
Kdo je Richard, jak byste se čtenářům 
REGENERACE představil? 
Jsem člověk, který si plní dětské sny, 
řadu svých koníčků povýšil na povolání. 
Díky mé, ne úplně jednoduché životní 
cestě jsem vděčný i za zdánlivě obyčejné 
maličkosti. 

Jak vzpomínáte na dětství? 
Jako dítě jsem nebyl vůbec sebevědomý, 
držel jsem se spíš v koutě a zhruba osm let 
koktal. Nerad jsem telefonoval a mluvil na 
veřejnosti. Velmi brzy po mém narození se 
maminka musela vrátit do práce, ale jesle 
jsem nesnášel, pořád jsem byl nemocný. 

Prarodiče pracovali, jedni byli dokonce až 
na Slovensku. V centru Olomouce bydlela 
jistá paní Anežka, která kdysi hlídala mého 
tatínka. Rodiče ji tedy požádali, jestli by 
si nemohla vzít do péče i mě, když budou 
oba v práci. Anežka ale řekla, že je vážně 
nemocná a že se o mě postará jen dva 
měsíce. Lékaři jí o moc víc času nedávali. 
Neměla děti, její milý zemřel mladý. Do je-
jího života jsem vstoupil místo všech dětí, 
které neměla. Byla pro mě babičkou od 
Boženy Němcové. Byla to prostá a skrom-
ná žena, žila v malinkaté garsonce, kde 
netekla teplá voda, záchod byl o patro níž. 
Fantasticky vařila, pekla úžasné čokoládo-

vé dorty, nejraději jsem měl její jablečné 
záviny a koprovku. V roce 1991 jsem stihl 
Anežce pustit svou první nahrávku. Tra-
gickou diagnózu přežila o třiadvacet let. 

Jaké události vás v dospívání ovlivnily 
nejvíc? 
V šestnácti jsem chodil do tanečních 
a tehdy mě oslovil taneční mistr s tím, 
že bych měl tančit společenské tance. 
Už o rok později jsem se stal mistrem 
Československa v diskotanci. Tím se mi 
otevřel společenský život a přestal jsem se 
konečně bát veřejného vystupování. 

Čím jste chtěl být jako malý kluk a co 
vás vedlo k vystudování Vysoké školy 
ekonomické v Praze? 
Jako předškolák jsem chtěl být Vaškem 
Neckářem. Pamatuju se, že jsem měl 
švihadlo, jehož držadlo jsem používal jako 
mikrofon, a zpíval jako on. Když jsem byl 
větší, toužil jsem po cestování, kromě 
muziky a malování jsem chtěl vidět pyra-
midy v Egyptě, mrakodrapy v New Yorku, 
Eiffelovku v Paříži, což v socialistickém 
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uspořádání bylo téměř nemožné. Rodiče 
můj hudební a výtvarný talent podporo-
vali a chtěli, abych šel na nějakou umě-
leckou školu. Já si ale chtěl nechat umění 
jako koníčka, a tak jsem šel studovat na 
ekonomii obor cestovní ruch s nadějí, že 
se díky práci dostanu do zahraničí. Po 
studiích jsem strávil rok na vojně, další rok 
pracoval jako ekonom a v roce 1989 jsem 
se rozhodl studovat na Konzervatoři Jaro-
slava Ježka kompozici a zpěv. Už během 
studia mi vyšla první alba a začal jsem se 
svou hudbou cestovat po světě.

Přesto jste se umění nevěnoval naplno.
Nevěřil jsem, že mě tvorba uživí. Takže 
jsem kromě skládání a vystupování pra-

coval jako recepční v hotelu, další úvazek 
jsem měl v tehdejším OPBH, kde jsem 
dělal domovníka a uklízel. Být profesio-
nálním hudebníkem znamenalo spoustu 
investic, bylo potřeba zaplatit nástroje, 
natáčení videoklipů, mít auto kvůli pře-
sunům – a na to všechno jsem si musel 
půjčit. Málo jsem spal, málo jedl a pořád 
jenom pracoval. 

