.
Do Van Gelderova studia v New Jersey (schopnému pořídit již v té době zvukově
skvostné nahrávky) si přizval Paula Chamberse a Phillyho Joe Jonese, se kterými byl
hudebně spoulpracoval právě u Milese Davise, a pianistu Kennyho Drewa, zkušeného
doprovázeče Ch. Parkera, C. Hawkinse nebo S. Rollinse. Kvartet doplnil mladý, teprve
devatenáctiletý, vysoce talentovaný trumpetista Lee Morgan, který později hráčsky vyspěl
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u Arta Blakeyho, a skvělý virtuózní be-bopový trombonista Curtis Fuller. Desku zahajuje
titulní uhrančivé blues “Blue Train” s poutavým riffem dechové sekce, ze kterého se
vyloupne Coltraneovo magické sólo, které je tak brilantní a typycké, že nám může sloužit
jako učebnicový příklad Tranovi improvizace. Skladba ukazuje silnou Johnovu
náladotvornou skladatelskou a interpretační schopnost. Coltrana střídá v sólu Lee Morgan
a drží přesvědčivě bluesovou atmosféru. Vynikající je také následující výstup Curtise
Fullera, zvládající trochu neohebný trombon s naprostou virtuósní jistotou a bravurou.
Následující skladba „Moment´s Notice” je v radostném a pohodovém tempu.
Coltrane ukazuje opět další díl svého hudebního já. Z jeho výrazně melodické hry čiší
radost a strhává ostatní spoluhráče ke stejně emotivnímu výkonu. Následují sóla Fullera,
Morgana, Chamberse, Drewa respektující Coltranem navozenou náladu. Návrat k úvodní
melodii skladbu ukončuje. Možná nejsilnější moment alba je skladba „Locomotion”. Blues
v závratně rychlém tempu, začínající strhujícím energickým riffem. Coltrane rozjíždí své
typicky svižné emotivní sólo a dává volnost skrytým zásobám vnitřní energie. Po něm
nastoupivší Fuller nikterak nebrzdí nastolené tempo a dokazuje, že trombon mnozí bopeři
zatracovali zbytečně. Vedle Coltrana je největší osobností nahrávky a myslím, že tato
bluesová poloha mu sedí nejvíce. Morgan je ve svém výstupu vnímavý i dostatečně
průrazný. Nedivím se Artu Blakeymu, že jej neváhal později včlenit do dynamického a
bouřlivého projevu své kapely. Breakový výstup Philly Joe Jonese tvoří můstek zpět k
úvodnímu tématu. Tempo zklidňuje starý známý standard „I´m old fashioned” - jediná
skladba, kterou pro album nenapsal Coltrane. Ukazuje však další z typických Johnových
hudebních vlastností, a to smysl pro jímavé balady. Ty byly další specifickou doménou
Coltrana ve které si vypěstoval svůj naléhavý stylotvorný slovo sled. V takovém podání
pak Trane rád přidával nejaké Baladové téma do každého koncertního setu. Originální
nahrávku uzavírá „Lazy Bird”, lehká připomínka standardu Tadda Damerona „Lady bird”.
Tempo je opět svižné. Tentokrát John ponechává galantně prostor k sólům Morganovi a
Fullerovi a oduševněle nastupuje až po nich. Je zde také patrná všudypřítomná kolektivní
soudržnost a skromné podřízení velkých individuálních talentů výslednému celku. Prostor
dostávají i všichni ostatní spoluhráči. Ke konci promlouvá, tentokrát výrazně Coltranovsky
melodický, Lee Morgan na závěr vynikajícího alba. Aktuální vydání ještě doplňují
alternativní verze „Blue Train” a „Lazy Bird”.
Coltrane zde ještě není takovou hvězdou, jakou se stává o několik let později. „Blue
Train” však výrazně naznačuje, kudy bude směřovat jeho tvorba. Nahrávka především
dává tušit osobnost, přestože navenek nesmělou a introvertní, uvnitř silnou a schopnou
svým talentem, zaníceným hledačstvím a pracovitostí, dovést o dva roky později na „Giant
Steps” možnosti bopové improvizace až na samé hranice a vydat se za ně, rozšiřovat
Davisův zjednodušující modální odkaz a nebát se akceptovat i nastupující free jazz, který
se stal pro mnohé jazzmany záludnou pastí. Ještě více si však na albu cením pronikavé
vnitřní Coltranovy emocionální síly, která vlastně byla také tím nejdůležitějším darem
Coltranova talentu, jenž tak všechny zasahoval.
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Giant Steps
Po úspěchu s albem „Kind of Blue“ Milese Davise, měl John příležitost se věnovat
vlastní tvorbě. Během let 1958 a 1959 nastřádal velké množství hudebního materiálu,
který pak vydal jako vlastní projekt, a sice desku pojmenovanou po skladbě „Gaint Steps“,
jež se stala neméně slavnou a jednou z jeho nejstěžejnějších nahrávek. Dnes už, pravda,
příliš notoricky známou. Nicméně ve své době byla opravdu krokem dál, a to přímo „obřím
krokem“. Coltrane se neopakoval po Davisovi. Tato deska obnáší opačný přístup k
harmonii než u čerstvě modální „Kind Of Blue“. První skladba „Giant Steps“ je právě
jakýmsi vrcholem v přístupu substitucí ve funkční be-bopové harmonii. Zde se projeví plně
i Coltranova virtuózní hra na tenor saxofon. Můžeme říci, že tak jak posunul Charlie Parker
improvizaci a její melodickou linku v harmonických substitucích od swingu k be-bopu, tak
Coltrane posunul tento přístup ještě o laťku výš. Vlastně na samý vrchol. Ten je patrný
dále zejména ve skladbě „Countdown“. V tomto ohledu se opravdu přístup a styl dále v
jazzu nevyvíjel. Byl to vrchol vlastně i ve smyslu komplikovanosti. Od toho se Davis právě
vzdaloval. Coltrane však použil jeho fígl na nahrání desky: Ozval se muzikantům snad
pouhý den předem s tím, že budou nahrávat zítra ve studiu. K tomu se také váže
následující historka: Když dostal pianista Tommy Flanegen noty ke skladbě „Giant Steps“,
myslel si, že jde nejspíš o baladu. Harmonie této skaldby je totiž opravdu hustá a s
každým akordem se po dvou dobách střídají i stupnice v ní implicitně obsažené. Na druhý
den ve studiu John odklepal v rychlém tempu raz, dva.. a raz, dva, tři, čtyři... Tommy
Flanegen měl pak zbytek skladby opravdu co dělat, aby stíhal. Proto se prý také celý život
styděl za své sólo na této slavné desce. Proto pak také jakoby na omluvu o mnoho let
později skladbu „Giant Steps“ znovu nahrál, aby bylo vidět, že to dokáže...
Období vzniku těchto nahrávek, bylo charakteristické tím, že se Trane velmi
intenzivně a do hloubky zabýval reharmonizací známých starších i soudobých standardů a
vytvářel vlastní dominantní jádra a náhrady, tzv. substituce. Tyto používal ve svých
skladbách a zejména pak ve svých sólech. Tomu, co je použito ve skladbách „Giant Step“,
„Countdown“ atd, se říká „Coltranova substituce“ nebo také „Coltrane Changes“. Jedná se
o výjmečný Coltranův vynález, který poznamenal navždy slovník jazzu. Ten se stal pro
další a současné jazzmany povinnou výbavou repertoáru a umění improvizace. I dnes
jazzový standard „Giant Steps“ má své charakteristiky pro toho, kdo se jej chce naučit, co
se týče potřebné dovednosti a rychlosti improvizace na hudební nástroj. „Giant Steps“ jsou
ale víc než jen pouhou skladbou. Jsou přímo studií, etudou, která je zaměřená na
harmonické vztahy terciové příbuznosti a vyčerpává všechny jejich možnosti. Coltrane na
ní pracoval po dlouhou dobu. Stejné paralely najdeme i u skladatelů vážné hudby, jako byl
třeba Bach, Beethoven a další. Ti již dávno projevovali zájem o terciovou příbuznost a její
využití pro modulaci do jiných tónin. Všeobecně se má za to, že harmonická progrese, na
níž založili skladbu „Gaint Steps“, vychází ze standardu „Have You Met Miss Jones?“
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napsanou Rodgersem a Hartem. Její střed (bridge) obsahuje stejný sled akordů, jaký má v
Coltranově skladbě „Countdown“ prvních osm taktů. Tato spekulace však není jistá a
Coltrane ji, myslím, nikdy nepotvrdil. Berou se v úvahu i vlivy skladeb Monka, či ředitele
Granoffovy hudební školy. Coltrane intenzivně zaměřený na práci na těchto substitucích v
terciové příbuznosti, je později aplikoval na spoustu svých dalších skladeb, např.
„Countdown“ založené na skladbě „Tune Up“, jež hrávali s Milesem Davisem, „Exotica“,
„Satellite“ je variace na „How High The Moon“, „26-2“ založené na Parkerově
„Confirmation“ dále ješte aranžmá skladeb „But Not For Me“ a balady „Body And Soul“, jež
všechny nahrál a jsou dnes známé.

