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Jsem z Ostravy (i když teď žiji již nějakou dobu v Praze) a jako takový jsem samozřejmě velkým
milovníkem písničkáře a dnes již i legendy Jarka Nohavici. "Našeho Jarka", jak se tam u nás
říká. Nohavica je totiž v našem kraji bezmezně milován a obdivován. Téměř každý se s ním
"zná", či zná někoho, kdo ho zná apod. Já samozřejmě nejsem výjimkou. Také já, někoho
znám?.. :-)

Vzhledem k tomuto mému výše deklarovanému "vztahu" k Nohavicovi a jeho tvorbě, musím říci,
že snáším dosti nelibě, když se někdo pokouší přezpívat Jarkovy písně. Již dopředu jsem
značně negativně naladěn a připraven jakoukoliv coververzi odmítnout. Takto "připraven" jsem
šel i minulou sobotu 7. května 2005 do Divadla pod Palmovkou na představení
Těšínské niebo - Cieszyńskie nebe
.

Pro ty, kteří toto představení neznají, či o něm dosud neslyšeli, uvádím pár informací. Vybírám
z www.tdivadlo.cz . "Projekt se zrodil ve čtyřech moudrých hlavách. Jaromír Nohavica,
básnířka Renata Putzlacher, režisér Radovan Lipus a hudebník Tomáš Kočko se rozhodli, že s
herci české a polské scény Těšínského divadla nastudují hudební představení, jehož základem
budou Jarkovy písničky. Společný česko-polský projekt je pokusem pohlédnout na události
minulé s nostalgií i humorem a zavzpomínat na pravdivé i mytické postavy svázané se
slezským regionem"
.

Tak to jen na úvod a teď již k samotnému představení, jak ho viděl kovaný milovník Nohavicovy
tvorby. :-) Několika slovy, byl jsem nadšen!!! Již dlouho jsem na ničem lepším nebyl a musím
říci, že tento můj čerstvý zážitek překonává snad jen vzpomínka na koncert Karla Plíhala, který
jsem navštívil předloni. Od samého začátku jsem byl zcela fascinován skvělými pěveckými i
hereckými výkony účinkujících a tak mi první část utekla jako voda, přestože trvala celou hodinu
a půl. Po přestávce šla kvalita představení ještě nahoru a tak není divu, že na konci odměnili
diváci herce bouřlivým potleskem, který ne a ne ustat. Nakonec jsem byl svědkem
nefalšovaných standin´ ovations a tedy aplausu vestoje. Tohle jsem ještě nikdy nezažil a
myslím si, že i herci byli překvapeni vřelým přijetím, kterého se jim v Praze dostalo. Musím se
přiznat, že mi trvalo dlouhou dobu, než jsem se smířil s tím, že už je konec a že po posledním
přídavku už další píseň neuslyším. Při odchodu z divadla jsem pak úplně přehodnotil své
dřívější postoje ke coververzím Jarkových písní. Ty které jsem ten večer slyšel byly totiž úžasné
a polské překlady jim dodaly nový a pro mě zcela netušený mezinárodní rozměr.

Těm z Vás, kteří toto představení ještě neviděli doporučuji, aby jej co nejdříve navštívili. Celou

1/2

Tešínské niebo - Cieszynskie nebe
Napsal uživatel Tomáš Zavoral
Čtvrtek, 12 Květen 2005 04:00

neděli jsem si doma s kytarou přehrával "Jacka" a jen co jsem se dostal k internetu, tak jsem si
objednal CD s písněmi z této hry.

Závěrem mého krátkého článku bych chtěl ještě jednou poděkovat herečkám a hercům
Těšínského divadla za fantastický kulturní zážitek, na který budu ještě dlouho vzpomínat. A až
se jednou dostanu do Těšína, určitě si toto představení nenechám ujít.
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