
 

 

Univerzita Pardubice 

Fakulta filozofická 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Kryl a vývoj jeho díla (před a po revoluci 1989) 

Věra Kouřilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

2014 



 

 



 



 

Prohlašuji: 

Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem 

v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze 

zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má 

právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 

autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta 

licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle 

okolností až do jejich skutečné výše. 

 

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně. 

 

 

 

Ve Svitávce dne 13. 1. 2014 

 

 

         Věra Kouřilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poděkování: 

Ráda bych poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce panu Mgr. Jiřímu Studenému, 

Ph.D. za jeho cenné rady a trpělivost. Dále bych ráda poděkovala své rodině a přátelům za 

jejich podporu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANOTACE 

Práce se zaměřuje především na analyzování tematické náplně a rozboru motivů písňových 

textů Karla Kryla, avšak nejsou opomenuty ani jeho básně a politické komentáře, které jsou 

porovnány v období před a po revoluci 1989. Vymezením folkové hudby ve světovém a 

domácím kontextu populární hudby je poukázáno na žánry, jež jí předcházely a které ji 

ovlivnily, následně je zaměřena pozornost přímo na samotný folk. Seznámíme se s několika 

zástupci světového folku a ve větším rozsahu bude nahlédnuto na významné osobnosti 

domácí scény, které budou charakterizovány a porovnány tematicky s tvorbou Karla Kryla, 

bude se jednat především o písničkáře Jaroslava Hutku, Vladimíra Mertu, Jaromíra Nohavicu 

a Vlastimila Třešňáka.  
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TITLE  

Karel Kryl and Development his Artistic Works (before and after the Revolution 1989) 

 

ANNOTATION 

This work is focused mainly on the analyzing of thematic content and analysis of the motives 

song lyrics by Karel Kryl, but his poems and political comments aren´t comitted that are 

comprad in the period before and after the revolution of 1989. Definning of the folk music in 

the Word and the domestic context of the popular music is pointed on the genres that her 

preceded and that her influenced and subsequently is attention directly on the folk. We will 

meet with several representatives of the world folk and in the greater extent be consulted 

celebrities on the domestic scene, that will be characterized and thematically comparable with 

creation by Karel Kryl and will especially be about songwriter Jaroslav Hutka, Vladimír 

Merta, Jaromír Nohavica and Vlastimil Třeňák. 
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ÚVOD 

 

Touto bakalářskou prací bych ráda vzdala hold „zpívajícímu básníkovi“ Karlu 

Krylovi, který by se v roce 2014 dožil sedmdesáti let, avšak letos to bohužel bude již dvacet 

let od jeho smrtí. Při vyslovení písničkářova jména, si na něj dříve vzpomněly snad skoro 

všechny věkové kategorie, věděly, o koho jde, a též uměly jeho písně. V dnešní době moje a 

mladší generace ho zná velmi málo, ne-li dokonce vůbec, což mi přijde jako velmi smutná 

skutečnost, jelikož Karel Kryl byl významnou osobností českého písničkářství. Kdyby nyní 

žil, domnívám se, že by toho ještě mnoho vytvořil, protože se v naší zemi dějí věci, které by 

se nebál pojmenovat a poukázat na ně, jak již činil krátce po Sametové revoluci. Za svoji 

kritiku byl často osočován či ignorován, avšak v průběhu let, většinou až po jeho smrti, mu 

začali mnozí dávat za pravdu.   

Chtěla bych zde vzpomenout nejen na osobnost Karla Kryla, ale především přiblížit 

jeho tvorbu, jež je velmi rozsáhlá a stále cenná, a poukázat na to, že se jeho dílo neomezuje 

pouze na jednu tématiku. Někteří lidé ho například považovali jen za autora protestních písní, 

kterým výhradně nebyl, a s tímto označením se Kryl neztotožňoval. Mnozí písničkáři českého 

folku se zpočátku inspirovali zahraničními vzory, především Dylanem a Donovanem. Kryl 

však čerpal spíše z domácích zdrojů.  

Předtím, než se dostanu hlavní k náplni této práce, tak v prvé řadě vymezím folkovou 

hudbu v kontextu populární hudby, abychom si vytvořili představu, jaké žánry jí předcházely 

a které ji ovlivnily. Pak se přímo zaměřím na folk ve světovém a domácím kontextu, v němž 

bude také okrajově přihlédnuto i ke specifickému místu folkové hudby v českém kulturním a 

politickém životě. Seznámíme se i s několika zástupci světového folku a ve větším rozsahu 

bude nahlédnuto na významné osobnosti domácí scény, které charakterizuji a porovnám je 

tematicky s tvorbou Karla Kryla, bude se jednat především o písničkáře Jaroslava Hutku, 

Vladimíra Mertu, Jaromíra Nohavicu a Vlastimila Třešňáka.  

Po přiblížení písničkářova života následně přistoupím k hlavnímu tématu, 

pojednávajícím o samotném díle Karla Kryla, jehož zkoumání bude zaměřeno na analyzování 

tematické náplně a rozboru motivů především v Krylových písňových textech, v čemž mi byla 

nápomocna publikace Písně Karla Kryla od A do Ž. Avšak nejsou opomenuty ani básně, 

čerpané ze spisu pod názvem Básně, ani politické komentáře vydané v úplnosti v knize Země 

Lhostejnost. Ty nejsou tolik zapsány do podvědomí recipientů, alespoň se to tak jeví 

s přihlédnutím k dobové recepci. V závěru bude Krylova tvorba před revolucí a po roce 
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revoluci 1989 porovnána, abychom zjistili, jestli se analyzovaná písničkářova tvorba 

zkoumaná v daných obdobích něčím odlišuje.   

 

 

1. Vymezení folkové hudby v kontextu populární hudby 

 

V této části krátce nahlédneme na vývoj populární hudby
1
, abychom viděli, které 

žánry předcházely a ovlivnily folk. Ke štěpení jednotné hudební základny docházelo v první 

polovině 19. století ve střední a západní Evropě. Na formování evropské vokální populární 

hudby se podílely jak vlivy „shora“ v podobě operní produkce, tak i „zdola“, jež převažovaly 

z produkce lidové folklórní tvořivosti.
2
 V poslední třetině 19. století byly jednotlivé vokální 

okruhy a stylově-žánrové druhy evropské populární hudby již pevně zformovány. Na nejvyšší 

příčce hodnot se až do první světové války udržela v obecném povědomí opereta jako typ 

někdy až luxusně nákladné velkoměstské zábavy.
3
  

Od druhé poloviny 19. století se hudební a zpěvní zábava drobnějších městských 

lidových vrstev, soustřeďovala převážně do pohostinství, kde se jednotliví písničkáři a méně 

úspěšní herci začali sdružovat do pěveckých družin, které od sedmdesátých let, začaly 

vytvářet vlastní zpěvní síně. Od osmdesátých let ve Francii začal vznikat kabaret, jehož 

součástí se stával kabaretní šanson.
4
 Radikální zvrat v historii evropské populární hudby 

představuje její setkání s jazzem. K prvním náhodným kontaktům docházelo již před první 

světovou válkou, v souvislosti se vstupem moderních tanců do Evropy. Avšak k rozštěpení 

evropské populární hudby na moderní populární hudbu a tradiční populární hudbu dohází až s 

prudkým rozvojem poválečného jazzu.  

Přímým předchůdcem moderní populární hudby ve Spojených státech amerických je 

zejména oblast napodobování a přetavování afroamerických projevů ve sféře 

poloprofesionálně nebo profesionálně vytvářené hudební zábavy.
5
 Rovněž to byli 

                                                 
1 Populární hudba patří společně s aktualizovaným hudebním folklórem a společenským zpěvem do 

nonartificiální hudby. Populární hudba se dělí na okruhy tradiční populární hudby, moderní populární hudby a 

artificiální hudbu „překlasifikovanou“ na hudbu nonartificiální. Jde většinou o profesionálně nebo 

poloprofesionálně vytvářené skladby kratšího rozsahu, jednodušší struktury a stabilizovaných, přehledných 

forem, které jsou svou bezprostřední sdělností přístupny nejširším posluchačským vrstvám a jsou funkčně spjaty 

se životem. Viz. MATZNER, Antonín – POLEDŇÁK, Ivan – WASSERBERGER, Igor. Encyklopedie jazzu a 

moderní populární hudby: Část věcná. 1. vydání. Praha, 1980. ISBN není. s. 311.  
2
 Srov. MATZNER, Antonín – POLEDŇÁK, Ivan – WASSERBERGER, Igor. Encyklopedie jazzu a moderní 

populární hudby: Část věcná. 1. vydání. Praha, 1980. ISBN není. s. 312. 
3
 Srov. Tamtéž.  

4
 Srov. Tamtéž. s. 313. 

5
 Srov. Tamtéž. s. 236. 
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přistěhovalci z Anglie, Irska a Skotska, kteří přinesli do této hudby mnohé lidové prvky, jež 

se mimo jiné později projevovaly i ve folku. Dvacátá léta by se dala nazvat „jazzovým 

věkem“ (jak jej označil romanopisec Francis Scott Fitzgerald), protože vliv jazzu na moderní 

populární hudbu byl rozsáhlý. Třicátá léta signalizují nástup nového druhu jazzové hudby, tj. 

swingu a čtyřicátá léta znamenají začátek éry zpěváckých hvězd. V padesátých letech se vliv 

rhytm and blues (R & B), country & western music (C & W) a folku projevuje daleko 

výrazněji než v předchozím období, i když prozatím v adaptované a přizpůsobené podobě.
6
 

Uprostřed padesátých let nastupuje v USA rock and roll.
7
 Představiteli nového hudebního 

stylu byli černoši Chuck Berry nebo Little Richard a běloši Bill Haley, Elvis Presley či Jerry 

Lee Lewis. Termín rock se začal používat až od druhé poloviny 60. let. 

První polovina šedesátých let náleží pionýrské generaci zpěváků-písničkářů, kteří 

nastoupili na sklonku 50. let a rock se stále více sbližuje se svými dvěma hlavními prameny, 

R & B (Joe Turner, Fats Domino, Hank Ballard) a C & W (Jim Reeves, Hank Williams, 

Johnny Cash).
8
 V průběhu 60. let se do moderní populární hudby integruje soul, jenž je 

pokračováním vývojové linie R & B a jehož hlavními představiteli jsou Ray Charles, James 

Brown či Ottis Redding. Šedesátá léta jsou významná i pro folk music, country či blues, které 

se dostávají v této době do popředí.  

Vedle USA se na formování světové moderní populární hudby největší měrou podílela 

Anglie. Předchůdcem moderní populární hudby zde byl music hall, jenž ale zanikl brzy po 

první světové válce. Avšak tradice písní pokračovala dále a rozvíjela se až do 30. let, kdy 

souběžně byly importovány moderní populární písně z USA.
9
 Po první světové válce i Anglii 

zasáhla vlna jazzu. Z okruhu tradičního jazzu vzešla anglická vlna skifflu
10

, kterou úspěšně 

zahájil Lonnie Donegan. Přestože tato módní vlna brzy pominula, avšak se stala podnětem k 

amatérskému muzicírování. Skiffle přinesl podněty pro anglický folk (Abion Band či 

                                                 
6
 Folk jako umělecký žánr se však začal formovat již ve třicátých letech 20. století a k rozmachu přispěla i druhá 

světová válka, jež přinesla návrat k americkým hodnotám a zároveň masový ohlas lidových písničkářů, jako byl 

například Woody Guthrie, který lidové písně sbíral a vybavoval je novými texty. Viz. NEŠPOR, Zdeněk. Děkuji 

za bolest…: Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let. 1. vydání. Brno, 2006. ISBN 80-7325-101-9. s. 

47.  
7
 Rock and roll který se dostává do protikladu s profesionální kultivovaností dosavadní moderní populární hudby 

a znamená prudký obrat k syrovému, ale vitálnímu amatérismu. Viz. MATZNER, Antonín – POLEDŇÁK, Ivan 

– WASSERBERGER, Igor. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby: Část věcná. 1. vydání. Praha, 1980. 

ISBN není. s. 243. 
8
 Srov. MATZNER, Antonín – POLEDŇÁK, Ivan – WASSERBERGER, Igor. Encyklopedie jazzu a moderní 

populární hudby: Část věcná. 1. vydání. Praha, 1980. ISBN není. s. 244. 
9
 Srov. Tamtéž. s. 246. 

10
 Skiffle = jednoduché hudby opřené o lidový nebo folkový repertoár a hrané s jazzovým beatem na primitivní, 

často improvizované nástroje. Viz. MATZNER, Antonín – POLEDŇÁK, Ivan – WASSERBERGER, Igor. 

Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby: Část věcná. 1. vydání. Praha, 1980. ISBN není. s. 247. 
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Watersons) nebo ovlivnil rock and roll, což nastalo například v případě zakladatelů skupiny 

Shadows: Hanka Marvina a Bruce Welche.  