Coltranova substituce aplikovaná v „Countdown“ na skladbě „Tune Up“

Dalšími neméně slavnými skladbami jsou zejména balada „Naima“, pojmenovaná po jeho
tehdejší manželce. Naima vyznávala a také praktikovala islám. Ostatně to bylo mezi
některými černošskými muzikanty jako Art Blakey nebo Sonny Rollins v té době časté a
asi i moderní. Zde se také opět setkal vlivem orientálního náboženství. Melodie balady a
její basová figura je nezaměnitelná. Další dnes velmi známý standard pro každého fandu
jazzu. Dále je zde skladba „Syeeda´s Song Flute“ pojmenovaná po Naimině dceři a její
dětské píšťalce, na kterou hrávala. Skladba „Mr. P.C.“ je molové dvanácti taktové blues,
které John často hrál a improvizoval na něj i později ve svých modálních a free jazzových
obdobích.
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Začátek sóla ve skladbě „Gaint Steps“
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Obsazení:
John Coltrane (ts), Tommy Flanegen, Wynton Kelly (p), Art Davis, Jimmy Cobb (dr),
Paul Chambers (b)
Skladby:
1.Giant Steps
2.Cousin Mary
3.Count Down
4.Spiral
5.Syeeda´s Song Flute
6.Naima
7.Mr. P.C.
8.Giant Steps (Alternate Take)
9.Naima (Alternate Take)
10. Cousin Mary (Alternate Take)
11. Countdown (Alternate Take)
12. Syeeda´s Song Flute (Alternate Take)
Autorem všech skladeb je John Coltrane.

Nahráno 1. dubna a 2.ledna 1959
Vydáno 1. dubna 1959
Celkový čas: 62:40
Label: Atlantic recodings
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John Coltrane Quartet
(1960-1965)

Tvořili jej hudebníci pianista McCoy Tyner, basista Jimmy Garrison, nebo Art
Davis a bubeník Elvin Jones. Kapela zásadně ovlivnila běh jazzového světa. Byli
stylotvornými průkopníky a za existence tohoto tělesa se dostalo Coltranovi za celý jeho
život největšího uznání. Vyhrál celou řadu cen a dostal se po Lestru Youngovi a Colemanu
Hawkinsovi, jako jediný tenor saxofonista do Síně slávy. Také si získal popularitu u
širokého publika nejen jazzových posluchačů, ale i bílé mládeže. Tento kvartet hrál v jeho
tzv. modálním období a nahrál řadu historických desek jako „My Favorite Things“,
„Coltrane's Sound“, „Coltrane Plays The Blues“, „Ole' Coltrane“, „Africa/Brass“, „The
Complete Africa/Brass“, „Live At The Village Vanguard“, „Impressions“, „Crescent“, „Live
At Birdland“, „Bye Bye Black Bird“, „A Love Supreme“ a další.
Všechna období fungovala jako půda, ze které vycházelo aktuální umění, tak také
60. léta byla plná vlivů, jež se odrazily v Coltranově hudbě. Zároveň to bylo období
naprosto ideální i pro to, co sám Coltrane přirozeně cítil a hrál. Válka ve Vietnamu
ochromila sociální cítění obyvatel, vznikalo hnutí hippies a mladí pátrali po smyslu či
způsobu života. Začali si klást otázky o základních hodnotách. Zároveň kulminoval také
černošský odpor vůči rasismu a boj za práva, který v 50. letech na jihu USA byl ještě velmi
tuhý. Mladí vždy brali Johna jako ikonu černošské kultury a autoritu v komunitě. Přirozeně
se také otevírali v této době spiritualitě Východu – Indie, Tibetu, atd. Což bylo samozřejmě
hojně doprovázeno drogovými experimenty a volnou láskou. Jako by v tomto chaosu lidé
hledali pevnou půdu pod nohama. Doba to byla zkrátka otevřená, a tak vznikal i free jazz.
Už koncem padesátých let se John ve svém muzikantském prostředí setkával s vlivy
různých kultur a jejich hudbou prostřednictvím např. Dizzy Gillespieho, basisty Thelonia
Monka a dalších. Coltrane patřil k prvním pionýrům v oblasti tzv. fusion, tedy fúze jazzu a
jiných hudebních směrů. Časté fúze byly s etnickou hudbou, zejména indickou, africkou,
latinskoamerikou atd. Samozřejmě byl Coltrane také citlivý a vzdělaný v tom smyslu, že
poslouchal soudobou vážnou hudbu jako Schoenberga, Stravinského, Šostakoviče a další.
Stejně jako Davis se také nechal inspirovat africkou polyrytmikou, ale doma poslouchal
převážně evropskou klasickou hudbu. Rozhodně neplatí, že by jazzoví muzikanti takových
formátů byli nějak omezení nebo neintelignetní. I když jim rozhodně nechyběl šmrnc a
trochu té dramatičnosti a možná moudrosti ulice. To platí zejména pro to, že byli v drtivé
většině závislí na tvrdých drogách včetně heroinu, kokainu, alkoholu a vůbec všeho, co
bylo k mání. Jejich chování často důkladně maskovalo nadprůměrnou inteligenci, hudební
talent, či dokonce genialitu.
John Coltrane Quartet byl jakousi další „hudební revolucí“ v oblasti jazzu. Zformoval
se postupně v roce 1960. Coltrane se již dlouho odhodlával opustit bezpečné hnízdo Miles
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Davis Quintetu, kde se coby sólista vyhříval na výsluní. K tomu patřilo také patřičné
finanční ohodnocení. Coltrane vydělával 350 dolarů týdně. Miles Davis byl v té době
jedním z nejlépe placených jazzmanů. Jeho gáže za koncert v klubu činila 2500 dolarů a v
halách ještě víc. Avšak přes tisíc dolarů z toho šlo na management. Bohužel, jak bylo
uvedeno v předchozích kapitolách, se propast mezi Johnem a Milesem díky jeho závislosti
a jejich rozdílných temperamentech ještě více prohlubovala. Coltrane sbíral svůj vlastní
hudební materiál a byl stále odhodlanější založit si vlastní kapelu. Davis ještě přemluvil
Coltrana, aby s nimi jel na turné do Evropy, kam odjel Coltrane podle Davise už jen s
velkou neochotou. Stranil se běžných zábav spoluhráčů. John ještě odehrál 10. dubna
1959 poslední dva koncerty s Davisem v německém Stuttgartu a po návratu se okamžitě
pustil do hraní s vlastní kapelou. Pod upoutávou „Today´s Top Tenor“ a „All Star Band“ měl
sérii vystoupení v Manhattan´s Town Hall, kde vystupovaly kapely Dizzy Gillespieho,
Oscara Pettersona a Jackie McCleana. Coltrane měl v plánu získat do své kapely pianistu
McCoy Tynera, Arta Davise na kontrabas a bubeníka Elvina Jonese. Ale nikdo z nich nebyl
právě k mání. Tyner byl na cestách s Jazztetem trumpetisty Arta Farmera a saxofonisty
Bennyho Golsona. Art Davis hrál s Dizzy Gillespiem a Elvin jezdil a nahrával s
trumpetovým veteránem Harry Edisonem. Nakonec byl v únoru zatčen za držení drog a
odseděl si chvíli ve věznici na Riker´s Island v New Yorku, takže Coltrane začal se Stevem
Kuhnem za piánem, Stevem Davisem a Peterm Simsem zvaným „LaRocou“ na bicí. To
byli všichni skvělí hráči. Pete LaRoca se narodil roku 1938 a bicí soupravu vzal do ruky ve
svých deseti letech. Vystudoval pak známou High School of Music and Art na Manhattanu.
Pracoval pak se všemi známými a význačnými jazzmany, jako byli Sonny Rollins, Jackie
McClean, trombonista Slide Hampton a později třeba Joe Henderson. LaRocu doporučil
Coltranovi Miles Davis. Basista Art Davis byl bratrancem Aishi, ženy McCoy Tynera a též
přítel Naimi, tehdejší ženy Coltrana. Narodil se v Coltranově domovském městě,
Philadelphii, a byl také zatčen za držení drog v ten samý víkend jako Jimmi Heath. V roce
1955 se mu už podařilo vrátit v pořádku na scénu.
S touto kapelou, jež měla v repertoáru většinu jeho soudobých skladeb založených
na reharmonizaci pomocí vlastních důmyslných postupů jako například „Coltrane
Changes“, si začal Coltrane vydobývat svou vlastní kariéru. Kritický hlas na neotřelý a
inovátorský Coltranův styl slábnul a naopak hlasy, jež pěly chválu, nabývaly čím dál více
na síle. Hráli skladby jako „Giant Steps“, „Countdown“ (tu měl Kuhn v zápisníku jako Tune
Up), „Naima“, „Straight Street“, „Spiral“, „Cousin Mary“, „Like Sonny“, „Bakai“, standardy
„Little Old Lady“ a „I Want to Talk about You“. Pod názvem „Satellite“ hráli standard „How
High The Moon“v Johnově aranžmá, na nějž aplikoval progresi z „Giant Steps“. Stejně
Parkrovu „Confirmation“ jako „26-2“, pak „Summertime“, „Body and Soul“, „Liberia“,
balady „Mad about the Boy“, „I´ll Wait and Pray“, „My Shining Hour“, „The Night Has a
Thousand Eyes“ a původní „Harmonique“, „Equinox“, „Some Other Blues“, „Fifth House“ a
nejpřekvapivější je exotická skladba ze třicátých let „Temptation“, která v sobě nesla prvky
flamenka.
Kuhn vzpomíná na toto období s láskou. „Byla to skvělá doba. Ornette Coleman
právě přišel do města. Sonny Rollins si udělal přestávku s vystupováním a všichni si
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chodili poslechnout Johna na jejich koncerty. O pauzách mezi sety probíhaly debaty o
hudbě. Bylo to skvělé, obrovsky inspirující příliv muzikantů, spousta energie, nápadů,
které si navzájem vyměňovali. Byla to obvzlášť výjimečná doba, jakou jsem už nikdy
nezažil. Nepotkal jsem nikoho, kdo by byl tak stoprocentně oddán hudbě jako John.
Hodně lidí, které jsem respektoval, a kterých jsem si vážil tehdy jelo v drogách. Ale
Coltrane byl tehdy už čistý jak list. Jeho zájem byla jen hudba, hudba, hudba a hudba.“
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McCoy Tyner
(* 11. prosinec 1938)

