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Abstrakt 

Tato bakalářská práce s názvem Karel Kryl a mediální ohlas jeho písňové tvorby se 

pokouší zmapovat jak hudební, tak i částečně básnickou činnost Karla Kryla 

v dobových periodikách. Krom kapitoly věnované mediálnímu ohlasu obsahuje i část 

věnovanou biografii autora a jeho umělecké produkci. V neposlední řadě práce zahrnuje 

i kapitolu zabývající se interpretací Krylových textů. Výsledku bylo dosaženo pomocí 

kvalitativní analýzy dobových kritik a jiných publikací. Časové rámování ohlasu 

zkoumaného v bakalářské práci kopíruje dobu tvůrčí činnosti Karla Kryla – tedy od 

šedesátých let do jeho smrti v roce 1994. 

 

Abstract 

The bachelor thesis Karel Kryl and media reception of his work aims to map the 

response to music creation and partly also to the poetry of Karel Kryl in contemporary 

journals. Besides the chapter containing media response, there is a part describing 

biography and creative production of Karel Kryl as well as the chapter that aims to 

cover the interpretation of the artworks. The results of this thesis were achieved by the 

qualitative analysis of media reception alike as other publications. Time frame of media 

response is copying the period of Kryl’s artistic production – which means the period 

from 60’s to his death in 1994. 
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Úvod 

 

Tématem bakalářské práce je zmapování mediálního ohlasu písňové tvorby 

Karla Kryla. Svou původní ambici zaměřit se výhradně na ohlas Krylovy hudební 

produkce v médiích jsem v menším měřítku rozšířila pro svou zajímavost o básnickou 

tvorbu. O tu jsem se hlouběji začala zajímat až po čas psaní této práce. Jak hudební 

tvorbě, tak myšlenkám Karla Kryla však naslouchám již několik let. Studium referování 

médií o jeho práci v kontextu díla a událostí, jež jej v životě potkaly, bylo pro mne tudíž 

zážitkem i poučením. Přestože jsem období, které tato bakalářská práce mapuje pomocí 

mediálního obrazu, nezažila, Krylova tvorba i charakter mne nadále v mnoha ohledech 

inspirují. Konkrétně se tak děje především pro jeho neochotu ustoupit od vlastních 

zásad, postojů a kritického uvažování, byť to mnohdy znamená přijít o popularitu 

většiny. V neposlední řadě též obdivuji skutečnost, že přes věcnou a konstruktivní 

kritiku byl schopen vytvořit milostnou poezii s až nelimitovaným citem a upřímností. 

 

Pro pochopení a porozumění ohlasu tvorby Karla Kryla je nezbytné znát a snažit 

se porozumět některým obdobím v autorově životě. Z toho důvodu práce obsahuje krom 

samotného uvedení fenoménu zpívané poezie i kapitolu věnovanou umělcově osudu. 

Zde jsem čerpala z publikací věnujících se právě tvorbě a životu Karla Kryla 

(především Akorát, že mi zabili tátu od Vojtěcha Klimta), které mi pomohly 

v pochopení vzájemného vztahu mezi životními okamžiky a autorovou tvorbou. Rovněž 

jsem však dostála svého předsevzetí z tezí této bakalářské práce a čerpala i z jeho 

vlastních výpovědí poskytnutých v rozhovorech, kterých existuje hned několik desítek a 

jež v kapitole se zmíněnými publikacemi kombinuji. Posléze se věnuji rozboru a popisu 

díla, což vrcholí v samostatné kapitole zabývající se jeho interpretací. Pro pochopení 

alespoň části umělecké produkce Karla Kryla mi pomohl rozbor muzikologa Aleše 

Opekara, který jsem pak proložila svou vlastní percepcí.  

 

Poslední kapitola bakalářské práce se věnuje konečně kvalitativní analýze 

mediálního ohlasu Krylovy tvorby. Tu jsem rozdělila do pěti hlavních podkapitol podle 

času jejich uveřejnění. První se věnuje období raných počátků Kryla jako zpěváka a 

textaře. V této době si teprve stavěl svou cestu k publiku, k čemuž mu dopomohli i 

manželé Černí s jejich rozhlasovým pořadem Houpačka a referováním v hudebním 
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časopise Melodie. Dekádu zakončil debutovým albem Bratříčku, zavírej vrátka. Druhá 

podkapitola je věnována době, kterou už Karel Kryl strávil v německém exilu. Na ni 

dále navazuje třetí část, v níž mapuji mediální obraz od zimy 1989 po Krylovo úmrtí na 

jaře roku 1994. Právě nekrologům je věnována čtvrtá podkapitola. Poslední část je již 

ryze doplňková. Popisuje prostor, který umělci věnovalo periodikum Tvar.  

 

Pro hlubší vypovídací hodnotu jsem se ve výběru periodik neomezila pouze na ta 

vytyčená v tezích bakalářské práce, nýbrž na rozdíl od tezí jsem zahrnula i exilový tisk 

jako časopis Svědectví nebo Západ a dále tuzemské periodikum Lidová demokracie 

anebo literární časopis Tvar. Rovněž jsem upravila původní nástin členění kapitol a 

podkapitol, jež zachycují mediální produkci. První kapitola věnující se šedesátým létům 

je v bakalářské práci k dispozici bez původně nastíněné podkapitoly věnované 

debutovému albu a dále podkapitoly zabývající se rokem 1968. Je tomu tak především 

proto, že média koncem šedesátých let s převahou referovala právě o debutovém albu a 

jiná, ne příliš výrazná produkce, bývala zmíněna spíše na okraj. Druhá kapitola zůstala 

nezměněna. Třetí kapitola se prvotně měla věnovat devadesátým létům společně 

s nekrology, dění okolo sametové revoluce a ohlasu písně Demokracie. Svůj záměr jsem 

po seznámení se s materiály pro přehlednost upravila do jiného členění. Kapitolu 

nakonec rozkládám do dvou samostatných celků – na třetí (devadesátá léta včetně 

období po sametové revoluci) a čtvrtou kapitolu (nekrology). Na závěr jsem ještě 

přidala původně neplánovanou pátou kapitolu s výše uvedeným rozborem v časopise 

Tvar, která vzhledem ke stylu a datu uveřejnění nespadala ani do jedné z předešlých 

kapitol, ačkoliv se časem i obsahem týká cíle práce. Princip řazení kapitol v části 

věnující se mediálnímu ohlasu zůstal stejný – tedy chronologicky řazený podle data 

jejich zveřejnění.  
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1. Zpívaná poezie  
 

„Hudba mu zkrátka slouží jako umělecký nosič textu,“1 popsal muzikolog Aleš 

Opekar tvorbu Karla Kryla. Obdobná charakteristika by se dala aplikovat i na pojem 

zpívaná poezie, který právě svým pojmenováním napovídá tomu, že jde o útvar 

kombinující muzikální a básnickou část. Dvojice je to vcelku logická, neboť jak poezie, 

tak hudba zakládá svou existenci mimo jiného na rytmice. Obě rovněž nesou potenciál 

sugestivního předávání nálady, jež chce autor obecenstvu vnuknout.  Vzájemně se 

doplňují již od svých počátků, o svébytném proudu však můžeme hovořit až od 

šedesátých let dvacátého století. Toto období utvářelo i prvotní výtvory Karla Kryla. Po 

dvou světových válkách se i přes trvající polarizaci světa železnou opnou 

Československo těšilo postupnému uvolňování režimu. Vladimír Křivánek generaci 

mladých umělců šedesátých let, do které jmenovitě zařadil i Karla Kryla, popsal ve své 

publikaci Kolik příležitostí má báseň: „Pro dotyčné autory byla válka jen matnou 

dětskou vzpomínkou, počátek padesátých let dobou nezávazného dětství, odhalení 

„kultu osobnosti“ je zasáhlo v období prvních lásek. Velké společenské otřesy minulých 

let a traumata z nich pramenící se k nim dostávaly jen zprostředkovaně… Neměli tedy 

minulost ani v pozitivním ani v negativním slova smyslu, žili upřímností a snili  

o budoucnosti.“2 

 

V zahraničí rezonoval blues, jazz, rock’n’roll a folk v čele s Bobem Dylanem. 

Krom něj v USA působila rovněž písničkářka Joan Baez anebo jména beatníků jako 

Jack Kerouac nebo Alan Ginsberg, jenž v roce 1965 navštívil pražský Majáles.  

V Československu se zase do popředí dostávaly texty Václava Hraběte, které později 

zhudebnila kapela Blue Effect (v čele s Vladimírem Mišíkem, skupina vznikla až 

koncem šedesátých let). Hrabě aktivně využíval pro poezii hudební motivy, a to jak při 

tvorbě obsahu (hojně se vyskytující pojem blues i jména jazzových interpretů), tak 

formy (tedy rytmikou anebo volností a plynulostí veršů podobně jako u jazzové 

session). 

 

                                                 
1 OPEKAR, Aleš. Karel Kryl písničkář. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal STEHLÍK. Fenomén Karel 

Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 121. 
2 KŘIVÁNEK, Vladimír. Portrét jedné ztracené generace. In: KŘIVÁNEK, Vladimír. Kolik příležitostí 

má báseň: Kapitoly z české poválečné poezie 1945-2000. Brno: Host, 2007. s. 185 
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Hudba a literatura nebyly dva oddělené umělecké proudy, ale volně se doplňující 

kanály komunikace mladých umělců. V Praze působil jazzový klub Reduta a divadlo 

Semafor s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem. Zatímco Hrabě byl básník využívající 

jedinečné atmosféry blues, Šlitr a Suchý našli v divadle prostor pro ironii, satiru a 

kabaret.  

 

Křivánek tuto dobu charakterizuje: „V průběhu šedesátých let se stále zřetelněji 

ukazovalo, že životní pocity především mladých lidí jsou vyjadřovány plněji než slovem 

spíše soudobou populární hudbou a zpívanou poezií – vokálním projevem opatřeným 

o textovou složku.“3 Pokusy vydávat písňové texty jako samostatné dílo se tehdy 

setkaly jak s pozitivními, tak negativními reakcemi. Zpívaná poezie se pevně 

zformovala s koncem šedesátých let (včetně protestních písní). Krom experimentální 

poezie tvořila jeden z předních proudů básnické tvorby, jež se chtěl vymykat tomu 

hlavnímu.4 

 

V sedmdesátých letech na podobné pokusy navázali v Československu tak zvaní 

písničkáři s vlastním pojetím propojení (lidové i vlastní) poezie a hudby. Aleš Opekar 

atmosféru popisuje: „Folk byl tehdy vyhledáván spíše menšinovým publikem, které 

bylo vyhraněné generačně a v rámci generace i společensky.“5 Na počátku desetiletí 

vzniklo sdružení českých folkových interpretů Šafrán. Existovalo pod přívlastkem 

volné, jelikož nefungovalo pro žádnou instituci – nebylo oficiální. Přesto se ale brzy 

dostala do povědomí posluchačů jména jako Jaroslav Hutka, Dagmar Voňková, 

Vladimír Merta anebo Vlastimil Třešňák. Tito hudebníci koncertovali jak společně, tak 

sólově. Jiří Pallas, jež se o vystoupení povětšinou staral, později ve švédském exilu 

založil nakladatelství Šafrán 78, které vydávalo folkovým interpretům jejich desky.6 

 

                                                 
3 KŘIVÁNEK, Vladimír. Portrét jedné ztracené generace. In: KŘIVÁNEK, Vladimír. Kolik příležitostí 

má báseň: Kapitoly z české poválečné poezie 1945-2000. Brno: Host, 2007. s. 164-177. 
4 KŘIVÁNEK, Vladimír. Portrét jedné ztracené generace. In: KŘIVÁNEK, Vladimír. Kolik příležitostí 

má báseň: Kapitoly z české poválečné poezie 1945-2000. Brno: Host, 2007. s. 328. 
5 OPEKAR, Aleš. Karel Kryl písničkář. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal STEHLÍK. Fenomén Karel 

Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 121. 
6 ŘÍHOVÁ, Michaela. Kino Jiskra a jeho mladý underground. EUSTORY: Praha, 2012 [online]. s. 49. 

[cit. 2017-04-02]. Dostupné z: www.eustory.cz/files/files/ARCHIV_PRACI/JISKRA_2.pdf 
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Do časopisu Tvar přispěl na toto téma v roce 1994 Josef Prokeš7. Psal 

o písničkářích jako o lidech, kteří kombinují znalost svého hudebního nástroje i jazyka a 

tvoří písně ze života, jež jsou napojeny na aktuální dobu. Tím však zaujímají postoje, ať 

už vědomě či nikoliv a chtě nechtě se dostávají do konfliktu. Pokud souhlasí 

s politickým proudem, potom do sporu se svědomím. Pokud s politikou nesouhlasí, pak 

s režimem samotným, který se je snaží odsoudit k mlčení. Přestože čeští folkaři začínali 

zhruba ve stejnou chvíli, jejich díla jsou pestrá a každá jiná.8 

 

Vladimír Merta, výše zmíněný český folkový písničkář, vnímá mezi hudebním 

textem a poezií výrazný rozdíl. Nesouhlasí s tvrzením, že tvorba písničkářů může 

existovat jako samostatné tištěné dílo, protože tím podle něj ztrácí důležitou přidanou 

hodnotu. Své myšlenky vykresluje ve své knize Zpívaná poezie na příkladu radiového 

poslechu: „Slyšeli jste někdy v rádiu recitovat báseň v jazyce, jemuž nerozumíte?  

Do pěti vteřin půlka národa přeladí na jinou stanici. Co se stane, jakmile zazní písnička 

v témže jazyce? Lidé si většinou trochu zesílí hlasitost. Mají dojem, že zpěvákovi 

rozumějí.“9 Text písně se proto podle Merty od poezie neliší formou – ponechává na 

paměti potřebu rytmiky u obou případů – ale spíše odlišnosti atmosféry a sílou projevu, 

který v podobě písně díky hudebnímu podkresu instinktivně přijímáme otevřeněji 

a přirozeně mu nasloucháme. 

 

Zpívanou poezii tak prosazuje výhradně za použití hudby, která textu propůjčuje 

novou dimenzi jeho významu: „… za doprovodu kytary se z ní začínají vynořovat nové 

impulsy, podtexty, skryté významy pramenící třeba z kontrastu hudby a slova.“10 

Vladimír Merta dodává: „Písničkáři nejsou nic víc – ale taky nic míň – než jedna 

z mnoha neopominutelných součástí dnešního vývoje lidové kultury. Neformální 

způsob řešení písniček mezi mladými lidmi to jenom potvrzuje (opisování textů, 

kopírování nahrávek, „rukodělnost“ scénické prezentace atd.). Píseň může být cokoliv, 

co zrovna lidem chybí – pohlazení, kopanec, živá voda i zbraň."11 

 

                                                 
7 = písničkář, ale i literární pedagog na Masarykově univerzitě v Brně 
8 PROKEŠ, Josef. Průhledy do českého folku IV: Odpovědi Karla Kryla. Tvar, 1994, roč. 5, č. 20, s. 15-

16. 
9 MERTA, Vladimír. Zpívaná poezie. Praha: Panton, 1990. s. 24. 
10 MERTA, Vladimír. Zpívaná poezie. Praha: Panton, 1990. s. 134. 
11 MERTA, Vladimír. Zpívaná poezie. Praha: Panton, 1990. s. 28-29. 
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2. Život a tvorba Karla Kryla 
 

2.1. Život: Alibi v A moll 

 

„Já v New Yorku i v Sydney nebo Mníšku 

vždy věřil, že čas mříže rozhlodá, 

a do kanálu hodit vkladní knížku, 

vzal za své to, co značí svoboda.“12 

 

Poznání alespoň části z okolností okamžiků, které provázely Krylův život, je 

zároveň součást poznání geneze jeho písňové i básnické tvorby. Zážitky, postoje  

a vjemy, které Kryla formovaly, se totiž nesmazatelně otiskly i do jeho textů. 

