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1i "t ?1 l!o[L TEXI JARosLAVA šTEFFLoVÁ

TERAPIE KRYLEM
BEZ UMRTVENI
Byl vším - písničkářem, básníkem, kamarádem od táboráku,
vizionářem i svědomím mocných

Pomenši kluk v černobÍ ém me|írovaném svetrU' KUIatá tVar,

řídnoucí v asy, kytara přes rameno. Takových potkáte na u ici

stovky' AŽ na tu kytaru' Na moment, kdy prsty hrábly do strun
a zača zpivat' H1as jako by trošku drhnu , kdyŽ se z tÓnů
Vy Upova a s|ova, která chyt|a za srdce nebo za svědomí?

a st sk a' Modré oč Se rozsvit |y a by o 1ich všude p no.
Vševědouci, vzonářské' Vtonr V n ch besko a meod e se
zIoml a v lehounký popěvek p ný ronie, někdy aŽ sarkasmu'
A by v obojim' Ce ý Ž vot Básnik, nov nái g1osátor, bard.
člověk p ný rozporů. Kare1 Kry|'

Vidím to jako Včera. Byj konec roku l967
nebo začátek roku 1968, V kaŽdém přípa
dě zinra' Do praž5ké redékce MikroÍóra
přivedl toho tichého, nesmě ého klUka
M]loš Zapletal, pozdější prezident napřed
Če5koslovenské a pak České Mlss. Praco-
Val tehdy V dětské redakci ostraVského
rozhlasu, byl jednim z mikrofóráckých
krajánků' Tenkrát jsem poprVé s yšela
Karla Kryla zpíVat. Pieta, Klaun a král,
Veličenstvo kat, NeVidomá dÍVka, Andě.''
Pozdéji bylo podobných minikon(ertŮ
ne5počet' PokaŽdé, kdvž se zastaVjl'
Někdy na pozváni do přímého odpoled
niho vys lá-' relale p'o ^1lade' ále (áste-i

ien tak na ku5 řeči' obVVkle s sebou také
přinesl nejnovější text na průklepákU'
schoVáVala j5em si je jako relikVii' ]akou
cenu pro mne budoU mít po letech, jsen'r

netušila' Maglcký rok 1968 teprve klíči
nadějemi'

Začátek cesty ke slávě
,,s Karlem Krylem jsem se pozna někdy
na začátku 60' let V Teplicích' PraCova]
jsem tam V Báňských projektech a můj
l amarao' bas^ k Honzé chab' ve 'nPsl"
založil djvadélko poezie, " Vzpomíná M'
ldpield ' ,,Pl p'dVoVáli-.-e insCenovana
pésma poezie, V nichž jsme kombinovali
recitaci, hudbu a pantomimu. Apolli-
n"ile' BdUde d .é, Ne7val''' V pénlom'_
mlckých etUdáCh jsern VystupoVal s jistoU

'^gr d' -itka Dlés\ova a (arel L'yl 'e' _

tovall' NedáVno rnaturoval na keram]čce
V Bechyni, tady pracova V továrně na
\dnilnr Lprd-ik-. J7 t.rdy p,al sve p'vnr
básničky, a pokUd VírŤ, Honzov], který byl
odborník na poezii,5e líbily' Pak odeše
na Vojnu, já do ostravý navzájem jsr.e se
Ttratili

Po pár letech jsem se potkal s Mirkern
KoVaříkem, dodne5 Velkým poetou
a reCltátorem. PoVídá mi| ]e5tlipak Víš, že
ten Karel, co s Vámi re(itova V teplickém
diVadé|ku, zpíVá krá5né protestsongy7
7aaal |sem se po -ér pld T á ljl\( lj\em'
Že bude Vystupovat V pros U|ém olomouc_
kém Dex klUbu' Šéfoval mu tenkrát PaVeI
Dostál, pozdějši ministr kultury' Bylo to
nel dy v 66. nebo 6/.. -: isem byl rpddk
torem ostraVského rozh asu' DomluVjL
jsem se s Pavlem, kdy tam bude Kare Kry
Vystupovat, a s technikem Ž rádia jsme
5e rozjel] do olomouce' setkání po le'
tech by o prirna' celý KarlůV recitáljsme
natoii ' -d .agru' Io bvl V le dobé s|av^}
přenosný magnetoÍon, aIe nahráVka jako
ze studia to samozřejraě nebyla' s Karlem