Na konci prvního měsíce v Jazz Galery se však Coltrane již dočkal svého McCoy
Tynera, a tak ho za Kuhna vyměnil. Zůstal s ním pak dalších pět let a společně s
Coltranem a dalšími se stali tvůrci nového stylu. Oba rodiče Tynera pocházeli z
Murfreesboro v Severní Karolíně, pak se přestěhovali do Philadelphie, kde se malý McCoy
narodil 11. prosince 1938. Měl také příbuzné v Ahoskie a jako teenager sem často jezdil a
pracoval na tabákových plantážích. Zdejší jižanské ovzduší a výlety po venkově tehdy
miloval. Jeho ranými vzory byl Bud Powell a Thelonious Monk. Takže mu často přezdívali
„Bud Monk“. McCoy měl rád i Budova bratra pianistu Richieho. Začal studovat také na
Granoffově hudební škole a reputaci si získal už jako teenager. Trumpetista Kenny
Dorham napsal, že v roce 1957 Tynerovi nebylo ještě ani devatenáct a doporučili ho Maxu
Roachovi, když vystupoval v Show Boat. Když Tyner přišel na pódium, po krátkém
představení Rollinsovi, mě a basistovi Georgi Morrowovi se ho Max zeptal, jestli zná
skladbu „Just One of Those Things“. Řekl, že ano. Musel to myslet doopravdy, protože
když mladičký McCoy dohrál sólo, byli všichni u vytržení. Během dalších dvou let v
angažmá u Coltrana Tyner vyvinul nový způsob jazzového doprovodu, jenž byl založen na
kvartovém voicingu. Tím charakterizoval zvuk tohoto výjmečného kompa a připspěl tak ke
tvorbě nového stylu. Kvarty často používali moderní skladatelé, jako Paul Hindemith. Tak
na rozdíl od tercií vzniká mnohem abstraktnější hudební prostor. To právě John
potřeboval, protože se chtěl vzdálit od přehrávání standardních písní, jež jsou založené na
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harmonii v terciovém systému. Abstraktní kvartový doprovod, podpořil tak modální
improvizaci a spirituální náboj Coltranovy hudby. Tyner také vytvořil dramatické pedálové
tóny ve spodním rejstříku. Ty pak formovaly styl dalších jazzových pianistů. Společně s
vlivem Billa Evanse se tak podílel na vývoji Chicka Coreii a mnoha dalších.
McCoy Tyner o své úloze hovoří takto:
„A bez jakékoliv domýšlivosti na mé straně, věřím že by se Coltrane nevyvíjel tím
stejným směrem, kdyby mě neměl jako pianistu. A on si toho byl dobře vědom. To můžu
říct, protože když jsem potřeboval volno, třeba když má žena očekávala dítě, neobsadil
nikoho na mé místo a raději hrál bez klavíru. Protože věděl, že by mu nebyl nikdo schopný
dát takový rytmický základ, jaký potřeboval. Fakt, že jsem ve svých raných letech byl velmi
ovlivněný intrikářskou hrou Thelonia, pomohl dát Johnovi stejný hudební prostor, se
kterým se setkal, když s Monkem hrál. Hudba Monka je podivná, nahodilá a její vlastností
je, že se ve stejnou dobu posouvá, mění a zároveň je velmi ukotvená v neochvějném
tempu. Věřím tomu, že v mé hře také panuje taková rytmická přesnost....protože mám
velmi silnou levou ruku. John věděl, že může počítat s tímto rytmickým základem. Že se
může spolehnout na tento koberec, a i když se sám oddá té nejdivočejší improvizaci,
vždycky bude mít za sebou rytmus svého pianisty v neotřesitelném a pravidelném tempu.“
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Elvin Ray Jones
(1927 – 2004)