Další rozhodující zvrat přichází s nástupem britského rocku, jenž byl sociálně spjat s 

dobovým módním hnutím velkoměstské dělnické mládeže. Prvním britským rockovým 

zpěvákem byl Tommy Steele (vlastním jménem Tommy Hicks). V počátcích byl britský rock 

převážně odezvou na americkou rockovou tvorbu. Na začátku 60. let se již začaly objevovat 

kytarové skupiny s osobitějším přínosem. Mezi nejvýznamnější kapely tohoto typu patří 

především Beatles a Rolling Stones, jejich tvorba nabyla svébytných rysů, kterými se 

odlišovala od amerického rocku, a proto se pro ni začalo užívat označení beat.
11

  

Nástup kytarových skupin přinesl britské moderní populární hudbě kvantitativní i 

kvalitativní rozkvět a posunul ji do popředí světové pozornosti, takže se výrazně prosazovala 

též v USA a v ostatních zemích měla úlohu nového napodobovacího modelu.
12

 V této době se 

také do popředí dostávají nejrůznější adaptace folk music.
13

 

Nyní již se dostáváme k samotnému folku, ale než přistoupíme k jeho definici, 

zmíníme se krátce o problematice začlenění folku do kontextu hudební vědy, které podle 

Josefa Prokeše, autora knihy Česká folková píseň, není snadné. Z hlediska oborové 

systematiky populární hudba nezahrnuje hudební folklór, jenž je zdrojem folkové inspirace, 

ani spontánní lidovou zpěvnost, která je přímo poznávacím znamením folku.
14

 „V roce 1982 

se v rámci střechově pojímané sféry populární hudby rozlišovaly tři její okruhy: hudební 

folklór, tradiční populární hudba a jazzová hudba. […] Folk byl uzuálně zmiňován v rámci 

soudobé pop music.“
15

  

Jak již bylo naznačeno výše, folkovou hudbou se původně rozumělo hnutí za obrodou 

anglosaské lidové písně, usilující o její návrat do života společnosti prostřednictvím 

aktualizující interpretace využívající dobově aktuálních výrazových prvků a zdůrazňující 

charakter lidové písně jako neustále probíhajícího tvůrčího procesu. „Podstatou folkové písně 

a jejím nejcharakterističtějším rysem byla schopnost aktuálně, adresně a obsahově konkrétně 

reagovat na nejrůznější stránky duchovního a společenského bytí. Prvotní význam ve folkové 

                                                 
11

 Beat =  angl. úder, tep. Dobové a teritoriální označení v Evropě, především v Anglii pro jeden stylově-žánrový 

okruh moderní populární hudby. Viz. MATZNER, Antonín – POLEDŇÁK, Ivan – WASSERBERGER, Igor. 

Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby: Část věcná. 1. vydání. Praha, 1980. ISBN není. s. 42. 
12

 Srov. MATZNER, Antonín – POLEDŇÁK, Ivan – WASSERBERGER, Igor. Encyklopedie jazzu a moderní 

populární hudby: Část věcná. 1. vydání. Praha, 1980. ISBN není. s. 248. 
13

 Například Donovan propojoval domácí tradici lidových balad s rockem či folk rockem. Viz. MATZNER, 

Antonín – POLEDŇÁK, Ivan – WASSERBERGER, Igor. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby: Část 

věcná. 1. vydání. Praha, 1980. ISBN není. s. 249. 
14

 Srov. PROKEŠ, Josef. Česká folková píseň: v kontextu 60. – 80. let 20. století. 2 vydání. Brno, 2011. ISBN 

978-80-210-5431-8. s. 18 – 19. 
15

 Tamtéž. s. 19. 
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písni připadal textu, který v organickém propojení s hudební složkou profiloval výstavbu 

folkové písně a její estetickou funkci.“
16

 

V šedesátých letech se také v českém prostředí začala folková hudba dostávat do 

popředí a folkoví písničkáři jsou autory hudby i textu, přičemž současně svoji píseň s vlastním 

nástrojovým doprovodem (především kytarou) interpretují. „Folkové skupiny začínaly 

zpravidla se spirituály, blues nebo anglosaskými baladami; dříve nebo později však zalovily i 

v minulých století vlastní národní kultury.“
17

 Přestože folkoví zpěváci ve své tvorbě vycházeli 

z lidové písně, jejich tvůrčí zásadou byla inovace a aktualizace. Dále jsou zde písničkáři, kteří 

reagující svojí tvorbou na současné dění a jejich textový projev je osobitý a aktuální. Na jedné 

straně písničkář vkládal do písně svůj individuální prožitek, jenž obsahoval vedle estetické 

také sdělovací funkci, a na straně druhé si posluchač z písně vzal to, co momentálně souviselo 

s jeho psychickým rozpoložením, a čímž si píseň dotvořil k obrazu svému. „Vlna folkové 

hudby připravovala období největšího vření a nespokojenosti mládeže v západním světě, které 

se jiným způsobem projevilo i v rockové hudbě v druhé polovině šedesátých let.“
18

 

 

1.1. Folk ve světovém kontextu 

 

Historické kořeny folkové písně lze najít v obrodě anglosaské lidové hudby, které 

probíhaly ve Spojených státech amerických ve 30. až 40. letech 20. století. Předchůdci hnutí 

folk music
19

 byli zejména sběratelé lidových písní, jako například John Alan Lomax a jeho 

syn Alan Lomax. Za otce tohoto hnutí je považován Woody Guthrie (1912 – 1967), jenž se 

toulal a zpíval o všem, co viděl a slyšel. Sbíral lidové písničky, které vybavoval novými texty. 

Tímto způsobem složil přes tisíc písniček, z nichž některé později zlidověly. „Jeho tvorba se 

vyznačuje jednoduchou, zpěvnou melodikou, opírající se o základní harmonické funkce, 

aktuální texty přispěly k jejímu obecnému rozšíření.“
20

 

                                                 
16

 PROKEŠ, Josef. Česká folková píseň: v kontextu 60. – 80. let 20. století. 2 vydání. Brno, 2011. ISBN 978-80-

210-5431-8. s. 17. 
17

 DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma populární hudby 1918/1978 aneb Nevšední písničkáři všedních dní. 1. 

vydání. Praha, 1981. ISBN není. s. 87. 
18

 Tamtéž. s. 86. 
19

 Folk music = původní hnutí za obrodu anglosaské lidové písně usilující o její návrat do života prostřednictvím 

aktualizující interpretace. Viz. MATZNER, Antonín – POLEDŇÁK, Ivan – WASSERBERGER, Igor. 

Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby: Část věcná. 1. vydání. Praha, 1980. ISBN není. s. 95. 
20

 MATZNER, Antonín – POLEDŇÁK, Ivan – WASSERBERGER, Igor. Encyklopedie jazzu a moderní 

populární hudby: Část jmenná – světová scéna A-K. 1. vydání. Praha, 1986. ISBN není. s. 402. 
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Jednou ze zakladatelských a vůdčích postav amerického folk songu
21

 je Pete Seeger 

(1919 - 2014), který je zastáncem teorie, že „lidové písně nemají být jen sbírány a pečlivě 

shromažďovány v archivech, ale především zpívány – a to i za cenu, že se přitom budou 

měnit.“
22

 Byl spoluzakladatelem vokálně instrumentální skupiny Almanac Singers (1940), jež 

sehrála určující roli v hnutí za obrodu lidové písně. Kromě již zmíněného Seegera, patří mezi 

další zakladatele této skupiny i Woody Guthrie, Peter Hawes, Lee Hays a Millard Lampell. 

Kapela však v roce 1963 zanikla z důvodu nástupu některých členů do vojenské služby. 

V roce 1968 založili Seeger a Hays společně s Ronniem Gilbertem a Fredem Hellermanem 

skupinu The Weavers, která měla pro světové folkové hnutí zakladatelský význam. Na 

sklonku padesátých let vznikla řada podobně zaměřených souborů, které lidové písničky i 

folkovou hudbu přinášely blíže hlavnímu proudu populární hudby. V roce 1958 rezignoval 

Pete Seeger na spolupráci s Weavers, a zahájil svou sólovou dráhu. V roce 1964 se vydal 

Seeger na koncertní turné kolem světa, při němž navštívil i tehdejší ČSSR, kde společně 

koncertoval s kapelou Spirituál kvintet. Tato významná událost ovlivnila československou 

hudební scénu, především umělce v oblasti country a folku.
23

  

Folková hudba dosáhla výrazného rozmachu na americkém kontinentu v šedesátých 

letech, v období zápasu za občanská práva a boji proti rasové diskriminaci. Byla výrazem 

mladé generace, zejména studentů a intelektuálů, kteří v ní pocítili silný sociální a politický 

podtext. Z tohoto vření se vynořily dvě klíčové postavy světového folku, a to Joan Baezová a 

Bob Dylan.  

 Joan Baezová (*1941) začínala v kavárnách a klubech v Bostonu a Chicagu, v roce 

1959 zaznamenala první velký úspěch na Newportském folkovém festivalu a rok poté jí vyšla 

první LP deska, jež se stala tehdy nejúspěšnější nahrávkou folkové hudby.
24

 Zpočátku v jejím 

repertoáru převažovaly lidové písně, avšak postupem času uplatňovala vlastní tvorbu. 

Baezová stála u zrodu tzv. protestní písně.
25

 Zpívala na mnoha protestních shromážděních a 

aktivně vystupovala na podporu snah o zachování míru. Spolupracovala s Bobem Dylanem od 

                                                 
21

 Folk song = původně anglický výraz pro jakoukoliv lidovou hudbu. Viz. MATZNER, Antonín – 

POLEDŇÁK, Ivan – WASSERBERGER, Igor. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby: Část věcná. 1. 

vydání. Praha, 1980. ISBN není. s. 96. 
22

 DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma populární hudby 1918/1978 aneb Nevšední písničkáři všedních dní. 1. 

vydání. Praha, 1981. ISBN není. s. 88. 
23

 Srov. VLASÁK, Vladimír. Folkaři: Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vydání. Řiťka, 2008. ISBN 

978-80-86983-57-8. s. 9. 
24

 Srov. DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma populární hudby 1918/1978 aneb Nevšední písničkáři všedních dní. 1. 

vydání. Praha, 1981. ISBN není. s. 90. 
25

 Protestní píseň = má své kořeny v procesu obrody angloamerické lidové písně, probíhajícím nepřetržitě od 30. 

let. Tyto písničky vyrůstají z folklorních zdrojů, z irských povstaleckých písní, z country blues, atd. Viz. 

MATZNER, Antonín – POLEDŇÁK, Ivan – WASSERBERGER, Igor. Encyklopedie jazzu a moderní populární 

hudby: Část věcná. 1. vydání. Praha, 1980. ISBN není. s. 318. 
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roku 1963 do 1965, kdy se Dylan rozhodl jít vlastní cestou. Významnou událostí pro 

Československo bylo vystoupení Joan Baezové na festivalu Bratislavská lyra v roce 1989, 

které se stalo významnou politickou demonstrací. Na pódium si pozvala Vladimíra Mertu a 

Ivana Hoffmana, jednu píseň věnovala Václavu Havlovi.
26

  

 Bob Dylan (*1941), vlastním jménem Robert Allen Zimmermann, jenž se stal 

klastickým typem „zatoulaného básníka“
27

, je považován za jednoho z hlavních představitelů 

folk rocku.
28

 Zprvu se inspiroval Woody Guthriem a zpíval po kavárnách a studentských 

klubech. Jeho potenciálu si povšiml hledač talentů John Hammond, který s ním natočil roku 

1961 první LP desku, jež byla směsicí lidového a folkového repertoáru a obsahovala jen dvě 

Dylanovy vlastní písničky.
29

 K přelomu jeho umělecké kariéry došlo v roce 1962, kdy 

například vznikla píseň Blowin´ In The Wind, která se stala hitem folkového hnutí. „Dylan se 

stal předním mluvčím folkové vlny i idolem mládeže, jejíž pochybnosti, obavy a pocity 

vyjadřoval.“
30

 Uprostřed šedesátých let jeho tvorba došla k přechodu k jiným oblastem 

tematických a stylovému zaměření. Tento stylový přechod se neobešel bez nedorozumění 

s publikem: na newportském festivalu v roce 1965 byl Dylan, jenž přešel k elektrické kytaře, 

vypískán.
31

 Bobem Dylanem se inspirovalo mnoho písničkářů, ze Spojených států jsou to 

například Janis Ianová, Joni Mitchellová či Paul Simon, z Velké Británie Donovan a 

z Československa například Jaroslav Hutka. O vlivech zahraničního folku na československý 

se zaměříme podrobněji později. 

 V průběhu šedesátých let se folková hudba prosadila v Anglii, kde se výraznou 

osobností stal Donovan (*1946). Ve svých počátcích hrál a zpíval cizí skladby, často 

ovlivněné Woodym Guthriem, později začal skládat vlastní písně inspirované skotskými 

lidovými baladami. V roce 1965 nahrál SP s vlastními skladbami Catch The Wind a Colours, 

které mu získaly popularitu. Ve své tvorbě opěvoval převážně lásku, přátelství a radost ze 

života, ale komponoval též politické a protestní písně proti sociální nespravedlnosti a atomové 

                                                 
26

 Srov. NEŠPOR, Zdeněk. Děkuji za bolest…: Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let. 1. vydání. 