 

Karel Kryl se narodil v Kroměříži 12. dubna 1944 v Březinově ulici  

č. 24 do rodiny knihtiskaře (touto živností se pyšnil již jeho dědeček). 11. března 1948 

byly výnosem ministerstva informací a osvěty všechny soukromé tiskárny buď 

vyvlastněny, nebo dány do tzv. národní správy.13 V srpnu téhož roku byla však již pro 

jakoukoliv podobnou činnost potřeba zvláštního povolení v rámci dalších cenzorských 

opatření. Dne 7. dubna 1950 byla rodině definitivně odebrána tiskařská konfese. Před 

očima všech z rodiny (včetně budoucího hudebníka a básníka, který si vzpomínku 

uchoval v živé paměti) byla tiskárna posléze kompletně rozebrána a zničena krumpáči  

a palicemi.14 

 

V Kroměříži rodina spolu se dvěma Krylovými sourozenci Janem a Marií už 

necítila atmosféru, jež by se slučovala s poklidným životem. Přestěhovali se proto  

do Nového Jičína, odkud pocházeli i Krylovi prarodiče.15 Dětství, ve kterém vnímal 

různé útrapy společně s matkou a otcem, zpětně reflektoval: „To, co jsem do té doby 

                                                 
12 KRYL, Karel. Alibi v A moll. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel Kryl: 

Texty písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 303. 
13 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 18. 
14 ČERMÁK, Miloš. Půlkacíř: Karel Kryl v rozhovoru s Milošem Čermákem. 3. Praha: LEDA, 2009. s. 

11. 
15 Tiskárnu založil umělcův dědeček původně v Novém Jičíně, avšak po zabrání pohraničí Německem 

v roce 1938 přesunul svou činnost do Kroměříže. 
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prožil, ze mě udělalo předčasně dospělého člověka. Obtížně jsem se pak s tátou 

domlouval… Choval se ke mně jako k desetiletému… Chtěl ve mně mít dítě.“16 

 

Ve středoškolském studiu následoval sestru Marii a od září 1958 tak docházel na 

průmyslovou keramickou školu v Bechyni, kde se učil oboru výtvarného zpracování 

keramiky. Vzdělání úspěšně dokončil v roce 1962. Bezprostředně poté začal pracovat 

na pozici asistenta mistra jako palič u tunelových pecí v Teplicích, kde se rovněž 

angažoval v tamním divadelním spolku. Svou uměleckou činnost však musel na čas 

přerušit, neboť v roce 1963 nastoupil na povinnou vojenskou službu. Odjel do 

Chotěšova k vojenskému útvaru 8060.17 Na toto období nikdy nevzpomínal s láskou. 

Petr Vencour, Krylův přítel z Teplic, nešťastné období reflektoval: „Nikdy předtím, ani 

potom jsem ho neviděl tak smutného a skleslého, jako tehdy. Později, už v civilu jsem 

se ho ptal, jestli to byla jen momentální deprese. Řekl, že ne. Byl to permanentní 

stav.“18 V druhé polovině služby si nechuť k armádě a nepřirozenosti její autority 

kompenzoval opět tvorbou. Založil AST – armádní soutěž tvořivosti, kde zazněla i část 

jeho raných protiválečných textů (na příklad píseň Tráva). Jako pacifista vystupoval po 

zbytek života nejen v umělecké produkci, ale i v rozhovorech.19 Kryl se vrátil z vojny 

v říjnu 1965 zpět do Teplic. Od profesní dráhy v keramičce však nedlouho poté upustil -  

k 1. prosinci 1966 podal výpověď. 

 

Ze severu jeho kroky zamířily opět na rodnou Moravu. V Olomouci se pokoušel 

uplatnit jako výtvarník, avšak neúspěšně. O poznání lépe se mu dařilo v místním 

experimentálním divadle – tak zvaném DEX klubu, jež sídlilo ve sklepě Armádního 

domu.20 V klubu vystupoval pravidelně – třeba se svým recitálem Konfrontace 

s Dylanem. Jako umělecký vedoucí zde působil Pavel Dostál (o více jak třicet let 

později – od roku 1998 – ministr kultury České republiky). Dostál se k prvnímu setkání 

s Krylem vyjádřil: „Do olomouckého DEX klubu, kterému jsem šéfoval, ho přivedli 

kluci z naší klubové kapely The Bluesman. ‚To je Karel Kryl,‘ povídají. ‚Chce tady 

dělat‘ ‚A co umí,‘ povídám jim na to já. ‚Píše fantastický písničky,‘ vysvětlují 

                                                 
16 VESELÝ, P. Bratříček z Mníšku pod Alpou. Mladý svět, 19. 2. 1990, roč. 32., č. 8. In: KLIMT, 

Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 32. 
17 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 50-54. 
18 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 57. 
19 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 57. 
20 OPEKAR, Aleš. Karel Kryl písničkář. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal STEHLÍK. Fenomén Karel 

Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 104. 
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Bluesmani. Poněkud se mě to dotklo, neboť jsem si v té době díky nedostatku 

sebekritiky myslel, že jediné fantastické písničky píšu já a pak ještě nějaký Jiří Suchý. A 

tak jsem nabídku spolupráce zlehčil tím, že textařů máme v divadle dost. ‚Já nejsem 

textař, já jsem básník,‘ povídá mi na to sebevědomě ten, o kterém byla řeč… Když 

ovšem naladil a zazpíval, pochopil jsem, že je zbytečné, abych písničky dále psal.“21  

 

Na Hané Karel Kryl nějaký čas setrval, pravidelně tak mohl pobývat s rodiči 

v Novém Jičíně. Zdravotní stav jeho otce nebyl příznivý – v té době byl již v invalidním 

důchodu. Po znemožnění vykonávat rodinné řemeslo pracoval jako stavař a dělník, což 

se na jeho zdraví výrazně podepsalo. Karel v Novém Jičíně založil Klub mladých  

a pokračoval ve skládání písní (včetně těch později známějších jako  

Morituri te salutant). Aktivně nejen psal, ale i vystupoval a dostával se tak postupně do 

povědomí čím dál tím většího počtu posluchačů. Na jaře roku 1968 již cestoval po 

celém území Československa – od Moravy až po Ústí nad Labem. V dubnu téhož roku 

se poprvé objevila hudebníkova píseň v soutěžním pořadu Českého rozhlasu Houpačka. 

 

19. srpna 1968 se Kryl vydal vlakem z Prahy na novojičínsko. V době invaze 

vojsk Varšavské smlouvy s otcem poslouchal vídeňský rozhlas (pro svou neznalost 

němčiny mu tehdy musel otec překládat). Setkání především s polskou armádou na něj 

udělalo silný dojem a díky tomuto impulzu dokončil rozpracovaný text – vznikla píseň 

Bratříčku, zavírej vrátka.22 V říjnu a listopadu roku 1968 se Kryl představil 

v ostravském divadélku Waterloo v rámci svého recitálu Songy Karla Kryla 

(protagonisté divadla byli nejen kvůli vystupování Kryla 25. února 1971 zatčeni a 

odsouzeni k nepodmíněným trestům).23 Rovněž v listopadu se manželé Černí snažili 

o další pokus zapsat Kryla do povědomí posluchačů a nasadili do hitparády Houpačka 

píseň Morituri te salutant, jež skončila na dvanáctém místě. Vystoupil na vysokých 

školách v Praze i Olomouci. Účinkoval i v pražském divadle Semafor, Lucerně a Viole, 

kde se seznámil se sestrou Pavla Landovského – Helenou. S Helenou spolu jako partneři 

zůstali až do Krylovy emigrace. Na svých koncertech nejen recitoval a zpíval své texty, 

ale citoval také cizí díla – verše Václava Hraběte, Jana Zahradníčka i moravské lidovky. 

 

                                                 
21 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 70. 
22 OPEKAR, Aleš. Karel Kryl písničkář. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal STEHLÍK. Fenomén Karel 

Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 112. 
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 lednu 1969 objížděl Kryl republiku s úspěšným recitálem Znamení doby. Na 

jaře mu vyšla první deska a byl na opakovaný pokus přijat na FAMU (obor 

dramaturgie). Období od srpna 1969 po září 1969 bylo pro Kryla jako písničkáře 

přelomovým. Skladba Bratříčku, zavírej vrátka obsadila druhé místo v Houpačce 

a posunula se tak do dalších kol ankety, aby posléze hitparádu vyhrála. 

 

Kryl postupně rostoucí strach ve společnosti vnímal a své pocity reflektoval do 

textů, které vyšly na jeho druhé desce Rakovina (z ní se mu dvě skladby podařilo nahrát 

ještě v Českém rozhlase). V květnu a červnu mu počet koncertů výrazně ubyl, 

plánovaný recitál v pražské Viole byl zrušen a zakázán.24 „Takzvaná normalizace v roce 

1969 ještě naplno nefungovala, ale protestní zpěvák – to bylo něco jako lakmusový 

papírek. Krůček po krůčku, zprvu drobnými náznaky, brzy pak přímými zákazy, 

prožíval Karel Kryl na vlastní kůži jeden projev diskriminace za druhým,“25 potvrdil 

Aleš Opekar. Přes všechny překážky se však snažil hrát dál a na jaře tak vystoupil na 

nejprestižnějším písňovém festivalu té doby – Bratislavské lyře s novou a jedinou písní 

Bílá Hora. 30. července 1969 účinkoval v Ostravě. Bylo to poslední Krylovo 

vystoupení, kterého se zúčastnili jeho rodiče. Klimt událost popisuje: „Když dohraje a 

sejde za nimi do hlediště, přiblíží se k nim najednou dva příslušníci Veřejné 

bezpečnosti. „Tak už si pro tebe jdou, Karlíku,“ poznamenává matka. Ukáže se však, že 

si přišli pouze pro podpis na desku.“26 Svědectví vykresluje nejen jeden humorný 

okamžik, ale zároveň poukazuje jednak na reálnou možnost zatčení, kterou Krylovi 

intenzivně vnímali a jednak na fakt, že i přes toto uvědomění vystupoval.  

 

V květnu roku 1969 byl pozván Norským studentským svazem na turné, na které 

v červnu odjel. Mezi tím se atmosféra v republice zhoustla. Již bylo zapovězeno 

zmiňovat se o Krylovi v médiích. Ze Skandinávie se však rozhodl vrátit zpět. V srpnu, 

kdy uplynul rok od okupace vojsk Varšavské smlouvy, se konaly v Československu 

protestní akce, při kterých zahynulo pět lidí. Kryl vzpomínku na návrat ze severu 

reflektoval: „Byl jsem překvapen, jak se to doma za ty tři týdny změnilo, jak se změnily 

                                                                                                                                               
23 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 146. 
24 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 112-117. 
25 OPEKAR, Aleš. Karel Kryl písničkář. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal STEHLÍK. Fenomén Karel 

Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 114. 
26 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 122. 
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vztahy mezi lidmi. Tak už pak dost málo lidí bylo ochotno zvát ty „nebezpečné 

lidi“…“27  

 

Na sklonku léta přijal pozvání pořadatelů festivalu Waldeck 69 z Německa.  

9. září 1969 tak z Československa odjel s pomocí výjezdní doložky potvrzené FAMU. 

Ve vlaku cestoval společně s přítelem a tlumočníkem Oldřichem Černým. Ještě za jízdy 

dopsal píseň Divný kníže.28 V roce 1970 na cestu v rozhovoru vzpomínal: „Poslední věc, 

kterou jsem viděl z Československa, byla strážní věž a ostnaté dráty.“29 Původně se měl 

Karel Kryl zdržet ne déle než dva týdny. Jeho pobyt v Německu se však nakonec 

protáhl na dvacet let. Sám důvody, které jej vedly k rozhodnutí zůstat, označil za trapné 

symboly, které ho provázely po celý život. A to ať už to byly noviny s nápadným 

portrétem Brežněva anebo vzpomínka na rozloučení s rodiči, které subjektivně vnímal, 

jako konečné a nikoliv dočasné.30 Šestého října roku 1969 spadly v Československu 

závory. Z lázní nedaleko hranic, kde ke konci původní plánované doby pobytu 

v Německu setrvával, se vydal autobusem do Mnichova.  

 

Po nějakém čase se stal nejprve volným spolupracovníkem rádia Svobodná 

Evropa a od prvního ledna 1983 stálým redaktorem. V cizí zemi mu pomáhala řada lidí, 

se kterými se postupně spřátelil, včetně Luboše Kaválka, jenž v rádiu pracoval už od 

roku 1951. Kaválek později napomohl ve vydání Krylovy třetí desky Maškary.31 Právě 

v rádiu natáčel až do sametové revoluce své písně a každý čtvrtek tak zvané 

padesátiminutovky – tedy vlastní pořad o stopáži padesáti minut. Pískání na začátku 

skladby Rakovina po čase posloužilo jako jeho úvodní znělka. V Německu se spřátelil  

i s Rozinou Jadrnou, taktéž pracovnicí rádia. Pomáhala mu nejenom s financováním 

vlastního vydávání tvorby, Krylovi poskytla v počátcích exilu i přístřeší.32 Právě Roziny 

a Krylovy pořady patřily v rádiu mezi ty nejposlouchanější.33 Dalším klíčovým přítelem 

se mu v Německu stal břevnovský opat Anastáz Opasek. S ním si byli blízcí až do 

konce umělcova života. Když Karel Kryl přijel do Německa, tamní řeč neuměl. Od 

                                                 
27 HAY. Náš rozhovor. Zpravodaj, 1970, č. 12-13, s. 10, 12. 
28 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 126.  
29 HAY. Náš rozhovor. Zpravodaj, 1970, č. 12-13, s. 10, 12. 
30 ČERMÁK, Miloš. Půlkacíř: Karel Kryl v rozhovoru s Milošem Čermákem. 3. Praha: LEDA, 2009. s. 

121-122. 
31 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 142-144. 
32 Historie.cs: Malý velký muž. Režie: ROMANOV, Vítězslav. Česká televize, 2017 [online]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/217411058220014/ 
33 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 231. 
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organizace, jež pomáhala exulantům v Hamburku, později dostal příležitost navštěvovat 

dvouměsíční kurzy němčiny, kde se naučil základy cizího jazyka, avšak se svou znalostí 

byl spokojen až po sedmi letech.34 

 

Na počátku sedmdesátých let se ocitl v pozici, kdy nebyl v přímém kontaktu 

s posluchači doma, které si postupně koncem šedesátých let bezpochyby získal. 

V Německu jej zase neznal téměř nikdo. S novým bydlištěm se tedy snažil vydobýt si 

své místo, avšak kvůli materiálnímu zajištění více než jako písničkář musel vystupovat 

jako redaktor rádia. Nelze však s úplností říci, že by o publikum nadobro přišel. Nadále 

skládal texty, které vydával v exilových nakladatelství nebo vlastním nákladem 

a třebaže zprostředkovaně (pašováním desek nebo poslechem rádia Svobodná Evropa) 

dostával své dílo i do domoviny. Celou dobu žil v exilu s československým občanstvím, 

jak to potvrdil v rozhovoru s Karlem Hvížďalou.35 

 

V osobním životě se počátkem nové dekády u Kryla odehrály velké zlomy. 

V červnu 1970 obdržel od německých úřadů azylový pas. V březnu roku 1971 zemřel 

v šedesáti letech jeho otec Karel Kryl. Na parte mu rodina pod jméno připsala 

„knihtiskař“. Zpráva o úmrtí určená synovi zadržela na cestě do Německa listovní 

cenzura. Kryl se tak informaci dozvěděl se zpožděním.36 V březnu roku 1973 navštívil 

poprvé USA a Kanadu. Zaoceánské země procestoval vcelku rychle, stačil se však 

setkat s Ferdinandem Peroutkou, se kterým navázal vzájemně se respektující vztah.37 

V roce 1975 byla Marii Krylové povolena návštěva syna v exilu. Strávili spolu necelý 

měsíc. Všechny následující pokusy navštívit svého potomka byly zamítnuty. Jeho matka 

se však o povolení pokoušela rok co rok až do své smrti v listopadu 1989.38 

 

                                                 
34 ČERMÁK, Miloš. Půlkacíř: Karel Kryl v rozhovoru s Milošem Čermákem. 3. Praha: LEDA, 2009. s. 