Elvin byl nejmladším z deseti sourozenců a zřejmě skutečně vyvoleným k tomu, aby
posunul vývoj hry na bicí soupravu dopředu. Společně s Tony Williamsem se stal hlavním
stylovým inspirátorem následujících bubenických generací, včetně té dnešní. Jeho styl se
stal nevyhnutelnou součástí zvuku jedné z nejdůležitějších kapel moderního jazzu, John
Coltrane Quartetu, a následně všech nahrávek, k nimž přispěl, ať už jako sideman či
leader. Vyvolen byl nepochybně i k mezi jazzmany nevídaně dlouhému a výjimečně
plodnému životu. Zvláště pokud se zamyslíme nad jeho drogovou minulostí v padesátých
a šedesátých letech ústící i v pobyty ve vězení, je skutečně až neuvěřitelné, v jaké kondici
a kreativní síle Elvin Jones hrál až do svých 76 let. Pro svůj výjmeční talent si získal
Coltrana, který mu pak všeliecos odpouštěl I když se tak sám dostával do nepříjemných
situací.
„První vzpomínky na dobu, kdy mi byly tak dva roky, jsou sny o tom, jak se naučím
hrát na bicí. Nevěděl jsem v té době, co budu dělat, až mi bude třicet, ale to prvotní
rozhodnutí zvládnout nástroj jsem cítil už tehdy." V rodině byla hudba na denním pořádku,
otec byl zpěvákem baptistického sboru a bratři Hank a Thad se chystali na cestu mezi
nejvlivnější jazzové hudebníky poválečné historie. „Stal bych se muzikantem i kdyby se
moji bratři hudbě nevěnovali," komentoval Elvin Jones vnitřní puzení, jež ho společně s
tvrdou prací vyzdvihlo na místo postbopových bubeníků. Ve třinácti letech cvičil osm až
deset hodin denně, možná i víc. „Když spočítáte, jakou dobu na hudbu myslíte, vyjde vám
kolem osmnácti hodin denně. Nechtěl jsem hrát fotbal, nechtěl jsem hrát basketbal, jediné,
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co mě zajímalo, byla hudba."
Čas strávený za bicí soupravou se rozhodně vyplatil. Zajistil Jonesovi absolutní
kontrolu nad soupravou, nezávislost ovládání končetin a rytmický nadhled. Podařilo se mu
totálně s bicími srůst, staly se prodloužením jeho muzikantské mysli, složité polyrytmy se
přeměnily v základní vyjadřovací prostředek. „Hlavním smyslem latinské hudby je tanec,"
vysvětloval Elvin. „Je proto nutné, aby taneční doprovod odpovídajícím způsobem plynul.
Právě ono plynutí jsem si z latinskoamerické hudby vzal a zkombinoval jej s africkými
polyrytmy, hranými ovšem podstatně svobodněji, než jak je známe z Afriky."
Jazzová scéna v Detroitu, kde Elvin prožíval své učednické roky, byla v padesátých
letech velmi rozvinutá a chlubila se jmény Barry Harris, Paul Chambers, Kenny Burrell, Milt
Jackson, Tommy Flanagan a dalšími. Jonesovu rozvoji určitě hraní se zmíněnými mistry
neuškodilo. Ihned po návratu z vojenské služby v roce 1949 se do detroitského jazzového
dění zapojil. Klub Blue Bird hostil všechny důležité jazzmany tehdejší doby včetně Milese
Davise, Sonnyho Stitta a legendárního Charlieho Parkera. Není nad to se vyhrát s těmi
nejlepšími a zároveň se mnohému přiučit. A jak to chodí, když už se přiučit, tak se vším
všudy. Drogové úlety byly v padesátých letech prakticky nezbytným muzikantským
folklórem a ušetřen jich zůstal jen málokdo. Detroit jistě měl rozvinutou hudební scénu,
ovšem New York vždy byl a dodnes je centrálním děním všeho, zvláště co se jazzu týče.
Elvin pošilhával po tamních klubech dlouhou dobu, impuls ke stěhování však, jak tomu
obvykle bývá, přišel náhodně, a navíc ze strany poněkud méně očekávané. „Bratr Thad
hrál v kapele Bennyho Goodmana a kapelníkovi se o mně zmínil," vzpomínal Elvin Jones.
„Nicméně, že by mě pozval na konkurz, to jsem skutečně nečekal. Přehrávka pravda
nedopadla až tak dobře, ale hlavně, že jsem se tak dostal do centra dění." New York byl
tehdy srdcem be-bopu a všichni, jejichž srdce patřilo tomuto stylu, se toužili zviditelnit
právě tam. Bubeníků s podobnými úmysly však bylo mnoho. Elvin si uvědomoval, že
jedinou cestou k prosazení je být svůj. Jeho starší bratři mu radili: „Vyprávěj svůj příběh.
Mysleli tím: Dělej to po svém tak, abychom tomu rozumněli. Od té doby jsem se řídil tímto
pravidlem a také Thadovou radou: Kdykoliv budeš hrát, představ si, že je to naposled.
Odtud pramení má filozofie: Cokoliv děláš, dělej nejlíp, jak umíš. "
A tak nejlépe jak uměl, hrál v následujících letech s Budem Powellem, Milesem
Davisem, Artem Farmerem, J. J. Johnsonem, Pepperem Adamsem, Charliem Mingusem a
dalšími. Klub Five Spot se v té době stal útočištěm Johna Coltrana a kapely Thelonia
Monka, a právě tam se Jones s Coltranem poprvé setkali. Tehdy ještě netušili, že společně
změní směřování moderního jazzu způsobem, jenž odpovídá počinům Duka Ellingtona či
Milese Davise, ale brzy zjistili, že jsou hudebně naladěni na příbuzné vlně. Na jednom ze
svých záskoků v kapele Milese Davise, především v době, kdy měl Philly Joe Jones
problémy s drogami, se mu Coltrane svěřil se svými zaječími úmysly a plány na založení
vlastního kvarteta. Plány se dočkaly realizace s nástupem nové dekády, desetiletí
svobody. V roce 1960 absolvoval Coltrane poslední evropské turné s Miles Davis
Quintetem a vydal se vlastní cestou do neprobádaných končin improvizované hudby.
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„Jestli existuje něco jako dokonalá harmonie v mezilidském vztahu, ten můj s
Johnem Coltranem se k ní přiblížil, jak je to jen možné. Bylo to jedno z nejšťastnějších
období mého života, nejlepší prostředí, v němž jsem se mohl dál hudebně rozvíjet. Cítil
jsem se asi jako malé dítě, které jde do cirkusu a po cestě narazí na stánek se
zmrzlinou."- Elvin Jones
Jejich vzájemné přátelství a intuitivní hudební souznění přineslo nejlepší jazz první
poloviny šedesátých let a věčných kvalit. Coltranova kapela představovala nejen téměř
ideální kombinaci hudebních elementů, energické bubnování Jonese, spolehlivou službu a
jistotu basisty Jimmyho Garrisona, dávající polyrytmickému předivu bubeníka smysl a
Tynerův harmonický polštář, dostatečně mnohoznačný, aby umožnil leaderovi nejrůznější
harmonické výlety. Tyner i Garrison se často upozadili a jen z uctivé vzdálenosti pozorovali
Jonesovy a Coltranovy dialogy trvající desítky minut. „Nikdy mi nevadilo, že John hraje
dlouhá sóla," komentoval hudební rozhovory bubeník. „Dělali to tak v té době skoro
všichni a John na to rozhodně měl. Navíc, já jsem většinou hrál s ním."
Ač se teoretici předhánějí ve snahách definovat Jonesův bubenický styl, Elvinův
vlastní popis byl více než lakonický: „Prostě jsem musel držet time." Jisté je, že Jones
kromě precizní práce s ride činelem, která se od jazzového bubeníka očekává, dokázal
základní metrickou kostru zahustit neuvěřitelným množstvím polyrytmů, které nutí člověka
přemýšlet, zdali je v kapele jen jeden bubeník. „Stejně jako malíř předem vidí barvy a tvary
na plátně, tak i já dokážu vidět různé barvy, když hraju," vysvětloval Jones vlastní hudební
vnímání. „Činely představují jednu barvu, bubínek druhou a tom-tomy další. Míchám je, a
tak získám dojem neustálého pohybu."
V jonesovské tradici dnes úspěšně pokračují třeba Jeff Tain Watts či Jack
DeJohnette a další. Vrcholem tvorby Quartetu Johna Coltrana je bezesporu suita „A Love
Supreme”, nadčasové hudební poselství s hlubokým spirituálním podtextem, nacházející
si nové fanoušky v každé nastupující generaci a přesahující stylové hranice žánru o míle
daleko. Vrcholu předcházelo mnoho mezivrcholů „My Favorite Things”, „Live at Village
Vanguard”, „Crescent” a další. Všechna Coltranova alba z období první poloviny
šedesátých let nesou nesmazatelnou stopu nezaměnitelného mistra bicích nástrojů. A
nejen to, Jones spolu s pianistou McCoy Tynerem nedovolil, aby tehdy Coltrane zněl jako
mimozemšťan ve zcela jiné fázi vývoje hudby. Na pomyslném sestupu z vrcholu, jak další
směřování Coltranovy kapely Jones kolem roku 1965 zřejmě vnímal, už se svým
kapelníkem ale být nechtěl. Jejich hudební cesty se rozešly. Jonesovo hudební vnímání
bylo přece jen více usazené v tradici, stejně jako Tynerovo. A Coltrane, jenž možná ztratil
hudební kotvu, se vydal na cestu bez kompasu někam, kam se bubeníkovi ani pianistovi
nechtělo.
Angažmá v Coltranově skupině zavedlo Jonese jako excelentního sidemana a
šedesátá léta na jazzových nahrávkách patřila vedle Tony Williamse především jemu.
Odchod od Coltrana přiměl Jonese k vlastní aktivitě na poli kapelnickém. Dlouhý výčet
nahrávek, na nichž je uveden jako leader, spolutvoří ty, které vznikly za přispění jeho
bratrů, progresivní tria bez piana se saxofonistou a flétnistou Joe Farellem a další. Elvin
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Jones Jazz Machine je zastřešující název pro bubeníkovy kapelnické aktivity nedávné
minulosti. Kapelou prošel třeba i Ravi, syn Johna Coltrana. „Bylo to jako deja vu, Ravi je
neuvěřitelně podobný svému otci," popisoval Jones jejich setkání. „Když jsem ho
začátkem devadesátých let bral do kapely, byl přehnaně skromný, až plachý. Pořád si
myslel, že se o něj lidé zajímají jen proto, že je synem slavného otce. Takový muzikant."
Sonny Fortune, Javon Jackson, Carlos McKinney, Willy Pickens, to jsou jen některá
další jména, která spoluvytvářela podobu Elvinovi soudobé kapely Jazz Machine. Jako
perfekcionista měl Elvin Jones vysoké nároky nejen na sebe, ale i na své kolegy:
„Nasazuji sobě i spoluhráčům vysokou laťku. Vždy jsem věřil, že to, co člověk dělá, má
dělat dobře. Umožnilo mi to nedělat kompromisy ve smyslu hudební a životní filozofie."
Stárnutí ho nevzrušovalo, naopak se jím nechal obohacovat: „Stárnutí znamená lepší
kontrolu nad vlastními emocemi. Hudba vám někdy může navodit pocit, že do dvou minut
vybuchnete. S věkem se naučíte využít i tu druhou možnost - nechat takové pocity růst a
sílit."
Nejlepším příkladem dokumentujícím tuto Elvinovu myšlenku jsou všechny jeho
nahrávky z tzv. důchodového věku. Ač jsou Jonesovy vlastní kapely ceněny pro svoji
nekonvenčnost a hudebnickou kvalitu, nejvýraznější stopu na hudební mapě zanechal v
projektech jiných leaderů. Jak by zněla alba Larryho Younga, Granta Greena, Arta
Peppera, Sonnyho Rollinse, McCoy Tynera a desítek dalších, kdyby do nahrávacího
studia nepřišel Elvin Jones, ale nějaký jiný bubeník? Jednou z nejdůležitějších devíz jeho
hry je schopnost navodit atmosféru. Naplnit hudbu zemitostí, emocemi, energií. Stala by
se alba „Speak No Evil” Wayne Shortera, „Unity” Larryho Younga, „Stan Getz and Bill
Evans”, „Street of Dreams” Granta Greena, „In'n'Out” Joe Hendersona a další
legendárními? Vynikající nahrávka „After The Rain” Johna McLaughlina má neskutečně
coltranovskou atmosféru, přestože nástrojové obsazení s Coltranovým kvartetem spojuje
jen bubeník. „Time To Smile” Stevea Grossmana, „Time Is Of The Essence” Michaela
Breckera a další budete poslouchat stále dokola.