Brno, 2006. ISBN 80-7325-101-9. s. 85. 
27

 Zatoulaní básníci = muzikanti, kteří ve folku nalezli druh hudby, ve které bylo možné zpívat „o něčem“ a 

vyslovovali problémy, které byly do té doby tabu. Viz. DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma populární hudby 

1918/1978 aneb Nevšední písničkáři všedních dní. 1. vydání. Praha, 1981. ISBN není. s. 94. 
28

 Folk rock = styl vzniklý integrací folkového revivalu s hnutím rockových skupin uprostřed 60. let; nebo 

v širším pojetí je tímto termínem označováno jakékoliv zpracování lidového materiálu na rockové bázi. Viz. 

MATZNER, Antonín – POLEDŇÁK, Ivan – WASSERBERGER, Igor. Encyklopedie jazzu a moderní populární 

hudby: Část věcná. 1. vydání. Praha, 1980. ISBN není. s. 96. 
29

 Srov. DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma populární hudby 1918/1978 aneb Nevšední písničkáři všedních dní. 1. 

vydání. Praha, 1981. ISBN není. s. 93. 
30

 Tamtéž. 
31

 Srov. MATZNER, Antonín – POLEDŇÁK, Ivan – WASSERBERGER, Igor. Encyklopedie jazzu a moderní 

populární hudby: Část jmenná – světová scéna A-K. 1. vydání. Praha, 1986. ISBN není. s. 295. 
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bombě.
32

 Častokrát bývá označován za britského Boba Dylana. I Donovan, byl inspirátorem 

pro naši domácí folkovou scénu.  

 

1.2. Folk v domácím kontextu 

 

 Nyní se dostáváme k českému folku, jenž se opíral nejen o americké či anglické 

kořeny, ale také pojal mnoho domácích inspiračních zdrojů z písní lidových, trampských, 

Karla Hašlera, Osvobozeného divadla, Semaforu a dalších, na něž se právě zaměříme.  

 Význam lidové písně pro českou kulturu si začali uvědomovat teprve naši obrozenci
33

, 

v této době byl národ politicky nesvéprávný a společensky málo rozvinutý, proto se hledala 

vlastní hudební kultura, která byla nacházena především v domácím hudebním folklóru. Jím 

se namnoze inspirovaly kuplety českých činoher se zpěvy a tanci, z nichž nejvýznamnější je 

Fidlovačka (1834) autorů Josefa Kajetána Tyla a Františka Škroupa, v níž „uplatnili stylizaci 

kramářské písně, městského popěvku a kupletu stejně jako parodii operních árií.“
34

 

Vlastenecká společnost se scházela na besedách, kde se za doprovodu klavíru či kytary 

zpívaly nejen lidové písně, ale vlastenci především usilovali o vytvoření nových písní, které 

by byly „snadno zpívatelné a vyhovující sentimentálnímu vkusu doby, přesto však schopné 

zaujmout a pokud možno ovlivnit národně dosud neuvědomělé vrstvy.“
35

 

Přesuneme-li se na počátek 20. století, tak v této době k nám pronikají zkušenosti 

z pařížského a mnichovského kabaretu jako zábavy intelektuálně náročnější, jež zformovala a 

do popředí vysunula výraznou osobnost písničkáře Karla Hašlera, který zprvu psal jen texty. 

Později rozšířil své hudební vzdělání ve hře na kytaru a osvojil si základy klavíru.
36

 Některé 

jeho písně zlidověly, jako například Ta naše písnička česká. Mezi světovými válkami skládal 

protestní písně, čímž se Karel Hašler stal „zakladatelem českého protest songu.“
37

 Část 

folkové generace šedesátých let v něm viděla svůj vzor,  například Karel Kryl „podobně jako 

Hašler psal kromě ,vážných‘ písní i ,lehčí‘ hříčky pro pobavení.“
38

 Kromě Hašlera se na 

kabaretních snahách nedlouho před první světovou válkou podílelo i studentské sdružení 

Červená sedma. 

                                                 
32

 Srov. MATZNER, Antonín – POLEDŇÁK, Ivan – WASSERBERGER, Igor. Encyklopedie jazzu a moderní 

populární hudby: Část jmenná – světová scéna A-K. 1. vydání. Praha, 1986. ISBN není. s. 295. 
33

 Srov. KOTEK, Josef. Od rejdováku k rocku: Historie české populární hudby v kostce. 1. vydání. Praha 1989. 

ISBN 80-7068-002-4. s. 8. 
34 Tamtéž. s. 22. 
35

 Tamtéž. s. 31.  
36

 Srov. KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu I. (do roku 1918). 1. vydání. Praha, 1994. ISBN 

80-200-0634-6. s. 192. 
37

 NEŠPOR, Zdeněk. Děkuji za bolest…: Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let. 1. vydání. Brno, 

2006. ISBN 80-7325-101-9. s. 101. 
38

 Tamtéž. s. 116. 
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V meziválečné době se objevuje žánr trampské písně, který souvisí s rozvojem 

trampského hnutí u nás. Jde především o městskou mládež, jež se navracela k přírodě. U 

táboráků se rodily písně o osadním životě a jeho rituálech, dále se objevovala milostná, 

přírodní lyrika či epické příběhy z exotického prostředí, inspirované americkými filmy 

s tématikou Divokého západu nebo knihami Karla Maye, Jacka Londona a dalších, z čehož 

vznikal až alegorický lyrický fikční svět, jenž byl útěkem z neuspokojivé reality. Hudební 

složka se neomezovala jen na domácí melodiku, ale spíše využívala moderních tanečních 

rytmů, které byly vhodné pro akordický doprovod na kytaru. Písně řady folkových písničkářů, 

například Karla Kryla, zdomácněly i v trampské subkultuře. Svoji píseň Karavana mraků 

„žertovně označoval za ,country and eastern song‘.“
39

  

Ve druhé polovině 20. let se trampské písňové hnutí rozrůstalo a začalo vzbuzovat 

zájem širší veřejnosti. Od konce dvacátých let se trampská píseň stávala již přímo módním 

jevem. Prvním průkopníkem a zároveň vedoucí osobností trampského zpěvu byl Jaroslav 

Mottl. Mezi další trampské písničkáře patří například Jan Korda, Vladimír „Eddy“ Fořt, Bob 

Hurikán (vlastním jménem Josef Peterka) a další. Někteří autoři původně jen trampských 

písní rozšířili okruh své tvůrčí činnosti na populární a operetní hudbu, byli to například již 

zmíněný Jaroslav Mottl nebo Eduard Ingriš, Bedřich Nikodem a Max Štraub.  

Nového, opět velmi širokého zájmu se trampská píseň dočkala v prvních letech 

německé okupace, kdy mladá generace do ochabující zpěvnosti vnášela ohlasy začínajícího 

swingu.
40

 Za součinnosti swingových kapel se ze známých melodií uplatnila mezi trampy 

např. píseň Leopolda Korbaře Je na Západ cesta dlouhá, Rudyho Juristy Letí šíp savanou 

nebo Jiřího Traxlera Jedu nocí se svým koněm sám.
41

 Jen malou složku trampské zpěvnosti 

reprezentovalo několik politicky radikálně se vyhraňujících písničkářů, mezi které patří Géza 

Včelička (vlastním jménem Antonín Eduard Včelička). V šedesátých letech se trampská píseň 

stala bezprostřední předchůdkyní vlny folku a country, o nichž se zmíníme později.  

V roce 1929 vznikla Vest Pocket Revue, jež je „parodií na v té době již upadající 

revue“
42

, autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha, kteří hru uvedli ještě pod záhlavím 

avantgardního divadélka Dada. Představení se dočkalo velkého úspěchu a bylo odehráno 208 

                                                 
39

 NEŠPOR, Zdeněk. Děkuji za bolest…: Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let. 1. vydání. Brno, 

2006. ISBN 80-7325-101-9. s. 119. 
40

 Srov. KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918 – 1968). 1. vydání. Praha, 1998. ISBN 80-

200-0634-6. s. 112. 
41

 Srov. Tamtéž. 
42

 NEŠPOR, Zdeněk. Děkuji za bolest…: Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let. 1. vydání. Brno, 

2006. ISBN 80-7325-101-9. s. 117. 
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repríz, a proto došlo k osamostatnění a vzniku Osvobozeného divadla.
43

 Roku 1929 se ke 

dvojici V+W připojil Jaroslav Ježek, který od Premiéry Skafandr působil v Osvobozeném 

divadle jako stálý skladatel. „Tím se Osvobozené divadlo otevřelo umělecky průrazné a 

společensky progresivní vlně moderních písní, která nacházela stále větší sympatie zejména 

v generačním okruhu mladé inteligence a posléze i dělnictva.“
44

 Osvobozené divadlo 

spojovalo moderní inscenační postupy a atraktivní jevištní podívanou, včetně hudební a 

pantomimické složky, s hlubším myšlenkovým záběrem, kriticky se obracejícím vůči 

znepokojivé současnosti. V roce 1932 přichází s první politickou satirou Caesar, jež 

zesměšňuje italského fašistického diktátora Mussoliniho, pak následovaly další protifašistické 

hry, například Osel a stín (1933) či Kat a blázen (1934) a další.  Písňová tvorba V+W + Ježka 

slučovala „šíři tematického i hudebního záběru s obsahovou, demokraticky zacílenou 

angažovaností.“
45

 Na Osvobozené divadlo navázala v šedesátých letech tak zvaná malá 

divadla a z písničkářů to byl Karel Kryl, který z tradice angažovaného divadla vycházel. Dále 

na něj mělo vliv levicově zaměřené angažované divadlo D 34(-41) Emila Františka Buriana, 

jehož písně jsou ovlivněny dobovými jazzovými proudy a jeho vokální tvorba zahrnovala 

politické akcenty. Od první sezony 1933-1934 uplatňoval hudebně a pěvecky náročný 

repertoár, jako například u Brecht-Weillovy Žebrácké opery (1934) či komedie Vítězslava 

Nezvala Milenci z kiosku (1935). 

 Dostáváme se k únoru 1948, do doby, v níž v Československu přebírá moc 

komunistická strana, jež kladla v umění a hudbě důraz na agitační a výchovnou stránku a 

zároveň usilovala podřídit novou tvorbu politickým cílům. To vyústilo v mohutný rozmach 

masových písní
46

 a podporu lidového umění.
47

 Avšak již od poloviny padesátých let 

proklamovaní masové písně a folkloru začalo ztrácet na významu. Hlavním důvodem bylo, že 

neodpovídaly životnímu stylu, především městskému způsobu života, širokých vrstev 

obyvatelstva.  

                                                 
43

 Srov. KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918 – 1968). 1. vydání. Praha, 1998. ISBN 80-

200-0634-6. s. 144. 
44

 MATZNER, Antonín – POLEDŇÁK, Ivan – WASSERBERGER, Igor. Encyklopedie jazzu a moderní 

populární hudby: Část věcná. 1. vydání. Praha, 1980. ISBN není. s. 265. 
45

 KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918 – 1968). 1. vydání. Praha, 1998. ISBN 80-200-

0634-6.147. 
46

 Masová píseň = písně spjaté s ideologií komunistické strany a propagandisticky využívaných k hromadnému, 

kolektivně stmelujícímu zpěvu nebo k agitačně uplatňovanému poslechu. Viz. KOTEK, Josef. Dějiny české 

populární hudby a zpěvu (1918 – 1968). 1. vydání. Praha, 1998. ISBN 80-200-0634-6. s. 250. 
47

 Za lidové umění se přitom považovalo všechno to, co hrál lid, ačkoli z této masy vybočovaly dvě podstatné 

výjimky, které byly zakazovány. Jednalo se o písně buržoazní či americké a náboženské nebo nacionalistické 

písně. Viz. NEŠPOR, Zdeněk. Děkuji za bolest…: Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let. 1. vydání. 

Brno, 2006. ISBN 80-7325-101-9. s. 103. 
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 S rokem 1956 je spojeno uvolnění režimu, který nastal po XX. sjezdu sovětských 

komunistů. Toho využila i malá divadla, jež „prolomila mlčenlivost mladé generace, otevřela 

jí prostor k samostatnému kritickému vyjadřování a s odvahou se pustila do objevování světa, 

dosud příliš jednostranně vykládaného.“
48

 Velký význam měla pro pozdější protestující 

písničkáře, kterým vytvářely prostor k vystupování. Například Karel Kryl v roce 1965 

vystupoval v Divadélku pro známý a na krátkou dobu byl i v Semaforu.  

Malá divadla ideově a tematicky souvisela s Osvobozeným divadlem, ale po 

dramaturgické a výpravné stránce navazovala na prvorepublikový kabaret a šantán.
49

 Zprvu se 

jednalo o studentské pokusy. Výrazného postavení zde dosáhl amatérský Akord club 

v pražské Redutě, jenž si zajistil pozornost převážně intelektuální mládeže. Úspěch programů 

Reduty vytvářel předpoklady pro vznik stálých, samostatných profesionálních scének se 

silným podílem hudby a zpěvu. Nastupující malá divadla již se nechtěla spokojit jen se 

studentskou hravostí, ale stále víc se zaměřovala kriticky. 

