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Ronnie James Dio patří mezi nejrespektovanější 
osobnosti hudebního světa. Proslavil se v 70. le-
tech a na hudební scéně působil víc než 50 let. 
Díky svému silnému hlasu a specifickému proje-
vu si velmi záhy získal velkou pozornost. Vsadil 
na svou přirozenost a vlastní osobitost moudře 
propojil s jedinečným talentem. V průběhu celé 
kariéry si udržel na scéně stabilní pozici bez vět-
ších propadů a osobních skandálů. Díky lidskosti 
a celkově výjimečnému přístupu k lidem si získal 
obrovský obdiv a respekt. Negativní reakce kolem 
něj téměř neexistovaly, protože sám k nikomu 
nic negativního nevysílal. Vyrážel dech dech svou 
neuvěřitelnou pamětí. Přestože měl kolem sebe 
neustále spoustu lidí, uměl skutečně vnímat jed-
notlivce. Nepodcenil žádný rozhovor ani setkání. 
Mnohé si pamatoval i přesto, že dotyčné spatřil 
jen velmi krátce. Zeptal se vás na jméno a odkud 
jste. Vy jste si mysleli, že je to jen taková formalita 
při autogramiádě. A on si zčistajasna na vás vzpo-
mněl v průběhu koncertu a věnoval vám skladbu. 
Když dělal rozhovor s novinářem, vybavil si na jeho 
jméno i po deseti letech. Byl ztělesněním a učeb-
nicovým příkladem pravé hvězdy. Pokora, smysl 
pro rovnoprávnost a morální hodnoty jeho jedi-
nečnou osobnost ještě mnohonásobně zvýraznily 
a povznesly do výšin, do jakých se během jednoho 
lidského života dostane málokdo. Byl extra ordi-
nérní v každém ohledu a rock´n´rollu byl až do 
konce svých dnů upřímně a naplno oddán celou 
svou bytostí. 

RONNIE JAMES DIO 
ROCK TILL DEATH
VIZITKA
Jméno: Ronald James Padavona,  
známý jako Ronnie James Dio

Datum narození: 10. července 1942, Portsmouth, 
New Hampshire

Datum úmrtí: 16. května 2010, Los Angeles, 
Kalifornie

Vzdělání: Střední škola Cortland,  
Univerzita Buffalo (1960-1961)

Životní poslání: zpěvák (rock/metal)

Další aktivity:  
muzikant, skladatel, producent, herec

Co podtrhuje jeho výjimečnost:  
lidskost, skromnost, smysl pro rovnoprávnost, 
přirozená inteligence, neuvěřitelná paměť 

Nezapomenutelné gesto: paroháč

Vrcholné momenty jeho kariéry:  
Rising, Heaven And Hell, Holy Diver

Šest největších hitů:  
Man On The Silver Mountain, Stargazer,  
Long Live Rock ’n’ Roll, Heaven And Hell,  
Holy Diver, Rainbow In The Dark

Nedoceněná tvorba: ELF: Carolina County Ball 
(1974), Trying To Burn The Sun (1975), Love Is 
All (Roger Glover - The Butterfly Ball And 
The Grasshopper´s Feast /1974/), DIO: Angry 
Machines (1996), The Killing Dragon (2002), 
Master Of The Moon (2004)
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Za svou kariéru prodal Ronnie James 
Dio přes 47 milionů hudebních nosičů. 
Spolupracoval s legendami jako Ritchie 
Blackmore nebo Black Sabbath. Sám 
založil několik formací, včetně své vele 
úspěšné sólové kapely DIO. Přestože 
disponoval jedním z nejvýjimečnějších 
hlasů, nikdy neabsolvoval lekce zpěvu. 
Od pěti let hrál na trumpetu, a to byl dle 
jeho slov dostatečný výcvik hlasivek spo-
lečně se štěstím mít talent. Za svou kari-
éru získal řadu ocenění. Jejich kompletní 
seznam by byl opravdu obsáhlý. V roce 
2004 byl v Cortlandu uveden do  Síně slá-
vy (Cortland Hall of Fame). O tři roky poz-
ději byl přivítán v Guitar Center´s Rock Walk of 
Fame v Hollywoodu. V domovském Cortlandu 
byla v den Ronnieho narozenin (10. července 
2011) na jeho počest pojmenovaná ulice - Dio 
Way. V roce 2017 byl Ronnie James Dio uveden 
do heavy metalové Síně slávy, Hall of Heavy 
Metal History. Jeho jméno nesou i názvy někte-
rých festivalů v různých koutech světa. O jeho 
oblíbenosti svědčí rovněž pomník, jež stojí v 
bulharské Kawarně. 

16. května 2010 svět obletěla smutná zpráva. 
V Los Angeles zemřel jeden z největších rocko-
vých zpěváků všech dob, Ronnie James Dio. O 
půl roku dříve mu byla diagnostikována rakovi-
na žaludku. Plánované letní turné Heaven And 

Hell je oficiálně zrušeno 4. května z důvodu 
zhoršení zdravotního stavu Ronnieho. Jeho nej-
bližší, hudebníci i fanoušci po celém světě do 
poslední chvíle doufají v zázrak, který bohužel 
nepřichází. Zpráva o úmrtí Ronnieho zasáhla 
všechny silou blesku. Nebylo možné tomu uvě-
řit. Společně jsme sdíleli smutek, který nelze 
slovy popsat ani po letech. 

Byla jsem poslední, komu Ronnie James Dio v 
září 2009 poskytl tak obsáhlý rozhovor. Měla 
jsem obrovské štěstí a jsem za tuto možnost 
nesmírně vděčná. Byl plný energie a měl před 
sebou spoustu plánů. V té chvílí by nikoho ani v 
nejhorším snu nenapadlo, že se již žádný z nich 
neuskuteční. Podobu rozhovoru zachovávám 
tak, jak byl zrealizován.
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Narodil ses v New Hampshire, ale krátce po 
tvém narození jste se s rodiči přestěhovali 
do Cortlandu v New Yorku. Co se ti jako první 
vybaví, když si vzpomeneš na své dětství, a jak 
vůbec vzpomínáš na roky strávené s rodinou, na 
období, kdy jsi vyrůstal? 
Musím říct, že jsem měl úžasné dětství. V New Hamp-
shire jsem se narodil, protože můj táta tam byl v té 
době v armádě. Moje máma tam byla s ním. To je 
důvod, proč jsem se tam narodil. Jinak bych se naro-
dil v Cortlandu, odkud pochází celá moje rodina. Na 
dětství vzpomínám opravdu moc rád. Miloval jsem 
sporty. Bavil mě hlavně baseball a chtěl jsem být 
baseballistou. Kdybych se jím mohl stát, pravděpo-
dobně bych jím byl dodnes. Teď už je na to bohužel 
pozdě. Sporty ale pořád miluji. K hudbě jsem se do-
stal ve svých pěti letech. Jednoho dne za mnou přišel 
můj táta a řekl, že si přeje, abych měl i jiné vzdělání 
než jen obecné, jako je matematika a studování věd-
ních oborů. Měl pocit, že bych se mohl věnovat hud-
bě. Takže jsem v pěti letech začal hrát na trumpetu. 
Nejdřív jsem se věnoval klasické hudbě a hrál jsem 
na trumpetu v orchestru. Tato zkušenost odstarto-
vala mou hudební kariéru. Začal jsem se hudbě vě-
novat čím dál víc a seznamoval jsem se s různými 
hudebními žánry. Jakmile jsem objevil hudbu, stala 
se hlavní součástí mého dětství. Potom jsem začal 
zpívat, místo abych jen hrál na jeden hudební ná-
stroj. Neustále jsem na sobě pracoval a zlepšoval se. 
Na dětství mám spoustu úžasných vzpomínek. Mí 
rodiče byli skvělí lidé. Byla to nádherná doba. 