Krylem jsme se dohodIi, Že se pokusím
jeho odVáŽné protestsongy zařadit do
vysí ání' V té době se UŽ politická situace
uvolňova a' Můj šéf LiboslaV Tetens,
vedoucí Vysílání pro mládež ceskosloven_
ského rozhlasU V ostraVě, byl rozLrmný
č ověk' Podařilo 5e rni ho přesvědčit, takže
jsme moh is Kry ern natočjt první č1yři
písničky Ve studiu' Určitě mezi nimi byla
Pieta, myslím Že i Král a klaun''' další
sl nevybavím' Karel 5e pak přestěhova]
k rodičůrn do Nového Jičína, často jezdi]
do ostravý natočiLi jsme ještě pár jeho
písniček. spíš jako kamarád jsem mu dě él
jakéhosi manažera, který mU domlouVal
_pklera p eostdven. Oslravska h-deb-'
\' e^d by a tehdy doíe a bohdlá /plv"li
tam napřík ad Hanka Zagorové, Marie
Rottrová, PaVe NoVák, Všichni býVa i hosty
ostravského Vysí ání MikroÍóra' spolupra
covaljsem také s manželi Černými, jejichŽ
poldd DVdnd(t ^a '']o-pac(e byl hilpa'ó_
doU šlágrů' Díky nÍ5e proslaVili mnozí do
le doby né7naml 7pěVaci' Byl rezi ni-
i Kare Kryl."

Drsné probuzení
Nd lare '968 jéko by se Vylo.ili plt^i(kdl '

Pop by _a po\|ou(hánl, ěle ldestéeVl(
hledal'Áloublu' "drel Klyl 5e lo2-oone
neztratil' UŽ proto, že bylj!ný. Nechtě jít
5 žádným proUdem' Neh adil, provokoval'
KdyŽ 5e ho idé ptali, o čem bude zpÍVat,
kdyŽ ted'uŽ bude jenom dobře, jen se
ušklíbl: ,,Vždycky bude o čem'''

č

s
)

!

.!



Reflexe un

V srpnu jsme se probudili do drsného
rána. l o tom se zpíVa]o' Písní bylo Víc, ale
pravými symboJy se stala Modlitba pro
Martu, popěVek .Jaromíra VomáčkV ]c]i
dornů lvane a 5ilný text rarla rrylá arat_
řičlu' Zdv'rej vralka' Ték .,e tdke jr'p.Lrje
první Kryjova deska 5 ÍotograÍií Josefa
Koudelkv ra plebalu.seslaViJ jil rl Cerný
5pol!rpracova] na ní 5 Mílošem zapletalem'
Pole, Co j; odmltl vydát 5Uorépl_o., odva-
žiio se toho hLrdebníVydaVateJstVí Panton'
Deska Vyšia 24' března roku 1969 a byla
rozebraná .ychlostí blesku'

Čím Víc siji lidé přehrávali, tírn méně se
líbjlá nastupUjícím mocným. Přituhovalo,
é e Kéle Klyllel na pl.ý piyn' Vlnikd'),
nové a nove plsné. le- z jeho diarp n ze|
ieder konced za orLrhym. Je nam lito...
Nelze.'' Rušírne

,,MU5el emigrovat, jinak by ho tu zavřeli',,
Tuh]e VětU pronesl pozde] snad kazdv'
\do n_eljeno pt!^;aky rad. Velsi.rou o;k
dooé| -é(o o lom' Že pro xa.'a nurál byt
od''hod'7 reoubIi(y 1e.,^V' Ne7ndI jézyk,
(eskd pIUl mInLs mě pod ků7i aZ pr'li(
hluboko. Tady byl dorna. V aLrtorských
pořadech VysilanýCh V letech 1975-i989
rozhlésovoLr staniCl svobodná EVropa,
jejichŽ texty u nas vyšJy pod nazvem
Krylogie, Vzpomíná na odchod z republiky
5 určitým nadhledem' Ale kdo ho znaJ, tu
tíhu smíšenou s trpkosIí cítí' v září 1969
odjel do Něme.ka na folkový festivél BLlrg
Valdeck' Už se měl vracet, když 5e mU
dostaly do uhou ,eske nov ny s ko^sta-

loVá.lm' 7e pro koAo nen'mélx'5mus
-leninismu5 báseň, nemá co pohledáVat
na vysokých ško|ách v Ceskoslovensku'
Če.'tvé pr'jaty.tuoenl tAMU VidPl svoji
budoJ(-osr (erne. p.olislovar proskrtd,ty
diář a poŽádal o politický azy|'