Až vás osud zastavil…
Ano, na jedné návštěvě jsem se omy-
lem napil louhu z plastové láhve na pití. 
Rozleptal mi jícen i sliznice a já pak strávil 
nekonečný čas po nemocnicích. Kromě 
neustálých bolestí se postupem času můj 
jícen uzavřel, nemohl jsem vůbec nic 

jíst, pít ani polykat sliny a živil se pomocí 
sondy zavedené do těla. Zachránil mě 
profesor Pavel Pafko, který mi místo 
jícnu transplantoval část mého vlastního 
tlustého střeva, takže jsem se po náročné 
operaci postupně vracel k pití a posléze 
k jídlu. K návratu do života mi velmi 
pomohla i mně blízká duše, paní doktorka 
Věra Dolejšová, která se věnuje i akupunk-
tuře a homeopatii. Naučila mě respekto-
vat klasickou i alternativní medicínu, na 
kterou nedám dopustit.   

Říká se, že každá nemoc má člověka 
přivést k nějakému uvědomění. Co 
jste si prostřednictvím tohoto úrazu 
uvědomil?   
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S Richardem Pachmanem jsem se potkala v mukařovské 
galerii, kde vystavuje vlastní obrazy společně s díly svého 
desetiletého kmotřence. Vystudoval sice ekonomii, ale 
duší je dnes umělec. V roce 2000 se omylem napil lou-
hu a jeho život se tak od základu změnil – úraz zásadně 
ovlivnil jeho tvorbu i vnímání sebe samého. 

Richard Pachman
Rodák z Olomouce je zpěvák, mode-
rátor a skladatel scénické, filmové, rela-
xační, duchovní a muzikálové hudby. 
Rovněž se věnuje psaní knih a olejo-
malbě. K jeho nejznámějším skladbám 
patří Pašije a oratorium Mistr Jan Hus, 
za které spolu s režisérkou Irenou Žan-
tovskou získal Cenu Václava a Dagmar 
Havlových na mezinárodním festivalu 
Zlatá Praha 2006. Napsal sedm knih, 
vydal tři desítky hudebních alb a své 
obrazy vystavuje v galeriích, muzeích 
i na hradech a zámcích. 

ale musíme pro to něco udělat
Na světě je krásně,

Obrázky z výstavy Richarda Pachmana a jeho kmotřence Petra Bílka.



Úraz pro mě byl především velkou 
duchovní školou. V 90. letech jsem byl 
jedním z mála, kdo u nás skládal relaxační 
hudbu, měl jsem možnost lidi inspiro-
vat, uklidňovat a došlo u mě k velkému 
rozporu mezi materiálním a duchovním 
přístupem. Na jedné straně jsem připravo-
val zajímavé duchovní projekty, na straně 
druhé jsem měl strach, že to, co miluji, 
mě neuživí. Rozdíl mezi prací recepčního 
v hotelu a duchovní tvorbou byl čím dál 
propastnější. Byl jsem nešťastný. Něco se 
muselo stát. 
 Když jsem se po roce a půl po úrazu 
vracel k muzice, uvědomil jsem si, že 
jsem ztratil strach z toho, že nejsem dost 
dobrý. Vyhrál jsem boj o život a další 
strach neměl v mém životě místo. Začal 
jsem být vděčný za spoustu věcí, dostal 
jsem novou šanci žít. Fyzické i duševní 
bolesti v souvislosti s úrazem bylo však 
tolik, že jsem si dosud na sto procent 
neodpověděl, proč všechno muselo zajít 
tak daleko. Vždyť během mé nemoci se 
všechna moje přání smrskla na dvě věci 
– najíst se a napít. 