Představa tvých rodičů ale spíš asi byla, že se 
budeš věnovat jen klasické hudbě. Podporovali tě 
i později, když ses rozhodl pro rockovou muziku? 
Ano, podporovali mě. Nemyslím, že měli na výběr. 
Nikdy jsem nepatřil k těm, kteří poslouchají, co lidé 
říkají nebo že abych dělal to, co si přejí. Myslím 
si, že mě podporovali, protože jsem v dětství dě-
lal všechno, co po mně chtěli. Díky tomu si splnili 
sny, které si přáli pro sebe coby malé děti. Byli dět-
mi depresivní éry a nemohli si toho příliš dovolit. 
Lidé generace mých rodičů chtěli dopřát co nejví-
ce svým dětem. Vše, co sami nemohli mít. Pomohl 
jsem jim splnit jejich sen. Vystudoval jsem vysokou 
školu, to bylo také jejich přání. Stejně jsem byl ale 
po celou tu dobu hlavně muzikant. Udělal jsem to 
pro ně. Zasloužili si to za tu dřinu a za všechno, 
co do mě investovali a kolik času věnovali tomu, 
abych měl dobré vzdělání a aby se ze mě stal dob-
rý člověk. Potom jsem se stejně rozhodl dělat to, 
co jsem chtěl celou tu dobu nejvíc, a to byla rocko-
vá hudba. Velmi mě podporovali a byli na mě hrdí. 
Myslím, že to bylo to jediné, o co jim šlo. Vždy při 
mně stáli. 

Tví rodiče byli nábožensky založení a v dětství 
tě vedli k římskokatolické víře, což ti asi jako 
malému klukovi a potom teenagerovi nic 
neříkalo. Jaký je nyní tvůj postoj k náboženství, 
jsi vděčný za zmíněnou zkušenost z dětství? 
Jsem vděčný za každou zkušenost. Nejde o něco, 
s čím by se lidé měli z mého pohledu ztotožňovat. 

INTERVIEW
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Velmi brzy jsem pochopil, o čem to všechno je. Po-
kud někdo potřebuje k životu nějakou víru, nějakou 
vyšší sílu, nic proti tomu nemám, pokud to lidem 
pomáhá. Nesouhlasil jsem se způsobem, jakým 
nás učili. Když jsem vyrůstal v prostředí římskoka-
tolické církve, šlo jen o samé zastrašování. Pořád 
to bylo samé „půjdeš do pekla, umřeš, budeš upá-
lený…“. Nikde nebyla žádná láska. Jen strach a neu-
stálé instrukce jeptišek. V té době bývaly mnohem 
striktnější, než jsou nyní. Dnes pravděpodobně ne-
jsou striktní vůbec, ale tehdy opravdu byly. Pořád 
po nás házely pravítky nebo jinými předměty. Ne-
mohl jsem souhlasit s tím, že by tohle měla být lás-
ka, o které se neustále kázalo, když nás všude ko-
lem obklopoval strach a lidé, kteří se na nás vrhají. 
Nedokázal jsem to. Vždy jsem víc věřil sám v sebe 
než v cokoliv jiného. Nikdy jsem si nemyslel, že 
bych se potřeboval o něco takového opírat. Spous-
tě lidí to vyhovuje a je to tak v pořádku. Zdůrazňuji, 
že toto je pouze můj úsudek. Opravdu jsem cítil, 
že náboženství není pro můj život důležité. Dost 
brzy jsem si uvědomil, že nebe a peklo jsou mís-
ta, kde se nacházíme nyní. Vytváříš si vlastní nebe 
anebo jednoduše musíš projít peklem. A až to jed-
noho dne skončí, tak to prostě skončí! Nemohu 
vidět sám sebe sedícího naproti někomu v křesle, 
jak mi říká, že půjdu buď do nebe nebo do pekla. 
Něčemu takovému prostě nemohu věřit. Mé poci-
ty ohledně náboženství jsou dosti pravděpodobně 
založené na veškerém zneužívání katolickou církví 
nejen ve smyslu pedofilie, ale i z pohledu, že jde o 

jednu z nejbohatších organizací na světě, ne-li vů-
bec tu nejbohatší. Neustále tlačíme naše děti, aby 
samy měly potomky co nejdříve, protože to je to, 
co po nás chce církev. A nyní se potýkáme s ob-
rovskými populačními problémy. Nemá to konce. 
Pro mě náboženství znamená obchod. Jde o stejný 
byznys jakým je hudební branže nebo vydavatel-
ská činnost. Pracují na tom opravdu tvrdě. To je to, 
co dělají a kým jsou. Takhle si musí vydělávat na 
své živobytí. Opravdu nemám na náboženství čas. 

Vyrůstal jsi v době The Beatles, Elvise Presleyho… 
Byl jsi vlastně jedním z prvních, kdo začal hrát 
tvrdší rockovou hudbu. Jak na tebe lidé v tvých 
začátcích reagovali?
Bylo to období kopírování tvorby jiných, oprav-
du. Fungovalo to tak, že pokud jsi chtěl být dobrý 
v tom, co děláš, zdokonaloval jsi se díky tomu, že 
jsi hrál věci The Beatles, Elvise Presleyho, Led Ze-
ppelin, Deep Purple… Nebo kohokoliv dalšího, kdo 
byl dobrý. Potom bylo nutné najít svůj styl. Přes-
ně tak to bylo i se mnou. Hodně jsem se toho od 
nich všech naučil a stejně jako oni jsem si přál být 
sám sebou. Šlo mi samozřejmě o to, mít svůj styl, 
být co nejvíce osobitý a originální. Velmi brzy jsem 
si uvědomil, že nedosáhneš žádného závratného 
úspěchu, pokud se neodlišuješ od ostatních. Jak-
mile jsem zjistil, že mám co nabídnout nejen jako 
muzikant, ale i jako textař, přestal jsem hrát věci 
jiných a začal jsem tvořit vlastní materiál. Reakce 
lidí byly od začátku úžasné na vše, s čím jsme vy-
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rukovali. Když máš takové vzory jako Deep Purple, 
Led Zeppelin, The Rolling Stones, snažíš se být 
stejně dobrý a pojmeš to jako výzvu, pak je velká 
pravděpodobnost, že uspěješ. Lidé mě od začátku 
akceptovali, hlavně když jsem začal skládat vlastní 
repertoár. 

Ve své první kapele The Vegas Kings jsi hrál na 
baskytaru. Řekla bych, že tvé rozhodnutí začít 
zpívat bylo asi jedno z těch zásadních a nejlepších 
ve tvém životě, protože kdyby se tak nestalo, 
rockový svět by přišel o jeden z nejunikátnějších 
hlasů všech dob. Přece jen, nechybí ti někdy 
zahrát si na basu? 
Rozhodně chybí. Jsem rád, že mám občas šanci 
zahrát si na basu, když pracujeme na nových vě-
cech. Kdykoliv se sejdeme s Tonym, jen my dva, 
pokaždé hraji na baskytaru. Příležitostně sklá-
dám s baskytarou, většinou s kytarou, ale určitě 
tvořím s baskytarou. Myslím, že taky stále jako 
baskytarista přemýšlím. Jednou z věcí, která mě 
přitahovala na tom být v kapele a nebýt frontma-
nem, bylo vzájemné působení mezi baskytaris-
tou a bubeníkem. To bylo hodně speciální. V 
tomto smyslu přemýšlím, i když tvořím skladby, 
které budu zpívat já. Stále uvažuji ve smyslu po-
citu nebo rytmu hudby, proto pro mě byla basky-
tara tak důležitá. Ano, chybí mi to, ale naštěstí 
jsem byl dost chytrý na to, aby mi včas došlo, že 
ze mě bude mnohem lepší zpěvák než baskyta-
rista. Chtěl jsem být v něčem dobrý. Vybral jsem 

si prostě to, o čem jsem si myslel, že je lepší být 
v tom nejlepší. 

Vzpomeneš si ještě, jaké byly tvé pocity, když si 
poprvé vystoupil před publikem? 
Byl to úžasný a neuvěřitelný pocit. Poprvé jsem vy-
stoupil před publikem úplně sám. Jak jsem již zmí-
nil, začal jsem hrát jako malý kluk na trumpetu a 
někdy jsme museli hrát některé věci sami za sebe. 
Být v kapele je ten nejúžasnější pocit. Máš kolem 
sebe další lidi, na které se můžeš spolehnout, spo-
lečně sdílíte stejné nadšení. A co to dělá s lidmi a 
jak tě začínají akceptovat díky radosti, kterou jim 
dáváš. Tomu pocitu se nic nevyrovná. Vzpomínám 
si, že jsme poprvé hráli na taneční zábavě pro 
teenagery. Bylo to neuvěřitelné a měl jsem pocit, 
že to nechci přestat nikdy dělat. Velmi dobře si na 
to pamatuji. Byla to úžasná zkušenost, která vše 
odstartovala. 