123. 
35 HVÍŽĎALA, Karel. Se slzou na víčku. Mladá fronta, 1989, roč. 47, č. 281, s. 5. 
36 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 149. 
37 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 162. 
38 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 178-179. 
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S Evou Sedlářovou se seznámil v roce 1972. Vzali se v červenci následujícího 

roku. Vztah popisoval jako svou první lásku,39 avšak manželství se po dvou letech 

rozpadlo. Zpětně je reflektoval: „Inspirace a kritika, ukolíbání i pobídka – vše byla žena, 

kterou jsem miloval.“40 Svazek, ale i rozvod se Sedlářovou mu sloužily jako studnice 

inspirace pro další tvorbu až po zbytek života. Druhou ženou se v roce 1991 po 

dlouholeté známosti stala Marlen Brousertová.  

 

Osmdesátá léta pro Kryla znamenala nejen další cestu do USA, ale i první 

návštěvu Austrálie. Ke konci dekády – v lednu 1989mu byla Klubem československé 

kultury udělena Cena Jana Zahradníčka. O pár měsíců později (od třetího do pátého 

listopadu) pořádala polská Solidarita přehlídku neoficiální kultury Československa ve 

Vratislavi. Krom jiných umělců dorazila i řada českých písničkářů včetně Vlastimila 

Třešňáka a Karla Kryla, jenž slavil úspěch již první den přehlídky. V sále, který měl 

kapacitu tisíc čtyři sta míst, se mačkalo na dva tisíce posluchačů.41 Redaktoři polské 

Gazety se v rozhovoru uveřejněném 14. listopadu 1989 Kryla zeptali, zda by se chtěl 

vrátit do Československa. Odpověděl: „Po dvaceti letech je návrat nemožný. Dá se 

nanejvýš přijet. Chtěl bych přijet.“42 O tři dny později započala sametová revoluce  

a Karel Kryl poté skutečně Československo navštívil. Radost ze svobody však 

vystřídaly pro něj bolestné okamžiky. Na konci listopadu totiž zesnula Krylova matka, 

což také mimoděk zmiňoval v prvních rozhovorech pro již svobodný tisk.43 Do rodného 

Československa se po více jak dvaceti letech vrátil pomocí humanitárního víza 

udělenému kvůli blížícímu se pohřbu.44 První porevoluční vystoupení uspořádal 

symbolicky v Bohumíně – právě tam se 24. září 1969 měl konat koncert, na který, ač se 

již prodala část lístků, už nedorazil.45 

 

V roce 1991 dal Karel Kryl v rádiu Svobodná Evropa výpověď. Podle něj pro to 

existovaly dva důvody. Zaprvé chtěl mít tehdy dostatek času na koncerty, zadruhé hrála 

roli i změna poměrů v rádiu, která se projevovala tak, že na kritiku porevoluční politiky 

                                                 
39 ČERMÁK, Miloš. Půlkacíř: Karel Kryl v rozhovoru s Milošem Čermákem. 3. Praha: LEDA, 2009. s. 

123. 
40 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 160. 
41 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 236-240. 
42 HRYBACZOVÁ, Barbora a Andrzej JARODZINSKI a Václav BURIAN. Já tu jenom zpívám. Gazeta, 

1989, č. 6. 
43 MOTL, Tomáš. První tiskovka s Karlem Krylem. Melodie, 1990, roč. 28, č. 2, s. 50-51. 
44 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 248. 
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u nás nebyla chuť – tudíž ani prostor: „Slova na kritiku nezbývalo – takže jsem se 

posléze rozcházel s řekněme vysílací linií svých nadřízených.“46 Obdobně se 

k charakteru tehdejší atmosféry v rádiu vyjádřil Vojtěch Klimt: „Ve Svobodné Evropě 

neexistovala tehdy velká vůle dávat Krylovým politickým komentářům prostor, což se 

vystupňovalo zejména v posledních dvou letech jeho působení v mnichovské stanici. 

Nejprve tam byl veden jen jako hudební a sportovní redaktor, v závěru pak jeho názory 

narážely na čím dál větší nesouhlas.“47 

 

K tématu se obracel i v rozhovorech pro Svobodné slovo v roce 1992. V něm se 

dotkl i celkové atmosféry ve společnosti: „Ano, bolí mě duše. Nejen z toho, co se mi tu 

snaží různí lidé vyprávět, ale nejvíce z toho, jak si mnoho lidí na to již zvyklo. Zase se 

uchýlí do svého mikrosvěta na pohovku anebo si zajdou (a zase polohlasně) zanadávat 

do hospody… Bolí mě duše z rozeštvání lidí, z netolerance, neochoty naslouchat. Vidím 

tu málo úsměvů a potěšení z úspěchů druhých. Setkávám se tu, ať už ve výrocích 

politiků, politikářů nebo lidí prostých, s heslem: Kdo nejde s námi, jde proti nám.“48 

Ačkoliv z rádia Svobodná Evropa odcházel za pro něj nelibých okolností, za roky v něm 

strávené byl rád, jelikož mu daly možnost promlouvat domů po čas strávený v exilu.49 

 

Karel Kryl s manželkou žili po revoluci nadále na druhé straně hranice – 

v Bavorsku. Do Čech však pravidelně a často jezdil. I přes dlouhý čas strávený mimo 

rodnou vlast je stále považoval za svůj domov.50 Exil chápal jako cílevědomý skutek 

s motivací podílet se na osvobození domova a nedobrovolný odchod. Po revoluci byl 

reakcí na exulanty od obyvatel Československa, kteří zde zůstali, zklamán.51 V roce 

1991 v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung se k atmosféře vyjádřil takto: 

„Není to jen závist, která nás našim vlastním lidem odcizila. Je to strach Čechů 

a Slováků před exulanty, kteří mohli dvacet či více let sbírat na Západě zkušenosti, 

                                                                                                                                               
45 MOTL, Tomáš. První tiskovka s Karlem Krylem. Melodie, 1990, roč. 28, č. 2, s. 50-51. 
46 ČERMÁK, Miloš. Půlkacíř: Karel Kryl v rozhovoru s Milošem Čermákem. 3. Praha: LEDA, 2009. s. 

189.  
47 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 163. 
48 FIDLEROVÁ, Jaroslava. Bolí mě duše. Svobodné slovo, 1992, roč. 48, č. 265, s. 1,4. 
49 FILIP, Ota. Karel Kryl zůstává v exilu. Moravskoslezský večer, 1992, č. 41. s 1-2.  
50 ČERMÁK, Miloš. Půlkacíř: Karel Kryl v rozhovoru s Milošem Čermákem. 3. Praha: LEDA, 2009. s. 

195. 
51 ČERMÁK, Miloš. Půlkacíř: Karel Kryl v rozhovoru s Milošem Čermákem. 3. Praha: LEDA, 2009. s. 

198-199. 
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poznali kus světa a vědí, jak to v něm chodí, kteří stojí pevně na svých nohou a umějí se 

prosadit.“52 

 

Po rozdělení Československa v roce 1993 si lidé volili mezi českým 

a slovenským občanstvím. Karel Kryl měl od té doby občanství české s německým 

povolením k pobytu.53 Myšlenku rozdělení tehdy vnímal převážně negativně. Svůj 

postoj prezentoval na anekdotě o dvou mužích majících jednu husu. Ti přemýšlejí, jak 

s ní naloží. Rozhodnou se, že ji rozdělí na půl – jednu zabijí a sní a druhou vykrmí na 

později.54 Podle Jiřího Černého se tato událost stala jednou ze dvou věcí, která bylo pro 

Kryla racionálně i citově zklamáním. Tou druhou bylo to, že očekával, že 

komunistickou stranu v případě jejího dalšího fungování po revoluci více méně nikdo 

volit nebude. Přesto však v roce 1990 získali ve volbách do Poslanecké sněmovny přes 

třináct procent hlasů.55 Řada Krylových myšlenek (především tedy těch kritických vůči 

tehdejšímu politickým tématům) nebyla po revoluci společností přijata s povděkem – 

naopak. Na křest jeho poslední desky Monology z řady pozvaných písničkářů dorazili 

pouze Vladimír Merta a Pavel Foltán.56 První polovinu devadesátých let přesto trávil 

intenzivně nabitým zástupem vystoupení po celé České republice i na Slovensku. 

Naposledy zahrál fanouškům v Chomutově 24. února 1994. 

 

Karel Kryl upadl do bezvědomí 2. března po několika hodinách v bolestech.57 

Odešel brzy ráno následujícího dne – 3. března 1994 ve svých nedožitých padesáti 

letech. Pohřeb se konal 11. března v břevnovském klášteře a zúčastnilo se jej na čtyři 

tisíce lidí.58 Čtrnáct dní předtím, než v Německu zesnul na infarkt, vzkázal lidem 

v rámci zakončení rozhovoru pro Ústecký deník následující: „Chtěl bych, aby si 

konečně uvědomili, kdo jsou a co chtějí, že jsou občané a ne ovce. Takže se mějte…“59 

 

                                                 
52 FILIP, Ota. Karel Kryl zůstává v exilu. Moravskoslezský večer, 1992, č. 41. s 1-2. 
53 FILIP, Ota. Karel Kryl zůstává v exilu. Moravskoslezský večer, 1992, č. 41. s 1-2. 
54  FIDLEROVÁ, Jaroslava. Bolí mě duše. Svobodné slovo, 1992, roč. 48, č. 265, s. 1,4. 
55 RIEEDEL, Jaroslav. Kritik bez konzervatoře. Rozhovor s Jiřím Černým. 2. Praha: Galén, 2007. s. 170. 
56 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 301. 
57 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 319-322. 
58 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 319-322. 
59 MACAN, Jiří. Nemám o čem psát, všechno už jsem napsal. Ústecký deník, 1994, roč. 2, č. 60, s. 12. 
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2.2. Tvorba básníka s kytarou 

  

„Karel Kryl byl nejen skladatel a písničkář, ale i básník, výtvarník a jako 

politický glosátor také neúnavný kritik dění v bývalém Československu před rokem 

1989. Kriticky se ovšem stavěl i k dění po roce 1989. Vysloužil si za to mnohá 

nepochopení a odsouzení. Karel Kryl zůstal statečný a za svými názory si stál až do své 

smrti v roce 1994. Lidé jako on jsou nezbytní a potřební, protože jejich postoje nás nutí 

přemýšlet,“60 napsal jako předmluvu k publikace Fenomén Karel Kryl bývalý generální 

ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan. Jeho slova lze brát jako širokou definici toho, kdo 

byl a čím se zabýval Karel Kryl. 

 

 V jednom z rozhovorů Kryl uvedl, že poprvé kontakt s hudbou zažil již v první 

minutě svého života. Tehdy prý ze sebe vydal čistý tón C.61 Nebyla to však hudba, ale 

básně, které se ve svých uměleckých začátcích pokoušel skládat.62 Aktivně psal již při 

studiích (na město Bechyně odkazuje humorná píseň: Potkal jsem svou tchýni, jež 

vznikla někdy okolo roku 1961).63 Klimt ranné počátky Karla Kryla jako umělce 

charakterizoval: „Tehdejší vlastní Krylovy texty jsou dnes většinou ztraceny, nejspíš 

k tomu v řadě případů přispěl sám autor poměrně slušným odhadem toho, co je a co 

není zachováníhodné.“64 A dále: „Krylovy básničky-písničky začínají ve větší míře 

vznikat na podzim 1962, často z recese nebo samozřejmého „oblbování“ holek. A také 

z okouzlení afro-americkou muzikou.“65 Svou první kytaru dostal za vysvědčení od 

rodičů při studiu v Bechyni.66 Koncertní premiéra Karla Kryla se konala v amatérském 

divadle v Teplicích.67 

 

 Texty doposud neznámého umělce se pokoušel nabízet potenciálním 

posluchačům Krylův kamarád Jiří Štětina, který jej donutil písně přepsat na psacím 

                                                 
60 DUHAN, Petr. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal STEHLÍK. Fenomén Karel Kryl. Praha: 

Radioservis, 2014. s. 17. 
61 HAY. Náš rozhovor. Zpravodaj, 1970, č. 12-13, s. 10, 12. 
62 PAVLIS, Zdeněk. O bratříčkovi, a nejen o něm, s Karlem Krylem. Svoboda, 1969, roč. 78, č. 5, s. 5. 
63 OPEKAR, Aleš. Karel Kryl písničkář. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal STEHLÍK. Fenomén Karel 

Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 96. 
64 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 46. 
65 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 50. 
66 ČERMÁK, Miloš. Půlkacíř: Karel Kryl v rozhovoru s Milošem Čermákem. 3. Praha: LEDA, 2009. s. 

153. 
67 PAVLIS, Zdeněk. O bratříčkovi, a nejen o něm, s Karlem Krylem. Svoboda, 1969, roč. 78, č. 5, s. 5. 
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stroji. Dílo pak předal i do rukou muzikanta Jaromíra Vomáčky. V roce 1965 se však 

Štětinův pokus nesetkal s úspěchem.68 O poznání lépe se dařilo Miroslavu Kovaříkovi, 

kulturnímu publicistovi, jenž si Krylovu tvorbu rovněž oblíbil a aktivně ji prosazoval. 

 

 Debutovou desku Bratříčku, zavírej vrátka vydal však až v roce 1969 (tedy sedm 

let po dostudování střední školy). Právě načasování spolu se spoluprací s kritikem 

a publicistou Jiřím Černým vedla k její velké úspěšnosti. Náklad desetitisíc kusů byl za 

krátký čas vyprodán. Černý na konci roku 1968 Kryla nejprve osobně prosazoval 

u Supraphonu, avšak bez úspěchu. Pozitivní reakce se dočkal až v Pantonu, kde desku 

přijali ihned. Jan Hanuš, ředitel Pantonu, jenž desku schválil, byl stejně jako Kryl 

hluboce věřící člověk. K umělci se tou dobou hlásil i Gramofonový klub, který ve svém 

edičním plánu sice ohlásil LP Moderní trubadúři s písněmi aktuální folkové scény 

včetně těch Krylových. Z toho však po pár měsících vzhledem k postupné normalizaci 

poměrů ve společnosti sešlo.69 

 

 Složení písní na desku vybíral autor společně s Černým v Malostranské 

kavárně70 a to ze seznamu zhruba čtyřiceti skladeb (písně, které nebyly určeny pro debut 

se většinou objevily pna později vydaných kompilacích). Svůj vztah ke Krylovi popsal 

Jiří Černý jako mimořádný s občasnými hádkami a vzájemným strachem o toho 

druhého.71 Deska Bratříčku, zavírej vrátka vyšla 24. března 1969. Příprava jejího 

vydání skýtala pouze několik týdnů, ačkoliv obdobná práce obvykle vyžadovala měsíce, 

často rok.72 Na tvorbě obálky spolupracoval slavný český fotograf Josef Koudelka, 

který upřednostňoval fotografii mrtvých před budovou Českého rozhlasu. Z toho však 

sešlo a nápad vystřídal o něco méně provokativní snímek s chlapcem, jenž má na 

zádech nakreslený bílý terč.73 ¨ 

 

 Všechny další nahrávky byly až do sametové revoluce vydávány v exilu. Na 

prvotinu navázal Karel Kryl Rakovinou (1969), jejíž část složil ještě před odchodem do 

Německa. Album vyšlo v listopadu 1969 s nákladem 1250 kusů z toho 400 určených 

                                                 
68 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 61. 
69 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 95. 
70 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 106. 
71 RIEEDEL, Jaroslav. Kritik bez konzervatoře. Rozhovor s Jiřím Černým. 2. Praha: Galén, 2007. s. 259. 
72 RIEEDEL, Jaroslav. Kritik bez konzervatoře. Rozhovor s Jiřím Černým. 2. Praha: Galén, 2007. s. 54. 
73 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 105. 
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pro Československo.74 Později se album stalo se svými třemi vydáními tím 

nejúspěšnějším, jaké mimo domov vydal.75 Již o rok později následovaly Maškary,  

u který se Kryl postaral i o ilustraci. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 

vznikly poté další známé hudební počiny: Karavana mraků (1979), Plaváček (1983) či 

Ocelárna (1984). Na albu Tekuté písky, které vyšlo roku 1990, dramaturgicky 

spolupracoval opět Jiří Černý. Posledním deskou se staly Monology (1992). Celkem 

bylo s Krylovými písněmi vydáno více jak třicet alb včetně živých koncertů a 

kompilací. Pro debut sepsal sleevenote Jiří Černý. K Rakovině už sám interpret, v něm 

posluchačům vzkázal: „Milí bratříčkové, jak to vypadá doma víte sami,“76 v souvislosti 

s omluvou za horší kvalitu se zmiňuje o nedobré finanční situaci. Pod dalšími 

sleevenoty se střídala jména i dalších hudebníkových přátel. 