Cítíte spojení se svou duší? 
Ano. Nejvíc propojení cítím, když jsem 
sám, sedím u klavíru a pohltí mě energie 
hudby. Nebo když maluju, ztratím 
pojem o čase a jsem ponořený pouze 
v barvách, které kladu na plátno. Tehdy 

vnímám, že promlouvá více moje duše 
než ego.  

Jak promlouvá vaše ego? 
Čím jsem starší, tím méně. Dřív jsem dbal 
na to, aby lidé věděli, kdo jsem a co dělám. 
Dnes tyhle věci neřeším. Přestal jsem být 
perfekcionistou, užívám si víc plynutí. 

Věříte v minulé životy? 
Ano, první regresní terapii jsem absolvoval 
asi rok po úrazu. Naučil jsem se prostřed-
nictvím regresí mnoho událostí v mém 
životě pochopit, zpracovat, ujednotit. 
Občas potkám lidi, o kterých si myslím, že 
je znám z minulých životů. 

Co z toho, co děláte, máte nejraději? 
Mám rád všechny své aktivity, ale neumím 
je dělat najednou. Pracuju vždy na jed-
nom konkrétním projektu. Pokud mám 
rozepsanou knihu, neskládám ani nema-
luju. V jednu dobu si duše řekne, kudy 
chce energie ven. Ať už prostřednictvím 
slov, melodií, či barev. Někdy mám sám 
v sobě něco jako energii, pocit, a nevím, 
kam s tím dříve doběhnu. Jestli k paletě, 
ke klavíru, nebo k psaní. Jindy se na stejné 
nebo podobné téma zrodí obraz i skladba. 
Asi nejvíc mě ale baví malování, u toho 
plyne čas jinak, interakce přichází už při 
rozdělávání dané barvy – nanáším ji na 
plátno a ona působí zpětně na mě. 

Hodně se věnujete historii a mytologii. 
Jedna z vašich knih se jmenuje Notre 
Dame. Čím vás tato témata naplňují? 
Historické romány jsou částečně fantazie 
a částečně regresní vzpomínky. Hodnoty, 
ke kterým se v knihách obracím, jsou stej-
né napříč časem – láska, rodina, domov, 
odpuštění. Psaní považuji za výbornou 
ventilaci emocí, je dobré mít schopnost 
vypsat se z toho, co v nás je. První knihu 
s názvem Jak chutná bolest jsem psal jako 
reflexi na svůj úraz. Neměla to být kniha, 
ale text pro jednu paní, které se stalo totéž 
co mně. Chtěl jsem ji inspirovat k odvaze, 
aby podstoupila léčbu, ale text se líbil 
i dalším lidem a našel si vydavatele. Tak 
jsem se stal spisovatelem. V druhé knížce 
mám povídku o Janu Husovi. Zjistil jsem, 
že schopnost vcítit se do nějaké historické 
postavy vyžaduje zvláštní nastavení mysli, 
a nutí mě to psát každý den, pořád o té 
osobě přemýšlet. Ti, kteří knihy četli, sděle-
ní určitě pochopili, neumím totiž poselství 
svých knih popsat v několika větách. 

Hodně se zabýváte tématem Jana Husa 
a jeho odkazem. Čím vás zaujal? 
Po rekonvalescenci jsem se vracel do ži-
vota ke zdánlivě obyčejným věcem. Chtěl 