Jeden ze zlomových momentů tvé kariéry určitě 
byl, když jste na počátku 70. let vystoupili s tvojí 
kapelou ELF jako předskokani Deep Purple, kde 
tehdy působil pro tebe později jeden ze zásadních 
lidí, kytarista Ritchie Blackmore. Bylo to poprvé, 
kdy ses setkal s Deep Purple, anebo si je znal 
osobně už předtím? Jak jste se před ně tenkrát 
vlastně dostali? 
Nikdy předtím jsme se s nimi nesetkali. Všichni čle-
nové Deep Purple pro nás byli hrdinové, milovali 
jsme je, ale nikdy jsme spolu nehráli. Celý příběh 
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vlastně začal v době, kdy Deep Purple avizovali 
světové turné, které začínalo v Americe. V té době 
jsem stále bydlel v New Yorku. Buď Ritchie, nebo 
Ian Gillan, jeden z nich měl hepatitidu a turné mu-
selo být zrušeno. V té době jsem se se svou ka-
pelou ELF připravoval na konkurz. Měl se na nás 
přijít podívat jeden tehdy z nejvýznamnějších lidí 
z hudební branže, Cliff Davis. Díky konkurzu jsme 
měli získat nahrávací smlouvu. Ve stejné době náš 
manažer, který se s Deep Purple znal, oslovil Roge-
ra Glovera a Iana Paice poté, co bylo zrušeno tur-
né. Zeptal se jich, jestli by se také nepřišli podívat 
na konkurz. V případě, že by se jim líbilo, co uslyší, 
mohli by produkovat naši desku. Nakonec jsme 
absolvovali konkurz před Cliff Davisem, Rogerem 
i Ianem. Bylo to úplně poprvé, kdy jsme se s nimi 
setkali. Nebylo to pro nás snadné, protože jsme 
najednou měli před sebou dva ze svých největších 
vzorů. Dostali jsme nahrávací smlouvu a Rogerovi 
i Ianovi se naše hudba hodně líbila, hlavně Roger 
si oblíbil ELF. Takhle jsme se s nimi sešli poprvé, 
pak produkovali naši desku. Potom jsme vyrazili 
na několik jejich koncertů a najednou jsme s nimi 
jeli turné. 

Jaký dojem na tebe udělal Ritchie Blackmore, 
když ses s ním poprvé setkal? 
Ritchie byl příjemný. Nestrávili jsme tehdy spolu 
hodně času. Myslím, že v tom okamžiku byl stejně 
ve svém vlastním světě. Roger a Ian nás vzájemně 
seznámili. Podali jsme si ruce, a to bylo asi všech-

no. O pár let později, když se rozhodl založit svou 
vlastní kapelu už jsem ho samozřejmě z té doby 
znal. Při našem prvním setkání jsem byl, myslím, 
jako všichni ostatní, byl jsem z něj unesený. Působí 
jako velmi impozantní člověk s obrovskou aurou 
kolem sebe. Samozřejmě jsme všichni znali jeho 
pověst jako kytaristy. Bože, vždyť je to přece Rit-
chie Blackmore! Myslím, že by každý měl mít ta-
kové pocity v souvislosti se svým hrdinou. Pořád 
mám tyto emoce ohledně svých idolů, se kterými 
jsem se ještě nesetkal. Člověk by měl být jako dítě, 
když potká svůj idol. Ale Ritchie byl tehdy velmi pří-
jemný. 

Ritchie byl tvým zpěvem hodně nadšený a nabídl 
tobě i ostatním členům tvé kapely ELF spolupráci 
na jeho novém projektu RAINBOW. Nepřipadalo ti 
tenkrát trochu zvláštní měnit název kapely, když 
se k vaší sestavě přidal jen jeden další člověk? 
Myslím, že by působilo hodně zvláštně, kdybychom 
se jmenovali ELF A RITCHIE BLACKMORE. Kdyby-
chom to udělali, bylo by to přímo stupidní. Byl to 
Ritchieho projekt. On chtěl založit jinou kapelu než 
Deep Purple. Měl jasnou představu o tom, jak by 
to celé mělo vypadat. Cítil, že já jsem pro něj ten 
správný člověk, se kterým chce na svém projektu 
tvořit a který se má stát jeho zpěvákem. Ostatní 
členové kapely ELF tam byli hlavně proto, že jsem 
na tom trval já. Řekl jsem Ritchiemu, že do jeho 
projektu rád půjdu, ale chci kluky s sebou. Jsou to 
mí kamarádi, se kterými jsem vyrůstal. Nemohl 

“Vždy jsem víc věřil sám v sebe  
než v cokoliv jiného.“
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jsem se k nim zničehonic otočit zády a jít za lep-
ším. Řekl jsem mu: „Půjdu do toho, když vezmeš 
baskytaristu, bubeníka a klávesáka.“ Ritchie si klu-
ky hodně oblíbil jako lidi i jako muzikanty, takže s 
tím souhlasil. Určitě si nemyslím, že jsme se měli 
jmenovat ELF RITCHIEHO BLACKMOORA. Hodně 
lidí se na to dívá tak, že se k nám přidal, ale takhle 
to stejně fungovalo. 

S ELF jste vydali dvě skvělé desky, ale tehdy jste 
nedosáhli velkolepějšího úspěchu. Věřil jsi, že by 
se to stalo později? 
Myslím, že kdybychom pokračovali, byli bychom 
úspěšní. Pravděpodobně ne tak úspěšní jako s 
RAINBOW, ale kdo ví. A to je přesně to, co musíš 
dělat. Musíš pořád hrát, musíš se neustále učit své 
řemeslo a trefit se do noty publika. Bylo to samo-
zřejmě snazší s Ritchiem Blackmoorem než bez něj. 
To určitě způsobilo tu odlišnost. Ritchie měl spous-
tu fanoušků z dob Deep Purple. Měli jsme již také 
vytvořené své publikum předtím, než tohle všech-
no začalo. S Ritchiem to šlo snadněji, bez něj by to 
bylo mnohem obtížnější. Stejně jako je to obtížné 
pro všechny mladé kapely, které makají a makají. 
Některým se povede někam dostat, jiným ne. Stej-
ně ale věřím tomu, že bychom byli úspěšní. Možná 
že ne v tehdejší sestavě ELF, ale byli bychom. 

Co pro tebe znamená období od „Rainbow Rising“ 
do „Long Live Rock´n´Roll“? 
Všechna období jsou skvělá. Nelituji ničeho, co 