Proti srsti
,,KdyŽ Karel Kryl emigroval, ztratiljsem
s ním kontakt," přiznáVá M' Zapletal.,,Ale
p05lai mi přes několik lÍdíasi dVě nebo
tři deský které Venku Vydal' Jednou jsme
se setkaliV Mnjchově, bylijsme spo|Lr na
pivu, povídaJi si. Pak jsme se potka]i aŽ
po léVoluC. Byl to t'o(AU j ný Kalel, jiny
revolUcionář' Zestári, nesdílel tolik českou
eUÍorii' Po dVa(etiJetých zkušenostech cítil
Všechno trochu jinak.,,

I to se odrd/rlo v jeho lexte( h. V ptsnt(h,
komentárlCh a poznémkaCh' Za sta.é
songy stejně jako za ty z doby emigrace
by ho lide -osili na rukou. 'y nejnovejs
b-dily rozpakv. Ani nastup,rjrli politi(te
garnituře se dvakrát nezarnlouvaly. Karel
Kryl opět hladil proti srsti.

Na jaře 2012 Vyšel soubor jeho komen_
tářů z |et 1990-1993 pod názven] Země
Lhostejnost a okarnŽitě se stai drUhoU
nejprodáVanější knihou L] nás' L;dé 5e
začínali rozpomínat' PráVě tahle knížka
se se souhlasem Karlovy manželky Marlen
sId'a pod"lédem p'o \céndl stejnoJrnen
ného diVadelního představení, které mělo
pJ eí. e'U na l on(: Zal l 2013 vp svdndové
divadle v Praze.

,,Výročí narození i Úmrtí K- Kryla, které
rés řeka v piltlim lo(e, ^eoy o pro naši
VolbU určujíCí,'' říká reŽ]sér a spoluautor
s.enéle Dodo Gombá.. Lrmele(ký seÍ svén_
dova divadla. ,.T.to oiy6qgrnt 5g76a.] Irma
se lozhodll mimo jine ldsvélil nejeon;-
7ndťnVm ba5nlkúm J';teratůí_, prd.oVne
jsme to nazvali Nesvatí. Když j5me 5e
porozhlédli po nedalekých dějinách,
nebylo rnožné Kryla obejít. NaVazovat by
postupně měli Egon Bondy a Jan Ba|abán.
Takový zvláštní tro]lístek autorů, kteří
nebyli příliš pohodlní'',

Proč práVě Země Lhostejnost, kdyŽ
s protestsongy z 60' a 70' Jet byste Určjtě
u nikoho nenarazili?

,,Jako 5loven5ký občan žijÍcítřináCt let
V cechách ]sem o5obnost Karla Kryla
V1imdl Velmi intqn2iyn". PoplVe ples olíe,
lterý trávil Cas s UChem piiIepenym ně
svobodne FVlopé, oa|. 1ongy 60' let a íJo
tom KrylůV náVrat, to zvláštni pnutí, které
jse^1 5. pro seoe -azvdl ko, ovinoLr. l.nre
Ihostejnost -aŤ piisld jé(o i.'pi.át,V-'
Východisko' "

s(éndr je sooIe( nyrn d'lem Dooo Gorrbdía
a L|bora Vodir ky' K uryVkům ,, polil;(ky( n
čianku připoiili i nektele n]kdV neol]b]i_
kovéne Nome_tá'e ze svoboone Evropy'
ktere z skali od M. Krylove. A prsniakv
jdko lJknul, prib Ženr at-osÍe'y (a'e'
tu někde pordo je' Na \' eně Vyst.puje je-
še\t he'(ů, ( |yři doma( i a dVd hosIe' Re/'ser
přiŽnáVá, že je VybíraJ nejen podle jejich



í6 un ReÍtexe

rnuziká]nosti, ale 5naŽi] 5e také o to, aby
text byl přirozenýrn nastavením jejich osob
ností' Proto je také ještě dříV než se začalo
zkoUšet, seznámiI s Životopisem rozporupl
neho oi\na kěře' ,'chtél jsem' aby t o "ejvrc
pronikli do všech moŽných 5ouvislostí'"