 

 Před sametovou revolucí byly šíření i poslech hudby Karla Kryla 

v Československu stíhány. Jsou známy případy, kdy byli Krylovi fanoušci odsouzeni za 

trestný čin pobuřování dle paragrafu 100 tehdejšího trestního zákona. Někteří byli 

vyloučeni z vysokých škol a byla jim udělena výstraha, jiní si vyslechli trest odnětí 

svobody.77 O jednom z rozsudků informoval v roce 2008 i publicistický pořad České 

televize Reportéři ČT.78  

 

V roce 1972 vyšla první sbírka textů písní s názvem Kníška Karla Kryla. Ta 

měla být původně zrealizována v nakladatelství Mladá fronta jako sborník písní. Po 

rozhodnutí setrvat v Německu však titul vydalo nakladatelství Index v Kolíně nad 

Rýnem. Mladá fronta Kníšku Karla Kryla skutečně vydala, avšak až v roce 1990 (o šest 

let později i sbírku vybraných písňových textů Znamení doby). Krom písní obsahuje 

kniha i autorovy ilustrace vytvořeny pomocí techniky linorytu. 

 

                                                 
74 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 131. 
75 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 142. 
76 KRYL, Karel. Sleevenote: Rakovina.  In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed 

. Karel Kryl: Texty písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 451-452. 
77 PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Karel Kryl v hledáčku státní bezpečnosti. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal 

STEHLÍK. Fenomén Karel Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 86-88. 
78 MACHÁČEK, David. Reportéři ČT: Za Karla Kryla do vězení. Česká televize, 25. 2. 2008 [online]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-

ct/208452801240008/obsah/113500-za-kryla-do-vezeni 
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Karlu Krylovi postupem následujících let vyšlo krom výběrů hudebních textů 

celkem deset menších formátů básnických sbírek (z toho jedna – Krylias a Odysea – až 

posmrtně). Všechny knihy připravil k vydání sám autor.79 

 

Roku 1974 vyšla ve vlastním nákladu sbírka 7 básniček za zrcadlo a o tři roky 

později stejným způsobem báseň a píseň Pochyby. Nakladatelství manželů Škvoreckých 

68 Publishers vydalo celkem tři Krylovy publikace: Slovíčka (1980) a oba dva díly 

(Zpod stolu) Sebraných spisů – první v roce 1978, druhý s podtitulem Z mého plíživota 

o osm let později.80 Roku 1982 následovala sbírka Amoresky a v roce 1987 Zbraně po 

Erató – obojí vydané opět vlastním nákladem v Mnichově.81 Z nejmladší tvorby 

jmenujme sbírku Sněhurka v hadřících (1992), Pod grafikou (1993) a Krylias a Odysea 

(1995). 

 

Výtvarný doprovod ke Krylovým knihám tvořili různí umělci. Sám autor se ujal 

ilustrací u většiny – konkrétně u Kníšky Karla Kryla, 7 básniček za zrcadlo dále titulu 

Pochyby anebo (Zpod stolu) Sebrané spisy II: Z mého plíživota. Napomohl výtvarně 

odzdobit i řadu cizích publikací.82 Mnoho děl, básní a textů, které Kryl za život vytvořil 

se v devadesátých letech chopilo nakladatelství Torst, které vydává souborné dílo jak 

básní, tak písňové tvorby. 

 

Po listopadu 1989 Karel Kryl nepřestával tvořit, naopak díky nově svobodné 

možnosti vydávat texty v Československu se stalo šíření jeho umělecké činnosti snazší. 

V porevolučním období vycházely v nových vydáních jeho předešlé počiny, ale i ty 

čerstvě stvořené. Ať už to byly písně (alba Tekuté písky a Monology) anebo poezie 

(výběr Znamení doby, sbírky Sněhurka v hadřících a Krylias a Odysea). Charakter 

tvorby z této doby Kryl popsal: „Já jsem si udržel svůj kritický postoj k věcem a hodlám 

v tom setrvat. Když jsem před čtyřmi roky začal upozorňovat na drobnosti, které se 

rozrostly do neobvyklých rozměrů, byl jsem zrádcem národa, momentálně jsem zase 

                                                 
79 ŠULC, Jan. Ediční poznámka. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel Kryl: 

Texty písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 575. 
80 ŠULC, Jan. Bibliografie. Karel Kryl: oficiální webové stránky [online]. 2017. [cit. 2017-03-29]. 

Dostupné z: http://www.karelkryl.cz/s32-bibliografie.html. 
81 ŠULC, Jan. Bibliografie. Karel Kryl: oficiální webové stránky [online]. 2017. [cit. 2017-03-29]. 

Dostupné z: http://www.karelkryl.cz/s32-bibliografie.html. 
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zrádce národa, a konec konců jsem na to i zvyklý, to je ta parketa, která mi vždycky 

seděla… U nás se ta témata nabízejí sama.“83 

 

Aleš Opekar se nad Krylovými názory v porevolučním období taktéž zamýšlel: 

„Proč chtěl národ v Krylovi po roce 1989 vidět jen symbol vzdoru po srpnu 1968 a ne 

kritika současných poměrů? Protože se do politiky dostali lidé, kteří tehdy měli 

důvěru… Převládalo nadšení z faktu podstaty té zásadní změny. A s tímto veselým 

nadšením kontrastoval ráz písní alb Tekuté písky i Monology, které jsou vesměs vážné 

v relativně smutném tónu.“84 Karel Kryl již po dvaceti letech prožitých v demokratické 

zemi pohlížel na změny a politiku se střízlivější optikou – s kritickým (realistickým) 

uvažováním jemu vlastním, ze kterého odmítl ustoupit i za cenu ztráty obliby. Také 

proto se Krylova popularita s postupem devadesátých let netěšila takové intenzitě, jako 

těsně po sametové revoluci. Ještě v roce 1990 deska Rakovina, kterou vydal Bonton, 

slavila obrovský úspěch s více jak dvě stě padesáti tisíci prodanými kusy.85 

 

V roce 1979 v rozhovoru s Janem Uhde podotkl: „Já jsem se vlastně nikdy 

necítil plně zpěvákem – textař možná, kytarista už vůbec ne.“86 To znovu potvrdil 

v rozhovoru z devadesátých let, kdy sebe sama charakterizuje jako textaře, nikoliv jako 

hudebního interpreta.87  

 

 3. Interpretace písní a básní Karla Kryla 
 

 Duši Karla Kryla se můžeme pokoušet poznat různě. Činit tak můžeme na 

příklad díky vydaným svědectvím či jeho vlastních výpovědí v rozhovorech (zde je však 

třeba mít na paměti otázku, nakolik byly tyto výroky skutečným portrétem a nakolik 

obrazy záměrně měnil podle toho, jak chtěl, aby jej Karla Kryla písničkáře obecenstvo 

vnímalo) anebo pomocí té nejintimnější pozůstalosti – samotné tvorby. 

 

                                                 
83 MACAN, Jiří. Nemám o čem psát, všechno už jsem napsal. Ústecký deník, 1994, roč. 2, č. 60, s. 12. 
84 OPEKAR, Aleš. Karel Kryl písničkář. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal STEHLÍK. Fenomén Karel 

Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 131. 
85 ŠULC, Jan. Bibliografie. Karel Kryl: oficiální webové stránky [online]. 2017. [cit. 2017-03-29]. 

Dostupné z: http://www.karelkryl.cz/s32-bibliografie.html. 
86 UHDE, Jan. Karel Kryl: Dekáda songů a protestu. Západ, 1979, roč. 1, č. 2, s. 14-15. 
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Uměleckou produkci lze konzumovat, posléze i hodnotit. Rovněž však není od 

věci pokoušet se ji interpretovat, což je vzhledem ke komplikovanosti Krylových textů 

poměrně ambiciózní pokus. Interpretace se totiž na rozdíl od analýzy snaží chápat nejen 

vztahy a systém jednotlivých částí, pokouší se také porozumět smyslu a účelu textu.88 

Složitost tvorby Karla Kryla je dána především četnými historickými, křesťanskými a 

kulturními aluzemi a cizími slovy. Může být podmíněna však i tím, že od malička se 

zálibou poznával krásy literatury. 

 

V adolescenci znal nazpaměť dílo Evžen Oněgin, které na koncertech v 60. 

letech recitoval.89 Později se v dílech jiných autorů inspiroval pro vlastní texty. Ovlivnil 

jej na příklad Jan Zahradníček (z jehož tvorby na Kryla nejvíce zapůsobilo Znamení 

moci, sám napsal píseň Znamení doby, jež zazněla v jeho debutovém albu) anebo Karel 

Havlíček Borovský (s nímž spatřuji podobnost především v nápaditosti, humoru a 

přítomnosti politicky laděných zpívaných komentářů).90 Společné znaky s Jaroslavem 

Seifertem nacházíme ve zvukomalebnosti textů, jež je pro poezii určenou ke zpěvu 

zásadní vlastnost. A nejen to – v písni Tekuté písky přímo citoval Seifertovu Svatební 

píseň slovy: „Jak je to hezké – když se někdo vdává. Jak je to smutné – když se někdo 

žení.“91 

 

Složitost textu kombinoval s jednoduchostí akordové hry na kytaru. „Karel Kryl 

nebyl jistě v hudební teorii nikterak přehnaně školen, neznal noty,“92 poznamenal 

muzikolog Aleš Opekar. Dodal ovšem, že Kryl domnělý nedostatek plně kompenzoval 

vrozenou hravostí a citem pro kontrast. Nebyly to jen písně, jež hrál publiku na 

koncertech, rovněž také přednášel – svou i cizí poezii. Nutno podotknout, že i skladby 

rád prokládal mluveným slovem – recitací. Začínají jí Píseň neznámého vojína anebo 

Bílá Hora. 

 

                                                                                                                                               
87 ČERMÁK, Miloš. Půlkacíř: Karel Kryl v rozhovoru s Milošem Čermákem. 3. Praha: LEDA, 2009. s. 

231. 
88 HRBÁČEK, Josef. Recepce textu, jeho analýza a interpretace. Naše řeč, 2005, č. 1. Ústav pro jazyk 

český AV ČR v. i. i. [online]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7813. 
89 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 26. 
90 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 225. 
91 KRYL, Karel. Tekuté písky. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel Kryl: 

Texty písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 319. 
92 OPEKAR, Aleš. Karel Kryl písničkář. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal STEHLÍK. Fenomén Karel 

Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 98. 
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Témata písní ke Krylovi přicházela různě – ať už z osobních prožitků anebo jako 

potřeba reflektování politické či společenské situace. Impulsem pro tvorbu se staly ale 

třeba i dopisy posluchačů Svobodné Evropy, které obdržel. Některé texty tak sloužily 

zároveň jako odpovědi – na příklad Irena (1985) anebo Martině v sedmi pádech (1985). 

Píseň Zkouška dospělosti (1985) napsal poté, co jej studenti maturitního ročníku 

z Československa požádali o motto na stužky.93 

 

3.1. Politické téma 

 

Karel Kryl měl ve zvyku bedlivě sledovat aktuální dění nejen v rodném 

Československu. Texty tak posléze vznikaly v češtině i němčině, ale třeba i polštině. 

Píseň Ve jménu humanity! (v polském překladu Varhany v Oliwie) z roku 1971 přímo 

reaguje na komunistický režim v Polsku. Blízkost k této zemi mohl částečně zapříčinit  

i fakt, že Krylova maminka pocházela ze slezského pohraničí, kde se polské lidovky 

mísily s moravskými. Později v těchto třech jazycích souběžně koncertoval. Dokonce 

existují písně, ke kterým již nedodal český překlad.94 

 

Aleš Opekar charakterizoval politicky zaměřené písně z rané Krylovy tvorby 

následovně: „I dneska vyvolává mrazení v zádech, jak lehce, úderně, stručně  

a s přesností ostřelovače tu básník odpálkoval ty fráze nazpátky do terče těch, kdo 

s jejich pomocí lhali, jak obnažil ten rozpor mezi provoláními a skutečností: „Však díky 

za železné holubičky míru a díky za polibky s chutí hořkých mandlí.“…“95 Karel Kryl si 

skutečně často vypůjčoval ikonické obrazy a symboly, které zasazoval do textů a dával 

jim tak určitý přidaný rozměr: „Osmiletý Kryl vidí v kině záběry ze Stalinova pohřbu. 

Na diktátorovu rakev kdosi klade květiny, které ho budou jednou inspirovat k verši: Dvě 

křehké snítky, rudých gladiol.“96 Tyto verše se promítly v písni Morituri te salutant 

z roku 1967.97  

 

                                                 
93 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 215-218. 
94 ČERMÁK, Miloš. Půlkacíř: Karel Kryl v rozhovoru s Milošem Čermákem. 3. Praha: LEDA, 2009. s. 

169. 
95 OPEKAR, Aleš. Karel Kryl písničkář. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal STEHLÍK. Fenomén Karel 

Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 109. 
96 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s.  29. 
97 KRYL, Karel. Morituri te salutant. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel 

Kryl: Texty písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 91-92 
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V roce 1993 složil svou úplně poslední píseň s názvem Demokracie. Ta kriticky 

nahlížela na aktuální podobu politiky v Čechách: „Demokracie prospívá – bez nás – a 

pragmaticky: brbláme spolu u píva – jak brblali jsme vždycky.“98 Kritizoval v ní jak 

politické představitele, tak porevoluční atmosféru a s ní spojenou společnost. 

 

3.2. Cit a milostné texty 

 

„Já jsem ho poznala jako velice jemného, velice citlivého člověka,“99 

vzpomínala písničkářka Dáša Vokatá. Pravdivost charakteristiky lze doložit dle míry 

něhy, s jakou Kryl o lásce psal. Nikdy však ne tak, aby byly verše předneseny 

lehkovážně a levně. Vojtěch Klimt jej v pořadu České televize Historie.cs popsal jako 

milého, pozorného, šetrného a štědrého člověka pevného ve svých postojích.100 Tomu, 

že byl Karel Kryl senzitivní člověk nasvědčuje i to, že pojmenoval nejen své hudební 

nástroje. Kytaře, s níž hrál v letech 1968 a 1969, dal jméno Marika. Když Zdeněk Rytíř 

instrument viděl, respektive to, v jakém je stavu, věnoval mu jiný – novou kytaru Kryl 

přejmenoval na Natašu podle postavy z Vojny a míru. Svou bundu zase s oblibou 

nazýval Gustýnkou.101 V jeho raných verších se často objevují křehké motivy víček 

nebo červánků. Jako třeba v jedné z básní 7 básniček za zrcadlo: „Když padá nebe – na 

okenní římsy – na víčka – když nebe zebe – a já vymýšlím si slovíčka – když rosou 

jemnou – nebe myje včelám – sasanku – když nejsi se mnou – je to to co dělám – 

červánku.“102 Znovu pak v písni Bratříčku zavírej vrátka: „Se slzou na víčku – hledíme 

na sebe – buď se mnou bratříčku – bojím se o tebe.“103 

 

                                                 
98 KRYL, Karel. Demokracie. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel Kryl: 

Texty písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 378. 
99 VOKATÁ, Dáša. Karel dělal všechno svým srdcem. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal STEHLÍK. 