se kdy odehrálo v mém životě. Stejně jako nelitu-
ji žádné spolupráce s lidmi, se kterými jsem kdy 
spolupracoval. S většinou těch, se kterými jsem 
spolupracoval, jsem se dostal do problémů velmi 
zřídka. Dokázal jsem si udržet výborné vztahy tak-
řka se všemi. V RAINBOW se samozřejmě odehrá-
la spousta věcí. Lidé přicházeli a odcházeli, včetně 
mě nakonec. Bylo to těžké. Bylo obtížné vidět, jak 
je někdo, s kým jsi hrál rok nebo dva najednou vy-
kopnut z kapely. Byla to Ritchieho kapela, takže 
tahle rozhodnutí byla stejně na něm. Takové věci 
jsou těžké, ale z hlediska zkušeností to byla škola 
k nezaplacení. Mít možnost tvořit s někým jako je 
Ritchie a učit se skládat způsobem, který pro tebe 
není moc pohodlný a následně být schopen uspět, 
to pro mě byla obrovská výzva. Díky němu jsem 
se jako muzikant hodně zlepšil. Samozřejmě jsme 
zažívali spoustu věcí, které se tehdy dělali, jako 
vyhazování televizí z oken hotelových pokojů, za-
palování aparátu baskytaristy nebo se před tebou 
z ničeho nic objevila nějaká nahotina, když jsi vy-
stupoval. Užívali jsme si všechny tyto malé, úžasné 
věci, které se staly. Užili jsme si spoustu srandy. 
Všechny zážitky byly skvělé. Pořád jsme byli na hra-
ně, protože jsme nikdy přesně nevěděli, co dalšího 
Ritchieho napadne. Ale tohle je přesně to, co dělá 
život více vzrušující, než ním jen proplouvat. Byla 
to pro mě úžasná doba. Znovu opakuji, všechny 
zkušenosti byly skvělé včetně šance učit se novým 
věcem. A další důležitá věc je, že mi přišli do života 
lidé, které mám rád. Myslím další muzikanti. 
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Všude se uvádí, že důvodem tvého odchodu z 
RAINBOW bylo tvé a Ritchieho rozdílné hudební 
směřování. Nebyl taky trochu problém v tom, že 
je Ritchie hodně komplikovaná osobnost a není 
snadné s ním vyjít? 
Ne, to si nemyslím. Myslím, že my všichni od sebe 
odháníme lidi díky našim osobnostem bez ohledu 
na to, jestli je člověk dobrý, nebo špatný. Myslím, že 
se to muselo stát, protože Ritchie sám sebe popsal 
jako hudebního upíra. To řekl on, ne já! Řekl, že z 
nich vysaje všechnu krev i talent a potom se prostě 
zaměří na další tělo. A přesně to dělá. Někdy tě to 
staví do pozice, kdy si kladeš otázku, jestli jsi další 
na řadě právě ty. Já jsem se toho ale opravdu nikdy 
nebál. Nedovolil jsem této části Ritchieho osobnos-
ti mít na mě vliv. Protože jsem vždy věděl, že pokud 
nebudu hrát s ním, budu hrát s někým jiným. Jsem 
dobrý a jsem si toho vědomý. Znám svoje možnos-
ti, takže jsem v tom nikdy neviděl problém. Vůbec 
z takových věcí nemám strach. Odešel jsem nebo 
abych to lépe vyjádřil, byl jsem odejit, protože jsem 
nesdílel hudební vkus Ritchieho, na který vsadil. 
Chtěl se zaměřit více na pop a předělávat skladby 
jiných interpretů. Cítil jsem, že jsme kapelu vytvo-
řili v klasickém duchu středověku a najednou jsme 
měli zničehonic hrát pop. To nebylo něco, co bych 
si přál. Neskládám zamilované songy. Bylo zřejmé, 
že jsem nebyl spokojený s jeho dalším hudebním 
směřováním. A on pravděpodobně nebyl spokoje-
ný s tím, že jsem nehodlal následovat jeho kroky. 
To byl, jak už jsem řekl, konec naší spolupráce. O 

tom byla naše hudební rozdílnost. Samozřejmě 
se mu v popu povedlo dosáhnout obrovského ko-
merčního úspěchu, ale nemělo to nic společného s 
tím, co jsem chtěl dělat já. Vždycky jsem chtěl hrát 
do hloubky tvrdší a tvrdší hudbu v její pestré škále 
žánrů. Víc mě lákaly věci, které jsme později hráli s 
Heaven And Hell, Black Sabbath nebo během éry 
mé kapely DIO. Toho bych v RAINBOW nedocílil. 
Ritchie následoval svůj směr, ale vůbec nešlo o nic 
osobního. Proti Ritchiemu vůbec nic nemám. Ten 
chlápek je génius a já mu nepřestanu děkovat za 
příležitost, kterou mi dal. Před tím jsem opravdu 
nic neznamenal. Vzal mě do RAINBOW a spolu 
jsme udělali, co jsme udělali. Samozřejmě jsem se 
hodně posunul. Myslím si, že Ritchie je úžasná lid-
ská bytost a rozhodně je génius. Nikdy jsem s ním 
neměl žádný problém v osobní rovině. 

Nabídka od Black Sabbath přišla několik měsíců 
po tvém odchodu z RAINBOW. Co si dělal celou 
dobu a jak to vlastně s Black Sabbath všechno 
začalo? 
Oslovil jsem kluky, abychom společně obnovili 
ELF, takže jsem se nějakou chvíli věnoval tomuhle. 
Myslím, že v nejtěžších chvílích volíme vždy to, v 
čem se cítíme nejbezpečněji. V té době jsem ještě 
bydlel na východním pobřeží USA v Connecticutu, 
kam jsme se přestěhovali s RAINBOW. Po čase už 
jsem to tam nedával, a tak jsme se opět přestěho-
vali zpět do Los Angeles. Z toho se mezitím stalo 
centrum hudebního dění a žili tam všichni lidé z 

“Dost brzy jsem si uvědomil, že nebe  
a peklo jsou místa, kde se nacházíme nyní.  
Vytváříš si vlastní nebe anebo jednoduše 

musíš projít peklem. A až to jednoho  
dne skončí, tak to prostě skončí!“
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hudební branže. New York byla spíše uzavřená ko-
munita, kde nebylo příliš mnoho šancí na hudbu, 
kterou jsem chtěl dělat, ani muzikanti, se kterými 
bych chtěl hrát. Ostatní členové kapely se pře-
stěhovali se mnou. Začali jsme makat na nových 
věcech a usilovat o další cíl. Ve stejné době jsem 
dostal nabídku od chlápka jménem Al Kooper. Al 
kdysi hrál v kapele Blues Project a také založil Blo-
od, Sweat & Tears a Tubes. Na kytaru u něj hrál 
Jeff „Skunk“ Buxter z kapely The Doobie Brothers a 
na bicí tehdejší bubeník Little Feat. Dali jsme tedy 
znovu dohromady kapelu ELF s muzikanty, se kte-
rými jsem se znal již z New Yorku. Věnoval jsem se 
současně dvěma projektům, kapele ELF a projektu 
s Al Kooperem, V tomto bodě mého života jsem 
se setkal s Tonym Iommim v klubu The Rainbow. 
Už když jsme se setkali poprvé, mluvili jsme spolu 
o možnosti společně založit kapelu. Já, Tony a Bill 
Ward. Nebylo rozhodnuto o baskytaristovi. Pro-
bírali jsme různé možnosti, když jsme se potkali 
osobně a Tony mě pozval na návštěvu do domu v 
Beverly Hills, ve kterém bydleli. Ve stejném domě 
měli i zkušebnu, protože zrovna pracovali na albu 
k jejich desátému výročí. Když jsem dorazil, Tony 
mi ukázal studio a vzal do ruky kytaru. Zahrál mi 
jednu akustickou věc a zeptal se mě, jestli bych s 
tím nemohl něco udělat. Požádal jsem ho o pár mi-
nut, protože jsem věděl, že mohu. Zalezl jsem si do 
rohu a dal jsem dohromady část skladby a vrátil 
jsem se zpět. A bylo to. První skladba, kterou jsme 
společně napsali, byla „Children Of The Sea“. Tony 

v ten moment řekl ostatním, aby Ozzy odešel, že 
chce hrát se mnou. A to se také stalo. Chtěl dělat 
něco jiného. Tak začala moje éra s Black Sabbath. 

Jak reagovali ortodoxní fanoušci Black Sabbath, 
když jsi začal zpívat věci po Ozzy Osbournovi? 
Bylo to ok. Zhruba prvních dvacet koncertů jsem si 
všiml, jak fanoušci zvedali prst, když mě viděli na 
pódiu a nechovali se zrovna mile. Oponoval jsem, 
že jsem se neprosil, abych zpíval zrovna tyhle sklad-
by. Samozřejmě se tak nechovali všichni, ale někte-
ří byli zjevně zarytí fanoušci Sabbath a Ozzyho. Ne-
hodlali akceptovat nikoho jiného. Po těch dvaceti 
koncertech se to najednou zničehonic uklidnilo a 
od té doby se nestal jediný problém. Ohlasy začaly 
být výborné. Myslím, že důvodem byla hlavně des-
ka „Heaven And Hell“, která byla prostě výborná a 
všechny skladby na ní byly skvělé. Výborná sym-
bióza pro to vyrazit na turné a hrát pouze jejich 
staré věci, které nazpíval Ozzy a vyrazit na šňůru 
s novým zpěvákem i novým materiálem. Byli jsme 
si opravdu jistí, že máme v ruce výbornou desku, 
kterou budou chtít lidé slyšet. Znovu opakuji, vše 
bylo v rovnováze a skvěle to zafungovalo, což mi 
mnohé velmi usnadnilo. 