Elvin Jones s Johnem Coltranem

Elvin měl opravdu štěstí a John si na něm pro jeho dar od Boha a talent velmi
zakládal. Proto mu odpouštěl i s nepochopitelnou benevolencí časté drogové úlety,
nespolehlivost a pozdní příchody na vystoupení. Sám se kvůli němu také mnohdy dostal
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do úzkých.
Bylo to opravdu vzácné setkání hudebníků výjimečných kvalit se společnými
záměry a vkusem, jež vyplynulo jakoby samovolně z přirozeného řádu věcí. Když se ale
Coltranovi podařilo dát hudebníky dohromady, vzniklo něco opravdu nového, výjimečného
a neopakovatelného. Tato skupina byla opravdu oddána věci. Myslím, že nikdo nehrál
ještě s někým jiným a v jednom kuse neustále cvičili. McCoy Tyner si vytvořil vlastní styl
hry na piáno, pro nějž jsou charakteristické sledy kvartových akordů. To plně vyhovovalo
Coltranově představě o jeho hudbě a způsobu improvizace a vůbec ideji modální hudby.
Coltrane se zajímal o Východ, vkomponovával do svých skladeb prvky a inspirace z
indické hudby, například pomalou úvodní část rágy která se jmenuje Álap napodoboval
McCoy Tyner vibrátovými táhlými pasážemi v oktávách a kvintách. Tento zvuk se také blížil
gospelu.
John Coltrane poslouchal hru a improvizaci indických hudebníků, která je běžnou
součástí indické klasické hudby. Při krátkém setkání se známým sitáristou Ravi Šankarem,
který se proslavil na západě, se ho vyptával s velkým zájmem na vše kolem indické hudby.
Zajímal se o rytmus, melodii, improvizaci a domluvili si schůzku, která se již pro Coltranovu
smrt neuskutečnila. Na Ravi Šankara Coltrane zapůsobil. Řekl, že změnil jeho pohled na
jazzové muzikanty, o kterých si dosud myslel, že všichni berou drogy, pijí alkohol, kouří a
jsou nezodpovědní. Zjistil, že v té době už Coltrane abstinoval, cvičil jógu, zajímal se o
východní duchovní nauky, například Šrí Rámakrišnu, a nejspíš byl i vegetarián. Tak ho
poznal Šankar. Na některých nahrávkách je opravdu poznat, jak J. C. improvizuje jako
indický hudebník.

Indické rágy ze zápisníku J. Coltrana, vlastnictví Carla Grubbse.
Filip Jelínek - Portrét Johna Coltrana

Strana 42

Popisky obsahují období dne, ve kterém se rága hraje
a jaké vyjadřuje duševní rozpoložení.

Coltrane se vyvíjel stejným způsobem jako všichni lidé. Ale rozdíl tu byl v tom, že
měl přeci jenom o dost otevřenější povahu než jeho ostatní souputníci. I když je pravda, že
Miles Davis měl také ducha, který ho hnal stále dopředu novým směrem. Tady byl asi
hlavní rozdíl ve vkusu, pojímání hudby a směřování. Davis sice hrál v 70. letech také
elektronickou formu free jazzu, ale vždy se chtěl hlavně líbit posluchačům. A chtěl být také
populární. Měl rád písničky. Coltrane byl plně pohlcen hloubkou hudby. Zabýval se
harmonií, různými koncepty melodie a rytmu. Přesto k tomu ale musel také nějak
přirozeně dojít. V 60. letech byli již opět mladší generace hudebníků, kteří hráli opravdu
„na tvrdo free“ a existují doklady o tom, že to Coltrane z počátku moc nepřijímal, spíš jen
částečně. Například několikrát se potkal s freejazzovým pianistou Cecilem Taylorem na
nahrávací frekvenci či na koncertu a prohlásil, že je to příliš komplikované. Později, když
hrál s ním a Ericem Dolphym, Cecil řekl: „On a Dolphy mi rozumí.“ Mnohem přívětivěji se
Coltrane vyslovil o Ornettu Colemanovi:
„Miluju ho. Budu následovat jeho směr. Hodně mi otevřel oči k tomu, co vše lze
dělat. Jsem mu za to vděčný. Protože když s tímhle přišel úplně sám, byl jsem úplně
někde jinde. U akordů v Gaint Steps. Nevěděl jsem, kam se vydám pak. Nevěděl jsem,
jestli mám prostě zrušit systém akordů (funkční harmonii ), nebo ne. Nejspíš jsem o tom
ani nepřemýšlel. A on naprosto sám přišel s touhle věcí, já ho uslyšel a řekl: „To musí být
odpověď.“ Dokud jsme měli klavír, který doprovázel modální harmonii, po čase se to stalo
trochu monotónní, dělat to v každé písni. Takže nejspíš v budoucnu to budeme dělat jako
Ornette. Bez doprovodu klavíru, možná jen na melodii, ale sóla bez klavíru.“
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A Love Supreme
John Coltrane se vyvíjel i duchovně. Což neodmyslitelně patřilo i k jeho hudbě.
Jeho pojetí a přímá zkušenost, postupně spěla do fáze jakési univerzální nadnáboženské
spirituality. Album „A Love Supreme“ je opravdu výjimečnou nahrávkou a bezpochyby
nejznámější deskou Johna Coltrana, která vyhrála také řadu cen. A zasáhla i širokou řadu
mladých posluchačů ostatních žánrů. Mnoho jich bylo také z řad tehdejších hippies. Celé
album je promyšlenou suitou o čtyřech větách. Bohužel dnes všechny tyto výjimečně
pěkné desky chápeme příliš automaticky a často si ani nedokážeme představit, jaké asi
bylo slyšet takovou hudbu v jejich aktuální době. Dnes deska zkušenému posluchači jazzu
přijde výborná a naprosto srozumitelná. Vidíme na ní i způsob, jakým ji Coltrane
kompozičně propracoval. Zkušení poznají i vlivy indických rág v modálních vrstvách v
harmonii a Coltranův gospelový saxofonový hlas. Srozumitelné rozvíjení hlavního
melodického motivu - myšlenky „A Love Supreme“ v různých variacích v rámci pentatonik
a chromatiky tzv. In and Out improvizaci. Zapomínáme ale často na to, že do té doby
skutečně nic takového neexistovalo, kromě tedy předchozích Coltranových děl.
Neuvědomujeme si, že McCoy Tyner přišel poprvé se systémem hraní kvartových akordů,
schválně, aby tak dal větší prostor pro modální improvizaci. Stejně Elvin Jones byl
výjimečný ve svých polyrytmech a i způsob, jakým John vlastně skládal skladby, už byl
daleko od funkčních stále se opakujících be-bopových chorusů. I když hrály v kvartetu,
přemýšlel ve skládání více aranžérsky a vidíme, jak zde hrají roli změny temp, zvukomalba
bicích v rubátu. Je zde i promyšlený zlatý řez gradace, přechody sól a to vše v rámci
motivické práce v daných větách a jako celku. To přinesl John Coltrane a jeho kvartet do
jazzu. Do té doby myslím žádnou suitu jako celek, snad kromě skladatelů proudu
progresiv jazzu či Duka Ellingtona, nikdo nevydal. Zde je také hlavně rozdíl, že celý vnitřek
skladby je improvizací. To vše bylo nové pojetí.
V rozhovoru z 1. listopadu 1963 v Paříži Coltrane řekl, že se potřebuje vymanit z
přehrávání těch stálých skladeb stále dokola a dokola. Plánoval začít během následujícího
měsíce se psaním nového materiálu. „Chystám se opustit přehrávání písní, které vám
předem určují, co máte hrát. Mělo by to být modální, měly by to být akordové řady nebo by
to mělo být jen hraní v určitých tonálních oblastech.“ Touto poslední větou myslel to, co
dělal Ornette Coleman. Vzít určitou notu jako tonální centrum, např C a hrát okolo ní free
(volně improvizovat), a to nejen v C dur či moll nebo dalších modech, ale s použitím všech
not i zvukových prostředků. Již dříve také projevil zájem o to napsat atonální hudbu, bez
tonálního centra v dvanácti tónových řadách Arnolda Schoenberga, které podporovaly
tento přístup. Prodiskutoval teorii dvanácti tónových řad také se zmiňovaným jazzovým
skladatelem Georgem Russellem a použil je k napsání tématu „Mile´s Mode“ (známou
také pod jménem „Red Planet“).
Když se ho ještě v té době zeptali, jestli lze použít také dvanácti tónové řady při
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hraní sóla, odpověděl: „K čertu s pravidly. Je to feeling ( pocit ), co platí. Při sóle používáš
všech dvanáct tónů tak jako tak.“ Později se ale i Coltrane, který stále hledal něco nového
a snažil se dostat vždy ještě dál, dostal ke všem těmto přístupům v dalším období free
jazzu, kdy už byl pro posluchače čím dál méně srozumitelný.