Fenomén Karel Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 38 
100 Historie.cs: Malý velký muž. Režie: ROMANOV, Vítězslav. Česká televize, 2017 

[online]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-

cs/217411058220014/ 

101 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 103. 
102 KRYL, Karel. 7 básniček za zrcadlo. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel 

Kryl: Básně: Spisy II. Praha: Torst, 1997. s. 78. 
103 KRYL, Karel. Bratříčku, zavírej vrátka. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. 
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V Žalmu 71 se objevují soucitné výjevy vzpomínek z dětství. Číslo žalmu je 

snad jen náhodou stejné jako rok, kdy zemřel jeho otec (tedy 1971).104 Inspirací pro 

tvorbu mu byla bolest, ale i vřelost, síla a důvěrnost v počátcích vztahu s první ženou 

Evou Sedlářovou. Karel pro ni psal básně doslova na zrcadlo a nosil květiny. Odtud 

píseň Lilie z roku 1974 a již zmíněná první básnická sbírka 7 básniček za zrcadlo, 

kterou Evě i jmenovitě věnoval. Ilustračně ji ozdobil detailními linoryty. Společně 

s Amoreskami se jedná o ryze milostnou poezii. O vztahu k Evě se do konce života 

vyjadřoval s velkou dávkou úcty a respektu. 

 

V rok jejich rozvodu (1975) se z bolesti snažil vypsat. Pokusy můžeme spatřovat 

třeba v písni Zbytečná láska: „Jak prsten, který tísní – jak strom, jenž kvete písní – jak 

svět, jenž zhrdl písní – jsi zbytečná – jsi zbytečná – má lásko.“105 O pár týdnů dříve 

sepsal Pochyby (rozsáhlou báseň, jež také zhudebnil): „Má hlava je teď vzata – beze 

všech předsudků – a zbývá ptát se kata – po jeho úsudku … Smíš pižlat srdce na dlani – 

či zardousiti ptáče – Pak? Stačí trocha pokání – a decilitr pláče.“106 Někdy v té době 

vznikl další žalm (konkrétně Žalm 120.). V něm promítl pocity stesku a samoty. Krylovi 

bylo smutno nejen po lásce, ale i po domově. Po sametové revoluci, kdy balancoval na 

pomezí dvou hranic (po rozpadu Československa tří) se k motivu domova opakovaně 

vracel. Jak je patrno, kryl se ze svých pocitů vypisoval skládáním poezie a hudby, ať už 

byly pozitivní, či nikoliv. 

 

Vzhledem k jeho daru ke kontinuálnímu kritickému uvažování především tedy 

v pohledu na politiku a společnost můžou jeho písně s odstupem vytvářet dojem 

hořkosti a zatrpklosti. K tomu, že tyto uvedené přívlastky nebyly výlučné vlastnosti jeho 

tvorby, se vyjadřuje i Klimt ve svém svědectví: „Ony jsou to spíše takové nálepky… 

Karel byl velmi pozitivní člověk, který se snažil dělat pozitivní věci.“107 

                                                 
104 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 148-151. 
105 KRYL, Karel. Zbytečná láska. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel Kryl: 

Texty písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 215-216. 
106 KRYL, Karel. Pochyby. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel Kryl: Texty 

písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 200-213. 
107 KLIMT, Vojtěch. Karel se o věci zajímal a dokázal je vyhodnotit. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal 

STEHLÍK. Fenomén Karel Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 109. 
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3.3. Víra a pacifismus 

 

Roku 1969 o sobě prohlásil: „Odmalička jsem katolík.“108 V jeho písních se 

nesčetněkrát promítly biblické odkazy, které často propojoval s touhou po svobodě či 

míru – jako na příklad v písni Gloria: “Vše zalito svitem – i neony měst – tři vteřiny 

ticha – v nichž umlkly zbraně.“109 anebo Pieta a Děkuji. „Vím, že jakýkoliv pozemský 

čin je z hlediska věčnosti nepatrný, ale přesto podle mne má smysl,“ popsal svoje 

chápání lidského konání ve vztahu k víře. K samotné Bibli se vyjádřil následovně: „V 

Bibli je všechno – pro toho, kdo umí a chce hledat… Bible se nedá přečíst jednou nebo 

dvakrát – člověk se k ní musí stále vracet… a nalézat.“110   

 

Když se v rámci budování socialismu bouraly kostely, na Kryla to udělalo silný 

dojem. Složil píseň Anděl, ve které tuto skutečnost zachytil: „Z rozmlácenýho kostela – 

v krabici s kusem mýdla – přinesl jsem si Anděla – polámali mu křídla.“111 Text pochází 

z roku 1965 a inspiroval se pravděpodobně devastací konkrétního kostela: sv. Martina 

na Ústecku.112 Tento kostel byl posléze koncem sedmdesátých let kompletně zbourán. 

Píseň z hlediska smyslu i formy rozebral i Opekar: „Vedle obecných nespisovných 

jazykových tvarů („z mosazný nábojnice“, „novýho“) stojí archaické přechodníky 

(„pozorujíce“, „debatujíce“), jako by se vznešené potkávalo s přízemním, staré 

s novým.“113 Kryl se také pokusil napsat velikonoční mši, nakonec z její publikace 

sešlo, neboť se mu nejevila dostatečně pokorná.114 

 

                                                 
108 PAVLIS, Zdeněk. O bratříčkovi, a nejen o něm, s Karlem Krylem. Svoboda, 1969, roč. 78, č. 5, s. 5. 
109 KRYL, Karel. Gloria. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel Kryl: Texty 

písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 182. 
110 ČERMÁK, Miloš. Půlkacíř: Karel Kryl v rozhovoru s Milošem Čermákem. 3. Praha: LEDA, 2009. s. 

159. 
111 KRYL, Karel. Gloria. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel Kryl: Texty 

písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 48-49. 
112 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 52. 
113 OPEKAR, Aleš. Karel Kryl písničkář. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal STEHLÍK. Fenomén Karel 
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Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 117. 
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Pacifismus a absurditu jako takovou demonstroval v písních Pušky a děla, 

Tráva, Lásko, Píseň neznámého vojína nebo Ukolébavka se slovy: „A že zlé chvíle jdou 

– k vojsku tě odvedou – zbraň dají místo dláta – chlast místo náručí – couvat tě naučí – 

a budeš jako táta.“115 

 

3.4. Groteska i sarkasmus 

 

Karel Kryl často balancoval na hranici mezi ostrou přímou kritikou a sarkasmem 

s jemnými náznaky. Podobné tendence jej provázely od prvních pokusů o tvoření až do 

konce. Z počátků jsou to písně Potkal jsem svou tchýni a Gulášová polífka: „A místo 

ódy na růže – teď blbé písně skládám – však jednou přijde sobota – já spáchám píseň 

pro Gotta.“116 „Nebylo těžké setkat se s písněmi Ježka, Voskovce, Wericha nebo raného 

Šlitra se Suchým. Z jejich poetiky nasával smysl pro absurditu, nadsázku, černý humor 

i zvukomalebnost veršů, která je někdy stavěna nad logiku příběhu. „Tchýně“, podobně 

jako „teta“, byla vděčným humorným námětem,“117 popsal Aleš Opekar. 

 

V 17 kryptogramech na dívčí jména se objevují jak vzpomínky na první ženu, 

tak i parodie a různá životní poučení: „Holomku mizernej senilní – Atrapo k ničemu – 

Nekuř a nesmilni – A budeš zdráv! – (A k čemu?)“.118 Ačkoliv v Krylově tvorbě 

spatříme častěji humor jako samostatně stojící prvek, existuje i řada písní, ve kterých se 

pokoušel pomocí humoru do glosování společnosti nebo politiky. Když počátkem srpna 

1968 Kryl pobýval v Praze, procházel se tehdy pasáží Platýz na Národní třídě, kde 

potkal Jaroslava Hutku. Písničkář v tomto (pro divadelního Kryla netradičním) prostoru 

hrál posluchačům své písně. Na popud této vzpomínky složil píseň Pasážová revolta: 

„Nosíme z módy kopretiny – čímž okrádáme stáda – a vůl – kdy jméno obětiny – je 

jméno kamaráda… A s hubou rozmlácenou – dnes zůstali jsme němí – ne, nejsme na 

kolenou – ryjeme držkou v zemi!“119 Obdobné balancování zoufání a trpkého humoru 

                                                 
115 KRYL, Karel. Ukolébavka. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel Kryl: 

Texty písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 330. 
116 KRYL, Karel. Gulášová polívka. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel 

Kryl: Texty písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 127. 
117 OPEKAR, Aleš. Karel Kryl písničkář. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal STEHLÍK. Fenomén Karel 

Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 97 
118 KRYL, Karel. 17 kryptogramů na dívčí jméno. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, 

ed. Karel Kryl: Básně: Spisy II. Praha: Torst, 1997. s. 16. 
119 KRYL, Karel. Pasážová revolta. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel 

Kryl: Texty písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 110. 



   

 

26 

  

nalezneme i v písni Ostrov pokladů (1992): „Jsem zřejmě na bednu – když nevím, kolik 

za to – když strachem neblednu – a píšu pro Erató“120. 

 

Ani milostná, ani ironická anebo politicky komentující poezie není v Krylově 

tvorbě samostatnou kapitolou. Tyto motivy rád kombinoval. V písni Jeřabiny (1967) se 

potkávaly jak apely na pacifismus, tak téma končící lásky a glosa společnosti 

s politikou. Zpívá v ní: „Zástupce pro týl – šlápl na běláska – zahynul motýl – jako naše 

láska … Nad tichou zemí – vrčí netopýři – a národ němý – tlučou oficíři.“ 121 „Spojuje 

rozchod partnerů s vidinou porobeného národa,“122  vysvětluje Opekar. Kryl dokázal 

pomocí poezie a písní vyprávět. Vývoj událostí je patrný v písni Anděl, poetickém 

scénáři – básnické sbírce Slovíčka anebo sbírce Amoresky. Nebyly to však jen příběhy, 

které tvořil, ale i za sebou se míhající obrazy a pocity jako ve Zbraních pro Erató. 

 

V dílech kombinoval různé narativní postupy a témata. Politickou situaci 

vykresloval mimo jiného pomocí biblických námětů a odkazů na historické postavy 

a události. Zbytečnost války a násilí demonstroval opačnou emocí: láskou. Právě pro 

svou komplikovanost, bohatost na motivy a jazykovou vybavenost je dílo Karla Kryla 

jedinečné a nenahraditelné. Hojně využíval řád rytmiky a díky bohaté slovní zásobě 

v textech přesně vykresloval situace i pocity. Tak tomu bylo rovněž v písni z roku 1990 

Monology: „Zšeřelou krajinou – jde žebrák žití mého – já myslím na jinou – ty myslíš 

na jiného; Zraněný pária – a pýcha baronesy: mluvíme – ty i já – a nerozumíme si.“123 

Do tvorby často míchal literární postavy (třeba ze Shakespearových her). Díky tomu se 

tvorba stala barvitější a jasnější ve svém sdělení. 

 

                                                 
120 KRYL, Karel. Ostrov pokladů. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel Kryl: 

Texty písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 16. 
121 KRYL, Karel. Jeřabiny. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel Kryl: Texty 

písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 95. 
122 OPEKAR, Aleš. Karel Kryl písničkář. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal STEHLÍK. Fenomén Karel 

Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 97 
123 KRYL, Karel. Monology. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel Kryl: Texty 

písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 349. 
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4. Mediální ohlas tvorby Karla Kryla  
 

4.1. Šedesátá léta  

 

Již v polovině dekády – v roce 1965 – vyšla Krylova báseň Sluneční paprsky 

v rubrice První řádky měsíčníku Repertoár malé scény,124 o což se zasloužil Miroslav 

Kovařík. Díky němu také o pár let později natočil v Ústí nad Labem své první písně pro 

Český rozhlas. V listopadu 1966 o Krylovi vyšel první zaznamenáníhodný článek 

v časopise Mostecko. Obsaženy v něm byly i texty písní Buffalo Bill a Tráva. Autorem 

byl již zmíněný Kovařík.125 V červnovém čísle roku 1968 popsal časopis Melodie126 

Karla Kryla ještě jako neznámého interpreta (společně s Vladimírem Mertou). Článek 

tehdy referoval o festivalu protestních písní a poezie z 28. března s názvem Nechceme 

válku, chceme lásku, který se konal v prostorách holešovického Výstaviště. 

 

8. února 1969 otiskla Mladá fronta velký rozhovor. S Krylem jej tehdy vedla 

Zdena Bakešová a nesl titulek Bratříčku, zavřel jsi vrátka?127 Hovořil zde o své tvorbě, 

ale i o vzpomínkách a útrapách vojny. V té době hudebníka fotografoval Josef 

Koudelka, který si na základě těchto zkušeností postěžoval na jeho nefotogeničnost. 

Blížící se recitál v pražské Viole komentovala v polovině dubna i Lidová demokracie. 

V článku s titulkem Člověk se bojí i zatleskat se autorka věnovala nejen vystupujícímu, 

ale i jednomu z návštěvníků koncertu – populárnímu zpěváku Václavu Neckářovi. Ten 

pro periodikum popsal sympatie ke Karlu Krylovi, které vykreslil na pocitu, při kterém 

se člověk bojí i tleskat, neboť by pokazil atmosféru, kterou hudebníkovy písně 

vyvolávají.128 

 

Pouze v některých výtiscích červencové Melodie z roku 1969 se objevila 

recenze Josefa Kotky věnována Krylově prvotině. Většina nákladu byla totiž vyřazena 

cenzurou. Autor otevírá text: „Krylova deska si s sebou přinesla na svět hned tři jistiny: 

                                                 
124 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 61.  
125 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 69. 
126 Nechceme válku, chceme lásku. Melodie, 1968, roč. 6, č. 6. s. 184-185. In: KLIMT, Vojtěch. Akorát, 

že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 82-83. 
127 BAKEŠOVÁ, Zdena. Bratříčku, zavřel jsi vrátka? Mladá fronta. 8. 2. 1969. In: KLIMT, Vojtěch. 

Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 102.  
128 KUHNELOVÁ, J. Člověk se bojí zatleskat. Lidová demokracie, 13. 4. 1969, s. 110. 
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aktuálnost, téměř filosofickou analýzu oné reality, jež nás dnes svírá bratrským objetím, 

a posléze i překvapivě nadějnou hudební inspiraci.“129 Kotka odebral Krylovi 

z maximálního hodnocení pouze půl hvězdičky. Údajně tak učinil kvůli kytarovému 

doprovodu (což již dále neupřesnil), lacinosti některých rýmů a nezvládnutým výškám. 

Karel Kryl se při propagaci alba však reprezentoval spíše jako textař a kytarový hráč 

než vokalista. Skutečností však je, že u Písně neznámého vojína se zpěvákovi hlas třese. 

To by však v tomto konkrétním případě mohlo být považováno za záměr, neboť v ní 

zpívá za zemřelého (neznámého) vojína a chvění napomáhá autentičnosti sugesce. 

Kotka rozdělil písně na zdařilejší a ty ostatní. S tím dále v recenzi pracoval a ke 

konkrétním písním se nadále vracel.  