Od března 1958 začalo působit malé divadlo Rokoko v Redutě, jehož provozovatelé 

byli absolventi DAMU, kteří se přidržovali modelu kabaretních pásem. Dále vzniklo Divadlo 

Na zábradlí, jehož prvního autorský i herecký kolektiv přešel z pódia Reduty. Na podzim 

1959 vzniklo divadlo Semafor, jež představovalo nejsilnější a posluchačsky nejpřitažlivější 

vlnu divadelních písniček. Hudební komedie Člověk z půdy, znamenala pro autory Jiřího 

Suchého a Jiřího Šlitra veliký úspěch.
50

 Od roku 1967 se do pořadu zapojila dvojice Jiří 

Grossmann a Miroslav Šimek. V Semaforu kromě S+Š dostávali příležitost písničkáři, 

zpěváci a herci, mezi něž patřili např. Hana Hegerová, Eva Pilarová, Yvonne Přenosilová, 

Naďa Urbánková, Pavel Bobek, Karel Gott, písničkářská dvojice Miroslav Paleček a Michal 

Janík a mnozí další. Semafor na přelomu 50. a 60. let otevřel cestu jazzu, šansonu, rocku a 

popu. Převládaly v něm písně „mírně společensky kritické, písně každodenního života a 

skromných filosofických úvah nad tím, a také písně milostné.“
51

 Mezi další malá divadla ještě 

například patří satirické divadlo Večerní Brno či Paravan. 

 V průběhu šedesátých let se u nás začíná rozvíjet rock
52

, country a folk. Zároveň 

pokračuje tradice trampské písně, v této době však přichází nová generace. „Zatímco ta první, 

                                                 
48

 KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918 – 1968). 1. vydání. Praha, 1998. ISBN 80-200-

0634-6. s. 324. 
49

 Srov. NEŠPOR, Zdeněk. Děkuji za bolest…: Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let. 1. vydání. 

Brno, 2006. ISBN 80-7325-101-9. s. 112. 
50

 Srov. Tamtéž. s. 314. 
51

 Tamtéž. s. 123.                                    
52

 Rock se pro mladé publikum stával generačním odlišením a nesouhlasem se světem dospělých, s jejich  

podřizováním se totalitnímu tlaku. Viz. KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918 – 1968). 1. 

vydání. Praha, 1998. ISBN 80-200-0634-6. s. 327. 
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předválečná byla hudebně postavená na jedné kytaře a - zpravidla čtyřčlenném - mužském 

sboru, druhá generace trampů užívala kytary dvě, i více, kontrabas a další nástroje, třeba 

mandolínu.“
53

 Základ moderní trampské písně položili bratři Wabi a Miki Ryvolové 

(vlastními jmény Jiří a Mirko Ryvolové, společně založili kapelu Hoboes roku 1963) a 

Kapitán Kid (vlastním jménem Jaroslav Velinský). 

Česká country navazuje na trampskou píseň a inspiruje se americkou country. Dochází 

k převodům, často velmi volným a osobitým, textů do češtiny a autoři usilují o romantizující 

témata, aby unikli před domácí realitou, čímž se liší od folku, jenž se v textech vyslovoval 

k aktuálním myšlenkám. Ke skupinám country patří např. Rangers (přejmenovaní na Plavce), 

Greenhorns (přejmenováni na Zelenáče) či Bluegrass Hoppers (pozdější Fešáci). Přesto 

existovali i umělci, kteří přesahovali z jednotlivých hudebních žánrů do jiných, byli to 

například Wabi Daňek, Michal Tučný či Pavel „Žalman“ Lohonka. Nebo brněnská kapela 

Poutníci, jež jako jediná „udělala revoluci v bluegrassu, country a současně i folku.“
54

  

Nyní se již dostáváme k českému folku, který se od šedesátých let dvacátého století 

těšil velké oblibě obecenstva. Komunistický režim se jej snažil vytlačit z populární hudby, což 

se nepodařilo a rok 1989 přinesl obrovský vzestup folkového písničkářství. Ve folku se 

zrodilo mnoho výrazných osobností, jako byli například Kryl, Merta, Hutka, Třešňák či 

Nohavica a mnoho dalších. Podrobněji se budeme těmito zmíněnými písničkáři zabývat 

v další části práce. 

Počátky českého folku, popřípadě jeho první generaci, představovaly tři různé typy. 

Jednak to byly skupiny hrající americký folklor, mezi niž patřila především první folková 

kapela, Spirituál kvintet
55

 , jež se zpočátku orientovala především na spirituály. Vznikla 

v roce 1960, kdy se ještě označení folk neužívalo, na hudební scéně se toto pojmenování 

objevilo až na konci šedesátých let.
56

 Zakladateli Spirituál kvintetu byli: Jiří Tichota, Ivo 

Mach, Miroslav Kastelovič a Miroslav Keler. Vzápětí ji následovali skupiny, které se 

inspirovaly modernějšími podobami amerického folku, jednalo se například o kapelu Rangers 

(1964). Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let vznikly další skupiny, jež hrály americkou 

či anglickou folklorní a folkovou hudbu, ale přicházely i s adaptacemi domácího folklorního 

                                                 
53

 VONDRÁK, Jiří. Legendy folku & country: jedinečný téměř úplně příběh folku, trampské a country písně u 

nás. 1. vydání. Brno, 2004. ISBN 80-7217-300-6. s. 20. 
54

 Tamtéž. s. 215. 
55

 Zpočátku tato skupina měla pojmenování Spirituál kvartet, ale později se již přejmenovali na Spirituál kvintet, 

nezávisle na počtu členů. Viz. NEŠPOR, Zdeněk. Děkuji za bolest…: Náboženské prvky v české folkové hudbě 

60.-80. let. 1. vydání. Brno, 2006. ISBN 80-7325-101-9. s. 32. 
56

 Srov. VLASÁK, Vladimír. Folkaři: Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vydání. Řiťka, 2008. ISBN 

978-80-86983-57-8. s. 8. 
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dědictví, mezi tyto skupiny patřily například Heuréka nebo Minnesengři.
57

 Další významnou 

skupinou, která vznikla na počátku šedesátých let, byla Skiffle kontra
58

 bratří Traxlerů, kteří 

zhudebňovali kramářské, žákovské, kabaretní a vlastenecké písně. 

Druhý typ českého folku bylo písničkářství vycházející z prostředí alternativních 

malých divadel, navazující na domácí angažované písně. Hlavním představitelem byl 

především Karel Kryl.
59

 Dále sem patřila kabaretní dua Miroslav Paleček a Michael Janík a 

Jan Vodňanský a Petr Skoumal. Na počátku sedmdesátých let se tento typ doplnil o Petra 

Lutku, Pepu Nose a dvojici Jan Burian a Jiří Dědeček.
60

  

Třetí proud, jenž byl nejbližší americkému a celosvětovému folku, jednalo se o 

intelektuální písničkářství Dylanova typu. Tento typ folkové výpovědi reprezentoval Jaroslav 

Hutka se svými spoluhráči Hvězdoněm Cígnerem, Petrem Kalandrou, a Vladimírem Veitem, 

kteří představovali nejvýraznější český ohlas na dylanovsko-donovanovské písničkářské 

tradice. Dále sem patřili Vladimír Merta a Vlastimil Třešňák. V první polovině sedmdesátých 

let tento výčet písničkářů doplnila Dagmar Voňková
61

, jež skládala písně, které „jako by 

prýštily z lidového zdroje.“
62

  

Rozmach, jenž přišel v období let 1958 - 1969 do československé kultury, souvisel 

s postupným, ale přerývaným uvolňováním ve všech oblastech života, které vyvrcholilo 

v roce 1968 tzv. obrodným procesem a Pražským jarem. Avšak všechny tendence přerušil 

nástup normalizace, jež nastala nahrazením Alexandra Dubčeka Gustavem Husákem v dubnu 

1969 ve funkci prvního tajemníka a bylo zahájeno zavedení „pořádků“, v návaznosti na 

okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Tato okupace vyvolala 

bezprostřední a masový odpor veřejnosti. Vedla k odsuzování a kritice, k níž se mnozí 

vyjádřili, nejvýrazněji pocit společnosti odrážel protestsong Bratříčku, zavírej vrátka
63

 Karla 

                                                 
57

 Srov. NEŠPOR, Zdeněk. Děkuji za bolest…: Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let. 1. vydání. 

Brno, 2006. ISBN 80-7325-101-9. s. 32. 
58

 Skupina Skiffle kontra byla později přejmenována na Český skiffle a pak na Žáky. Viz. VONDRÁK, Jiří. 

Legendy folku & country: jedinečný téměř úplně příběh folku, trampské a country písně u nás. 1. vydání. Brno, 

2004. ISBN 80-7217-300-6. s. 70. 
59

 V polovině šedesátých let býval Kryl označován za protestního zpěváka dylanovského typu, avšak na rozdíl od 

písničkářů typu Jaroslava Hutky byl zahraničními zdroji ovlivněn pramálo, daleko více vycházel z domácí 

tradice angažovaného divadla a kabaretu. Viz. NEŠPOR, Zdeněk. Děkuji za bolest…: Náboženské prvky v české 

folkové hudbě 60.-80. let. 1. vydání. Brno, 2006. ISBN 80-7325-101-9. s. 140. 
60

 Srov. NEŠPOR, Zdeněk. Děkuji za bolest…: Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let. 1. vydání. 

Brno, 2006. ISBN 80-7325-101-9. s. 32. 
61

 Srov. Tamtéž. 
62

 VLASÁK, Vladimír. Folkaři: Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vydání. Řiťka, 2008. ISBN 978-80-

86983-57-8. s. 20. 
63

 Kryl většinou na politické události nereaguje bezprostředně. V případě písně Bratříčku, zavírej vrátka sáhnul 

po rozpracovaném textu, který v prvních okupačních dnech zřejmě dopsal a natáčí ji ve studiu závodního 

rozhlasu. Viz. KLIMT, Vojtěch. Akorát že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 1. vydání. Praha, 2006. ISBN 80-

7262-379-6. s. 90. 
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Kryla, který odvysílali manželé Jiří a Mirka Černí v rozhlasovém pořadu Houpačka. Po 

vydání stejnojmenné desky, které bylo sestaveno většinou z nahrávek ostravského rozhlasu, 

vybraných pod dramaturgickým dohledem Jiřího Černého, vydaného 24. března 1969, se 

z Karla Kryla stal mluvčí utlačovaného národa.  

Pro kritiky posrpnového vývoje nastali těžké časy. Krylovy koncerty byly rušeny, a 

písničkář uvítal každou možnost vystupování. Kryl dostal pozvání na festival alternativní 

hudby a 9. 9. 1969 odjel do Waldecku do Spolkové republiky Německo. Když se chtěl vrátit, 

zjistil, že na druhé straně uzavřeli hranice, takže zde musel zůstat. 

V rámci autocenzury se kabaretní dvojice časem vrátily ke krotkému humoru malých 

divadel. „Ten sice určitou sociální kritiku přinášel, avšak v míře, jež stávající symbolický 

obraz světa spíše potvrzovala, než napadala či vyvracela.“
64

 Dvojice Miroslav Paleček a 

Michael Janík začala působit v divadle Semafor a duo Jan Vodňanský a Petr Skoumal 

v Činoherním klubu. 

Dále v důsledku normalizace se folkové skupiny a písničkáři začínali zajímat o 

folklorní dědictví, které nemohlo být tak snadno režimem kritizováno, a zároveň nabízelo 

aktualizační možnosti. K českému a moravskému folkloru se zprvu folkaři stavěli zdrženlivě, 

jelikož lidová píseň byla podporována režimem. Z folkových skupin se například Spirituál 

kvintet zajímal nejen o americkou lidovou hudbu, ale do jejich repertoáru přibývaly domácí 

lidové písně. Z intelektuálních písničkářů to byl Jaroslav Hutka, jenž čerpal z folkového 

materiálu. Vycházel ze Sušilovy sbírky, z níž hlavní pozornost obrátil ke vztahové a milostné 

problematice, ve které zůstaly ústředním tématem otázky vnitřní pravdivosti.
65

 Mnozí folkoví 

písničkáři se k folkloru obrátili z důvodů normalizačních zákazů, jež jim vzaly témata i staré 

písně. Například Vladimír Merta tím vyjadřoval své hodnotové přesvědčení, stejně jako 

Dagmar Voňková
66

 svými názvuky a inspiracemi. 

 V sedmdesátých letech se „začalo formovat společenství folkových písničkářů, kapel i 

pořadatelů, kteří si vytvořili vlastní prostor. Vyrostlo z něho i sdružení Šafrán, jehož kořeny 

sahají až do roku 1966, kdy písničkáři začali vystupovat na Karlově mostě v Praze a 

samozřejmě i na jiných místech.“
67

 Sdružení Šafrán vzniklé v roce 1972 mělo svého 
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 VLASÁK, Vladimír. Folkaři: Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vydání. Řiťka, 2008. ISBN 978-80-

86983-57-8. s. 33. 
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 Srov. NEŠPOR, Zdeněk. Děkuji za bolest…: Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let. 1. vydání. 