Tonální plán suity „A Love Supreme“

Jedním

ze
základních stavebních kamenů skladby
je basová figura v první části zvané „Acknowledgement“

Nad ní se v pianu vrství akordy v příslušném módu F moll pentatonické,
a pak sóla v následných dalších odvozeninách.
První část po úvodu nemá pevně stanovený počet taktů.
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Obsazení:
John Coltrane (ts), McCoy Tyner (p), Jimmy Garrison (b), Elvin Jones (dr)
Skladby:
1.Part 1 – Acknowledgement 7:47
2.Part 2 – Resolution 7:22
3.Part 3 – Pursuance/Part 4 – Psalm 17:50

Anotace k albu:
Drahý posluchači,
Všechna chvála Bohu, kterému také
všechna chvála náleží.
Následujme Ho po správné cestě. Ano, je to pravda: „Hledejte a naleznete.“ Jen skrze Něj
můžeme poznat nejpodivuhodnější odkaz.
Během roku 1957, jsem milostí Boha prožil duchovní probuzení, které mě přivedlo k
bohatšímu, plnějšímu a mnohem produktivnějšímu životu. V té době, jsem s vděčností
pokorně žádal o prostředky a výsadu dělat hudbou ostatní šťastné. Cítím, že mi to Jeho
milostí bylo uděleno. VŠECHNA CHVÁLA BOHU.
Jak uběhl nějaký čas a okolnosti, zvítězilo období nerozhodnosti. Vstoupil jsem do fáze,
jenž byla protikladná tomuto závazku a daleko od vážené cesty. Ale teď naštěstí opět díky
jisté a milostivé ruce Boha, jsem byl přesvědčen o Jeho VŠEMOHOUCNOSTI a uvědomil
jsem si naši potřebu a závislost na Něm. NYNÍ BYCH VÁM CHTĚL ŘÍCT, ŽE BEZ
OHLEDU NA TO, JAK TO S BOHEM JE, ON JE MILOSRDNÝ A ODPOUŠTĚJÍCÍ. JEHO
ZPŮSOB JE LÁSKA, KTEROU VŠICHNI JSME. SKUTEČNĚ JE TO SVRCHOVANÁ
LÁSKA.
Toto album je skromnou obětinou Jemu. Pokus říci: „Díky Bože“ prostřednictvím naší
práce, stejně jako to děláme naším srdcem nebo ústy. Kéž pomáhá a posiluje všechny lidi
v každém jejich správném úsilí. Hudba je zde představena ve čtyřech částech. První má
název „Acknowledgement“, druhá „Resolution“, třetí „Pursuance“ a konečně čtvrtá a
poslední část je zhudebněným tématem „A Love Supreme“. V tomto kontextu má název
„Psalm“.
Na závěr bych chtěl poděkovat muzikantům, kteří přispěli svými velmi ceněnými talenty ke
vzniku tohoto alba a všech předchozích angažmá. Elvinovi, Jamesovi a McCoyovi. Rád
Filip Jelínek - Portrét Johna Coltrana

Strana 46

bych vám poděkoval za to, co jste pokaždé ze sebe vydali, když jste na vystoupení hráli
na své nástroje. Díky také Archie Sheppovi (saxofonista) a Artu Davisovi (kontrabasista),
kteří oba náhrávali skladbu, která bohužel tentokrát nebude vydána. Mé nejhlubší uznání
vaší hudbě v minulosti a budoucnosti. Doufám že v blízké budoucnosti budeme nadále
pokračovat v tom, co jsme zde započali. Díky producentovi Bobu Thielemu a nahrávacímu
inženýrovi Rudy Van Gelderovi. Atd...
VŠECHNA CHVÁLA BOHU.
S láskou díky všem.
John Coltrane.
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Báseň „A Love Supreme“ tak jak ji Coltrane recituje na saxofon,
v části nazvané biblicky „Psalm“.
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„Nová Věc“ a výlety do vesmíru
Na sklonku života ke konci šedesátých let, přesněji od roku 1965 do své smrti v
roce 1967 byl Coltrane pro mnoho mladých hudebníků a umělců ale i širokému publiku
bílé mládeže z řad hippies velkým vzorem a hrdinou. Ti se hlásili k avantgardnímu novému
proudu, kterému říkali také „The New Thing“, čili Nová věc. John Coltrane byl svým
způsobem něco jako jeho duchovní otec. Vystupoval proti rasizmu a za občanská práva,
byl autoritou i ztělesněním jistého životního stylu a svobodného afroamerického umělce, i
když před ním s free jazzem přišel Ornette Coleman a Don Cherry. To vše podporovala
doba nespokojenosti s válkou USA ve Vietnamu a s politickým zřízením. Byla to doba
plná experimentů, duchovního hledání, rebelie a samozřejmě také setkání s drogami jako
LSD.
V roce 1965 se John vydával na stále delší a abstraktněší výpravy ve své hudbě,
což vidíme třeba na názvech alb jako „Stellar regions“ „Interstellar Space”, „Cosmic
Music”, „Sun Ship”, „Transition First Meditations”, „Om”, „Ascencion“ a „The New Thing At
New Port“ s Archie Sheppem. Coltrane právě začal experimentovat se zvukem a
obsazením své kapely. Začal využívat například dvou basistů, dvou bubeníků. Přidával
další hlasy v dechách atd. S největší nelibostí však posluchači nesli úplné zrušení klasicky
pevně daného rytmu. Ten vystřídaly jakési plochy abstraktních polyrytmů, které zajišťoval
nově angažovaný bubeník Rashied Ali, což nakonec vedlo k tomu, že Johna opustil jeho
milovaný Elvin Jones i McCoy Tyner. I když už oba nemohli hrát tuto novou hudbu Johna
Coltrana a nechtěli spět tam, kam spěl on, vyjadřovali se o něm oba loajálně, s respektem
a pochopením. V roce 1966 si John vzal za manželku stejně duchovně orientovanou Alici
Coltrane, která se přidala také do jeho kapely jako harfistka a pianistka a především
nezávislá umělkyně. Navštívili spolu Východ např. Japonsko, a tak vznikla nahrávka „Live
in Japan”. Coltrane se pak ještě více nořil do duchovních dimenzí své hudby, ve které
zvěstoval především poselství univerzálního Míru, Lásky a Vědomí. „Universal
Conscioussnes“ se také jmenuje album Alice Coltrane, na jejímž přebalu sedí autorka
oblečená v sárí na břehu indické řeky po boku Swamiho Satchitanandy. Je pravda, že
Coltrane tehdy hodně používal jako stimulant LSD, což bylo zase charakteristické pro toto
období. Stejně tak podnikala výlety třeba kapela Charlese lloyda s Keithem Jarrettem,
Jackem DeJohnettem a Billy Higginsem. Miles Davis připisoval Coltranovu brzkou smrt
právě LSD. Stejně tak teoretici diskutují o tom, jestli hudba, kterou v posledním období
hrál, je důsledkem častého braní LSD. Lewis Porter ve své knize vysvětluje, že hudební
myšlenka a forma, ke které John spěl, byla v tomto období jednotná. Dokonce zkoumá na
první pohled abstraktní způsob volné Coltranovy improvizace. Dokazuje, že má hudební
myšlenku a styl, který pravděpodobně odpovídá stylům polytonality, dodekafonie a
moderní hudby 20. století. A že i ten prochází evolučním vývojem či zráním. Musíme si
také uvědomit, že jde vlastně pouze o poslední dva roky Coltranova života. Co by
následovalo, to si můžeme asi jen těžko představit.
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Ačkoliv byl mnohými považován za idol a autoritu, Coltranovi zůstávala stále jeho
sebekritická povaha. Vždy hledal nový směr a díval se, co by mohl dál na sobě vylepšit. V
roce 1961 řekl: „Hodně pracuji podle citu. Musím to tak vždycky hlavně cítit. Jestliže má
práce není v souladu s citem, tak to zkouším dál a dál. Ještě jsem to nenašel. Stále
naslouchám, ale nenašel jsem to. Nevím, co přesně hledám. Něco, co nikdo před tím ještě
nezahrál. Nevím, co to je. Vím, že když to najdu, tak mám ten pocit." V roce 1965 říkal v
podstatě totéž: „Nevím, jestli můžeš někdy vůbec být úplným muzikantem. Já jím nejsem.
Ale nemyslím, že zjistím, co chybí mé hře, dokud to nenajdu."
Z toho lze vidět s jakou upřímností John Coltrane hledal pravdu v hudbě a jaký jeho
přístup k vlastní tvorbě byl. To jsou jeho velmi důležité charakterové rysy. Je patrné, že pro
něj upřímnost k sobě samému a svým hodnotám byla opravdu velmi důležitá. A že bylo
nemyslitelné, aby z nich slevil. Nejspíš by ho to ani nenapadlo. Proto s naprostou pokorou
hledal ve své hudbě a životě naplnění těchto absolutních hodnot, což se nakonec pak
slévalo přirozeně v jedno.
Proto se na konci roku 1965 nakonec ocitl s novou kapelou a s novou ženou a
rodinou. To bylo období jeho albsolutně největší slávy, období po vydání alba „A Love
Supreme", na které zněly ohromně úspěšné kritiky ze všech stran. Coltrane sklízel různá
ocenění jako Album roku, Jazzman roku, Nejlepší tenor saxofonista a byl přidán do Síně
slávy, což se povedlo jen dvěma tenor saxofonistům - Lesteru Youngovi a Colemanu
Hawkinsovi. Nikdy nikdo nevyhrál tolik cen v průběhu jednoho roku. Pro nově vyrůstající
avantgardní scénu byl ztělesněním otce. Pomáhal při nahrávání alb tehdějších nových
progresivních umělců pro společnost Impulse. A všechny mladé velmi podporoval, zároveň
nad nimi držel jakousi ochrannou otcovskou ruku.
V roce 1965 se zúčastnil pořádaného koncertu s názvem „New Black Music".
Velkému množství těchto avantgardních umělců nabídl spolupráci, a tak když se setkali při
nahrávání ve studiu v big bandovém obsazení, vzniklo šokující album „Ascension". Ke
klasickému kvartetu s basistou Artem Davisem přidal další dechy, trumpetistu Freddie
Hubbarda a Deweho Johnasona, altkaře Mariona Browna a Johna Tchicaie a tenor
saxofonisty Phaoraha Sanderse a Archie Sheppa. Toto album bylo nejspíše inspirované
zásadní deskou free jazzového hnutí Ornetta Colemana s názvem „Free jazz". Je
čtyřicetiminutovou skladbou skupinové improvizace a intenzivních sól. Celá skladba
začíná pětitónovým tématem podobným myšlence „A Love Supreme”. Byly pořízeny dvě
nahrávky a dnešní CD většinou obsahují obě. Shepp vzpomíná, že ansámblové pásáže
byly založeny na akordech, ale ty byly volitelné. V těchto sestupných akordech je konečné
tonální centrum, jako Bb moll. Ale je mnoho způsobů, jak se k němu dostat. Alice Coltrane
rekonstruovala něco z původní publikované nahrávky, ale není jasné, jak tyto spolu
souvisejí. Marion Brown říká, že Trane přemýšlel velmi mnoho o tom, co chce nahrát, ale
většinu toho napsal až přímo ve studiu. Zahrál nějakou melodii a řekl, aby ji hráli po
skupinách. Že po každém sóle chce crescendo a decrescdendo. Dále jsou někteří
přesvědčeni, že skladba je založená ná řadě stupnic jako Bb moll a D frygická, někdo
hraje v D, C, Bb, A, F frygická a G lydická. Je znatelné, že Coltrane při hraní dává
znamení, kdy se změní tonální centrum, ze kterého ale ostatní opět rychle vybočí.
Každopádně celek je v souladu s tím, k čemu Coltrane tehdy směřoval. tj. polytonalitě.
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Konečná náhrávka je šokující. Coltranova sóla jsou magická. Archie Shepp říká, že celá
skladba má Johnovu oblíbenou formu mollového blues v Bb. Celá rytmika ztrácí svou
pevnou strukturu. Klasický kráčející bas je zde již opuštěn a místo toho nastoupil pulsující
rytmus.