Piedestal myšlenek
Komorní prostředí 5tudia Švandova
diVadla dojem z představení násobí'
Usporně řešeaé saéna, světlo a stín, hudba
- a V hlavní roli slova' Začátek patří horké
současnostj. Glosám politického dění roku
/0tJ. Konkreln rr jmenum, ai^um. (ita
tům. MoŽná trochu šok' Pak poznenáhlu
VstUpUje Kryl' Kdo čekal pásmo, je překva
pen' A|e 'ni^ulu od r'nUTy ])te \,Ťahová-
VíC a Víc, hlouběji' Jen se neutopit'

,,Vědělijsme, že značka Karel KrVl Vzbudí
zájern," konstatuje D' Gombár.,,lnscenace
neměla být Krylovým pomníkem ani diva
dlem poezie. Proč si netrouÍnout na Větší
náročnost? Představení VyVo áVá Žájem,
čelož \i Velmi VaŽlm' Do konce kalendar_
nrho ro(Lr ;e temer vyprodare. le dl dojt-
mavé, kdvŽ V;dlm Vlstevnlky ry(h rodlc.]'
jak j5ou zasaženi' Naše doba zVláštním
způ5obem o5praVedlňuje k]ipovost života.
Přoto js.1e poslednlr.1 pdlnd( liminLtoVy.'1
monoloqem Umírání chtěli publikum tak
lloškU Učit posloUCha1, na lo se./dpoŤ nd.
Mirek HrUška ten monolog ustojí.lsem
mu za to Vděčný' Představení nemá b\it
KrVloVým piedestaleÍn, ale piedestalem
jero mvgle.el. Od sameho zaadl\u j\re.
/a(azali poustét se do oulvarovetso tesen
ie'o ŽivoId. Č'ove\d V/oy' ky (hdrd|,Te.
zuje tvorba' NašÍrr přáním bylo interpre
ÍoVaT To, Co ten ldjimdVý' nejed^o/.]"č^y
a nejednodUchý aUtor řiká' NenÍto
povrchnízábaVa, ale diVadlo, které přinutí
k uvahdm' Mo/na je .p\lJnoJld_l, ŤoŽna
troctru pootoa objekl rdjmu - dlp rovon
o nás, o naší současnosti' Ať 5e nám to
líbí, nebo nelíbí, Kryl byl v něčem Velmi
prorocký."

Prostor pro 60 diVáků se skoro nabizí pro
škol.i predt1aVenl' Dro dobie piip'aVene
středoškoláky by mohlo být si]ným odra
.,ový'n mů5l\err k debaram prl vyulová_'

,,UvažUjeme o torn, dokonce by neměl b}'t
problém zařadit Zemi Lhostejnost mezi
zájezdoVá představení' Už ted máme na
Jaro domluvenp vy\louppnr v K,o ne 7i,
kde se Karel Kryl narodil."

Tyna Prú( hovd pd Il l V \e'l', i |^ercu <e dve
ma, kdo v inscenaci hostují. NaVíc k těm
nejmladším' Když s k\,,tarou zpíVé Krylovo
DěkL]ji, běží Vám po zádech mráz' ,,V diva_
dle jsme si lypráVěli, jak jsme se kdo s Kry
lovt'mi písničkamj potkali' Znán'] je d]ouho
a hodně pro mne znamenaji' V ]jstopadu
89 Ťl by o íedm' Doma -sre me|i aa str_
rém magnetáku snad jen jeho a Martu Ku_
bišovou' Myslím, že VnÍmat text isem začala
poměrně brzý Když je dítěti osm devět let
ptá 5e, kdo je hodný a kdo je zlý' KdyŽ mU
lo rodlce uméjl VysVétIild ldV7 l tom- pli_
dáte Kry]ůV ÚŽasný jazyk - emoce 5e prostě
musidostaVit. Při zkoušeníse mi ze Všeho
nejdřÍV Vybavily práVě záŽitky z dětství' Pak
j.mp /"řJli Vl( 5Iudovat-eho porevolurnr
texty a Vůbec celý život. co asi prožíVal, ty
rozporUplné částijeho osobnosti' Proč by]
po náVratu rnnohýml odmítaný. Vlastně
se tonrU nediVím. V euÍorii, kdy jsoU lidé
přesvědčení, že se VěCi mění, že bude ko_
nečně líp, je těŽké připL]stit' Že to nebude
hned. Že se musíme sakra 5naŽ]t' Myslírr,
/e do.l lidr \p d.e\kd (e Kdrlu Krylovi v. r.