V nějakém starším interview s tebou jsem četla, 
že Ozzyho neobdivuješ jako zpěváka, ale vážíš si 
jeho osobnosti…
Ne, jako zpěváka ho opravdu neobdivuji. Jsou jiní, 
které opravdu obdivuji. Ale proto, že ho neobdi-

INTERVIEW
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vuji já to neznamená, že není dobrý v tom, co dělá. 
Evidentně na jeho zpěvu není nic špatného, ani na 
způsobu jakým drží melodii. Jen z mého pohledu 
nejde o zpěváka, jakým bych si přál být já sám. To 
je všechno. Neznamená to, že ho nemám rád nebo, 
že bych si myslel, že je špatný zpěvák. To si nemy-
slím vůbec. Pro mě pouze nepředstavuje vzor, za 
jaký považuji například Chrise Cornella. Chris je 
úžasný zpěvák a s Ozzym ho nemohu srovnávat. 
Ti dva jsou tak rozdílní jako noc a den. Opravdu 
to není o tom, že bych ho neměl vůbec rád. Jen si 
nemyslím, že by patřil mezi nejlepší zpěváky. Co se 
týká jeho osobnosti, myslím, že je to dobrý člověk 
a já s ním nemám žádný problém. 

Už jsi zmínil desku „Heaven And Hell“, která se 
stala naprostou klasikou a je považována za 
jednu z nejlepších a zásadních v rockové historii. 
Jak vzpomínáš na dobu, kdy jste „Heaven And 
Hell“ nahrávali, a na atmosféru při nahrávání? 
Tak to si pamatuji naprosto přesně. Bylo to pro 
nás hodně náročné období. Jak jsem již řek, Ozzy 
byl pryč. Já jsem již měl vlastní dům v Los Angeles, 
ale ostatní, Tony, Bill a Geezer, měli stále bydliště 
v Anglii. Bydleli ve stejném domě, kde jsem s nimi 
napsal první skladbu. Jednoho dne jsme v tom ba-
ráku zkoušeli a zrovna jsme chtěli vyrazit někam 
na čaj, když někdo zaklepal na dveře. Byli to stěho-
váci. Začali vynášet veškerý nábytek, protože vše-
chen nábytek v domě byl pronajatý. Náš tehdejší 
manažer Don Arden se rozhodl s námi ukončit 

spolupráci, takže nám nechal vystěhovat veškeré 
vybavení z baráku. Nezůstalo tam vůbec nic. Do-
stali jsme se do velmi tíživé situace. Byli jsme bez 
manažera a bez finančních prostředků. Měli jsme 
za sebou zhruba dva týdny nahrávání ve studiu v 
Los Angeles. Nejdříve jsme přemýšleli, že tam zů-
staneme. Nakonec jsme se ale rozhodli, že bude 
nejlepší odtamtud odjet a dokončit desku jinde. 
Odjeli jsme na Floridu a nahrávali jsme ve studiu 
Criteria. V poměrně krátké době jsme se dokázali 
znovu postavit na nohy a najít nového manažera. 
V penězích jsme se zrovna nekoupali, ale byli jsme 
v pohodě a užívali jsme si to. Skládali jsme úžasné 
skladby. Myslím, že jedna z věcí, proč je to album 
tak výborné, je také to, že trvalo hodně dlouho, než 
jsme ho dokončili a také kvůli problémům, kterým 
jsme museli čelit, abychom ho celé zkompletovali. 
Byli jsme na něj velmi hrdí a díky všemu, čím jsme 
museli projít, jsme si mnohem víc užívali úspěch. 
Na Floridě jsme dokončili celé album s výjimkou 
jedné písně. Potom jsme museli odletět do Anglie, 
protože Billovi zemřel otec. Tony, Geezer a já jsme 
odjeli na Kajmanské ostrovy, kde jsme mezitím na-
psali skladbu „Neon Knights“. Po pohřbu Billova 
otce jsme jeli do studia v Paříži, kde jsme nahráli 
„Neon Knights“ a kde nemluvil nikdo anglicky, pou-
ze francouzsky. Nikdo z nás francouzsky neuměl, 
takže opět vyvstal další problém. Nakonec jsme to 
nějak zvládli a konečně jsme to měli hotové. Celé 
to trvalo pravděpodobně víc než rok. Ještě jednou 
chci zdůraznit, že ta deska je skvělá hlavně díky 

“Nelituji žádné spolupráce s lidmi,  
se kterými jsem kdy spolupracoval. 

S většinou těch, se kterými jsem  
spolupracoval, jsem se dostal do problémů 

velmi zřídka. Dokázal jsem si udržet  
výborné vztahy takřka se všemi.“
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všemu, co jsme museli překonat, abychom jí vů-
bec nahráli. Nebylo to snadné, ale stejně jsme si to 
užívali. Milovali jsme skladby, které jsme společně 
složili a mě hrozně bavilo s nimi hrát. Měl jsem je 
moc rád, dali mi spoustu prostoru tvořit přesně to, 
co mě baví. To je to, o čem jsem mluvil již před tím. 
Chtěl jsem do mé tvorby přinést něco temnějšího 
a víc heavy. Nemohl jsem si přát nikoho lepšího, s 
kým bych tvořil. Bylo to úžasné a to je přesně ten 
důvod, proč jsem do toho šel s nimi do třetice zno-
vu. Protože je mám také rád jako lidi. Je neuvěřitel-
ně příjemný pocit skládat způsobem, jakým chceš 
a s lidmi, kteří věci cítí stejně jako ty. 

Společně s Black Sabbath jsi ještě nahrál další 
album „Mob Rules“ a z tohoto období vyšel poté 
i živák „Live Evil“, pak jsi z kapely odešel. Co se 
tedy mezi vámi stalo, když popisuješ, jak jste si 
rozuměli jako lidé a kdy ti vyhovovala spolupráce 
s těmito muzikanty? 
S hudbou to nemělo nic společného. Byla to doba, 
kdy se začalo všude kolem dít hodně špatných věcí. 
Nejvíc nebezpečné byly drogy, které samozřejmě 
úplně mění lidi a jejich postoje. A přesně tohle se 
dotklo i Black Sabbath. Kapela neměla deset let 
úspěch. Najednou vyšlo album „Heaven And Hell“, 
které slavilo gigantický úspěch. Úspěch byl znovu 
zpět a s ním i peníze. Peníze přitahují různé lidi, 
kteří se kolem tebe začnou motat, pokud jim to 
dovolíš. Potom záleží na tvém rozhodnutí. A to je 
to, co se stalo. Někteří se rozhodli věřit věcem, kte-

ré nebyly pravdivé. Tím to skončilo. My nechceme 
být s tebou a ty nechceš být s námi. Když jsme se 
potom dali znovu dohromady, pořád to ještě vise-
lo ve vzduchu. V současnosti jsme snad všichni už 
konečně dospěli. Už nejsme tak hloupí. Konečně 
spolu komunikujeme, což jsme nikdy před tím ne-
dělali. Komunikovali jsme pouze prostřednictvím 
hudby. Nedělali jsme mnoho věcí společně, pro-
tože jsme ani nemuseli. Nyní se na sebe díváme 
způsobem, jakým jsme se měli rádi úplně na začát-
ku. Jsou to lidé, se kterými bys nikdy nehrál, pokud 
se mezi sebou především nemáte rádi. Vše spolu 
probíráme a příliš dopředu neplánujeme. Protože 
pokud si naplánuješ věci na dva roky předem a po-
tom se to po šesti měsících zbortí, kapela se znovu 
rozpadne. Vše znovu vybouchne. Hodně jsme teď 
zpomalili a přináší nám to momentálně mnoho 
radosti. Pro mě to bylo vždy hlavně o hudbě a o 
faktu, že se s těmito lidmi cítím velmi svobodný a 
mohu tvořit cokoli chci. 

