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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Hledání ztraceného svûta s Miro Îbirkou!
Atlantída

1. Zem pradávnych sºnk
v chladnom tieni tajomstiev
na mapách jej dávno niet
Zem pradávnych sºnk
nepozná‰ jej Ïalospev
a more nevydá viac ten svet
Pod hladinou spí kameÀ s tvárou naveky
v nehybnom tieni rias
a milenci sú si v tej hºbke vzdialen˘
s rukou sa míÀa vlas
® Len more cez brány ãias
Ïenie na brehy stºpy vºn
more cez brány ãias von vyná‰a stºpy vºn

2. Zem straten˘ch sºnk v oknách blúdia oãi r˘b
tam hlboko niet kam ujsÈ
zem straten˘ch sºnk v oknách blúdia oãi r˘b
hºadajú klúã od úst
Pod hladinou spí kameÀ tvár a testament
v nehybnom tieni rias
ãas ostal tam stáÈ oãami hviezd sa díva svet
v tej hºbke je nieão z nás

3. Nepovie nám v‰ak viac
kde m⁄tvy v Àom b˘vajú
nepovie nám v‰ak viac
ão mestá v Àom skr˘vajú

Text k Atlantídû mnû zÛstal na mysli po skonãení
koncertu asi nejpopulárnûj‰ího slovenského zpûváka
Miro Îbirky. Jeho poetiãnost znovu vynikla, kdyÏ jsem
si ho pfieãetl na internetu a mûl jsem chuÈ si nûkde
sehnat cédéãko a je‰tû jednou si tuto písniãku
poslechnout. Letos jsem si mohl vychutnat dvakrát
Îbirkovo umûní. Poprvé to bylo na plzeÀském festivalu
Finále, kdy hrál v dûtském muzikálu DéÏo Ursinyho
Neberte nám princeznú (z roku 1981). Podruhé pfii
koncertu v Ukrajinském stfiedisku v Christie Parku.

Zde láska mezi zpûvákem a publikem nebyla na první
pohled. Kulturnû vyhladovûlé publikum totiÏ milovalo
zpûváka dávno pfied tím neÏ se objevil s dvûma ãesk˘mi
hudebníky, kytaristou Janem Ponocn˘m a hráãem na
klávesy Janem Kofiínkem, na pódiu. Mnozí z divákÛ byli
v sále jiÏ hodinu pfied koncertem. Miro Îbirka vzápûtí
svou lásku opûtoval a byla ruka v rukávû. KdyÏ zazpíval
poetickou písniãku Múr na‰ich lások, tak nejednoho z
nás postihla jakási nostalgie nad nûãím, co je nenávratnû
pryã. V okamÏiku, kdyÏ zjistil, Ïe v sále je i nûkolik
KanaìanÛ, ktefií nerozumí slovensky zazpíval Beatles
a pak se vrátil ke svému slovenskému repertoáru. Miro
Îbirka vstoupil do svûta pop-music v druhé polovinû
osmdesát˘ch let a v popularitû dokázal konkurovat i
takov˘m hvûzdám jako je Karel Gott. Pfii tom v Torontû
vystupoval velice skromnû. Udûlal si ãas na své fanou‰ky
i na média. V krátkém rozhovoru jsme se ho zeptali na
období, kdy zaãínal:

ABE: Jak vzpomínáte na období BeatmenÛ a
Buttons, dvou bratislavsk˘ch skupin, které jsou
asi dnes jiÏ zapomenuté?

MÎ: Mám velice rád toto období a také zpûváka Dodo
·uhajdu. Pamatuji se, jak byli nesmírnû hrdí na to, kdyÏ
Rolling Stones vydali celkem neznámou desku, kterou
v‰ak já mám stále rád, Between the Buttons. V‰ichni v

Bratislavû si mysleli, Ïe  Buttons jsou kámo‰i s Rolling
Stones a oni se tváfiili jako kdyby tomu tak skuteãnû
bylo. Druhá legendární skupina Beatmeni spí‰e
inklinovali k Beatles. Zaãínali dfiív, oblékali se jako
Beatles, pfiipomínali je ve v‰em, coÏ bylo na tu dobu
fantastické. Z nich se oddûlil DéÏo Ursiny, s typick˘m
autorsk˘m rukopisem, kdy neustále vym˘‰lel disonantní
akordy. Vytvofiil skupinu The Soulmen, tím se pfiipodobnil
spí‰e skupinû Cream. Toto období, které jsme si
nedávno pfiipomnûli v Bratislavû velk˘m koncertem v
PKO, mám velice rád. Dodnes z nûho pocházejí krásné
písniãky jako tfieba jsou na desce skupiny Prúdy Zvonky,
zvoÀte. KdyÏ to dnes posloucháte, tak tam hraje skvûle
Marian Varga s Palem Hamelem. Oba doposud pÛsobí.
To jsou základy slovenské písnû. V té dobû se v‰e
soustfieìovalo okolo V-klubu. Tehdy jsem tam vidûl v
patnácti letech známé postavy nejen slovenské kultury
jako Jakubiska, ale i Karla Kryla.

