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rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!

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

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

Trubadúr ztracené generace
Pfiední ãeská socioloÏka prohlásila o lidech, ktefií se
narodili v padesát˘ch letech, Ïe je to ztracená generace.
Pfii tom pochválila ty star‰í, protoÏe pr˘ zaÏili je‰tû vliv
svobodného my‰lení a rozpl˘vala se nad mlad˘mi
jestfiáby, jak vpluli do trÏní ekonomie. Patfiím ke ztracené
generaci a mûl jsem spí‰ pocit, Ïe nám bylo nûco
ukradeno. Pamatuji se na dobu, kdy nám policie brala
psací stroje a kdy saxofonista od PlastikÛ se dostal do
‰atlavy jen proto, Ïe hrál na saxofón.  Pak pfii‰la doba
trÏní ekonomie a na‰e generace byla jaksi unavená,
aby se drala na svûtlo. Kulturní pracovník, pfiedstavitel
té star‰í vzdûlané generace, co psal pro Rudé právo,
zaujal místo ve Svobodné Evropû a bránil se, Ïe psal
pouze o váÏné hudbû.
Kytarista Radim Hladík nedávno fiekl, Ïe my jsme
vûdûli, co chceme fiíci, ale nevûdûli jsme, jak na to.
Dne‰ní generace ví jak na to, ale neví co má fiíci. Jednou
z mála skupin z té doby, která „pfieÏila“ jsou písniãkáfii.
AÈ jiÏ Ïili v exilu nebo doma, jejich písniãky stále hovofií.
A mezi nimi je stálicí Jaromír Nohavica. Pokud  nûkdo
hledal odpovûì na otázku, proã právû Jaromír Nohavica
dokázal naplnit sál Ukrajinského centra v Torontu, pak
to bylo proto, Ïe jeho písniãky hovofií k lidem jak doma,
tak v exilu. Po jeho koncertû byl takov˘ zájem o jeho
autogramy, Ïe jsme nestaãili udûlat slíben˘ rozhovor.
Nakonec v‰e dopadlo dobfie, nebylo to sice klasické
interview, ale otázky jsme za Jaromírem Nohavicou
poslali e-mailem a díky komunikaãním schopnostem
Martina Rejzka, kter˘ se zaslouÏil o tento koncert, se
nám podafiilo rozhovor je‰tû pfied uzávûrkou dostat do
tohoto ãísla.
ABE: V létû roku 1989 jste mûl koncert ve Vídni pro
emigranty, kterého se zúãastnil i Karel Kryl. Pfied
ãasem jste mûl koncert pouze z Krylov˘ch písniãek,
kter˘ pfiená‰el âesk˘ rozhlas. Mûli jste nûkdy i
spoleãné vystoupení a znal Karel Kryl va‰i úpravu
Jefiabin?
JN: S Karlem jsem vystupoval spoleãnû nûkolikrát. Byl
to pro mne vÏdy velk˘ záÏitek. Ve Vídni jsme si dokonce
zazpívali spoleãnû mou píseÀ Mávátka. Harmonikovou
úpravu Jefiabin Karel nesly‰el. Na heligonku jsem
zaãal pofiádnû hrát aÏ po jeho smrti. Doufám, Ïe by ho
neurazila.
ABE: Bob Dylan snad nejvíce ovlivnil folkovou
scénu ‰edesát˘ch let. Nov˘ dokumentární film Není
cesta domÛ v‰ak ukazuje pouze období od roku
1961 do roku 1966. Co tato doba pro vás znamená?
JN: Mne se tvorba Boba Dylana nedotkla. V druhé
polovinû ‰edesát˘ch let, kdy jsem se uãil na kytaru,
jsem umûl zpamûti Krylovy písniãky z Bratfiíãku zavírej
vrátka. S tûmi jsem sedával na „klepáãi“ na na‰em
porubském dvofie a hrál je kamarádÛm…
ABE:  KdyÏ se Bob Dylan objevil s elektrickou
kytarou, ozval se pískot a v˘kfiiky „Jidá‰!“ Nebyl
jste nûkdy v poku‰ení pouÏít také elektrickou kytaru,
bral byste to jako zradu folku?
JN: Typem kytary se folk zradit nedá.
ABE: Dal‰í postavou, která vás ovlivnila byl
kanadsk˘ básník Leonard Cohen, kter˘ se proslavil
svojí písniãkou Suzanne. Jednalo se o manÏelku
jeho pfiítele architekta. Bydleli v montrealském
pfiístavu a kdykoliv k nim pfii‰el, tak mu Suzanne