Nedávno jsme si povídaJy s kamarádkou,
že to pro něj muselo být hodně těŽké b)it
o to]]k let napřed."

co na to škola
Že se s Karlem Krylem jako součástíčeské
literatUry setkáVají 5tředoško áci, je Vlast
ně samozřejmé' Ale co na základní? Jistě,
do'lal se do r Ta^el' Jerže jdL teendgf,_
rům něco jen trochu zašustí papírem,
může to být nejlepší cesta k nezájrnu'
o torn, jak dnes Vstupují Krylovy texty do
vy.tiova- ' 1rcm . oovtdala s mladými ..'
tinářl ze Zák adní školy Předško ní V Praze

Kl]nrati.í.h

,,Na sklonku 80' let jsem chodí na gym-
názium, Krylovy písničky jsme zpíva i
u táboráku, na Vodě, předáVa l jsr.e si]e
na kazetách," VypráVěl Michél 5třítezský
Učite češtiny a déjepisu- ,,Dnešnidětije
Většinou objevují aŽ v čítankách. Do Výuky
je zaíazuji, kdyŽ učírn dě]iny 2' poloviny
20. stoletr. o-str^1 krark) zal-"m ^ebo pts-

ničkL]' Bratříčka, Karavanu mraků''' Určitě
si ale napřed povídáme o tom, co ta doba
znamena a. ]ak jsme Žili, jak jsem se 5 Kry_
loVými písnlčkami seznámiljá. Že byl někdy
prob ém zpíVat je na Veřejnostl' V devítcé
Už j5ern zkusil zadat jeho jméno jako téma
reíerátu a nedopadlo to nejhůi"

''Krylovy p 'nir.y mi Iol'o L-ldVá| na k}

taru, kdyŽ jsem by a malá," líčj a učitelka
češtlny a občanské Výchovy Markéta
NoVáková. ,,Ale zpívali jsme je také na
základní škole V LovosiCích, kam j'ein Cho-
dila' Paní učitelka nám o něm Vyprávěla,
rozebíralij5rne jeho texty, názory. Byla
hodně rn adá, nezapřela, jak má k autoro_
vym m7. entam blrzl o. Hodnp :poluzall
tV pí5ničky sIVše1o poprVé' Ale skutečné

uVědornění si hloubky textů přišlo až
později zkUšenostmi, Vzdělánirn. Učitel
si musí dát záležet na torn, aby dět; myš_
e.k- vsl ebdly. PoL-d mr jde o evol d,;
pU\li.n jpn Uka.,l - pilni((v' Je\l i,'é í h( l'
dbV polhopi v vvlnd^, Ťu\l.n Jl 7áráo:t
do I on te/ l- dooy. 7._ -e-a t oDCdnsl'e vy-
(hove se s'arr.n vy-., val ^ dvne alTualnr
pilleŽ toíli, napr'.lad oodobr voleb - a'uz
prezidentskýCh nebo Vo eb do poslanecké
sněmovny' To jsou chvíle, kdy s dětmi m u
VÍrne o osobnostech' o tom, co oviiVňUje
njl o. 'po cl rostr Zaclnam spls dn.\niŤ'
písničkáři, kteříj50u dětem b iŽší, ted'je to
napřÍklad Tomáš Klus' Ale ná Karla Kryia
nikdy nezaponrenu, zmiňujeme 5e o něm
aŽ ke konci školního roku V 9' třídě. Aby
žáci pochopili, že ijeden člověk může být
5lyšet'"

a

Žil tak krátce.'' co to je padesát let?
Přitorn stih zažít, že dějiny 5e opravdu
ood\r,-r. .,O aem ted b-dete psdr, .dy7 Lz
bude jenom dobře?" pta i 5e ho V 90. le
te, h,/-ovu.ntadr na op,,.oarh. A,tejne
iét o I osmésedFsdlp.n Vedouc^e odpoVl_
dal: ,,VŽdy(ky bude o čem."

PrůVodníslovo k prvnímu elpíčku napsal
]iří cerný V roce 1969' Mimo jiné si V něnr
můžérp p'ea !t: ',K"le Kly' \e VylplVá!a
r muiive k.ulosr. beTecrnosti a lhoslej-
nosti, ]]chŽ ie naše doba p na- A že má
stejně pronikáVý rozum jako talent a cit,
vidí hloub, trpí víc a urní to povědět lépe
než noViný filmoVé dokumenty, he5la na
zdech' ]eho písně zvuče y holou pravdou
Už p:pd peti el}' AZ ted '5me )i Vld< UVe_
domili, jak je Všichnl potřebUjeme'"

Kdo by to dneska nepodepsal?
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