Spolupracoval jsi se dvěma kytarovými velikány, 
Ritchie Blackmorem a Tony Iommim. Oba jsou 
naprosto rozdílní kytaristé i osobnosti. Když 
porovnáš spolupráci s nimi, jaké zásadní rozdíly 
vnímáš? 
Myslím, že Tony rozhodně přemýšlí víc z pohledu 
sólisty. Jeho kytara je jeho hlas. Myslím, že vždycky 
věděl, že se Ritchie trochu nudil, když musel vystu-
povat jako rytmický kytarista. Tony je jeho pravý 
opak. Je to rytmický kytarista. Je to nejlepší rytmický 
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kytarista, jakého jsem ve svém životě slyšel. Nikdo 
další jako on není. Kytaru žere, je úžasný. Z Tonyho 
se nyní stal i pekelně dobrý sólista. Jsem ohromen 
vším, co teď hraje. Předtím jsem si vždycky myslel, 
že Ritchie je lepší sólista než Tony. Myslím proto, 
že jsou tak rozdílní. Nemůžeš je porovnávat. Rit-
chie disponuje z hudební perspektivy obrovskými 
znalostmi o svém nástroji. Tony má také znalosti, 
ale Ritchie je opravdu odborník a má nastudované 
mnohem více o klasické hudbě. To ho od Tonyho 
také velmi odlišuje. Občas se pouští do kousků, 
které až děsí. Ne že by to Tony nedělal, ale úplně z 
jiné perspektivy. Řekl bych, že jsou opravdu velmi, 
velmi výjimeční. Není možné o kterémkoliv z nich 
říct, že je lepší než ten druhý, protože oba vyzařu-
jí něco velmi unikátního. Myslím, že Tony je kom-
plexní kytarista a Ritchie je prostě virtuoz. Tohle je, 
myslím, ten zásadní rozdíl. 

Jak obtížné pro tebe bylo dát dohromady svou 
sólovou kapelu po tvém odchodu z Black Sabbath? 
Začátky nebyly jednoduché a řeknu ti proč. Z Black 
Sabbath odešel kromě mě i Vinny. Protože jsem 
měl v plánu založit kapelu, rozhodli jsme se pokra-
čovat spolu. Vinny a já, ale neměli jsme kytaristu 
ani baskytaristu. Chtěl jsem kytaristu z Anglie, pro-
tože jsem s nimi hrál v přechozích třech kapelách 
včetně RAINBOW i Black Sabbath. Líbí se mi myš-
lení Angličanů a to, co jejich kytaristé ze sebe vy-
dávají. Vyrazili jsme tedy do Anglie hledat kytaristu 
a žádného jsme nemohli najít. Dokonce jsme se 

jednoho dne ocitli v reggae klubu. Nevěděli jsme 
ani proč, ale prostě to tak dopadlo. Jenže to stejně 
nezabralo. Dva dny předtím, než jsme měli odjet z 
Anglie, jsem potkal Jimmyho Baina, který se mnou 
hrál v RAINBOW a potom samozřejmě i v kapele 
DIO. Řekl jsem mu o své nové kapele a zeptal se, 
jestli neví o nějakém dobrém kytaristovi. Vzal nás 
do hotelu a pustil nám nahrávky dvou, o kterých 
věděl. Jedním z nich byl John Sykes, v té době hrál 
u Tygers Of Pan Tang, a druhý se jmenoval Vivian 
Campbell. Hodně nás zaujal Vivian a chtěli jsme 
ho poznat. Vivian byl právě v Irsku. O den později 
jsme za ním letěli a pronajali jsme si tam zkušeb-
nu. Jimmy jel s námi a vzal i potřebný aparát. Ji-
mmy se již považoval za člena kapely a já jsem s 
ním již také počítal. Najednou jsme zničehonic měli 
kompletní sestavu. Byli jsme čtyři lidé, kteří spolu 
dokonale ladili po hudební stránce. Tímto momen-
tem skončila problémová počáteční fáze. Je něko-
lik věcí, kterými si usnadňuji život. Jako například, 
že jsem měl předem připravených několik skladeb, 
které jsem pro kapelu složil dřív, než jsme jí založili. 
Byly to písně „Holy Diver“ a „Don´t Talk To Stran-
gers“. Měl jsem tyhle dvě věci, o kterých jsem byl 
přesvědčený, že jsou hodně dobré. O to byla naše 
situace jednodušší, protože jsme už měli předsta-
vu o tom, co budeme dělat dál. Když jen tak založíš 
kapelu a nemáš nic v ruce, něco z toho ve zkušeb-
ně po čase vyleze. Ale pokud máš předem směr a 
máš skladby, o kterých víš, že jsou dobré, přesně 
tohle nám, myslím, tenkrát pomohlo dát věci rych-
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leji do pohybu. Nakonec to nebylo zase tak složité 
dát kapelu dohromady. 

Albem „Holy Diver“ jsi přesně definoval to, co 
se od Ronnieho Jamese Dia a jeho kapely dá v 
budoucnu očekávat. Tahle deska ti přinesla 
obrovskou pozornost, úspěch a spoustu nových 
fanoušků. S RAINBOW a Black Sabbath jsi byl 
samozřejmě úspěšný již před tím, ale co pro tebe 
znamenalo dosáhnout takového úspěchu se svou 
první sólovou kapelou? 
Bylo to skvělé. Kdyby mě to nebavilo, tak bych do 
toho nešel. Byla za tím hodně tvrdá dřina. Něco ta-
kového se může podařit opravdu jen tehdy, když 
tomu věnuješ dostatek času a nepřijdeš s něčím 
jen tak ze dne na den stylem, koukněte na to, tohle 
je naše deska. Nepracovali jsme na ní příliš tvrdě 
a nejsme do práce příliš ponoření… Vím, co to ob-
nášelo vydat desku. Když to bylo venku, více jsme 
doufali v to, že někoho osloví než abychom řešili, 
jaké máme štěstí, že máme úspěšnou desku. Bylo 
to zvláštní, ale fungovalo to. 

V 80. letech jsi byl obviněn z vyznávání Satana 
kvůli uměleckému jménu (DIO – podle člena 
americko-italské mafie Johnnyho Dia, pozn. 
autora), které sis zvolil, logu kapely a taky kvůli 
obalům tvých desek. Jaký dopad mělo tohle na 
tebe osobně a na celou kapelu? 
Na mě osobně to nemělo nikdy žádný dopad, a 
pokud jde o kapelu, tak jsme si díky tomu akorát 

získali ještě větší pozornost. Bohužel jsem během 
své kariéry mluvil se spoustou lidí, kteří mi říkali, 
že jim rodiče zabavili třeba desku „Holy Diver“, na 
které vyrůstali, protože v tom viděli zlo. Když ale 
mladým lidem něco zabavíš a zakazuješ, tím víc to 
pak chtějí mít. V tomhle slova smyslu to zafungova-
lo dokonale. Nikdy jsem neměl se svou kapelou nic 
takového v plánu. Jméno DIO jsem poprvé použil, 
když mi bylo devět nebo deset let. Nešlo mi o to 
poukazovat na Boha a vytvářet ďábelské obaly. To 
vůbec ne. Nikdy mě nepřitahovaly extrémy a nikdy 
jsem nikoho nenabádal k věcem jako uctívat Sata-
na nebo se modlit před Bohem. Lidé si snadno vy-
tvoří vlastní představu. Prostě to jen zafungovalo 
se jménem DIO. Když jsem přišel s názvem DIO, 
vůbec jsem nepřemýšlel o konkrétním Bohu. Ni-
kdy bych něco takového neudělal. Nikdy bych sám 
sebe nenazýval Bohem. Nemám takové ego. Pro 
tenhle důvod jsem to rozhodně nedělal. Myslím, že 
to vše dohromady jednoduše zafungovalo. Zvláště 
spojení Black Sabbath a DIO. Vypadalo to, že to do 
sebe dokonale zapadlo. 