 

Dodal, že deska je bestsellerem: „… stačí mu kytara, zpěv a hlavně myšlenky.“ 

Závěr recenze je potom už vzhledem k dobovým souvislostem statečným povzdechem 

nad tím, že vrátka bratříček nezavírá, neboť jsou již pevně zavřena a hodiny ubíjejí.130 

 

Při březnové přehlídce Semaforu vystoupil v Lucerně i Karel Kryl. Událost 

dostala prostor opěv Lidové demokracii. Kryla tehdy periodikum hodnotilo jako 

nejlepšího z účinkujících, ožehnutého hořkostí a steskem: „Drsně se špetkou sympatické 

neohrabanosti zpívá o tom, co ho pálí a bolí, o tom, co pálí a bolí i jeho posluchače; sál 

soustředěně utichá a lapá jeho hořká a hněvivá slova.“131 Hořká slova však v mediích 

s blížícím se létem 1969 vystřídalo ticho. 19. června Mladá fronta zveřejnila stanovisko, 

ve kterém informuje čtenáře o opuštění od dalšího hodnocení Krylových skladeb.132  

 

                                                 
129 KOTEK, J. Karel Kryl – Bratříčku, zavírej vrátka. Melodie. 1969. č. 7. In: KRYL, Karel. JISKROVÁ, 

Jaroslava. ŠULC, Jan. Karel Kryl: Texty písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 450-451.  
130 KOTEK, J. Karel Kryl – Bratříčku, zavírej vrátka. Melodie. 1969. č. 7. In: KRYL, Karel. JISKROVÁ, 

Jaroslava. ŠULC, Jan. Karel Kryl: Texty písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 450-451.  
131 Nejlepší byl Karel Kryl. Lidová demokracie, 13. 3. 1969.  s. 104.  
132 Žebříček o dvacet nejúspěšnějších skladeb pop music. Mladá fronta, 19. 6. 1969. s. 27.  
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4.1.1. Písně Karla Kryla v Houpačce 

 

Jiří Černý spolu s Miroslavou Černou vedli na konci šedesátých let pořad pro 

Český rozhlas s názvem Houpačka. V něm diváci v pravidelném sledu hlasovali pro 

svoje české i zahraniční oblíbené písně. Skladby se v žebříčku tak posouvaly 

i propadaly. Vůbec poprvé se Kryl objevil v hitparádě v dubnu 1968 se skladbou 

Smutné ráno (později známé též jako Stín topolů). Interpretovala ji Hana Ulrychová 

s kapelou The Bluesman. V žebříčku však skončila poslední a vypadla. O sedm měsíců 

později – v listopadu – se pokusili Černí o druhý pokus zařadit Kryla do povědomí 

posluchačů, tentokrát s písní Morituri te salutant. Zlepšení umístění z posledního na 

dvanácté místo však vedlo opět k vyřazení. I přesto však skladby slyšelo již několik 

desítek posluchačů. Už jen proto nepřišly pokusy zkrátka, jak ostatně potvrzuje Jiří 

Černý.133 25. ledna 1969 se moderátoři rozhodli, jako reakci na upálení a smrt Jana 

Palacha, udělat speciální hodinový pořad i s písněmi Karla Kryla.134 Nahrávka přenosu 

se díky propašování do rádia Svobodná Evropa jako jedna z mála zachovala.135 

 

Přelom u posluchačů rádia nastal v srpnu 1969. Skladba Bratříčku, zavírej 

vrátka slavila okamžitý úspěch nejprve s druhým místem, kdy málem předběhla Lady 

Carneval, později – v 51. Houpačce – se ocitla na první příčce. Pro Kryla tehdy 

hlasovalo necelých sedm tisíc lidí z celkových dvanácti.136  Píseň zařadili Černí tak 

akorát na čas. O pár týdnů později již bylo přehrávání Kryla ve státním rozhlase 

nemyslitelné a nejspíš by tak ani nezískal početnou domácí podporu, jakou posléze měl. 

„Teprve rezonance Krylových písniček s novou společenskou situací katapultovala 

písničkářovu popularitu a vytvořila legendu a fenomén,“137 popsal Opekar. Nebyly to 

tedy pouze tištěná média, ale také rozhlas, který napomohl zapsání Karla Kryla do 

povědomí posluchačů.  

 

Houpačku a její výsledky hodnotili Černí i v periodiku Melodie, které od roku 

1967 pravidelně uveřejňovalo pořadí písní. V roce 1968 oba manželé v Melodii 

                                                 
133 RIEEDEL, Jaroslav. Kritik bez konzervatoře. Rozhovor s Jiřím Černým. 2. Praha: Galén, 2007. s. 38. 
134 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 101. 
135 RIEEDEL, Jaroslav. Kritik bez konzervatoře. Rozhovor s Jiřím Černým. 2. Praha: Galén, 2007. s. 31. 
136 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 100. 
137 OPEKAR, Aleš. Karel Kryl písničkář. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal STEHLÍK. Fenomén Karel 

Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 112. 
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bědovali,138139 že je škoda, když vypadávají nejlepší texty, mezi které řadili jmenovitě i 

skladby Karla Kryla. O rok později zveřejnili další komentář k výsledkům.140  Hovořili 

v něm mimo jiné o Krylově desce Bratříčku, zavírej vrátka. Ačkoliv jako reakci na ni 

posluchači napsali stovky dopisů, její konečné umístění si tehdy netroufal nikdo 

dopředu odhadnout. Krom hodnocení posluchačů věnovali desce ve stejném čísle 

Melodie ještě samostatný prostor s titulkem: V Pantonu Bratříčkovi otevřeli.141 Tou 

dobou byl Kryl čtyřiadvacetiletý umělec. Černí čtenářům interpreta představili jako 

bývalého keramika – později toulavého skladatele, textaře, kytaristu a zpěváka. 

Zmíněna je rovněž jak titulní píseň desky, která v hitparádě slavila úspěch, tak její 

prvotní náklad v počtu deseti tisíc výtisků.142 

 

V květnu Mladý svět uvedl v krátké noticce, že došlo k interní dohodě. 

Periodikum tak oznámilo, že Houpačka již nebude (údajně dočasně) vysílána.143 

 

4.2. Ohlas Krylovy tvorby v exilu 

 

Karel Kryl trávil v exilu valnou část svého života (od září 1969 do listopadu 

1989). První rozhovor po odchodu z domoviny vyšel v Českém slově.144 Exilové 

periodikum působící v Německu rovněž uveřejnilo první recenzi na album Rakovina. 

Jejím autorem byl Jaroslav Dresler. Kryla v textu charakterizoval: „Je to básník, protože 

jeho texty by vlastně skoro obstály samy o sobě, ale naštěstí ne úplně, a tak je autor 

nucen napsat hudbu, a tím dává své poezii další rozměr.“145 Zajímavý rozhovor vyšel 

pro švýcarské exilové periodikum Zpravodaj v roce 1970.146 Čerstvý exulant zde popsal 

své pocity, jež ho provázely po čas odchodu. Mladý svět (tedy periodikum na opačné 

straně železné opony) v roce 1974 uveřejnil článek, ve kterém se autoři ke Krylovi 

vyjádřili: „Kryl je posuzován téměř všemi emigranty jako frajírek, duševní chudák, 

                                                 
138 ČERNÝ, J. a M. ČERNÁ. Domácí a zahraniční Houpačka. Melodie, 1968, roč. 6, č. 12, s. 359.  
139 ČERNÝ, J. a M. ČERNÁ. Domácí a zahraniční Houpačka. Melodie, 1968, roč. 6, č. 12, s. 197. 
140 ČERNÝ, J. a M. ČERNÁ. 50. Houpačka. Melodie, 1969, roč. 7, č. 1, s. 2. 
141 ČERNÝ J. a M. ČERNÁ. V Pantonu Bratříčkovi otevřeli. Melodie, 1969, roč. 7. č. 2, s. 2. 
142 ČERNÝ J. a M. ČERNÁ. V Pantonu Bratříčkovi otevřeli. Melodie, 1969, roč. 7. č. 2, s. 2. 
143 DOBIÁŠ, J. a R. KŘESŤAN. Houpačka. Mladý svět, 9. 5. 1969, roč. 11. č. 19. s. 14-18. In: KLIMT, 

Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 108.  
144 KAVÁLEK, L. Budu dále zpívat domovu. České slovo, 1969, roč. 15, č. 10, s. 5. 
145 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 129. 
146 HAY. Náš rozhovor. Zpravodaj, 1970, č. 12-13, s. 10, 12. 
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jehož písničky jsou stále stejné.“147 Text zakončili vyprávěním o večírku, při kterém 

měly zaznít i vulgarismy. Tvůrci článku zdůraznili, že se krom Kryla události zúčastnili 

také sudetští Němci. 

 

Z tohoto období mne nejvíce zaujaly dvě recenze na Krylovu tvorbu. Obě byly 

uveřejněny v časopise Svědectví, který vycházel od roku 1956 nejprve v New Yorku a 

později v Paříži. První text nesl název: K čemu básničky, aneb trochu o Karlu Krylovi. 

Vyšel roku 1974 a napsal jej Erazim Kohák z Bostonské univerzity – pozdější Krylův 

přítel. Jednalo se o zamyšlení propojené s recenzí, ve které se zaměřil na Kníšku Karla 

Kryla. Autor publikaci uvádí jako rok starou záležitost – tedy ideálně zralou ke 

zhodnocení. Kohák představil Kryla jako člověka, který se maskuje jako písničkář, 

ačkoliv je básníkem. 

 

Ihned poté navázal úvahou o smyslu existence básní. V krátkém zamyšlení 

polemizoval nad tím, jestli je poezie už jen kusým textem, který má sloužit k vyplnění 

prostoru v novinách či (jak tomu bylo s Kníškou) jakousi prémií pro odběratele 

nakladatelství. Ladění poezie zakončil ujištěním, že to jistě není důvod, proč se básně 

píší a hlavně – proč se čtou. Kohák se zde zastal poezie natolik, že její nezbytnost klad 

nad potřebnost novin a časopisů. Stavěl ji do pozice zdroje intimního prožitku. Tedy 

něčeho, co dělí člověka od stroje a automatu. Odsuzuje podobnou samozřejmou a 

lehkou povrchnost vnímání, kterou obratně klade do politického kontextu. Tedy, že 

právě kvůli absenci hloubkového vnímání nad námi získává totalita moc. Obhajobu 

intenzivního vnímání a důležitostí básní rozepsal čtivou a poutavou formou do několika 

odstavců, než se o něco konkrétněji a jmenovitě vrátil ke Karlu Krylovi. 

 

Dva na první pohled oddělené textové celky stmeluje tvrzením, že se Kryl stává 

básníkem právě umem vytvořit z textu písně intimní sdělení. Dílo, jež recenzuje, 

nevnímá jako obraz a zrcadlo aktuální situace. Nejeví se mu jako pouhý umělecký vjem 

z nedávných událostí, ani jako dokument proměny od děsivých padesátých let po 

následné uvolnění až k okupaci. Kohák Kníšku Karla Kryla považuje za dílo, jež 

propojuje dějiny jako takové. Dávné náměty zde tak můžou sloužit k precizní a 

                                                 
147 KRŮTA, Jan a Karel KRTIČKA a Jaroslav VOZBULE. Mladý svět, 1974. In: ČERMÁK, Miloš. 

Nanebevzetí Karla Kryla. 1. Praha: Academia, 1997. s. 143.  
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promyšlené naraci čehokoliv, co chce autor vyprávět – třeba i aktuálních okolností. 

Kohákova myšlenka vystihuje nejen formu tvorby textu, ale i způsob uvažování básníka 

a hudebníka – tedy s odstupem a souvislostmi. 

 

Kryla zde líčí jako básníka rovněž pro jeho schopnost smát se bez opomenutí 

soucitu a smutku, což je podle něj hlavní rozdíl mezi písničkářem a básníkem. Odlišnost 

úrovně textů Karla Kryla od jeho kolegů ještě několikrát zdůraznil. Třeba 

v charakteristice: „Je romantikem v době, kdy romantika už není snadná a laciná, kdy 

vyžaduje úžasnou odvahu. Jeho básně staví obrození do nové perspektivy jako údobí, 

kdy jsme se nesměle zase učili věřit na lásku.“148  

 

V následné podkapitole se autor věnuje Krylovým protestním písním, kde 

zdůrazňuje opět hloubku jeho textů. Dává jej do kontrastu s americkými folkovými 

hudebníky, kteří zpívají o větru a konfliktu dvou generací, zatímco Kryl si s problémy 

hraje a dává je do širšího kontextu. Krylovy písně považuje za výkřik, nikoliv truc. 

S odkazem na písně Ruská ruleta, Znamení doby a Bratříčku, zavírej vrátka popisuje: 

„Básně vzdoru a sebezpytování potřebujeme část, ne abychom si uvědomili, co „chce 

básník říci“, ale co se s námi děje. Proniká v nich na povrch umlčený, promlčený 

zážitek.“149 Kníšku Karla Kryla představuje v závěru jako nekompromisní a vybízí 

občany Československa k tomu, aby se také nestavěli do role satirických a zároveň 

ublížených lidí.  

 

Erazim Kohák napsal též sleevenote k desce Bratříčku, zavírej vrátka, jež opět 

vyšla roku 1980 (deska byla vydána po roce 1969 ještě několikrát – mimo jiné také ve 

švédském Šafránu 78). Interpreta opět uvádí jako básníka, který promlouvá k národu a 

probouzí jej nejenom myšlenkou naděje na svobody, nýbrž také vzpamatováním se ze 

zdánlivě pohodlné všednosti.150  

 

                                                 
148 KOHÁK, Erazim. K čemu básničky, aneb trochu o Karlu Krylovi. Svědectví, 1974, roč. 9, č. 4, s. 541. 
149 KOHÁK, Erazim. K čemu básničky, aneb trochu o Karlu Krylovi. Svědectví, 1974, roč. 9, č. 4, s. 541. 
150 KOHÁK, Erazim. Sleevenote: Bratříčku, zavírej vrátka, 1980. In: KRYL, Karel. JISKROVÁ, 

Jaroslava.  
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Další recenze vyšla ve Svědectví roku 1984.151 Autorem byl Jaroslav Procházka 

a recenze byla o poznání menšího rozsahu než výše uvedená – rozkládala se na ploše 

pouhé půlstrany. Nenesla vlastní titulek, byl uveden pouze autor knihy a dílo: 

Amoresky. Procházka však i na malém prostoru dokázal popsat to zásadní. O sbírce 

hovoří jako o intimních humoreskách milostného ladění. Nejen, že titul tak tematicky 

rámoval, zmínil se i o jazyku a způsobu tvorby, jaký básník využil. Klasifikoval jej jako 

hovorový, avšak zároveň krystalicky poetický. Dialogy, které Amoresky obsahují, se 

zdály Procházkovi osobní, což hodnotil zcela pozitivně. Díky nim je alespoň 

zaznamenána absence básníkova studu s ohledem na ty nejintimnější city. Přirovnal 

Kryla k Františku Halasovi, Vítězslavu Nezvalovi nebo Jaroslavu Seifertovi. Jako 

bychom se ocitli v národním obrození, když čteme, že Kryl je úzce spjat s českou 

tradicí, jelikož se ve svých citových vyznáních obrací věrně k pohádkovým motivům. 

Jako poslední vlastnost Amoresek Procházka vyzdvihuje osobitou vtipnost. 

 

4.3. Doba porevoluční 

 

Po přistání na letišti v Praze po více jak dvaceti letech byla pro Karla Kryla 

přichystána tisková konference organizována Mladou frontou. Za redakci pořadatelů 

v letištním prostoru čekali redaktoři Vladimír Kovařík a fotograf Herbert Slavík. 

Konference trvala zhruba tři a půl hodiny.152 Záznam z události byl otištěn i v lednovém 

čísle měsíčníku Melodie. Zabral celé dva listy a byl uveden palcovým titulkem: První 

tiskovka s Karlem Krylem. Text redaktoři uvedli slovy: „Člověk, díky jemuž 

jednadvacet let, po které tu fyzicky nebyl přítomen, všude tam, kde se sešli lidé 

s kytarou – a že jich neustále přibývalo – zaznívala prostá věta: Zahraj nějakýho Kryla! 

Člověk, který výrazně poznamenal výrazivo mnoha svých následovníků, člověk, jehož 

písně vzali za své jak ti, kterým před dvaceti lety bylo dvacet, tak ti, co se tehdy teprve 

narodili.“153 Dle uvedených slov lze soudit, že se Karel Kryl koncem roku 1989 vracel 

do jemu příznivě nakloněné společnosti. 