Brno, 2006. ISBN 80-7325-101-9. 165. 
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 Dagmar Voňková je s folklorem spojena svým zpěvem, upřímností, opravdovostí a mistrným ovládáním 

nástroje. Viz. VONDRÁK, Jiří. Legendy folku & country: jedinečný téměř úplně příběh folku, trampské a 

country písně u nás. 1. vydání. Brno, 2004. ISBN 80-7217-300-6. s. 160. 
67

 VLASÁK, Vladimír. Folkaři: Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny.1. vydání. Řiťka, 2008. ISBN 978-80-

86983-57-8. s. 15. 
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předchůdce především v Tyátru písničkářů, v němž působily výrazné osobnosti Jaroslav 

Hutka, Vladimír Merta, Vlastimil Třešňák a recitátor Miroslav Kovařík, „který nejen pomáhal 

s konferováním, ale psaly se na něj honoráře, neboť on jediný měl oficiální licenci.“
68

 Toto 

sdružení ale brzy zaniklo, a Hutka začal společně se Zuzanou Michnovou uvažovat o novém 

uskupení. Do Šafránu se po měsíci přidali Vladimír Merta a Vlastimil Třešňák, avšak Zuzana 

Michnová odešla působit do kapely Marsyas. Toto písničkářské sdružení organizačně 

zajišťoval Jiří Pallas. „Šafrán svými festivaly také rozšířil okruh folkových posluchačů a 

pravidelnou soutěží o Ptáka Noha umožnil objev několika nových písničkářů, především 

Slávka Janouška (vítěz I. ročníku soutěže) a Jana Buriana (vítěz II. ročníku).“
69

 Po několika 

letech se řady Šafránu rozrostly a pod jeho názvem vystupovali kromě Hutky, Merty a 

Třešňáka, ještě Vladimír Veit, Dáša Voňková, Petr Lutka, Slávek Janoušek, občas i Pepa Nos. 

Jeden čas sem patřili také Jan Burian s Jiřím Dědečkem, ale pak na vlastní žádost ze sdružení 

odešli. Státní bezpečnost sílila tlak na písničkáře a snažila se je vytlačovat z pódií a působila 

na pořadatele, aby rušili jejich vystoupení. Proto se nakonec členové Šafránu rozhodli, že 

sdružení rozpustí.
70

  

Po zveřejnění Charty 77 Státní bezpečnost pozatýkala řadu umělců, vědců, studentů i 

obyčejných lidí, kteří Chartu podepsali. Pro Hutku a Třešňáka podpis Charty 77 znamenal 

zákaz veřejného vystupování. Jaroslav Hutka se po dlouhých policejních perzekucích 

vystěhovává v říjnu 1978 do Holandska, kde dostává politický azyl. Do exilu dále odešli 

například Hvezdoň Cigner, Vladimír Veit, Vlastimil Třešňák, zatímco Petr Lutka, Vladimír 

Merta či Dagmar Voňková zůstali doma, na hranici dovoleného a stali se později nestory třetí 

písničkářské generace. Do exilu se v sedmdesátých letech postupně přeneslo těžiště žánru. 

Folkové písně z tohoto prostředí byly v Československu recipovány jednak prostřednictvím 

rádia Svobodná Evropa
71

 a pašovanými LP deskami exilového Šafránu 78 Jiřího Pallase a 

dalších hudebních vydavatelství. 

 Druhou generaci českého folku představovaly dva typy. První z nich byl okruh 

písničkářů vycházející z undergroundových komunit, mezi něž patří především Svatopluk 

Karásek, Charlie Soukup a Dáša Vokatá. Tato generace písničkářů programově neusilovala o 
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 VONDRÁK, Jiří. Legendy folku & country: jedinečný téměř úplně příběh folku, trampské a country písně u 

nás. 1. vydání. Brno, 2004. ISBN 80-7217-300-6. s. 111. 
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Zdeněk. Děkuji za bolest…: Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let. 1. vydání. Brno, 2006. ISBN 

80-7325-101-9. s. 187. 
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veřejnou prezentaci vlastní tvorby, přesto byla trnem v oku komunistickému režimu. 

Důsledkem represivních zásahů ze strany státu byla postupná emigrace těchto osobností. 

Druhý typ druhé generace představoval křesťanský folk, do něhož patřily skupiny jako 

Berani, Ejhle, (P)Ahoj nebo Lídl & Velík, ani oni neusilovaly o celospolečenské působení, 

stáhly se do svých církevních sborů a režim jim umožňoval existenci na hraně dovoleného.
72

  

Koncem sedmdesátých a počátkem osmdesátých let, vrcholily represe proti 

písničkářům druhé generace a zbylým protagonistům generace první. Po emigraci mnohých 

písničkářských osobností v Československu ještě zůstali představitelé umírněného 

divadelního folku, dřívější kabaretní dvojice se rozešly na sólovou dráhu, mezi takové patřili 

například Jan Burian, Jiří Dědeček, Slávek Janoušek, Petr Skoumal nebo Jan Vodňanský. A 

intelektuální písničkáři, představovaní Dagmar Andrtovou-Voňkovou, Oldřichem Janotou, 

Petrem Lutkou, Vladimírem Mertou či Pepou Nosem, dosahovali ohlasu jen v úžeji 

vymezených sociálních skupinách.
73

 V této době se začala objevovat třetí generace, hlásící se 

k odkazu generace první. Těžiště obsahu folkové písně se přesunulo do niterných lidských 

sfér. Mladí hudebníci rovněž usilovali o legalitu svého vystupování a autocenzurou dbali o 

průchodnost svých písní. „Znamenalo to nulovou ideologickou nebo politickou angažovanost 

a jen velmi mírné ,šťourání‘ do vybraných sociálních problémů, především obrat k vlastnímu 

nitru a úvahy o ,věčných‘ tématech, jako jsou láska, přátelství, mezilidské a mezigenerační 

vztahy, místo člověka ve světě a módní ekologická tématika.“
74

 

 Mezi třetí folkovou generaci patří autoři jako například Jaromír Nohavica, jež 

směřoval od vnitřní výpovědi zpět k hodnotově angažovanému charakteru folkové písně. 

Další písničkář náležící do této generace je Karel Plíhal, který český folk obohatil o „dimenzi 

optimistické hravosti.“
75

 Kromě Plíhala sem spadá také Ivo Jahelka, jenž je tvůrcem 

písničkářských soudniček, jejichž prostřednictvím se snažil zvýšit úroveň právnického 

vědomí posluchačů. Také na sebe upozornil Pavel Dobeš svými písněmi zpívanými 

v ostravském dialektu, které zpočátku tematizují pracovní prostředí ostravských dolů a 

vysokých pecí nebo mezilidské vztahy.
76

  

Folk druhé poloviny osmdesátých let výrazně zasáhla radikalizace, zpochybnění 

aktuálních společenských norem a jejich ideového zaštítění, manifestující se v politické 
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oblasti. K radikalizaci písničkářů fakticky došlo až na sklonku osmdesátých let, jelikož se 

ještě obávali represí komunistického režimu.  

 Dne 17. listopadu 1989 měli studenti uctít památku vysokoškoláků, zastřelených 

nacisty v roce 1939, avšak naplánovaný a úředně povolený průvod se změnil v protest proti 

totalitnímu režimu. Událost odstartovali stávky studentů, k nimž se přidali herci, muzikanti a 

nakonec vyšli do ulic i další lidé, a tím se rozběhly události Sametové revoluce. Tento rok 

znamenal pro folkové písničkářství obrovské vzepětí, avšak postupně začal ztrácet na 

popularitě. 

 Než přistoupíme k další části práce, zmiňme se ve stručnosti o nejslavnějším a 

nejvýraznějším soutěžním festivalu, kterému se podařilo přečkat normalizaci. Řeč je o Portě, 

jež se poprvé uskutečnila v roce 1967 v Ústí nad Labem, jejímiž zakladateli byli Zbyněk 

Jelínek, Zdeněk Lukášek a Zdeněk Friedl. Zprvu Porta byla trampská, později putovní a 

nakonec plzeňská, kde převládal folk a festival již dosahoval masového měřítka.  

 

1.2.1. Folková hudba v českém kulturním a politickém životě v druhé polovině 

20. století   

Tvorba folkových písničkářů byla v normalizačním společenském kontextu 

považována za ostrůvek relativní svobody a posluchače přitahovala nejen hudbou, ale též 

„věrohodností svého osobního vyznání či protestu, případně osvobozujícím humorem svých 

textů.“
77

 Písničkáři artikulovali generační zkušenost, pojmenovávali prožitek všedních dnů, 

intimní svět milostných vztahů, ale zároveň se vyjadřovali k aktuální společensko-politické 

situaci – zpočátku velmi otevřeně a provokativně, po nástupu normalizačních mechanismů 

pak spíše v náznacích, jinotajích a šifrách.
78

 

 Folk se v Československu objevil na sklonku šedesátých let a vymezoval se vůči 

zprofesionalizované, komerční populární hudbě, jelikož šlo o autorský projev zprvu 

amatérský. Písničkáři chtěli vyslovit svůj životní pocit a hledali přímý kontakt s posluchači. 

Folk měl množství rozmanitých inspiračních zdrojů, o kterých jsme se již zmiňovali v části 

věnované folku v domácím kontextu. Komunistická strana se snažila písničkáře přeměnit 

k obrazu svému, nebo jim její kulturní tajemníci zamezovali vystupovat v televizi, rozhlase, 

zabraňovali vydávání desek, nebo dokonce je zakazovali či vůči nim používali i přímý nátlak. 

V průběhu osmdesátých let však přicházela postupná liberalizace, nicméně dohlížecí orgány 
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nadále kontrolovaly přijatelnost písňových textů. Hranice možného a povoleného písničkáři 

překračovali především na svých koncertech.  

 

 

2. Komparace vybraných písničkářů s ohledem na tvorbu Karla Kryla 

 

 V této části se seznámíme s výraznými osobnostmi českého folku, jichž by se našlo 

mnoho, avšak v této práci se zaměříme na písničkáře Vladimíra Mertu, Jaroslava Hutku, 

Vlastimila Třešňáka, kteří společně hráli v Tyátru písničkářů a Šafránu, jak již bylo výše 

zmíněno, a proto se těmito sdruženími více nebudeme zabývat, a Jaromíra Nohavicu, které 

charakterizujeme a porovnáme s tvorbou Karla Kryla. Budeme se především zabývat tématy 

jejich textů, jež mohou být podobné či odlišné. Každý z nich je velkou osobností a představují 

„originály“, které nelze nahradit.  

 

2.1. Vladimír Merta 

 

Narodil se 20. ledna 1946 v Praze. Absolvoval Fakultu architektury ČVUT a FAMU. 

Svojí první dlouhohrající desku Ballades de Prague (Balady z Prahy) se mu podařilo vydat 

v roce 1968 ve Francii, u pařížské firmy Vogue, na níž se mimo jiné objevily i lidové písně 

jako například Dobrú noc či Nesem vám noviny. Vrcholem alba se však stala píseň Dlouho se 

mi zdá, jejíž původní název zní Chtít chytit vítr a podobá se skladbě Catch The Wind od 

Donovana. Avšak Merta svoji verzi napsal dřív, než si poslechl Donovanovu píseň, jelikož se 

nechtěl nechat ovlivnit jejím textem ani melodikou.
79

  

 Prvního oficiálního alba P. S. se Merta dočkal až v roce 1978. Avšak státní moc si jej 

zařadila jako člena Šafránu a narušitele socialismu. Státní bezpečnost na něj upřela pozornost 

a snažila se ovlivňovat úředníky a pořadatele, aby zamezili jeho vystupování. I přesto se 

občas našel někdo, kdo ho k nějakému vystupování pozval. Když Vladimír Merta přišel o 

uměleckou rekvalifikaci, tak se nesměl uplatnit ani u filmu. Například ve filmu Opera ve 

vinici byl Merta druhým režisérem a scénáristou, avšak policie si na řediteli Filmového studia 

Barrandov Jaroslavu Gürtlerovi vymohla, aby ho propustil a nesměl být uváděn ani 

v titulcích.
80

 „Když bylo pro něho obtížné hrát, mohl Merta alespoň vyučovat. […] Koncem 
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října 1982 Merta vedl v motorestu Příhrazy u Mladé Boleslavi kurz hry na kytaru, který 

pořádala Sekce mladé hudby.“
81

 Roku 1986 se podařilo Vladimíru Mertovi vystoupit na 

Portě, avšak téhož roku přišel o profesionální licenci, kterou získal rok předtím. Zástupci 

Pražského kulturního střediska uvedli, že porušil předpisy povolávajícího řízení, když zahrál 

Prahu magickou, jež se pro ně zdála obsahově závadná.
82

 Po dvou letech zákazu získal znovu 

profesionální licenci a vystoupil na plzeňské Portě. 

Všestranný Vladimír Merta si umí přizpůsobit hudbu bez ohledu na žánry.   