Hodně ses proslavil také díky svým koncertům, 
jejichž součástí byla show plná pyrotechniky 
a detailně propracované pódiové scény a v té 
době jistě patřila mezi nejdokonalejší v celém 
hudebním průmyslu. Kdo přišel se všemi těmi 
nápady pro tvá vystoupení? 
Byla to moje manželka a manažerka Wendy Dio. 
My dva jsme společně pracovali na všem od po-

INTERVIEW
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čátku mého projektu s kapelou DIO. Míním tím 
naprosto vše od založení kapely a všeho kolem. 
Měli jsme spoustu velkých vizí a jednoduše jsme 
se rozhodli zrealizovat je. Vše dohromady dáva-
lo smysl. Obal alba, který stejně fungoval. Album 
samo o sobě bylo důležitou součástí prvního kon-
certu, který jsme odehráli. Na turné k „Sacred He-
art“ jsme měli na scéně draka, protože na obalu 
alba je drak, který drží křišťálovou kouli. Potom 
jsme udělali egyptský set. Na pódiu jsme postavili 
velkou pyramidu, a když spadl její vrch, odkryly se 
bicí, ze kterých vylezlo několik tříhlavých hadů s 
plameny v očích. Pořád se to rozvíjelo dál a dál… 
A takhle jsme pořád něco vymýšleli a snažili se re-
alizovat naše představy. Nikdy jsme si nepřestali 
představovat, co dalšího bychom mohli použít, a 
jen jsme vždycky hledali vhodné lidi, kteří by nám 
to pomohli celé přenést na scénu. Stálo to sice 
hodně peněz, ale připadalo nám to fér vůči fa-
nouškům kapely DIO. Byli vždy tak oddaní a také 
utratili mnoho peněz za naše desky. Takže si od 
nás zasloužili víc, než abychom jen přišli a hráli 
na pódiu, kde nebude kromě kapely nic dalšího. 
Myslím, že jsme tím uspěli i v době, kdy lidé za-
čali říkat, že jsou unavení obrovskými pódiovými 
produkcemi. Chtěli vidět jen hrát kapelu. Tomuh-
le jsem nikdy nerozuměl, protože si myslím, že 
by naživo mělo být vše pestřejší a větší. S tímhle 
jsem nesouhlasil, ale provedení našich koncertů 
vyplynulo z naší komplexní práce a navazovalo 
na představu Wendy, mou představu a představu 

úžasných lidí, které jsme dali dohromady. Můžeš 
realizovat cokoliv, pokud to zaplatíš. 

Situace na hudební scéně se výrazně změnila 
začátkem 90. let, kdy se středem zájmu stal 
grunge. Pro spoustu rockových a metalových 
kapel bylo toto období hodně těžké. Ty jsi ale 
pořád vydával alba, neustále absolvoval úspěšná 
turné a pořád měl velmi silnou fanouškovskou 
základnu. Jak si tohle vysvětluješ? 
Myslím, že nejdůležitější byl fakt, že jsme se nikdy 
nezastavili a pořád jsme pokračovali dál. A tohle je 
přesně to, co musíš dělat. Za prvé pokračuješ pro-
to, že miluješ svou práci. Za druhé musíš pokra-
čovat proto, že pokud nebudeš, přijdeš i o ty nej-
oddanější lidi. Nebyly to jen kapely, které musely 
neustále cestovat, ať už kvůli grunge nebo čemu-
koliv jinému, co se pokoušelo získat svou pozici. 
Museli to být i fanoušci, kteří byli nuceni neustále 
cestovat. Neměli tehdy na výběr tolik muziky, kte-
rou měli rádi. Na turné neustále udržuješ kontakt 
se stejnými lidmi. Myslím, že vždy respektovali 
tento druh loajality. Pořád jsme se snažili jezdit za 
nimi kamkoliv. A to je jeden z důvodů, proč zůstali 
fanoušci tak neuvěřitelně věrní kapele DIO v prů-
běhu všech těch let. A jak jsem již řekl - my hraní 
milujeme a hrát pro lidi je velmi důležité. 

V roce 1992 jsi vydal další desku „Dehumanizer“ 
s Black Sabbath. Byla tahle spolupráce myšlená 
tak, že spolu natočíte jedno album a ty budeš 



“Stálo to sice hodně peněz, ale připadalo 
nám to fér vůči fanouškům kapely DIO.  

Byli vždy tak oddaní a také utratili mnoho 
peněz za naše desky. Takže si od nás zasloužili 

víc, než abychom jen přišli a hráli na pódiu, 
kde nebude kromě kapely nic dalšího.“
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dál pokračovat se svou kapelou DIO, anebo jste 
zkoušeli najít způsob, jak to spolu opětovně 
zkusit, ale ono to znovu nevyšlo? 
Měli jsme v plánu pokračovat spolu. Bavilo nás to 
a na desce „Dehumanizer“ se nám společně praco-
valo výborně. Bylo skvělé být opět spolu. Tentokrát 
měl konec úplně jiný důvod. Možná bychom společ-
ně vydrželi mnohem déle, kdybychom nemuseli če-
lit situaci, kvůli které jsem musel odejít z kapely. Na 
posledním koncertu našeho turné k „Dehumanizer“, 
které končilo v Los Angeles, mi bylo řečeno, že ode-
hrajeme dva koncerty, kde budeme jako předsko-
kané pro kapelu Ozzyho Osbournea. Odmítl jsem 
na těchto akcích vystoupit, protože jsem měl pocit, 
že jediný důvod, proč se to má celé odehrát, byl 
ten, že chtěli oznámit reunion. Nějakou dobu před-
tím Ozzy nakydal spoustu špíny na všechny členy 
kapely. Nechtěl jsem být toho součástí. Takže jsem 
to odmítl a důsledkem mého odmítnutí bylo, že to 
udělali dost nečistě z důvodu, který jsem již uvedl. 
Chtěli oznámit reunion, a to také nakonec udělali. 
Nakonec jim tyhle dva koncerty odzpíval Rob Hal-
ford a přesně, jak jsem správně předpokládal, ozná-
mili během nich reunion. A to byl pro mě konec a 
důvod, proč jsem tenkrát skončil u Black Sabbath. 
Říkal jsem, že bychom v sobě měli mít víc hrdosti 
než předskakovat Ozzymu. A protože jsem věděl, že 
se chystají oznámit pro ně důležitou novinu. 

Jak už jsme říkali předtím, 80. léta byla nejvíce 
příznivá pro metal, probrali jsme i to, jak to 

vypadalo v letech 90. Spousta lidí srovnává to, 
co se děje poslední léta na metalové scéně, s 
tím, jak to vypadalo v 80. letech. Jak vnímáš ty 
současné dění na scéně? 
Nic už nebude takové, jaké to bylo v 80. letech. Vní-
mám to dobře, protože je metalová hudba opět 
akceptovaná. Potvrzuje se tak staré pravidlo, že 
věci se dokola opakují. Je spousta muziky, kterou 
mají lidé stále raději a stejně tak ji naopak nemu-
sí. Je to věc socializování a nastavení společnosti. 
Záleží na tom, jak se díváš sám na sebe jako na lid-
skou bytost, jak žiješ v tomto světě a jak jsi šťastný. 
Přemýšlím nad politickou situací a také nad věc-
mi, jak čelit hrozbám nukleární války a podobných 
záležitostí. Možná proto je hudba v tomto období 
více ponurá. Lidé možná chtějí slyšet víc takových 
kapel. 

Poslední album „Master Of The Moon“ jsi se svou 
kapelou DIO vydal v roce 2004. Můžeme se těšit 
na vaši další desku? 
Ano, pracuji na další desce. Měla by se jmenovat 
„Magica“ a měla by mít další dvě části. Začal jsem 
na ní skládat věci v mezidobí, když jsme nedělali na 
ničem kolem HEAVEN AND HELL. 

Dočetla jsem se, že pracuješ i na své vlastní 
biografii. Kdy se jí dočkáme?
Pravděpodobně nikdy (smích). Pracuji na tolika 
věcech, že nevím, kdy se mi je povede dokončit. 
Možná to bude až za několik let. Mám hotovou asi 
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třetinu. Nemám vůbec čas to dopsat. Je to něco, na 
co se potřebuji pořádně soustředit, stejně jako když 
pracuji na nové skladbě. Mám spoustu hudebních 
aktivit. Přesto doufám, že se mi povede knihu 
dokončit. Teď si ale nemůžu dovolit zasednout ke 
stolu a psát třeba měsíc nebo dva v kuse. Až to 
bude hotové, myslím, že to bude dobré. Dokonce i 
mně samotnému se to líbí. 

Ráda bych zmínila tvé hostování na albu 
Queensryche – „Operation Mindcrime II“ ve 
skladbě „The Devious Doctor X.“ Není tak běžné, 
že hostuješ ostatním kapelám, proč ses rozhodl 
přijmout tuto nabídku? 
Znám se už hodně dlouho s Geoffem Tatem. Vlast-
ně od doby, kdy s námi byli Queensryche poprvé 
na turné někdy kolem roku 1986–1987. Znám sa-
mozřejmě celou kapelu, ale Geoffa asi nejvíc. Jejich 
manažer se spojil s mým manažerem a řekl mu, 
že by si Geoff přál, abych zazpíval část „Doktora X“ 
na desce „Operation Mindcrime II“. Geoff a já jsme 
víc přátelé než obchodní partneři. Chvíli jsem nad 
tím přemýšlel, ale čas jsem na to měl, tak jsem si 
řekl, proč ne. Letěl jsem do Seattlu a nahrál s nimi 
ve studiu svou část. Byla to pro mě hodně zajíma-
vá zkušenost. Šli jsme na jeden den do Universal 
Studia. Je to jako se všemi muzikanty. Nejdřív jde o 
jednu skladbu a myslíš že je to pryč. Když nahraješ 
jednu, tak bys jich nejraději nahrál deset. Queen-
sryche je výborná kapela. Byl jsem poctěn, že jsem 
toho mohl být součástí. 