Autor knihy John Coltrane, His life and music dokazuje na skladbě „Venuše“, že Coltrane
nehrál jen náhodné chaotické změti tónů a zvuků, ale že i v tomto období jeho sóla a
hudba měly určitou plánovitost a vyskytovaly se v nich opakující se motivy, témata a
teoretický materiál, jež se postupně vyvíjel.
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Cvičení
Od úmrtí jeho otce a prarodičů, jak již bylo uvedeno v kapitole Dětství a hudební
začátky, John Coltrane cvičil jako posedlý a trávil s nástrojem maximální množství času.
Stejně jako Charlie Parker, který cvičil doma ve sklepě, vymýšlel nový způsob hry a
improvizace na saxofon, bral benzedrin, aby vydržel hrát celou noc a k tomu ještě kouřil
marihuanu a pil alkohol, také Coltrane cvičil až 15 hodin denně. Po skončení jeho období
závislosti na heroinu Miles Davis ve své autobiografii vzpomíná, jak se začali navzájem
vzdalovat i přes své celkem velké přátelství a bezesporu i úctu Johna vůči Davisovi jako
učiteli, jak ho někdy nazýval. Miles se po koncertě rozhlížel, s kým by strávil noc, a John
chodil po vystoupení rovnou na pokoj do hotelu cvičit. Říkal, že toho prý mnoho zameškal.
Byl tichý a zahloubaný. Traduje se také, že měl malou maketu saxofonu, která měla
všechny klapky jako saxofon, a na ni cvičil na cestách letadlem. Protože na cestách strávil
jistě velmi mnoho času. Podobné to bylo se cvičením v kvartetu. Ostatní spoluhráči se
vzdali hraní ve všech ostatních kapelách jako sidemani a věnovali se výhradně tomuto
kvartetu, aby nerozptylovali své síly. Byli oddáni naprosto jedné věci s rozhodnutím
investovat do této skupiny co nejvíce energie a času, což byla právě další výjimečnost této
skupiny - to, že se sešli takto stejně naladění a talentovaní muzikanti.
Rashied Ali: „On byl typ člověka, který napsal nějakou hudbu, přišel za mnou a ptá se:
Rashiede, podívej se na to. Co si o tom myslíš? Myslíš, že bych tam měl něco změnit? Byl
jsem zaskočený a říkám mu: Cokoliv napíšeš, je dobrý. Cokoliv uděláš, je dobrý. Nemohl
bych na tom nic měnit. On byl takový. Neustále hledal nějakou kritiku. A neustále cvičil.
Rozumíte, taková osobnost jako on neustále cvičil, pět hodin denně. Cvičil ve vlaku.
Cvičil na hotelu. Cvičil pořád. Před tím, než jsme šli hrát, cvičil v šatně. Pro mě to bylo
neuvěřitelný vzhledem k jeho velikosti.“
Benny Golson: „Když jeho žena nebyla doma, nemohli jste se dostat k němu do domu, ať
jste zvonili sebevíc. On prostě nepřestal cvičit! “
Bob Blumenthal: „Když jsem ho viděl poprvé v roce 1963, opustil pódium pokaždé když
dohrál své sólo. Mezitím co hrál sólo McCoy Tyner, John šel na pánské toalety a cvičil.
Mohli jste to slyšet jen když jste šli na záchod. Potom se vrátil zpět a dokončil skladbu a
bez váhání přešel přímo do další skladby. A pak zas udělal to samé. Na konci prvního setu
šel opět na toalety a cvičil po celou přestávku. Nikdy nepřestal hrát na tenor, dokud
neskončil druhý set, asi po třech hodinách! “
David Young: „V jistém smyslu byl velmi tichý a velmi osamělý. Nástroj byla jeho
partnerka.“
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Rozhovor s Alicí Coltrane

Alice McLeod Coltrane se narodila v Detroitu v Michiganu, 27. srpna 1937. Pochází z
hudební rodiny, studovala u několika soukromých učitelů a lokálně pracovala se svým
triem. Jeden rok (1962-63), strávila na cestě s Terry Gibsem a jeho kapelou. Paní
Coltranová nahradila místo McCoy Tynera v kvartetu Johna Coltrana v roce 1963. Alice a
John Coltranovi se potkali 18. července 1963. Později se vzali a měli tři syny.
Následující rozhovor se odehrál v sobotu 13. července 1968, téměř rok po smrti Johna
Coltrana 17. července 1967.
„Sedíme s Alicí Coltrane v jejím domě a člověk může stále cítit přítomnost Johna Coltrana.
Je obklopena svými dětmi – Johnem juniorem, který vypadá přesně jako jeho otec, Ravim
a miminkem Oranyanem. Je cítit, jak je vzduch prosycen pocit velké lásky. V duchu tam s
námi je i John Coltrane. Obrovská zlatá harfa leží vedle koncertního klavíru, bubny a
činely, zvonky a gong jsou rozesety po pokoji a připomínají nám Johnovy výzkumy v
oblasti zvuku. Tichá důstojnost Alice, klid a vlídnost jejího domova potvrzují, že John
Coltrane po sobě zanechal opravdu velké poselství svým blízkým a milým – mír a lásku.“ Pauline Rivelli