„K Mertově spontánní, poloimprovizované výpovědi se hodilo svou formou blues, jelikož jeho 

forma je sdílná, přehledná, snadno pochopitelná a přímo provokuje k vlastnímu tvůrčímu 

rozvíjení. Navíc je blues vlastně rozhovorem lidského hlasu s nástrojem, přičemž nástroj může 

být stejně výmluvný jako verše a hlas. Protože byl Merta mimořádně disponovaným kytaristou 

(v našem folku zatím nepřekonaným), na každém jeho koncertu nejméně jedno blues 

zaznělo.“
83

 Pokud jde o návaznost na lidovost, tak tu u něj spatřujeme spíše v jeho snaze po 

obměňování vlastních textů. „Merta na jednu stranu ostře odsuzoval komerční a dobové 

ideologii poplatné využívání folkloru, ale zároveň se sám nevyhýbal argumentaci, že ,folklor 

je naplněním tvořivých sil prostých lidí‘, a proto jej také hrál.“
84

 Politikum v jeho písních 

„pouze prosakovalo obligátními filozofujícími sebereflexemi“
85

, pracoval s ním uvážlivě, 

neprvoplánově a poeticky. Většina jeho tvorby je věnována hledáním pravdy, věčné jistoty a 

pevného bodu. Při hledání jistoty se pokusil obrátit i na náboženské pole, především ke 

křesťanství, což se objevuje například v písni Boží muka.
86

 

  Vladimír Merta byl na rozdíl od Karla Kryla lyričtější a intimnější. Zatímco Kryl 

otevřeně pojmenovával realitu národního ohrožení a s politickým protestem se ztotožnil, 

„Merta hledal sám sebe především ve svém nitru.“
87

 Merta se uchyloval k zhudebnění poezie, 

na rozdíl od Kryla, který žádnou báseň jiného autora nezhudebnil.  

Zaměříme se na píseň Vladimíra Merty Hodina vlka (1968), v níž je před posluchače 

předestřen sugestivní obraz žižkovského děvčátka, a tvoří do jisté míry doplňující protějšek ke 
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skladbě Bratříčku, zavírej vrátka Karla Kryla, jež je založena na promluvě k bratříčkovi.
88

 

Ten zde funguje jako „zástupný adresát sdělení, sám neodpovídá, projevuje se pouze 

zprostředkovaně – vzlykáním, nadávkami, klopýtáním. Krylova píseň rovněž ke zvýšení 

účinnosti využila textově variovaného refrénu. Evidentně tedy nebyla pouze folková, nýbrž 

usilovala obsáhnout, co největší množství posluchačů, vysunula do popředí kromě funkce 

estetické funkci apelovou.“
89

 Naproti tomu Mertova Hodina vlka je „ryze folkovou záležitostí 

s autorovými ostinátními motivy dětství, vody, smrti, je písní bez refrénu, rozmlžený text 

evokuje nejrůznější konotace mytické, literární, erotické.“
90

 

 

2.2. Jaroslav Hutka 

 

Narodil se 21. dubna 1947 v Olomouci. Vystudoval na pražské uměleckoprůmyslové 

škole. Od roku 1966 začal hrát na kytaru a společně s Vladimírem Veitem započali skládat 

písničky, z nichž první byla Hospodskej.
91

 Hutka inspirovaný americkým a anglickým 

folkem, především Dylanem a Donovanem, dále přejal například melodii Catch the Wind od 

Donovana a složil píseň pod názvem Ježíšek. Od roku 1968 začal hrát Jaroslav Hutka 

společně s Petrem Kalandrou na Karlově mostě a později se přesunuli na náměstíčko Platýz 

vedle Národní třídy. S Vlastimilem Třešňákem se Hutka seznámil téhož roku, a po odjezdu 

Petra Kalandry s rodiči z Československa začali spolu zhruba půl roku hrát.
92

 

K lidovým písním se Hutka dostal tak, že mu spoluhráč Hvězdoň Cígner přinesl 

z knihovny Filmového symfonického orchestru knihu Františka Sušila Moravské národní 

písně a doporučil mu, si jí prolistovat, že jsou tam zajímavé texty.
93

 Jaroslav Hutka začal 

lidové písně převádět do hovorové češtiny, aby byly pro něj zpívatelné. Kromě Sušilovy 

sbírky přibral sbírku Františka Bartoše, které pak obě zprostředkovával posluchačům. Z toho 

vzešla LP deska Stůj, břízo zelená, kterou v roce 1974 vydal Supraphon a v níž zpívalo 

publikum společně s písničkářem. I další Hutkova LP deska Vandrovali hudci vydaná 

Supraphonem roku 1976, byla opět nahraná živě v Brně na nádvoří etnografického muzea a 

složená ze samých moravských lidovek.  
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Na Jaroslava Hutku se však začala soustřeďovat Státní bezpečnost, zprvu hledala 

politické výroky v jeho písních, později ho chtěla obvinit z nedovoleného podnikání. 

„V květnu 1977 měl Hutka poslední koncert v Baráčnické rychtě, na kterém si připomenul 

deset let své písničkářské kariéry.“
94

 Podepsání Charty 77 pro něj znamenalo zákaz veřejného 

vystupování. Po dlouhých policejních perzekucích se Jaroslav Hutka vystěhoval 18. října 

1978 do Holandska, kde dostal politický azyl.  

 Krátce po příchodu do Holandska, díky Jiřímu Pallasovi, vyšlo Hutkovy další album 

Pravděpodobné vzdálenosti (1979), které vydal pod značkou Šafrán 78. Prvních pět let v exilu 

se věnoval učení a osvojování tří jazyků, z nichž vytvářel repertoár, aby si našel publikum. 

„Zpíval holandsky písničky, které se tamnímu publiku líbily, a přitom se mu stýskalo po něčem 

více českém. V Rotterdamu si založil agenturu Fosil a začal na kazetách vydávat vlastní 

písničky zaznamenané na páscích z Čech.“
95

 Jaroslav Hutka se do Československa vrátil  

25. listopadu 1989 a zazpíval na Letenské pláni před miliónovým davem, kde mimo jiné 

zazněla jedna z jeho vrcholných písní Náměšť.
96

   

Jaroslav Hutka si na konci šedesátých let uvědomoval skutečnost, že mladá generace 

„toužila slyšet autentické slovo, nefiltrované skrze ideologii a jalové moralizování. Chtěla mít 

vlastní generační filozofii postavenou na vlastních hodnotách, vyslovenou vlastním slovníkem 

a vyjádřenou pokud možno osobitou, dosud nezvětralou uměleckou formou.“
97

 Proti patosu 

budovatelů staveb socialismu na věčné časy Hutka poukázal na pomíjivost pozemských 

statků, proti materiálnosti vyzdvihl duchovnost a krásu okamžiku, proti vážnosti vsadil na 

úsměv, namísto továrních komínů opěvoval stromy v lese, slunce, víno atd.
98

 „Zpočátku byl 

Hutka ovlivněn ideologii hippies, později se obracel ke kritice konzumního způsobu života a 

k lyrické reflexi, případně uplatňoval průhledné jinotaje v písních s historickou tematikou.“
99

 

Podařilo se mu polozapomenuté moravské lidové písně „oprášit“ a dostat je do povědomí 

mladé generace. Hutkova tvorba se tedy rozvíjela dvěma směry, jednak to byla jeho vlastní 

původní tvorba a za druhé to byli již zmíněné lidové písně, jež adaptoval. 
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 Jaroslav Hutka kritizoval to, čemu mnozí podlehli, ale neukazoval dostatečně zřejmou 

a jednoznačnou cestu, jako se to dařilo Karlu Krylovi, jelikož hledal sám sebe a své morální 

zakotvení.
100

 „Jistou roli zde možná měla i úzkost ze ztráty smyslu, k níž směřovaly i Hutkovy 

apely na nedostatek lásky, na které někdy poskytoval odpověď nebo přinejmenším alternativu 

prostřednictvím víry.“
101

 Na rozdíl od Jaroslava Hutky, jenž integroval do svých vystoupení 

lidovou píseň a přijímal spolu s ní barokní křesťanství, Karel Kryl obě tyto sféry odděloval.
102

 

Pokud srovnáme Hutkovu píseň Pravděpodobné vzdálenosti, která formuluje generační pocit 

vykořeněnosti a obtížné vzájemné komunikace, se skladbou Pasážová revolta od Kryla též 

formulující generační pocit, tak vyvstane rozdílnost obou poetik těchto písničkářů: „na jedné 

straně ostře konturovaná forma s koncizním obsahem, smysl pro pregnantní detail a 

vyhraněná političnost u Kryla (až po onu proslulou pointu Ryjeme drškou v zemi!), na straně 

druhé formální i obsahová rozmlženou a spíše všeobecnost výpovědi u Hutky. Je samozřejmé, 

že konkrétní detaily, kdysi tak účinné (vietnamka, placka na klopě), časem zastaraly a 

političnost je s odstupem času čím dál víc již pouze historická, zatímco všeobecná 

konstatování na hranici banálnosti přetrvávají.“
103

  

 

2.3. Vlastimil Třešňák 

 

Narodil se 26. dubna 1950 v Praze. Po absolvování základní školy působil v několika 

pomocných zaměstnáních na stavbách, hřbitovech, pivovarech či divadlech. V roce 1968 se 

rozhodl jít na volnou nohu jako písničkář a také on začal hrát na Karlově mostě. Jak již bylo 

výše zmíněno, Vlastimil Třešňák zhruba půl roku tvořil duo s Jaroslavem Hutkou, avšak hráli 

písně pouze Třešňákovy, jelikož se Třešňák neuměl přizpůsobit Hutkovým písničkám.
104

 

Samozřejmě to nebyla jejich poslední spolupráce, připomeňme si, že společně působili ve 

sdružení Tyátr písničkářů a později v Šafránu. 

Ve vztahu k oficiálnímu režimu byl nesmlouvavý, nechtěl kličkovat na pomezí ještě 

povoleného, takže jeho bezprostřednost proletáře z Karlína byla v tehdejší době konfliktní.  

V roce 1974 byl zbaven možnosti oficiálně vystupovat, proto opět začal střídat zaměstnání a 

po podepsání Charty 77 se ho státní moc snažila dostat ze země. I přesto se dostalo 
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Třešňákovi koncem sedmdesátých let většího ohlasu v undergroundovém prostředí. Avšak 

vystupovat bylo čím dál obtížnější, proto „od roku 1979 Vlastimil Třešňák veřejně 

nekoncertoval, vystupoval jen v bytech.“
105

 V roce 1979 mu vyšlo u firmy Šafrán ve Švédsku 

album Zeměměřič, jejíž titulní píseň je „o kafkovském přidělení k měření světa.“
106

 Dále 

skladba postihuje „ponižující podřízenost nezaměstnaného člověka vůči vrchnosti.“
107

 V roce 

1981 se Třešňák připojil k činnosti redakční rady edice Brak, jež neoficiálně vydávala 

disidenty a zakázané spisovatele.
108

 Státní bezpečnost ho po dlouhých represích donutila 

v dubnu 1982 k emigraci do Švédska, kde mu téhož roku vyšlo album Koh-i-noor. 

17. září 1988 se v Budapešti uskutečnil koncert, na kterém se znovu setkali Vlastimil 

Třešňák a Jaroslav Hutka.
109

 „Po pádu komunismu se v roce 1995 vrátil do Prahy, kde žije 

jako ,cizinec s povolením k pobytu‘.“
110

 Vlastimil Třešňák je muž mnoha talentů, jehož syrový 

zpěv a prožívání písní působily jako setkání s nespoutaným živlem.
111

 Byl ovlivněn svým 

karlínským původem a životními osudy nejnižších sociálních vrstev, které zobrazoval ve 

svých písních jako například Dělník, O zadýchaných očích kulhavého posunovače, Lidé 

z metra či Pivo a zavináče ad. „Třešňákovo vnímání skutečnosti zřetelně ovlivnila návaznost 

na Skupinu 42, jeho poezie byla sociálně soucitná, nazíraná od společenského dna, okouzlená 

kolářovskou a lhotákovskou poezií městské periferie.“
112

 

Třešňák na rozdíl od Kryla politickou funkci svých písní nevyjadřoval přímo, 

například téma 21. srpna 1968 zpracoval textem, „v němž je denotát zahalen v konotovaných 

významech dešifrovatelných snad pouze autorem.“
113

 Avšak musíme dodat, co Třešňák řekl 

ohledně svých písní: „Moje písně, což si vyprošuju řvaním, nikdy politické nebyly. Portréty 

lidí, náčrtky příběhů, skici nálad – snad.“
114

 Podobně jako u Kryla tak i u Třešňáka se v jeho 

textech objevovaly literární postavy či se odvolávali na slovesné umění. Jako příklady si 
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můžeme uvést například Krylovy písně Z ohlasů písních ruských či Romeo a Julie a 

Třešňákův Crusoe!  nebo Obraz Doriana Graye. 

 

2.4. Jaromír Nohavica 

 

Narodil se 7. června 1953 v Ostravě. Vystudoval střední knihovnickou školu v Brně. 

Prošel několika zaměstnáními, například pracoval jako knihovník v dvojjazyčné knihovně 

v Českém Těšíně. Působil jako jeden z dvorních textařů Marie Rottrové a také dříve textoval 

pro kapelu Majestic. Od září roku 1981 se rozhodl pracovat coby textař na volné noze. 