Jak sám říkáš, věci se točí v kruhu. Před třemi 
lety jste se znovu spojili se členy Black Sabbath 
a ohlásili reunion pod názvem HEAVEN AND 
HELL. Jaké bylo pracovat po tak dlouhé době 
zase společně na novém materiálu a jaké vnímáš 
rozdíly, když porovnáš spolupráci v minulosti a 
nyní? 
Bylo to kouzelné. Všechno pro nás začalo kompi-
lací „Black Sabbath – The Dio Years“. Byli jsme po-
žádáni, jestli nemáme v zásobě nějaké věci, kte-
ré jsme udělali společně kdysi dávno, ale nikdy 
jsme je nevydali. Nic takového jsme k dispozici 
neměli. Takové věci neděláme. Když se skladby 
nepovedou, tak je nepoužijeme a nevracíme se 
k nim. Sice jsme nic takového neměli, ale dáva-
lo nám větší smysl, když nás požádali, abychom 
složili dvě nové skladby. Nedělali jsme společně 
na nových věcech víc než dvanáct let. Protože 
jsme nechtěli vydat jen další živák se stejnými 
starými songy jen z jiných míst, tak jsme se roz-
hodli do toho jít. Šlo jen o to napsat dvě věci. Jel 
jsem do Anglie do Tonyho studia a místo dvou 
věcí jsme složili tři. Tak snadné to bylo. Bylo to, 
jako bychom se vrátili zpět na stejné místo. Mu-
sel jsem znovu hrát na basu, což bylo skvělé. I 
my jsme byli ohromeni tím, jak nám to šlo rych-
le. Dvě skladby jsme napsali v průběhu jednoho 
týdne a třetí asi za čtyři pět dnů. A to byl začátek 
všeho. Musíš zjistit, jestli jsi v tom pořád dobrý, 
jestli si to užíváš a jestli jsi hrdý na to, co jsi vytvo-
řil. Potom si přeješ pokračovat a my jsme chtěli. 

INTERVIEW
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A tak vše začalo. Druhé album, tedy myslím prv-
ní album HEAVEN AND HELL – „Devil You Know“, 
vznikalo velmi moudře. Všichni přijeli ke mně 
domů do mého studia. Je to pouze demo studio. 
Složili jsme tam všechny skladby a nahráli jsme 
je tak, jak bychom je nahráli v běžném studiu, 
které bychom si eventuálně vybrali. Než jsme šli 
nahrávat desku, byli jsme skvěle připraveni. Pů-
vodně jsme plánovali zůstat ve studiu něco přes 
dva měsíce a byli jsme hotoví po třech týdnech. 
Šlo to velmi rychle. Tím nemyslím, že bychom zá-
měrně chtěli něco urychlit. Neplánovali jsme to 
a prostě se to tak stalo. V průměru jsme udělali 
jednu skladbu za týden asi proto, že mám po-
řád tolik nápadů. Já mám milion nápadů, Geezer 
je má, měli jsme z čeho vybírat. Tohle je jeden z 
důvodů, proč je celý proces jiný než v minulos-
ti. V letech, kdy jsme pracovali na „Mob Rules“ 
nebo „Heaven and Hell“, nikdo z nás neměl vlast-
ní nahrávací studio. Nikdo neměl laptop s profi 
nástroji. Nikdo neměl šanci jen zajít někam za 
roh a nahrát, co chtěl. Protože teď máme všichni 
vlastní nahrávací studia, strávili jsme hodně času 
skládáním každý zvlášť. Měli jsme stále víc a víc 
nápadů. Byl to skvělý proces. Měli jsme šanci 
hodně komunikovat a nemuseli jsme se odvra-
cet od sól, které jsme si sami vybrali. Těším se, až 
spolu budeme pracovat na dalších věcech. 
 
Patříš mezi nejvíce respektované osobnosti v 
hudební branži. Fanoušci, tví kolegové a novináři 

po celém světě tě považují za opravdovou 
legendu rock´n´rollu. Jak moc se ztotožňuješ se 
statusem ikony? 
Není to něco, co bych si kdy pro svůj život napláno-
val. Opravdu jsem po tom ani nikdy v mém životě 
netoužil. Vždy jsem se považoval za šťastlivce, pro-
tože jsem mohl hrát v kapele, vydělat dost peněz 
a díky tomu živit rodinu. Raději mít možnost dělat, 
co mě baví, než vstávat brzy a muset chodit každé 
ráno do práce. Na tohle jsem se nikdy necítil. Z to-
hoto pohledu je úžasné být vším tím, co jsi o mně 
řekla, protože nemusím pracovat od devíti do pěti. 
Nikdy jsem se nad nikým nepovyšoval. Protože já 
nemohu dělat všechny ty věci, které mohou dělat 
ostatní. Mám jedinečný talent. Můj otec mi říká-
val, když jsi myslíš, že jsi tak výjimečný, jsi schopen 
opravit auto? Samozřejmě jsem odpověděl, že ne. 
Jsi schopen opravit televizi? Ne. Jsi schopen opra-
vit telefon? Ne. Díky čemu jsi tedy lepší než ti, kteří 
jsou schopni tohle dělat? Je to jen malá životní lek-
ce, kterou mám stále na paměti, a navíc je to ne-
smírná pravda. Dívám se na sebe jako na někoho 
velmi, velmi šťastného, jako na toho, kdo dostal 
obrovský dar, který může využívat a navíc i mozek, 
o němž vím, jak ho správně používat. Ale to ze mě 
neděla lepšího člověka, než je kdokoliv jiný. Někdy 
je pro mě těžké přijmout všechna ta ocenění, kte-
ré si lidé přejí na mně vidět. Snažím se být pořád 
dobrý, to je všechno. A jsem opravdu šťastný, ale 
moc ti děkuji za ta krásná slova, která jsi mi řekla.
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Na hudební scéně působíš víc než 50 let. Jsi 
velmi kreativní a pořád máš co nabídnout 
jak fanouškům, tak svým hudebním kolegům. 
Máš přesto ještě nějaké cíle, kterých si přeješ 
dosáhnout a co tě nejvíce motivuje jít dál? 
Hudba je tím, kvůli čemu to všechno dělám a co 
mě nejvíce motivuje. Největší výzvou je poka-
ždé udělat další desku. Tohle je snad cíl všech 
muzikantů. Udělat nové album a vyrazit na další 
turné. Nevím, jak se dívat na to, kterak to pomí-
jí. Kdybych se na to díval takhle, obávám se, že 
bych dělal něco, co by mě nenaplňovalo stejným 
způsobem. Možná, že v nějakém bodě mého ži-
vota budu moct. Teď chci určitě dopsat knihu, 
na které pracuji. Potom bych chtěl prezento-
vat nějaké hudební nápady, které mám v hlavě 
spoustu let, a dokonce i nějaké nové. Zvláště s 
albem „Magica“, které bych si představoval tea-
trálněji pojaté. Potřebuji k tomu jen více prosto-
ru. Pokud mám mluvit o svých cílech, tak tohle je 
pravděpodobně jeden z nich. Možná se dostat i 
k filmové tvorbě nebo k muzikálu, ale nebýt he-
rec. Nechci udělat nic, co by mě brzdilo od toho, 
na čem pracuji nyní, což je další turné s kapelou 
DIO, které plánujeme, další turné a album HEA-
VEN AND HELL a také další deska DIO. A nako-
nec kniha. Mám toho tolik v hlavě, že ani nevím, 
jestli mám dost času na tak dlouhodobé cíle. Ale 
neobávám se o cíle. Můj cíl vždycky byl být tím 
nejlepším člověkem, jakým mohu být a nezůstat 
stát na stejném místě.

INTERVIEW
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