Laudácio na Zuzanu Homolovú, Ambasádorku životného prostredia 2017

Už aj zo starých análov sa dozvedáme (napr. Encyklopédia jazzu a modernej populárnej hudby, SUPRAPHON, 1990), že „Zuzana Homolová patrí k najvýznamnejším slovenským pesničkárom. Jej tvorba sa vyznačuje lyrickosťou, poetickosťou, silnými väzbami s domácou folklórnou tradíciou.“ Ja ešte doplním, že je predskokankou slovenskej worldmusic z čias, keď tento názov ešte nejestvoval!
Formovalo ju domáce intelektuálno-prírodoľubné prostredie (mamička bola vášnivou turistkou a horolezkyňou), štúdium literatúry a výtvarného umenia a študentské divadlo na Filozofickej fakulte v Prešove a ešte predtým ročné štúdium vo Francúzsku. Oslovila ju tam nielen revolta, ale i poetika šansónov, tradičné francúzske balady a celosvetová folková vlna. Tieto vnemy u nej asi spôsobili záujem o slovenské ľudové balady a chuť svojsky a civilne ich interpretovať. Podobne nepraktickou úchylkou bol nápad zhudobňovať slovenskú poéziu. To veľmi často páchala na rodinnej chate na rodnom Liptove, neďaleko Vlkolínca, kde je okrem milovanej Petržalky jej druhý domov.
Popri práci s deťmi na výtvarnom odbore ZUŠ v Bratislave vystupovala so svojou gitarou a podobne postihnutými pesničkárskymi indivíduami hlavne v študentských kluboch v Čechách a na Slovensku a na svoj prvý album si počkala plných 16 rokov. 
V 70-tych rokoch 20. storočia bola spolu s Mertom, Hutkom, Třešňákom... (a ďalšími) členkou pražského pesničkárskeho združenia ŠAFRÁN, ktoré po represáliách voči Charte 77 zaniklo. Známosti s týmito „máničkami“ jej u dramaturgov vydavateľstiev tiež veľmi nepomáhali. 
V 80-tych rokoch spoluúčinkovala s bratislavským pesničkárskym združením Slnovrat. 
Neustále sympatizovala s ochranárskym hnutím, keďže ako vieme, návratom k prirodzenosti a príklonom k nekonzumnému spôsobu života sú si tieto komunity duchovne, filozoficky a často aj mentálne (aj momentálne) prirodzene blízke. Aj keď folkeri vtedy asi viac žúrovali ako ochranári, ale ktovie ... o tom možno inokedy.
Takže rýchlo spomeniem jej albumy – prvý Čas odchádza z domu vyšiel v OPUS-e dávno po Bratislave/nahlas – až v roku 1989 a obsahoval zhudobnené básne a ľudové balady v aranžmánoch Vladimíra Mertu a Jana Hrubého. Aj prostredníctvom týchto piesní jednoznačne deklarovala svoj súcit s prírodou – poznáte to: „Prvýkrát zaťali...“
Druhý „opusácky“ album z roku 1991 priniesol viac jazzu v osobe Jiřího Stivína. Ten obsahuje Zuzanine autorské piesne na texty Milana Rúfusa, Viery Vincovej a ďalších environmentálne pozitívnych autorov. 
Tretí album Slovenské balady vydala u Paľa Maruščáka v Pavian Records v roku 1995 a všetky hudobné sprievody jej nahral moravský pesničkár Vlasta Redl, ktorý presadzuje recykláciu aj pri hudobných nástrojoch: napríklad na jednom z trackov Zuzanu sprevádza na rôzne odpitých fľaškách z Bourbonu, na inom na starej gume od treniek atď.
Od roku 1997 spoluúčinkujem so Zuzanou Homolovou aj ja, huslista Samo Smetana, folklórny a trochu bluesový a hlavne worldmusicový muzikant, pričom sme sa zoznámili, zahrali si a rovno sa dohodli na spolupráci práve na jednom z ochranárskych podujatí – Ochranárskych Vianociach 1999. Tuším. 
Spolu sme pochodili kus Slovenska, strednej i západnej Európy, pričom naša kultúrna stopa bola oveľa väčšia ako uhlíková, pretože sme väčšinou cestovali vlakom, autobusom a až neskôr mojím autom s malou kubatúrou.
Výsledkom tejto spolupráce bol album Tvojej duši zahynúť nedám, ktorý vydalo Slnko records v roku 2005 a získal výročnú cenu Aurel Hudobnej Akadémie za rok 2005. Už vtedy sme zvolili nie plastový, ale kartónový obal.
Zuzana ako členka združenia Tyátr osamělých písničkářů rada naďalej príležitostne účinkuje aj sama, a to najmä v prírodnom prostredí (Divadlo U Kaštanu v Prahe). 
Príchodom multižánrového gitaristu a brnkacieho multiinštrumentalistu Miloša Železňáka v roku 2006 vzniklo stále zoskupenie s názvom Trojka Zuzany Homolovej, s ktorým koncertujeme doma i v zahraničí dodnes. Tu už sa, žiaľ, uhlíková stopa trocha rozširuje, boli sme letecky v Londýne i Dubrovníku.
V roku 2010 Trojka Z. H. vydala album Tvojej duši zahynúť nedám, ktorý mal veľkú odozvu doma aj v zahraničí a obsahuje ľudové, najmä naratívne piesne, v ktorých sa neumiera, naopak, väčšinou sa počína nový život prirodzeným spôsobom, s množstvom prírodných motívov. S takýmto postojom sa zaraďujeme k optimistickému krídlu environmentalistov. Album tiež vyšiel v kartóne a obmedzená edícia pre zberateľov je dokonca zabalená v ručne šitom vrecku z prírodného plátna.
Na záver mi dovoľte oceniť Zuzanine občianske postoje, v ktorých ako známa osoba i ako výtvarná pedagogička vždy prezentovala svoje proenvironmentálne názory a po dlhé roky sa svojím umením a vystúpeniami na ochranárskych podujatiach k nim osobne aktívne hlásila.
Vitaj, Zuzka, medzi nami, nositeľmi ochranárskeho étosu v kultúre, vitaj medzi nami, Ambasádormi životného prostredia!

Samo Smetana, člen ambasádorskej poroty 2017, letný slnovrat, Bratislava
 