Na jevišti se poprvé Jaromír Nohavica ocitl jako písničkář dne 27. března 1982 na 

ostravském Folkovém kolotoči.
115

 Roku 1983 se účastnil plzeňské Porty a vyhrál anketu 

diváků o nejvyzrálejší osobnost. Na tomto festivalu zahrál píseň Pánové nahoře, kterou 

převzal od Borise Viana, což vyvolalo nevoli funkcionářů, takže příští rok nemohl na Portě 

vystupovat. „V roce 1984 si na Nohavicu založila Státní bezpečnost speciální složky nazvané 

Sólista. Zde se shromažďovala jednotlivá udání z Nohavicových koncertů.“
116

 Státní moc se 

snažila o to, aby Nohavica nevystupoval. I přes tlak státní moci vyšla roku 1985 Jaromíru 

Nohavicovi první nahrávka, byla to EP deska pantonské edice Cesty, jež se natáčela v klubu 

Na Petynce. Téhož roku byl pozván na Portu, avšak se Státní bezpečnosti podařilo zamezit 

jeho veřejnému vystupování a byl dokonce z festivalu vykázán. V roce 1988 Nohavicovi 

vyšlo u Pantonu LP deska Darmoděj. 

Jaromír Nohavica společně s Josefem Streichlem se vypravili roku 1989 do Vídně, kde 

odehráli 31. července koncert, na který se přišel podívat Karel Kryl, jehož písničkáři pozvali 

na pódium. „Uvedl čtyři skladby a překvapivě zahájil svůj blok Nohavicovou skladbou 

Mávátka, kterou si zazpívali spolu.“
117

 V listopadu téhož roku se konal třídenní festival ve 

Wrocławi, k němuž se vrátíme později, jelikož jde o jeden z významných mezníků ve folkové 

hudbě. Listopadových události, které pak vedly k pádu komunismu, se účastnili samozřejmě i 

písničkáři. Ti vystupovali po celém Československu, včetně Jaromíra Nohavici.  

Jaromír Nohavica „jako jediný z folkových písničkářů vstoupil na jeviště vyzbrojen 

znalostí textařské profese. Disponoval bohatým slovníkem, měl cit a zběhlost v používání 
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mnoha vrstev jazyka, znal domácí i překladovou literaturu.“
118

 Od samého počátku se 

inspiroval Východem, zpíval a překládal písně Bulata Okudžavy a Vladimira Vysockého. 

Dále Nohavica ve svých textech tematizoval českou historii, jsou to například písně Husita, 

Komenský či Legenda o svatém Václavu ad. Podával je „v přímém a jednoznačném vyznění, 

jako ilustrace vlastních představ o ,životě v pravdě‘.“
119

 

Jaromír Nohavica se v polovině osmdesátých let stal nejen předním interpretem 

folkového žánru, ale dokonce i mluvčím určité části společnosti. „Jeho úspěch přímo souvisel 

s relativně větším protivládním naladěním mládeže osmdesátých let, které dodával 

neproblematizované protestní ideje, stejně jako úvahy nad intimními tématy, počínaje láskou 

charakterizovanou jako smysl lidského bytí.“
120

 

Tematicky i motivicky do jisté míry Jaromír Nohavica navázal na Karla Kryla, sám na 

to přímo i nepřímo odkazuje v řadě svých písní a v jejich díle vedle sebe koexistují písně 

vážné vedle písní nevážných.
121

 Na rozdíl od Kryla, v jehož repertoáru nenajdeme ani jednu 

zhudebněnou báseň cizího autora, avšak Nohavica zhudebňoval například verše Šiktancovy, 

Gellnerovy či Bezručovy.
122

 Stejně jako Karel Kryl, tak i Jaromír Nohavica navázal na jedno 

z nejnosnějších témat písničkářů a to odmítání vojny a války. Oba pojímají válku podobně, 

avšak „na konci války čeká každého z nich něco jiného. U Kryla je to beznaděj a smrt, u 

Nohavici naděje a život.“
123

 

Nohavicova píseň Darmoděj navazuje na Krylova Divného knížete, též by se nalezla 

inspirace Dykovým Krysařem atd. Název písně je převzat z rozsáhlé básnické skladby Karla 

Šiktance Modlitba k bohyni pamětí.
124

 Karel Kryl v Divném knížeti „referuje o lyrickém 

subjektu stále ve třetí osobě minulého času, referuje o ději již minulém, završeném. Nohavica 

zpočátku také, avšak s lyrickým subjektem se posléze ztotožňuje a v závěrečném dvouverší 

refrénu se přemykne ze třetí osoby do první, takže posluchač je v pointě utvrzen v tom, co 

z předcházejícího textu snad tušil: Darmodějem je sám zpěvák, sám autor.“
125
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3. Život Karla Kryla 

 

Než přistoupíme k hlavní náplni bakalářské práce, jíž je vývoj Krylova díla před 

revolucí a po revoluci 1989, tak nesmíme opomenout nahlédnout na život Karla Kryla. Tato 

část bude oproštěna od podrobnějších výkladů jeho díla, aby se zamezilo zbytečnému 

pomíchání či opakování již řečeného. Tudíž zde pohovoříme o jeho životě, který bohužel 

předčasně skončil nedožitými padesátinami. Chtěla bych zde podotknout, že v roce 2014 by 

se Kryl 12. dubna dožil 70 let, avšak bohužel to naopak bude 3. března již 20 let, kdy zesnul. 

 

 Karel Kryl se narodil 12. dubna 1944 v Kroměříži a pocházel z knihařské rodiny. Jeho 

dědeček v roce 1909 společně s Ferdinandem Scottim koupil v Novém Jičíně tiskárnu a 

založil firmu Kryl & Scotti. Roku 1936 přestal jejich podnik právně existovat, jelikož se Kryl 

písemnou dohodou zavázal splatit společníkovy dluhy a Scotti se na oplátku vzdal veškerých 

pohledávek vůči podniku, čímž vznikla nová firma, nesoucí pouze Krylovo jméno.
126

 Po 

mnichovské dohodě se však Nový Jičín ocitl na území nacistů a tiskárna se přesunula do 

Kroměříže. O tu již se staral syn Karel, jenž se v roce 1942 oženil s Marií Šebestovou, s níž 

měl kromě syna Karla ještě nejstarší dceru Marii a dalšího syna Jana. Tiskárna byla však 

v roce 1950 před zraky celé rodiny rozmlácena krumpáči a palicemi. Krylův otec byl poslán 

do Ostravy na stavbu Nové huti Klementa Gottwalda. V roce 1957 se rodina přestěhovala do 

Nového Jičína. 

 Po absolvování osmileté základní školy šel Karel Kryl studovat na Střední keramickou 

školu v Bechyni. Zde začínal s prvními básnickými, písňovými pokusy a učil se hrát na 

kytaru, kterou dostal k šestnáctým narozeninám. Za svoji první píseň Kryl označil: Potkal 

jsem svou tchýni (1960). Roku 1962 složil maturitu a po ní obdržel umístěnku do Teplic, kde 

pracoval v továrně na užitkovou keramiku. Dostal se do party, jež založila autorské divadlo 

pod názvem Párnás. Milošovi Zapletalovi se podařilo zlákat Karla Kryla ke spoluúčinkování 

na připravované inscenaci Nezvalových Básní noci.
127

 Kdykoliv se pak naskytla příležitost, 

utíkal Kryl k divadlu. „Zahrál si i s ochotníky z blízkého Bohoslova v Těžké Barboře a Baladě 

z hadrů od Voskovce a Wericha.“
128

 Doba bohémy a bezstarostnosti skončila nástupem na 

vojenskou službu do Dobřan v roce 1963, v červnu 1965 se s útvarem přesunul do Katovic. 

Pro něj vojna znamenala vězení. „Všecko, co jsem tam prožil, bylo proti mé vůli. Ukradený 

                                                 
126

 Srov. KLIMT, Vojtěch. Akorát že mi zabili tátu: Příběh Karla Kryla. 1. vydání. Praha, 2006. ISBN 80-7262-

379-6. s. 9. 
127

 Srov. Tamtéž. s. 45. 
128

 Tamtéž. s. 46. 



27 

čas, jinak to nemůžu nazvat. Nenalezl jsem v tom ani kousek smyslu. Kromě zkušenosti, která 

byla otřesná.“
129

 I na vojně psal písničky, jako například Nechej ho spát či Tráva, a hrál 

divadlo. „S pásmem Nálet na blbý soutěžil s kamarády v Armádní soutěži tvořivosti.“
130

  

 Po vojně se Kryl vrátil do Teplic a opět začal hrát, tentokrát v Divadélku na zámku a 

pak v Divadélku pro známý. Kromě toho se také v roce 1965 konal první pořad jeho písniček, 

mezi nimiž byly písně Pieta, Salome či Anděl.
131

 V této době také psal mnoho milostných 

písní pro platonické nebo vytoužené lásky. První kdo si povšimnul Krylova talentu a měl 

možnost jej i prezentovat, byl Miroslav Kovařík. Na jeho popud vyšla Krylovi v  červenci 

1965 jedna drobná báseň Sluneční paprsky v měsíčníku Repertoár malé scény.
132

 Díky 

Kovaříkovi dokonce Kryl točil poprvé v rozhlase v Ústí nad Labem.   

 V roce 1966 dostal Karel Kryl pozvání do Olomouce od skupiny The Bluesmen, aby 

jim dělal textaře. Ze spolupráce však sešlo, protože Kryl psal česky, ale kapela chtěla zpívat 

anglicky. Zde se na čas stal výtvarníkem v Osvětové besedě a opět zažil další bohému v Dex 

klubu. Kryl vystupoval v mládežnickém klubu v Olomouci, kde se seznámil s Pavlem 

Dostálem, jenž mu režíroval první olomoucký recitál.
133

 Počátkem roku 1967 se odstěhoval 

zpátky k rodičům do Nového Jičína a stal se z něho muž v domácnosti, již tehdy začal 

dojíždět do ostravského rozhlasu za Milošem Zapletalem, díky němuž natočil ve studiu 

několik písniček a spolupracoval na různých pořadech.  

 V lednu 1968 se přestěhoval do Prahy, kde získal místo v televizi jako asistent scény. 

Pokud Karel Kryl koncertoval, tak upřednostňoval hraní v klubech Svazu mládeže na rozdíl 

od jiných písničkářů, kteří hrávali například na Karlově mostě. V dubnu 1968 se v rozhlasové 

hitparádě manželů Miroslavy a Jiřího Černých objevila první Krylova písnička Smutné ráno, 

kterou interpretovala Hana Ulrychová doprovázená skupinou The Bluesmem. (Kryl tuto píseň 

později přejmenoval na Stín topolů a sám ji nazpíval a doprovodil se na kytaru.) Tato písnička 

obsadila poslední místo a po prvním kole vypadla. V dalším kolem nezabrala ani Pieta, jež 

skončila na dvanáctém místě ze čtrnácti. Manželé Černí to však nevzdávali a nasadili do 

hitparády Krále a Klauna nazpívanou Arnoštem Bracháčkem.
134
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 Okupaci Československé republiky vojsky Varšavské smlouvy (21. srpna 1968) prožil 

Karel Kryl na Moravě. Den předtím se vydal k rodičům a jeli ke známým do Roštína. „Odtud 

ještě kus dál, na pokraj chřibských lesů, kdež se vyskytovala chajdičková kolonie.“
135

 

Uprostřed noci zpozoroval na obloze letět Antonovy, přesto šel spát. Otec ho však vzbudil a 

oznámil mu, že jsou okupováni. V této době vstupuje do historie Krylova píseň Bratříčku, 

zavírej vrátka, u níž je diskutabilní až spekulativní doba vzniku, jelikož sám Kryl 

v Půlkacířovi vysvětluje její vznik takto: „Druhý den jsem z té načaté, nedokončené dovolené 

odjel vlakem Kojetín – Ostrava. Země už byla obsazená. […] dojel jsem do Nového Jičína a 

cestou jsem napsal Bratříčka.“
136

 Avšak v díle Akorát že mi zabili tátu od Vojtěcha Klimta se 

dočítáme, že Kryl sáhl po rozpracovaném textu, který pravděpodobně v prvních dnech 

okupace dopsal. Tuto písničku natočil v kopřivnickém závodním rozhlasovém studiu a 

s panem Vermiřovským ji odvezl k odvysílání do Ostravy.
137

  

 V prosinci 1968 vyrazil společně s Danielou Včeličkovou, Palečkem a Janíkem na 

Klub spřízněných duší Semaforu. Akce se konala v Obecním domě a nastala zde situace, kdy 

vypadla elektřina a Kryl spontánně zazpíval parodii na Suchého. Byla to písnička Píseň pro 

Blbouna nejapnýho, a tím získal angažmá v Semaforu. Jiří Suchý mu nabídl, aby vystupoval 

v Návštěvních dnech Šimka a Grossmanna. Kryl tuto nabídku přijal.
138

 V této době obsadila 

Krylova píseň Bratříčku, zavírej vrátka druhé místo Houpačky a v 51. Houpačce již tato 

písnička zvítězila
139

, což předznamenalo vydání stejnojmenné desky, kterou sestavili společně 

Jiří Černý a Miloš Zapletal z ostravských nahrávek. Album vyšlo 24. března 1969 v Pantonu. 

Národ rázem v Krylovi nacházel svého mluvčího a chápal desku jako ostrou reakci na 

srpnovou okupaci. „Ve skutečnosti se jí ovšem týkají pouhé tři nebo čtyři písně: kromě titulní 

jsou to Podivná ruleta, Znamení doby a zřejmě i Jeřabiny.“
140

 Všechny vybrané písně se týkají 

vážných věcí a tím se Kryl se stal nechtěně „tragédem národa“. 