 

                                                 
151 PROCHÁZKA, Jaroslav. Karel Kryl – Amoresky. Svědectví, 1984, roč. 19, č. 73, s. 230.  
152  KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 250. 
153 MOTL, Karel. První tiskovka s Karlem Krylem. Melodie, 1990, č. 2, s. 50. 
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Koncem listopadu otiskla Mladá fronta rozhovor Karla Hvížďaly, jenž s Krylem 

hovořil v předvečer návratu do Československa.154 V letech 1990 až 1994 v médiích 

vycházely s převahou právě rozhovory (ke sklonku života už především v regionálních 

nízkonákladových periodikách). Jeden v říjnu 1991 otiskly i Lidové noviny den před 

zahájením turné po Československu s novým albem Maškary. Vedle černobílé 

fotografie básníka a hudebníka zveřejnilo periodikum hůlkovým písmem: „Já pouze 

ukazuju na směšné věci, pochopte.“155 Uvedená citace je úryvkem, v němž se Karel 

Kryl hájil, že vážné věci nezesměšňuje, nýbrž pouze ukazuje na již dávno směšné 

skutečnosti. O pár řádků níže to dále rozvedl v odpovědi: „Kritičnost člověka je 

pochopitelně podmíněna sympatiemi. Já jsem dal ale vale několika velice výhodným 

věcem právě proto, že si myslím, že když už to dělám 25 let, tak si mám dál ukazovat na 

věci, který jsou pitomý a špatný, byť by je dělal sebelepší přítel. Nejlepší přítel je ten, 

kterej mi řekne, že dělám blbost, se domnívám. To neznamená, že bych byl protistátní, 

já jsem kritický. To je tak všechno.“156 

 

První – lednové – vydání časopisu Rock a Pop uveřejnilo v roce 1991 fotografii 

Karla Kryla jako svou obálku.157 Důvodem bylo vítězství v soutěži Deska desek (tedy 

ankety o nejlepší desku za posledních 25 let), kterou vyhrálo právě Krylovo album 

Bratříčku, zavírej vrátka. Autoři v čísle rozebírají důvody, proč se rozhodli uspořádat 

podobnou hitparádu. Jedním z nich byla i nechuť vůči populární kultuře, která byla 

usměrňována více režimem než kvalitou, což je popsáno i v textu: „…nedostatek 

smyslu pro humor i tvrzení, že jediné a pravé umění přichází ze Sovětského svazu.“158  

 

Pořadatelé soutěže zde uvedli i systém, pomocí kterého vybírali hodnotící 

kritiky. Z hledáčku vypustili agenturní pracovníky, rozhlasové i televizní redaktory i 

dramaturgy gramofonových firem. Kritik uvolili podle věku tak, aby byly zastoupeny 

všechny možné generace. U této podmínky zdůraznili, že i přes rozdílný věk docházelo 

u hodnotících k vzájemné shodě ve výběru.  

 

                                                 
154 HVÍŽĎALA, Karel. Se slzou na víčku. Mladá fronta, 1989, roč. 47, č. 281, s. 5.  
155 ROSSLER, Ivan. Maškary Karla Kryla. Lidové noviny, 26. 10. 1991, č. 251, s. 11.  
156 ROSSLER, Ivan. Maškary Karla Kryla. Lidové noviny, 26. 10. 1991, č. 251, s. 11.  
157 Rock a Pop, 1991, roč. 2, č. 1, s. 1. 
158 VLČEK, Josef. LINDAUR, Vojtěch. Deska desek. Rock a Pop, 1991, roč. 2, č. 1, s. 7. 



   

 

35 

  

Úspěch však Karel Kryl neslavil jen s debutem, ale i s navazující Rakovinou. 

Desky hodnotili hudební kritici. V soutěži však mohli hlasovat i čtenáři, kteří se ve 

svém žebříčku na prvních příčkách s kritiky shodli.159 Kryl se na konci roku 1990 těšil 

popularitě, nutno však zdůraznit, že především díky svým starším hudebním počinům. 

Důvodem mohla být i jistá míra nostalgie a potřeba vymezit se vůči minulému režimu.  

 

Pro periodikum Tvar vznikla v roce 1991 recenze sbírky písní Kníšky Karla 

Kryla. Text nesl titulek Kryl a bicí hodiny,160 který se odvíjí od subjektivní vzpomínky 

autorky Aleny Blažejovské. Text otevírá líčením tajně nahrané amatérské kopie 

Krylovy prvotiny, která při procesu duplikace zachytila i výhružné tikání hodin. 

Politicky zaměřenou písňovou tvorbu označila Blažejovská za romantické protestsongy, 

které nejde brát neosobně. Kryl je v recenzi popsán jako písničkář-tragéd (na rozdíl od 

jiných recenzí, kde jej autoři popsali jako básníka). Tvrzení autorka demonstruje na 

kontrastu jeho tvorby s divadlem Semafor, kde hudba podle slov autorky nadlehčuje, 

zaobaluje a zjemňuje. Kníšku Karla Kryla hodnotí jako chronologický ukazatel 

autorova básnického usilování.  

 

Jako umělec je pro Blažejovskou postavou něžnou, sentimentální, naslouchající 

pohádkám – hlavní díky středověkým a posléze i křesťanským motivům, které se v jeho 

počátečních písňových textech objevují. Kníšku porovnává s pozdější uměleckou 

tvorbou, v níž podle autorky zpívá o zavražděné duši, po které zbývá už jen bolestná 

skepse. Zde by však šlo namítat Amoreskami z roku 1982, jež na rozdíl od skepse 

obsahuje jak humor, tak něhu. Bolest a hořkost se naopak promítala v Krylově od 

počátků – včetně hodnocené Kníšky – především pokud referoval o politické situaci. 

Básníka a textaře hodnotí Alena Blažejovská v detailech. Přináší v recenzi příklady 

deminutiv a Krylovu specifickou ironii.  

 

Jak již bylo zmíněno, Karel Kryl obdržel roku 1989 Cenu Jana Zahradníčka za 

básnickou sbírku Zbraně pro Erató. Exilový básník a literární kritik Antonín Brousek 

napsal o sbírce text, který vyšel jako doslov ke druhému vydání knihy roku 1991. 

V něm uvádí: „Za prvé: většina Krylova publika očekává od něj především již tak 

mnohdy osvědčené „bavičství“, i bude tedy muset být přítomnou básnickou kompozicí 

                                                 
159 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 274. 
160 BLAŽEJOVSKÁ, Alena. Kryl a bicí hodiny. Tvar, 1991, roč. 2., č. 11, s. 15. 
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nemálo zklamána. A za druhé: přiznávám radši hned a bez mučení, že jsem v případě 

Krylově v plném slova smyslu „osobně zaujatý“, jakkoli se tato zaujatost nezakládá ani 

v nejmenším na nějakém pivem a vínem tmeleném kumplířství… nýbrž že Kryl je 

bezesporu – jako Suchý, a po něm snad už jen Vodňanský a Třešňák – plnohodnotný 

básník, rozhodně jeden z vůbec nejtalentovanějších autorů mé generace.“161 

 

Sbírka Zbraně pro Erató se dočkala i recenze v Literárních novinách v témže 

roce 1991. Autorem byl Jindřich Jůzl a nesla titulek: Co zbude?162 Jůzl již zmíněné 

ocenění představil na úplném začátku s povzdechem, že je tato skutečnost připomenuta 

na obálce snad jako záruka kvality. V úvodu se dále zamýšlel nad úlohou formy 

v Krylově tvorbě. Vyjádřil se, že způsob zpracování básní spolu se slovní zásobou je 

hodný spravedlivého obdivu. Tón adorace však střídá veskrze tvrdá a negativní kritika. 

Jindřich Jůzl pochyboval o tom, že Krylovi po precizní formě ještě zbyl nějaký obsah. 

Odtud se konec konců odvíjí i titulek recenze, který je zároveň citací ze sbírky. Kryl 

v ní na otázku „Co zbude?“ odpověděl, že „Pramálo.“ 

 

Obrazy, které Krylův text vyvolává, podle autora recenze prý jen vzplanou a 

zase zaniknout. Vyčítal, že se vzájemně již neproplétají a nevyvíjejí. Některé konkrétní 

povzdechy, které jsou zakomponované do básní, hodnotil jako klišovité. Jůzl představu, 

že Kryl na některé otázky, jež si v básních pokládá, odpovídá, hodnotil jako až hrůzu 

nahánějící. Sdílel v recenzi i úlevu, že se tak nakonec neděje, což mi však přijde jako 

zbytečné plivání po již zabitém. Krylova slovní spojení hodnotil na příkladech jako 

neoriginální. Recenzi utvářel myšlenkou, že Karel Kryl je výjimečným básníkem, avšak 

jím není v této sbírce. Brousek a Jůzl tedy nesou každý dva rozdílné pohledy a střed 

těchto světů je veskrze zajímavý. 

 

Týdeník Reflex se postavou a tvorbou Karla Kryla zaobíral téměř nejhlasitěji. 

V roce 1992 uveřejnil článek s titulkem Karel vizionář, který oslovuje čtenáře 

odsuzující domněnkou: „Zřejmě mu jeho bytostná touha být v opozici za každou cenou 

neumožňuje vidět věci realisticky.“163 O pár slov dále autor článku – Petr Vondráček – 

                                                 
161 BROUSEK, Antonín. Doslov. In: KRYL, Karel a Jan ŠULC, JISKROVÁ, Jaroslava, ed. Karel Kryl: 

Texty písní: Spisy I. Praha: Torst, 1998. s. 581-583.  
162 JŮZL, Jindřich. Co zbude? Literární noviny, 1992, roč. 3., č. 45, s. 45. 
163 VONDRÁČEK, P. Karel Vizionář. Reflex. 1991, č. 46, s. 12. In: KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili 

tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 300. ISBN: 978-80-7262-463-8. 
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tvrdí, že hudebník měl nazvat prezidenta Václava Havla zrádcem národa. Nutno však 

dodat, že tato spekulace se nezakládá na pravdě. To popsal a doložil Vojtěch Klimt.164 

Kryl spojení „zrádce národa“ skutečně použil, avšak aplikoval je pouze a jen 

v souvislosti se svou vlastní osobou. Reflex proto vytrhl spojení mimo kontext a 

záměrně zaměnil jeho význam. 

 

O rok později v březnu 1993 vyšel v Reflexu rozhovor Miloše Čermáka 

s Karlem Krylem. Zaujme nejen titulkem: Říkám příjemné i nepříjemné věci, ale stále 

reaguji na svět,165 ale i perexem: „Přijel do Československa na pohřeb matky, ale 

v Praze vypukla revoluce. Lidé ho přivítali se slzami v očích. Vystupoval na náměstích. 

Z balkonu Melantrichu zazpíval s Karlem Gottem státní hymnu. A potom… znovu se 

vymkl z kloubů. Vykolejil z mýtu, který z něj stvořila doba. Nemístně mluvil. Křičel. 

Provokoval. Tak dlouho, až ho mnozí lidé přestali mít rádi.“ První slova článku staví 

Kryla do pozice idola, který byl za své chování z podstavce sesazen. Některé pasáže 

podpírají výhradně emotivní, místy až hysterické motivy – Čermák postavil pláč masy 

lidí do protikladu křiku malého písničkáře.  

  

Umělce představuje jako legendu, načež navazuje rozhovor s Krylem. Rozebírají 

spolu slavnou scénu z balkonu domu Melantrich na Václavském náměstí, kde Kryl 

zpíval na prosbu Václava Havla s Karlem Gottem státní hymnu. Čermák tak dal prostor 

Krylovi k doplnění výkladu momentu o doposud neznámé informace – na příklad 

skutečnost, že Havel poprosil Kryla o vystoupení s Gottem a ne naopak166 - a také 

Krylův vlastní úhel pohledu. Interview se stalo základem pro knižní rozhovor, který 

vyšel ještě před Krylovou smrtí. Značnou část článku tvoří portrétní i koncertní snímky 

hudebníka.  

 

Tentýž Čermák se ve své publikaci Nanebevzetí Karla Kryla (1997) pokusil 

v kusých úryvcích zmapovat charakter vztahu médií k písničkáři v první polovině 

devadesátých let. Přijetí desky Monology tu reflektuje: „Kritiky bylo přijato spíše 

vlažně, neslavný byl i prodej… Kryl sám si toto album cenil poměrně vysoko a 

neúspěch ho velmi rozmrzel. Bylo to v době, kdy úbytek zájmu byl znát i na 

                                                 
164 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 300. 
165 ČERMÁK, Miloš. Říkám příjemné i nepříjemné věci. Reflex, 1993, roč. 4.   
166 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 253 
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koncertech.“167 A dále: „Na nepřízeň médií si Kryl stěžoval stále víc. S novináři měl 

vztah, který nejlépe popisuje německé slovo „die Hassliebe“ – jakási nenávistná láska. 

Kryl měl novináře rád (sám se za žurnalistu pyšně považoval) … Kryl měl pocit, že ho 

někteří novináři úmyslně poškozují.“168 Čermák také zdůrazňuje, že řada kritiků se ke 

Krylovi pro dojem hořkosti z jeho myšlenek stavěla negativně i po jeho smrti.169 

 

Krom hudby a poezie psal Kryl i politicky laděné nerýmované komentáře, které 

průběžně vycházely v letech 1990-1993 v Moravskoslezském deníku anebo periodiku 

Znojemsko. Díky publicistické činnosti mohly tak tyto články vyjít posmrtně 

v souborné knize Země lhostejnost (2012).170 Klimt se v ediční poznámce, jež pro knihu 

sepsal, vyjádřil: „Karel Kryl žil politikou a dokázal se jí zabývat dvacet hodin denně. 

Dnes je možná ještě více než tehdy zřejmé, jak nám osobnosti jeho formátu – 

vycházející z kořenů české nezávislé žurnalistiky – zoufale chybějí.“171 S povzdechem 

nezájem společnosti o Krylův názor glosoval také v publikaci Českého rozhlasu 

Fenomén Karel Kryl: „Komentáře neměly takřka žádný ohlas a Karla to nijak 

nemotivovalo, aby psal více… Možná kdyby psal svoje texty pro nějaké vlivnější 

médium…, ale mnohá velká média byla v té době proti němu. Asi je teď pro řadu lidí 

objevné zjištění, co tehdy Kryl psal.“172 

 

 

                                                 
167 ČERMÁK, Miloš. Nanebevzetí Karla Kryla. 1. Praha: Academia, 1997. s. 111. 
168 ČERMÁK, Miloš. Nanebevzetí Karla Kryla. 1. Praha: Academia, 1997. s. 112. 
169 ČERMÁK, Miloš. Nanebevzetí Karla Kryla. 1. Praha: Academia, 1997. s. 148. 
170 KRYL, Karel. Země lhostejnost. 1. Praha: Torst, 2012. 
171 KLIMT, Vojtěch. Ediční poznámka. In: KRYL, Karel. Země lhostejnost. 1. Praha: Torst, 2012. s. 170. 
172 KLIMT, Vojtěch. Karel se o věci zajímal a dokázal je vyhodnotit. In: DENČEVOVÁ, Ivana a Michal 

STEHLÍK. Fenomén Karel Kryl. Praha: Radioservis, 2014. s. 61. 
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4.4. Nekrology 

 

Lidové noviny uveřejnily na titulní straně den po Krylově smrti fotografii Karla 

Cudlína spolu s krátkou notickou o úmrtí písničkáře v Pasově.173 Karel Kryl však 

zemřel v Mnichově. Chyba v uvedení lokace vznikla patrně nedopatřením při předávání 

informace, kdy vdova po Karlu Kylovi Marlen zatelefonovala do České republiky 

jednomu ze společných přátel manželů a až ten následně informaci předal agentuře 

ČTK.174 

 

Nebyl to však poslední text, který věnovaly Lidové noviny zesnulému. Jiří 

Dědeček, písničkář a spisovatel, se ujal nekrologu pro periodikum o pár týdnů 

později.175 Naraci rozvíjel pomocí přiznání, ve kterém uvedl, že neporozuměl horečnosti 

snahy Karla Kryla rozlišovat pojmy jako exulant a emigrant. Navázal na to nastíněním 

vztahu tehdy aktuálního vedení státu s Karlem Krylem. Činnost umělce popsal jako 

lyrickou revoltu a poznamenal, že po sametové revoluci se k ní začali hlásit i lidé, které 

Kryl kritizoval. 