uvafiila ãaj s pomeranãi. Nejen vy, ale i tfieba Kryl
máte hodnû písniãek o dívkách. Skr˘vají se za nimi
vÏdy konkrétní  Ïeny? Jak se na to tváfií va‰e
manÏelka Martina, kdyÏ pfiijdete tfieba s písniãkou
pro Martinu II.?
JN: Má Ïena byla písní o Martinû velmi potû‰ena,
protoÏe tou první Martinou je Karlova pfiítelkynû a tou
Martinou II. je právû má Ïena. Nedá se ov‰em fiíci, Ïe
kaÏdá Ïenská postava má v mé písni konkrétní
pfiedobraz. Cesty inspirací b˘vají rÛzné. A daleko ãastûji
jsou to pfiíbûhy zaslechnuté, vidûné, tu‰ené, vymy‰lené.
To, Ïe si v nich posluchaã najde svou pravdu, je jen
dobfie.
ABE:  KdyÏ jsem pfied ãasem zpovídal Hanu
Hegerovou, fiekla, Ïe se jí z „mlad˘ch“ písniãkáfiÛ
líbí Jarek Nohavica. Kdo z mlad˘ch písniãkáfiÛ se
nejvíce líbí Jarku Nohavicovi?
JN: Jednoznaãnû Martina Trchová z Prahy.
AB:  V dobû, kdy jste byl v Kanadû vstfielil Marek
Heinz FinÛm tfietí branku, tím âeské republice pojistil
baráÏ. Pfiedposlední písniãka v Torontu byla o
fotbalu. Televizní kamery vás zachytili, jak fandíte
Baníku. Potû‰ilo Vás, Ïe to byl právû Marek Heinz,
kter˘ pochází z Ostravy. Máte nûkterého oblíbeného
fotbalistu, ãi dokonce oblíbeného fotbalového
básníka, jak byl naz˘ván tfieba Antonín Panenka?
JN: Mám sport rád jako takovy. Obdivuji kum‰t a
dovednost sportovcÛ a skrytou poezii v jednotliv˘ch
sportech. Ne v‰echny mne baví stejnû, ale co jsem
napfi. tady na cestách a mám na hotelu moÏnost,
kouknu na americk˘ fotbal. Jedineãn˘ sport. ·koda, Ïe
doma ho chytím aÏ v pozdních noãních hodinách. Na
druhé stranû mne hodnû zklamal baseball. Netu‰il
jsem, Ïe je to v pfiímém pfienosu tak ukrutná nuda.
Neb˘t reklam, nedalo by se na to koukat.

ABE: V roce 1990 jsem nav‰tívil Pavla Dobe‰e,
kter˘ mne pfiijal v tren˘rkách. Omlouval se za to, ale
já mu vysvûtlil, Ïe ho to naopak velice ctí a vyprávûl
jsem mu pfiíbûh o pfiíteli Kozlíkovi, kterému jeho
pfiítelkynû pfiikázala nosit slipy místo tren˘rek a jak
on podlehl. Dobe‰ na tuto tragickou událost
odpovûdûl  programov˘m manifestem a jiÏ pfií‰tí
nedûli vyhlásil na Lokotínû v Plzni na‰e: „Zpátky do
trenek“. Jedinû Dá‰a Vokatá mu tehdy odporovala,
Ïe má radûji muÏsk˘ho „bez“. Jeho dal‰í cédéãko
jiÏ má stejn˘ název „Zpátky do trenek!“. Zde v
Kanadû prolétla v Toronto Staru zpráva, Ïe syn P. E.
Trudeaua nosí slipy, zatímco syn Briana Mulroneyho
tren˘rky. Tuto otázku opût cudnû otevfiel reÏisér
Petr Zelenka v Roku ìábla a na základû této otázky
skupina âechomor dospûla k závûru, Ïe vás vÛbec
nezná. Mûla by se udûlat celonárodní diskuse o
tomto problému? Pomohlo by to k tomu, Ïe bychom
se jako národ více poznali?
JN: Dûkuji za inspiraci. Skvûl˘ nápad. Zkusím doma
rozpoutat velkou pfiedvolební debatu o trenkách a
slipech. Napfi. Modfií ptáci do tren˘rek. (To je jemná
naráÏka na ODS, která má ve znaku modrého letícího
ptáka.)
ABE: Co vás v Torontû pfiekvapilo, kromû toho, Ïe
jsou zde semafóry za kfiiÏovatkou?
JN: Bylo toho více, ale nechci si hrát na chytrého, kdyÏ
jsem v Torontu pobyl tak krátkou dobu.
ABE: Myslíte si, Ïe pfiijedete opût a kdy by to mûlo
b˘t nebo chcete poznávat dal‰í místa, která?
J.N.: Urãitû pfiijedu. Kdyby jen kvÛli tûm semaforÛm za
kfiiÏovatkami. Já si jich vÛbec nev‰iml. A to si fiíkám
básník.

Ale‰ Bfiezina
***

J. Nohavica v Torontu