jsem nějak projevit vděčnost Bohu za 
život a začal pracovat na pašijovém příbě-
hu, ukřižování, zmrtvýchvstání, zhudebnil 
jsem části evangelií. Tento projekt pak 
vyústil do několika představení, textové 
části z bible četl tenkrát Petr Haničinec 
a prapravnučka Boženy Němcové, farářka 
Michaela Procházková. Jan Hus mě 
inspiroval svou silou, mravností. Nejvíc mě 
oslovila kniha Sto dopisů Jana Husi, která 
obsahuje jeho korespondenci z Kostnice. 
Je o tom, jaký Jan je a o čem přemýšlí, když 
ví, že čeká na smrt. Pojal jsem ho jako 
laskavého člověka a ovlivněný jeho osob-
ností jsem napsal píseň Neodvolám a celé 
oratorium Mistr Jan Hus. Odehráli jsme 
více než sto představení během čtrnácti 
let. V roce 2015 jsem se vrátil k textům 
Pašijí a zkomponoval novou hudbu pro 
Moravskou filharmonii Olomouc, sbor 
a své kolegy sólisty. Pašije – Velikonoční 
příběh jsme hráli od roku 2016 čtyřikrát – 
v Olomouci a Praze. Kromě mě zpívají 
sólové party Martina Kociánová, Dita 
Hořínková a Andrej Beneš. Pasáže z bible 
čte Libuše Švormová.

Učíte malovat svého desetiletého kmo-
třence. Malujete stejné obrazy, každý 

svým pohledem. Musím říct, že  
jsou krásné. Jak vás napadlo  
společně tvořit? 
Kmotřenec Péťa chodí na mé koncerty se 
svou maminkou téměř od narození, někdy 
se mnou zazpívá, hraje na piano a ma-
luje. Kromě duchovních hodnot mu rád 
předávám i něco ze sebe, snažím se mu 
být inspirací. Bývá u toho, když tvořím, 
a tak zcela spontánně tvoří se mnou. 
Většinou malujeme na stejné téma, každý 
ve vlastním pojetí. 

Jak na vás působí současná atmosféra 
ve společnosti a mezilidské vztahy?    
Nedívám se na televizi, noviny vnímám 
jen okrajově. Mám pocit, že se vytváří 
atmosféra strachu, ale každý máme mož-
nost z této atmosféry vystoupit. Obklo-
puji se tedy lidmi, s nimiž se cítím dobře 
a bezpečně. O to více jsem pak překva-
pený, když jsem konfrontovaný s lidským 
zlem. Uvědomuji si, že někde uvnitř sebe 
jsem zůstal naivním dítětem, které se na 
každého usmívá. Nežiju v mainstreamu, 
ale v jakési v bublině, zcela chtěné pozitiv-
ní izolaci. 

Co je podle vás v životě nejdůležitější?
Čím jsem starší, tím více vnímám, že 
zkušenosti, které člověk během života na-
sbírá, by měl předávat dalším generacím. 
Například tak, jako to dělám já se svým 

kmotřencem, kdy se scházíme a povídá-
me si, malujeme, zpíváme, máme společ-
né výstavy. A tak bych chtěl apelovat na 
dospělé: Pojďme komunikovat s dětmi 
v osobní a tvořivé rovině, ne přes média, 
ale třeba u barev, plátna, u hudebního 
nástroje, na procházce či při jiné fyzické 
aktivitě.  
 Osmdesát procent mých koncertů se 
koná v kostelích. Což je nádherná mož-
nost lidi inspirovat ke ztišení, k modlitbě, 
k čemukoliv, co je propojí s jejich duší. 
Naše adventní turné většinou provází 
nějaká duchovní myšlenka. Například aby 
se lidé zamysleli nad tím, v jakém světě 
žijeme a jak je důležité udržovat tradice. 

Co dává vašemu životu směr? 
Určitě rodina. Také se snažím žít tak, 
abych nic neodkládal na zítřek. Je důležité 
být plně tady a teď, v proudu života. 

Chtěl byste něco vzkázat čtenářům 
REGENERACE?  
Na světě je krásně, ale musíme pro to 
něco udělat. 

Jedna z vašich knih se jmenuje Jak chut-
ná život. Jak vám chutná teď život?
Barevně.  

Renáta Kiara VARGOVÁ
Foto: Renáta Kiara VARGOVÁ  

a archiv Richarda PACHMANA

REGENERACE 7/20196 REGENERACE 7/2019 7

SETKÁNÍ

Koncertní turné Richarda Pachmana (druhý zleva). Společné malování 
s kmotřencem Petrem.