 

Tyto známé skutečnosti obohatil o unikátní vzpomínku: „Na podzim šedesátého 

devátého roku navštívily první ročníky SVVŠ Jana Nerudy v rámci výuky planetárium. 

Nežli se třída za třídou nahrnula dovnitř a světlo zhaslo, pouštěl nám personál do 

reproduktorů Kryla. Nikdy předtím jsem ho neslyšel. A navzdory všemu dobrému, co 

lze říci o hudbě šedesátých let, teprve tohle pro mě bylo jako zjevení. Kdo to je jsem se 

dozvěděl až od člověka, který nám měl popisovat nějaký astrofyzikální jev – omlouval 

se, že už opravdu musí vypnout magnetofon, i když by sám také raději poslouchal 

Kryla.“ Vcelku nevinné ohlédnutí za první zkušeností s tvorbou zesnulého si lze však 

také vyložit tak, že pro autora přestal Kryl, podobně jako pro řadu dalších lidí, tvořit 

kvalitní tvorbu někdy v roce 1989. 

 

Dědeček rovněž uvedl, že se při křtu desky Tekuté písky v Branickém divadle 

v roce 1992 ptal sám sebe: „Jak dlouho může trvat, nežli se člověku podaří zbourat 

                                                 
173 Lidové noviny, 4. 3. 1994, č. 53, s. 1. 
174 ČERMÁK, Miloš. Nanebevzetí Karla Kryla. 1. Praha: Academia, 1997. s. 133. 
175 DĚDEČEK, Jiří. Karel Kryl před tváří Kristovou aneb Básník nesmí lhát, může se mýlit. Lidové 

noviny, 22. 3. 1994, s. 12. 
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vlastní pomník?“ Otázka je, zda skutečně Karel Kryl boural nějaký pomník, zda nějak 

vybočil – anebo jestli se naopak nedržel kontinuity kritického smýšlení a jediné od čeho 

se odchýlil byly ideály společnosti o tom, co by bylo pěkné slyšet. Autor v nekrologu 

smířlivě konejší, že i básník se může zmýlit, což považuji vzhledem k tomu, že tak 

hovoří o názorech, a ne o doložených faktech, za netaktní vůči zemřelému. Obávám se, 

že spíše než o nekrolog, jedná se tedy o společenský komentář z pohledu Jiřího 

Dědečka. 

  

Další nekrolog odvysílal Jiří Černý v Českém rozhlase. Nesl název Poslední 

stěhování vandrovaného písničkáře.176 V přepisu vidíme, že se v prvních dvou 

odstavcích věnoval především sporu Krylovy rodiny o tom, kde budou jeho ostatky 

pochovány. Bratr se sestrou prosazovali jako místo odpočinku Nový Jičín, kde prožil 

část dětství a kde jsou pohřbeni jeho rodiče. Vdova Marlen zase Německo, kde složil 

většinu svých textů a žil více jak dvacet let. Černý zde ve zbývajícím prostoru přemítá 

nad tím, nakolik je smrt smířlivá součást života a nakolik je to nekompromisní a pro 

pozůstalé bolestné zamezení jakékoliv další interakce se zesnulým. V souvislosti s tím 

připomíná jejich vzájemné přátelství, které popisuje adjektivy potměšilé nebo nervózní, 

ale také jako pudově silné. V nekrologu stručně nastínil život Karla Kryla, který je 

shrnut jako osud tuláka, jenž se cítí po třicetiletém vandrování vykořenělý a sám. 

 

Hudební kritik a publicista se věnoval Krylovi i v časopise Rock a Pop, kde 29. 

března 1994 vyšel rozsáhlý profil včetně umělcovy diskografie, nekrologu a komentáře 

k tvorbě. Celá strana nese bílý font na černém pozadí. Text uvádí titulek: Malý velký 

písničkář177, což pravděpodobně odkazuje na Krylův nemalý vzrůst v kontrastu 

s dopadem jeho tvorby na čtenáře a posluchače. „Mám před sebou nejstručnější 

smuteční oznámení, jaké jsem kdy viděl,“ popisuje autor a o pár řádků níže pokračuje: 

„… téměř každý zaujatý Krylův posluchač a komentátor říká, že Kryl byl především 

básník. Tedy víc než co jiného? Než písničkář? Kolik jsme u nás měli písničkářů 

srovnatelných s Krylem? Kolik vůbec osobností v historii české populární hudby, jež by 

v ní tolik znamenaly? A kolik naproti tomu známe českých básníků, kteří se směle 

mohou postavit nad Kryla, pak přinejmenším vedle něj?“ Naráží zde tímto postřehem 

                                                 
176 ČERNÝ, Jiří. Poslední stěhování vandrovaného písničkáře. Český rozhlas. In: ČERNÝ, Jiří. Načerno 

v českém rozhlase. Praha: Torst, 2000. s. 18-19. 
177 ČERNÝ, Jiří. Malý velký písničkář. Rock a Pop. 29. 3. 1994, roč. 5, č. 6, s. 14. 
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také na již zmíněnou recenzi Erazima Koháka z exilového Svědectví, ve kterém 

obhajuje názor, že je Karel Kryl především básníkem, čemuž Černý posléze přitakává a 

hodnotí Krylovu tvorbu jako nápaditou, bravurní a českou až do morku kostí. 

Hodnocení doplňuje o myšlenku, že právě hudbou si Kryl získává emoce: „Cítím, že 

Kryl dojímá, rozčiluje, vytrhuje a povznáší právě až teprve zvukem.“ Podle Jiřího 

Černého je to právě způsob, kterým interpret skládal melodie, co napomáhá vzdorování 

ubíhajícímu času a módě. Na závěr perexu charakterizoval Kryla jako legendárního 

písničkáře. 

 

Text však ještě na dvojstraně pokračuje spolu se soupisem milníků jeho tvorby a 

života a krátkého hodnocení každé desky, co hudebníkovi doposud vyšla. Černý opouští 

od přemýšlení, kdo vlastně byl Karel Kryl jako umělec a mnohem více se zaobírá svými 

osobními zkušenostmi a vzpomínkami: „Kdyby mě z lidí, která mám rád a kterých si 

vážím, někdo tolikrát otrávil jako Karel Kryl, určitě bych se s ním už jenom zdravil, nic 

víc. S Karlem je můj rozum v koncích, a tak se zase vždycky řítím někam do hospody.“ 

Na rozdíl od nekrologu pro Český rozhlas, text pro časopis Rock a Pop je pro čtenáře 

bohatší m a to nikoliv pro svůj větší rozsah, ale právě díky odlišnému uchopení. Černý 

zde upřednostnil popis charakteru i tvorby zesnulého před zmínkou o rozepřích v rodině 

Karla Kryla stejně jako před popisem a výčtem posledních pouhých pěti let života. 

 

Vojtěch Klimt o Krylovi pro bibliografickou publikaci napsal: „Karel byl 

netuctový, hluboký a bujarý stejně jako jeho tvorba. Miloval život, ženy, poezii a své 

publikum. Života užíval naplno a v tempu, které by jinému vystačilo na tři…“178 

 

4.5. Dovětek 

 

V prosinci 1994 Tvar otiskl tak zvané Průhledy do českého folku (čtvrtý díl).179 

Autorem byl Josef Prokeš, již zmíněný písničkář a literární pedagog. Podnadpis článku 

zněl: Vojín odešel, kapitáni zůstávají. Jedná se o text, ve kterém souhrnně hodnotí nejen 

tvorbu, ale celkovou pozici jednotlivých folkových hudebníků a písničkářů v Čechách. 

                                                 
178 KLIMT, Vojtěch. Akorát, že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 2. Praha: Galén, 2007. s. 335. 
179 PROKEŠ, Jaroslav. Průhledy do českého folku IV. Tvar, 1994, roč. 5, č. 20, s. 15-16.  
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Tento díl ve většině věnoval právě postavě Karla Kryla. V době zveřejnění článku to 

bylo téměř tři čtvrtě roku, co zesnul.  

 

Autor hovoří na úvod o Krylovi jako postavě důležité v hudebním světě, ale i 

literatuře. Osobitým způsobem hodnotí v počátku více českou společnost než Kryla 

samotného. Speciálně v momentě, kdy připomíná úctu k jeho dílu ze strany Poláků 

v kontrastu s nepřijetím porevoluční Krylovy tvorby u nás. Prokeš hodnotí pozitivně to, 

že realitu se nesnažil uhladit, ale naopak – nadále se držel provokativního stylu. 

  

V průhledech se často objevila nadsázka. Třeba v případě přirovnání české 

folkové scény ke gymnáziu, kde by jednotliví umělci představovali různé pozice 

vzhledem k charakteru osobnosti i tvorby. Dozvídáme se tak, že Vladimír Merta by 

obsadil místo filosofa, který však neznámkuje. Vlastimil Třešňák by se stal 

nevyzpytatelným profesorem. Konečně Karel Kryl je v líčení popsán jako nikdy 

neustájený direktor přísný jako řemen, jenž hovoří na rovinu a z očí do očí.  

 

Už jen z této popisné anekdoty cítíme, že autor se ke Krylovi stavěl s pozitivní 

kritikou a postavil jej dokonce do vedoucí funkce Zastal názor, že jako písničkář nasadil 

laťku velice vysoko – především díky dokonalé formě, schopnosti být aktuální, 

využitím přesahů do historie a biblických námětů, ale i díky osobnímu charisma a 

jednání. Připouští však, že Kryla bere jako člověka, který i s chybami. Dodává, že 

ačkoliv mohl být omylným člověkem, jako každý z nás, pamatuje si jej jako bytost bez 

úmyslu lži. Umělce, který vždy řekne to, co se ostatní bojí anebo neumějí říct. 
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Závěr 
 

Práce si kladla za cíl zmapovat mediální ohlas především písňové, ale i básnické 

tvorby Karla Kryla. Nejprve se v práci věnuji jeho osudu, abychom porozuměli 

souvislostem, které jej vedly k sepsání některých textů. Karel Kryl byl schopen popsat 

jak politické neduhy, tak i společenské problémy. Posléze se zabývám autorovou 

uměleckou produkcí včetně její interpretace. Analyzovat dílo v tomto případě nikdy 

nebude snadný a lehce uchopitelný úkol, a to především pro jeho komplikovanost. Kryl 

psal a skládal zhruba třicet let a jeho tvorba za tu dobu prošla vývojem. Pochopení 

všech jmenovaných souvislostí nám může pomoci v následující kapitole věnující se 

mediálnímu ohlasu, kde spatřujeme jak kritické reakce, tak přijetí jeho písňové  

i básnické tvorby. Příčinu těchto rozdílů vidím především v blízkosti autorů textů 

k umělci a rovněž v době, kdy byly články sepsány a uveřejněny. Zejména z tohoto 

důvodu je kapitola zabývající se ohlasem řazena do podkapitol seřazených podle 

jednotlivých období, ve kterých byly články uveřejněny. 

 

Na konci šedesátých let, když vyšla debutová deska Bratříčku, zavírej vrátka, 

pomohli Krylovi v propagaci především manželé Černí ve svém pořadu Houpačka, 

který vznikl za spolupráce s Českým rozhlasem a měsíčníkem Melodie. V tomto období 

se díky pozitivnímu přijetí interpretovy hudební prvotiny odstartovala jeho kariéra jako 

interpreta a předurčila tak i Krylův další osud. Náladou, kterou v několika písních 

interpret sugestivně vykreslil, dokázalo album zacílit do aktuálních pocitů valné části 

společnosti, což je patrné i v ohlasech, které se ještě stačily prosadit v tuzemských 

médiích.  

 

Díky rádiu Svobodná Evropa, kde vedl vlastní pořad, zůstal Karel Kryl ve 

spojení s částí domovského publika i po odchodu z Československa v září 1969. O jeho 

tvorbě se dočteme také v exilovém periodiku Svědectví, kde vyšly dvě analytické 

recenze. Na druhé straně železné opony však panovalo s ohledem na politickou situaci 

převážně ticho. Jen pouhé zmínění se o jeho tvorbě v pozitivní konotaci bylo 

v oficiálním tisku za socialismu totiž vyloučené. I samotné šíření desek s jeho jménem 

bylo trestně stíháno. Karel Kryl přesto po čas pobytu mimo domov publikoval a skládal 

v češtině, stejně jako v polštině a v němčině. 
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Po příjezdu do Prahy v listopadu 1989 se v médiích objevovaly výhradně 

nadšené reakce. Počínajíce Mladou frontou, jež s Krylem uspořádala tiskovou 

konferenci ihned po příjezdu a ze které otisklo zápis i periodikum Melodie, konče 

vítězstvím jeho debutové desky v soutěži hudebního časopisu Rock a Pop Deska desek. 

Karel Kryl však pozvolna ztrácel na popularitě především rozhodnutím neustoupit od 

kritického uvažování. O nové písně z raných devadesátých let tak veřejnost již příliš 

zájem nejevila. Nerýmované politické komentáře mu vydávaly pouze regionální 

periodika nevelkého nákladu. Otázkou zůstává, co by nastalo, kdyby prvotní popularity 

a nadšení po sametové revoluci zákeřně využil. Pravděpodobně by pak mohly o jeho 

texty z pozice politického komentátora mít zájem i zásadnější tiskoviny, než byly 

Moravskoslezský deník a Znojemsko.  

 

Ačkoliv je na Krylově tvorbě znát, že se jako člověk i autor vyvíjel, 

nedomnívám se, že by jeho tvůrčí činnost utrpěla na kvalitě a že by si nějaká část jeho 

produkce zasloužila menší část pozornosti než ty zbylé. Naopak zmíněný jev považuji 

za krásnou vlastnost umění. Autorův tvůrčí odkaz je stále různorodý a bohatý. Karla 

Kryla považuji za jedinečného umělce, který byl na sklonku svého života společností 

nedoceněn. A právě proto se domnívám, že by Krylova tvorba neměla být zapomenuta a 

že z ní nadále můžeme čerpat (když ne poučení, pak alespoň potěšení z kvalitního 

poslechu a čtení). Karel Kryl mne inspiroval nejen tím, co vytvořil, ale i nezdolností a 

jistou formou odvahy, s jakou si za svými postoji stál. Je pro mě někým, kdo 

zformuloval bazální mechanismus vytváření mých názorů a postojů. Tedy mechanismus 

spočívající v tom, že stanoviska by neměla být zatížena žádným tlakem nebo obavou 

z nepřijetí, nýbrž pouze vlastním vědomím a svědomím. 



   

 

45 

  

Summary 
 

 The goal of this bachelor thesis was to map the media response mainly to the 

music creations and also to the poetry of Karel Kryl in newspapers and magazines until 

the year of artist’s death. Critics and journalists reacted in several ways. The mail cause 

of these differences was not only the various quality of an album or a title bud 

especially the period of the response release in journals wrote the response. Newspapers 

wrote about Kryl primarily in positive way during the release of communist regime in 

Czechoslovakia in the course of the late 60’s. That happened also thanks to the Kryl’s 

debut album Bratříčku, zavírej vrátka and the feeling of betrayal resonating in society, 

which was one of the song’s topic as well.  

 

 In September 1969 Kryl left the Czechoslovakia and settled in Munich, 

Germany. There he started working as an editor in Radio Free Europe, which helped 

him to stay in touch with his homeland. He never stopped his song andr poetry writing. 

After the velvet revolution in 1989, already famous musician and poet came back to 

Prague. The capital and local newspapers welcomed him open-armed in the first place. 

Kryl won the competition with his debut album, too. This contest aimed to choose the 

best record of the past 25 years and the result was published in the music magazine 

Rock and Pop in 1991. However, due to his critical thinking he was no longer as 

popular as in the beginning of 90’s. As a politic commentator and glossary artist he 

refused to resign from this way of thinking even though it would have harmed his 

popularity. Kryl passed away no longer after that in 1994. He died of a heart attack. 

 

 In my personal opinion, Karel Kryl was unique and irreplaceable human being 

and artist. Strengthof his character helped him to stand for his opinions along to 

complicated, provocative and also tender artwork that he created. Kryl also inspired 

myself in the way of his thinking, which is not commanded by society but only by 

individual consciousness and conscience.   
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