Pauline: „Kdo se u vás doma v Detroitu zabýval hudbou?“
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Alice: „Má matka hrála na piáno a zpívala v kostelním sboru. A bratr je muzikant – basista
Ernie Farrow.“
Pauline: „Považujete se za jazzovou klavíristku? Označila byste svoji hudbu jako jazz?“
Alice: „Ne. Cítím, že použití tohoto termínu je nedostačující pro popis hudby, jež
vycházela z Johna. Působí v ní vyšší princip. Některé z jeho pozdějších prací nejsou
hudebními skladbami. Tím myslím, že nejsou výhradně založeny na hudbě. Velmi mnoho
z toho má co do činění s matematikou, rytmickou strukturou a silou opakování a také s
živly. On vždy věřil tomu, že zvuk je prvním projevem stvoření, ještě před hudbou vůbec.
Já bych chtěla hrát hudbu v souladu s ideály, jež John nastolil a pokračovat v této práci.
Nechat kosmický princip spirituality, jako existující podklad hudby, jak to dělal on.“
Pauline: „Používal John Coltrane termín jazz, nebo radši ne? Jak klasifikoval svou
hudbu?“
Alice: „Neklasifikoval ji nijak. Neměl rád používání takových škatulek. Před pár lety, asi
před třemi roky, ještě než jsem začala hrát, jsem se ho ze zájmu zeptala. Zeptala jsem se
ho, co hledá v hudbě? A toto jsou jeho přesná slova: „Hledám univerzální zvuk.“ Tehdy
jsem to ještě plně nechápala, ale myslím, že to, oč se skutečně pokoušel v hudbě, snažil
se dělat i v celém svém životě. Snažil se o univerzálnost své hudby, svého života a i
svého náboženství. Vše bylo založeno na univerzálním konceptu, sektářském i
nesektářském. Jinými slovy respektoval všechny víry, všechna náboženství. V hudbě to
dělal také stejným způsobem, protože vytvářel takové kombinace hudebních konceptů a
myšlenek, které byly dokonce i protikladné s ostatními. Jednou skládal něco pomocí čísel.
Pak dělal zase něco z mapy, kterou nakreslil, vypadala jako glóbus. Odvozoval z ní
stupnice a modální věci. Neustále dělal takovéhle věci, další den to bylo zase něco jiného.
Pracoval s více tóny najednou, s chromatikou, mikrotóny, pracoval s přefukovanými tóny,
přidával oktávy na svém nástroji.
Myslím, že mi to pomohlo v mé hudbě. John mi ukázal jak hrát naplno. Jinými slovy,
naučil mě nezůstávat stát na jednom místě a vystačit si s hraním pouze jedné akordické
sazby. Říkal: „Rozviň to, otevři to, použij celý nástroj. Máš celý spodní rejstřík, použij ho.
Máš horní rejstřík, použij ho. Využij svůj nástroj úplně,“ takové věci radil. Opravdu si
myslím, že mi pomohl pochopit samu sebe. Bylo to perfektní.
John mi neříkal jenom, abych objevovala a experimentovala, ale i abych hrála důsledně
a kompletně. Ne jako hráli muzikanti ještě před lety. Hráli chory na akordické změny ve
32taktových formách a dvanáctkách. Všechno bylo na způsob omezeného přístupu.
Nemohli vystoupit z akordických postupů, a tím pádem museli klesnout na dobu, rozumíte.
Musíte vyzdvihnout svobodu hudby, abyste se opravdu rozvinuli a byli univerzální. To byl
vyšší koncept, který John měl. Byl vyšší než koncept tohoto světa a společnosti.“
Pauline: „Hledal John stále nové zvuky do té doby, než umřel? Anebo už byl spokojený s
tím, co zvládl a v čem získal mistrovství během let svého bádání a zkušeností?“
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Alice: „Abych vám řekla pravdu, nemyslím si, že John byl někdy vůbec spokojený se svou
hudbou. Nikdy ne úplně. Prožíval okamžiky štěstí a zadostiučinění, ale ty byly jen dočasné
a momentální. Pak šel zase dál pracovat na něčem novém.“
Pauline: „Myslíte si, že ve vaší hudbě děláte to samé? Objevujete, rozšiřujete a také
hledáte?“
Alice: „Nemyslím si, že mám takový talent jako můj manžel. Nemám Johnova génia, ale
budu se pokoušet pozdvihnout hudbu tak, jak to jen bude možné.“
Pauline: „Vypadá to, že John Coltrane měl klíč k nějakému tajemství. Všichni bychom
moc rádi znali toto jeho tajemství či poselství. Vypadá to, že jej nikdo opravdu nezná.“
Alice: „Správně, správně. Protože nikdo dosud nebyl schopný dosáhnout věcí, které John
zkoušel dělat. Dal nám toho tolik. To je klíč. Pracoval na své hudbě dnem i nocí. To je
skutečnost. Dnem i nocí. I když zrovna necvičil, nebo na své hudbě nepracoval, tak o ní
přemýšlel.“
Pauline: „Byl šťastný, že to může dělat. Nebyla to práce. Tohle chtěl dělat.“
Alice: „Ano, tohle chtěl dělat, ale kolik lidí je schopno obětovat tolik času? I když to máte
rádi? Já to mám také ráda, ale stále mám zodpovědnost k dětem a domácnosti. Ale John
tomu dal celou svou nerozdělenou pozornost.“
Pauline: „Mnoho dnešních mladých popových hudebníků obdivuje, respektuje a je
ovlivněno Johnem Coltranem. Odmítáte celou pop music?“
Alice: „No víte, řeknu vám: Mám ráda hudbu, všechny druhy hudby. Ráda poslouchám
folk. Je to expresivní. Mám ráda všechnu duchovní hudbu. Poslouchám ráda Igora
Stravinského. Mám ráda indickou hudbu. Také se mi líbí, co hrají Afričané, rytmicky. A líbí
se mi, co dělají. Líbí se mi, když člověk, který hraje hudbu, má rád, co dělá. Když to člověk
dělá s radostí, se silným přesvědčením. Nezáleží na tom, jakou hudbu hraje, když je o tom
silně přesvědčen. Pak to oceňuji a respektuji to. Protože to je něco, co mu jde od srdce.
Znáte to, jak se cítíte, když slyšíte někoho hrát něco, co nemá rád, o čem není
přesvědčený a nedává do toho opravdovost a své srdce. Dostáváte signál. Líbí se vám to,
ale tu hudbu si opravdu nevychutnáte. Skutečně poznáte, že ten člověk do toho nedal
všechno.“
Pauline: „Lidé milovali Johna Coltrana právě proto, že věděli, že ze sebe dává vše.
Nebylo to jen pouhé hraní bez pocitu. Mladí popoví muzikanti a posluchači to věděli.
Mnoho pop hudebníků je ovlivněno Coltranem. Opravdu jsou do Coltrana blázni.“
Alice: „Ano, jsem ráda že dávají do hudby celé své srdce. To jediné je pro mě důležité.
Mám ráda všechnu hudbu postavenou na tomto základě včetně hymnů, chorálů, gospelu
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a hudby z posvěceného kostela. Chtěla bych se dočkat dne, kdy veškerá hudba, všechny
hudební etapy pod svými různými jmény a formami jsou přetransformované a povznesené
na svou vyšší úroveň. To je také konečný cíl. A věřím, že nejen v hudbě, ale i ve všech
ostatních uměních a vědě též.“
Pauline: „Alice, chtěla byste něco říct na závěr?“
Alice: „No, ano. Jediné co můžu říct je, že vím, jak silně chtěl John tuto práci dělat.“
Pauline: „A budete v ní pokračovat?“
Alice: „Budu se snažit dělat co nejlépe věci, které chtěl udělat John. Oslovit lidi.“
Pauline: „A jaké konkrétní poselství byste chtěla lidem prostřednictvím své hudby
předat?“
Alice: „No, nevím přesně jak to říct, ale všechno co dělám, dělám jako službu Bohu. Tak
to je.“
Pauline: „K tomu se John také zavázal. Víme to speciálně díky desce „A Love Supreme“.
Jste si samozřejmě vědoma, že se na vás mohou lidé dívat jako na pokračovatele Johna
Coltrana. V tomto směru spolu obě souhlasíme, že nikdo nemůže místo Johna Coltrana
nahradit. Nicméně, co je vaším konečným cílem v pokračování v Johnově díle?“
Alice: „Skrze svoji práci se určitým způsobem snažím sdílet samu sebe se sestrami a
bratry tohoto světa. Výsledky jsem přenechala Bohu. Já se skutečně nestarám o výsledky.
Má jediná starost je práce. A do ní vložené úsilí.“
Pauline: „A co skeptikové, kteří neuznávají poznání pravdy? Co když je pravda
neosvobozuje?“
Alice: „No, mě to osvobodí, protože to je práce, kterou jsem se sama zavázala dělat,
rozumíte? Jinými slovy, pokud vám dám květ nebo perlu, kterou zahodíte do bláta, pak s
tím bohužel nic nenadělám. Dala jsem vám ji, protože jsem chtěla. Je to má nabídka, můj
dar. Vy s ním dělejte, co chcete.“
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Závěr
Doufám, že zpracování tématu života a přínosu díla Johna Coltrana alespoň v
takovéto míře, přispělo k všeobecné informovanosti o tomto jazzovém velikánovi. Byl bych
rád, kdyby se podařilo uspořádat informace o něm v ještě větší šíři a uspokojující
celistvosti. Snažil jsem se vybírat údaje, které považuji za opravdu podstatné. Přesto je
možné, že styl mého zpracování předpokládá již jakési povědomí o této výrazné osobnosti
a související problematice.
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Seznam příloh:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Coltranova posloupnost mezi saxofonisty
Soupis původních skladeb Johna Coltrana
Vybrané bibloigrafie
trancribce sóla ve skl. Blue Train
trancribce sóla ve skl. Straight No Chaser (příklad nadstaveb v bluesové 12ctce)
trancribce sóla ve skl. Countdown (příklad Giant Steps Changes)
trancribce sóla ve skl. Milestones
trancribce sóla ve skl. So What
trancribce sóla ve skl. Blues for Elvin
Vybrané fráze J. C. na dominantní jádro II. V
Vybrané fráze J. C. na dominantní jádro II. V, s aplikací Giant Steps Changes
příklad dalších melodických frází Johna Coltrana
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