ABE: Natoãil jste s DéÏem Ursinym film Neberte
nám princeznú. Jak k tomu do‰lo?

MÎ: Ursiny mûl fixní ideu, Ïe musíme nûco udûlat
spolu. Jednou mû obsadil do nûjaké epizodní role, kde
jsem vyhubl˘ v dlouh˘ch vlasech pouze postával. V
tomto muzikálu, o kterém hovofiíte mne obsadil do
hlavní role a já pak pfiitáhl je‰tû Mariku Gombitovou.

ABE: To uÏ je období let osmdesát˘ch…
MÎ: Osmdesátá léta byla o nûco snadnûj‰í neÏ

sedmdesátá. Normalizace byla pro rockovou a beatovou
hudbu velice tûÏká. Tehdy jsme se snaÏili s Modusem
prosadit, ale ne‰lo to. Mûli jsme roãní zákaz vystupování,
protoÏe jsme hráli na Bratislavské lyfie písniãku Òsmev
a v Rudém právu napsali, Ïe jsme se nalezli v prvcích
kosmopolitních. Tato vûta v‰ak zapfiíãinila, Ïe jsme rok
nemohli natoãit Ïádné album. První album jsme tedy
natoãili aÏ v roce 1978. KdyÏ se to pfiehouplo do tûch let
osmdesát˘ch, tak to najednou zaãalo b˘t nûjak
jednodu‰‰í. Dnes mnû mladí hudebníci nechtûjí vûfiit,
Ïe kdyÏ jsme v té dobû natoãili píseÀ âern˘ kvet, tak se

to pfiejmenovalo na Biely kvet, aby to bylo optimistiãtûj‰í.
ABE: Vidíte rozdíl v hudebním v˘voji v âechách a

na Slovensku?
MÎ: Rozdíl byl. Jedno z m˘ch zdÛvodnûní je, Ïe tomu

tak bylo, protoÏe jsme byli blízko Vídnû. Byli jsme tedy
zasaÏení rakouskou televizí a hlavnû rozhlasovou
stranicí Ö3. Pro nás tedy nebylo cestou pfiekládat hity.
PfieloÏit Rod Stuarta do sloven‰tiny by vypadalo smû‰nû.
Pro nás tedy byla cesta tvofiit vlastní písnû. Mûli jsme
‰tûstí, Ïe tam byl Janko Lehotsk˘, kter˘ sypal melodie
z rukávu. Pak jsem zaãal i já psát písniãky. Tato cesta
se pak prosadila i v âechách, kde se nejprve vycházelo
z pfiekladu anglick˘ch písniãek a nikdo to moc nepoznal.

ABE: V textové oblasti byl takovou velkou
postavou Kamil Peteraj…

MÎ: Kamil Peteraj mûl neobyãejn˘ zábûr. Psal nejen
pro mnû, ale i pro Pavola Hamela, Janka Lehotského,
Mariku Gobitovou. Byli tam i jiní borci jako Boris Filan,
Janko ·traser.

ABE: V âechách v‰ak existoval tvrd˘
underground, skupiny jako Plastic People of the
Universe, DG 307… Bylo nûco podobného na
Slovensku?

MÎ: Byly tam kapely jako Bez ladu a skladu, ale máte
pravdu, Ïe v âechách byl rock víc potlaãován. Nebylo
to jednoduché ani na Slovensku, ale to, co mûlo rockové
prvky, to se tûÏko protlaãovalo v âechách zejména do
médií a do televize. Plastici, ti uÏ vÛbec nikam nesmûli.
Ale tfieba problémy mûl i takov˘ PraÏsk˘ v˘bûr.

ABE: Ironií je, Ïe Plastici hráli Bondyho a ten pak
emigroval do Bratislavy…

MÎ: V˘voj ‰el skuteãnû pfiekvapivû zvlá‰tním smûrem,
ale to uÏ jsme v devadesát˘ch letech a témûfi v
souãasnosti.

âas vymezen˘ na rozhovor se naplnil a tak o
souãasnosti, pokud Miro Îbirka pfiijede, tak nûkdy
pfií‰tû.

Ale‰ Bfiezina
***

Jan Ponocný, Miro Žbirka a Jan Kořínek při torontském Koncertu