 V Mladé frontě se připravovala souborná knížka Krylových textů Bratříčku, zavírej 

vrátka. Podle dohody měla vyjít začátkem roku 1970, avšak nakonec vyšla až v Německu pod 

názvem Kníška Karla Kryla a byla doplněna písňovými texty vzniklými do roku 1971. Karel 
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Kryl byl stále slavnější, ale už na přelomu května a června mu začínaly ubývat koncerty, 

jelikož ho pořadatelé ze strachu přestávali zvát. „V létě 1969 odjel Kryl na pozvání Norského 

studentského svazu do Skandinávie.“
141

 Vrátil se, ale pak 9. 9. 1969 odjel do Waldecku do 

Spolkové republiky Německo na festival západoněmeckých písničkářů. Neplánoval, že by se 

do Československa již nevrátil „Odjížděl jsem na dva tři týdny – a protáhlo se to na dvacet 

let.“
142

 

 Na první policejní stanici požádal o politický azyl. Krátký čas Kryl bydlel u doktorky 

Lindemannové, jež měla vřelý vztah k Československu. Pak odjel do Mnichova, v němž se 

nakonec usadil. Vydal se do Svobodné Evropy, aby mu tamní redaktoři pomohli 

s překládáním na úřadech a záhy se stal jejím volným spolupracovníkem. S výukou němčiny 

začal 29. října v mnichovském Goethe-Institutu, kurs mu zaplatila jedna hamburská 

organizace. Téhož roku v listopadu nahrál Kryl „na jeden zátah“ ve studiu Svobodné Evropy 

album Rakovina.  

 V roce 1970 se Karel Kryl dočkal prvních vystoupení před českými exulanty. 

Například 8. května zpíval na slavnostním večírku k patnáctému výročí mnichovského 

Českého slova, dále 22. května v Curychu a 23. května v Basileji.
143

 Téhož roku vydal LP 

desku Maškary. Odchodem za hranice mu ubylo publika a nové si musel vybudovat. Šlo to 

pozvolna, jelikož lidé, kteří z Československa odešli před válkou, anebo v roce 1948, o něm 

nevěděli. Neznali ho dokonce ani ti, kteří odešli krátce po srpnu 1968. „Do širšího povědomí 

se totiž v Československu dostal až vítězstvím písně Bratříčku, zavírej vrátka na Houpačce a 

stejnojmennou deskou, tedy na samém konci roku 1968 a začátkem roku 1969.“
144

  

Mezitím v Československu zemřel 23. března 1971 Krylův otec na rakovinu. O tři dny 

později byl pohřben na novojičínském hřbitově, aniž by o tom Karel věděl, jelikož zprávu 

zadržela listovní cenzura.
145

 Píše se rok 1972 a Karel Kryl se seznámil s Evou Sedlářovou, 

kterou si vzal o rok později. Prvně proběhla v pátek 13. července civilní svatba a o den 

později je oddal Anastáz Opasek v katedrále benediktinského opatství v Rohru. Téhož roku 

měl Kryl také první koncertní turné pro krajany v Kanadě a Spojených státech. V roce 1974 

vydal duchovní EP desku Carmina resurrectionis a sbírku 7 básniček na zrcadlo. Avšak 

manželství se mu bohužel rozpadlo, což bylo pro něj bolestné. Po rozvodu se přestěhoval do 
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studentské koleje Paulinum a začal psát poetický scénář Slovíčka, jenž pak vyšel v roce 1980 

v nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu. Karel Kryl začal v roce 1976 chodit se 

svojí budoucí ženou Marlen Bronsertovou, kterou poznal jako úřednici v mnichovské bance. 

Oba se pak nadchnuli ostrovem Lanzarote, na nějž zajížděli každoročně.  

 K Vánocům 1979 vyšla Krylovi v Šafránu po osmi letech nová dlouhohrající deska 

Karavana mraků. Karel Kryl získal v roce 1981 dvouměsíční stipendium a pozvání k pobytu 

v MacDowellově tvůrčí kolonii. Zde se mu podařilo nejen dokončit rozsáhlou básnickou 

skladbu Zbraně pro Erató, již pak v roce 1987 natočil pro Svobodnou Evropu, ale také začal 

psát texty do sbírky Krylias & Odysea.  

 Ve Svobodné Evropě patřily Krylovy „padesátiminutovky“ – pořady prokládané 

písněmi - k nejposlouchanějším. Zastával i funkci sportovního redaktora, jako volný 

spolupracovník si tím nejdříve přivydělával, později tak činil z vůle šéfů i z vlastního zájmu. 

„Od 1. ledna 1983 získal ve Svobodné Evropě stálé místo. Dělal běžnou novinářskou práci, 

přispíval do pořadu Češi a Slováci ve svobodném světě. Natáčel rozhovory s exulanty, 

představoval jejich dramatické osudy. Ve svých hudebních pořadech hrál vlastní skladby a 

také písně z desek exilových písničkářů Jaroslava Hutky, Vlasty Třešňáka či Vladimíra 

Veita.“
146

 Rovněž pro Svobodnou Evropu a exilový tisk Kryl psal rýmované komentáře, 

většina z nich se zabývá aktuálními politickými událostmi. Nepovažoval je za poezii a byl 

si vědom jejich nevelké životaschopnosti. V roce 1983 zorganizovali krajané z Austrálie 

Krylovo turné. Ten dokonce v Melbourne nahrál čtyři písně pro EP desku Ocelárna, kterou 

Petr Puk následujícího roku vydal. LP deska Plaváček Krylovi vyšla v Šafránu v roce 1983, 

původně ji již připravoval na Vánoce 1981.  

V roce 1986 se Kryl opět odcestoval do Austrálie, kromě koncertů zde natočil písně 

pro zamyšlenou desku Dopisy, jež vyšla v roce 1988. V listopadu 1989 odletěl společně 

s Karlem Moudrým do Wrocławi a po dlouhých dvaceti letech vystoupil poprvé pro 

československé publikum. Kryl nepředpokládal, že by komunismus v Československu mohl 

brzy padnout, avšak neočekávané se stalo skutečností.  

 Karla Kryla zastihla 26. listopadu nešťastná zpráva, zemřela mu maminka. Kryl měl 

na rozdíl od ostatních emigrantů stále československé občanství a netušil, jak na jeho doklady 

budou reagovat komunistické úřady. Proto Svobodná Evropa zažádala československý 
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konzulát o humanitární vízum pro Kryla.
147

 Do vlasti Karel Kryl přiletěl 30. listopadu 1989 a 

následující den se konal v Novém Jičíně pohřeb jeho maminky. Povolení k pobytu 

v Československu mu potom bylo prodlouženo. 

 Na pražské právnické fakultě se zúčastnil setkání se stávkujícími vysokoškoláky, pro 

které odehrál své první tehdejší vystoupení. Pak následoval 3. prosince Koncert pro všechny 

slušný lidi, jenž trval deset hodin a na jehož pódiu se vystřídalo na pět set účinkujících. Závěr 

večera patřil právě Karlu Krylovi.
148

 Na Václavském náměstí se 4. prosince konala další 

masová demonstrace, na níž vystoupil i Karel Kryl. „Z balkónu Melantrichu zahrál jednu ze 

svých písniček a na závěr zazpíval s Karlem Gottem hymnu.“ V Půlkacířovi Kryl zdůrazňuje, 

že Gott tam byl s ním a nikoliv naopak. Kryl byl požádán, jestli Gott s ním může zazpívat 

hymnu. Kryl toto společné vystoupení s Gottem později začal považovat za nešťastné a 

pomýlené. Dokonce Kryl v Půlkacíři prohlašuje: „Považuji je za velkou politickou chybu – 

v té době to bylo samozřejmě z nadšení. Byl jsem ochoten eliminovat svou ješitnost, své 

výhrady – aby se pohnulo dobou. Ale bylo to ode mě naivní. Záhy nato se začaly objevovat 

první příznaky a důkazy, že vše není tak, jak jsem si představoval. A že si to jinak 

představovala spousta dalších lidí, kteří tou dobou hýbali.“
149

 5. prosince Kryl zpíval na 

Hutkově Benefici v pražské Lucerně. O dva dny později se v Paláci kultury a sportu 

v Ostravě-Vítkovicích konal velký písničkářský koncert s názvem Folkfórum. Závěrečnou 

píseň Lásko! s Krylem zpívali na pódiu všichni účinkující.
150

 „Kryl se koncem roku 1989 octl 

v paradoxní situaci. Byl nesmírně populární a těšil se velkého respektu, ale většina lidí na něj 

hleděla jako na muže minulosti. Znala jeho texty ze šedesátých let, uměla je odříkat slovo od 

slova, ale už jim nedokázala naslouchat. Nenaslouchali mu ani tehdejší strůjci politických 

změn – ať už to byli disidenti či polooficiální ekonomové.“
151

 V lednu 1990 se Kryl vypravil 

na svou první koncertní šňůru po Československu a 21. ledna zpíval v Lucerně. Tento koncert 

byl „triumfálním návratem na domácí scénu.“
152

 

 Z listopadového opojení Kryl „vystřízlivěl“ jako jeden z prvních. Například tvrdil, že 

by měli být potrestáni viníci předešlého stavu, k čemuž pořádně nedošlo, jelikož se našlo 
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akorát pár obětních beránků a tím to skončilo. V plzeňském Lochotíně se 15. září 1990 konal 

velký koncert písničkářů s názvem Konečně doma. V té době byl Kryl na vrcholu popularity, 

ale v jeho chápání nové situace došlo ke zlomu. Kryl si začal si uvědomovat, že není živým 

zpěvákem, ale pomníkem. Proto se rozhodl, že tento „pomník“ rozbije a bude aktuálně 

reagovat na dobu a komentovat ji.  

 Karel Kryl si po patnáctileté známosti vzal Marlen Bronsertovou 9. února 1991 

v Mnichově. V témže roce po téměř dvaceti letech skončil ve Svobodné Evropě, což Kryl 

vysvětloval dvěma důvody. První formuloval takto: „Moje rozhlasová práce se špatně snášela 

s intenzitou koncertů. Nebylo možné být na obou místech – zároveň v Mníšku a tady. Během 

jednoho roku jsem vypotřeboval dvě celé dovolené a čtyřicet dní nahrávacího volna. Na to, 

abych mohl v Československu koncertovat. Přitom jsem všechny svoje pořady musel natočit 

dopředu, to mně nikdo neodpustil. Honil jsem se z jedné práce do druhé, začalo to být na 

infarkt. Musel jsem se rozhodnout – a rozhodoval jsem se dlouho. Co obětovat. Nakonec jsem 

se rozhodl pro tuto zem – nevím, jestli to bylo rozumné, mnoho lidí to považuje za velmi 

nerozumné. Ale nelituju toho.“
153

 Druhým důvod spočíval v následujícím: „Politika rozhlasu 

začala být dost jednostranně prohradní a slova na kritiku nezbývalo – takže jsem se posléze 

rozcházel s … řekněme vysílací linií svých nadřízených. Bylo to znát například na tom, že 

některé z mých komentářů se nevysílaly, případně se vysílaly mimo politický blok, pro který 

byly určeny.“
154

 V roce 1992 vydalo nakladatelství Janez Krylovi album Monology.  

 Zvláštní krylovskou kapitolou tvořil vývoj jeho vztahu k Václavu Havlovi. 

V sedmdesátých letech ho uznával jako absurdního dramatika evropské úrovně. Vkládal do 

něj obrovské naděje, avšak později začal cítit velké rozčarování. Například v satirickém 

komentáři Nevěř, Vašku… Kryl krátce po prezidentské volbě varoval před nohsledy a 

patolízaly, v Timur a jeho parta už tuto skutečnost jen konstatoval.
155

 V Půlkacíři se Kryl 

k Havlovi vyjádřil, takto: „Nikdy nepřestal být členem pražské elity, pražské smetánky, ze 

které vzešel. Vzdor tomu, že byl potahován. Člověk po dlouhou dobu naprosto čestný, a možná 

natolik nedospělý, aby byl bezelstný. Zneužitelný ve své slabosti intelektuála.“
156

 

 Ve volbách v roce 1992 v České republice zvítězila ODS a na Slovensku HZDS. Tyto 

dvě strany se rozhodly bez referenda rozdělit Československo na dva samostatné státy. Kryla 
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to velmi zasáhlo a daný postup označil za protiústavní. Za dvacet let v exilu se svého 

občanství nikdy nevzdal. „V roce 1993 byl odklon publika již výrazný. A měnilo se i publikum 

jako takové. Stále míň lidí chodilo ze sentimentu po dávných písničkách a místo nich 

přicházeli na Kryla lidé, kteří měli nějakou bolest či problém a hledali u něj podporu.“
157

 

Lidé mu přestávali naslouchat, ve svých názorech byl víceméně osamocený, část veřejnosti 

svou nespokojeností pobuřoval, části byl lhostejný. Po jeho smrti mu mnozí postupně začali 

dávat za pravdu, což už bylo poněkud pozdě. Ve dnech 23. – 25. srpna 1993 natáčel se štábem 

Dušana Rapoše na Čachtickém hradě, z čehož vznikl film s názvem Karel Kryl – Kdo 

jsem…?
158

 

 Karel Kryl zemřel 3. března 1994 v nemocnici v Mnichově, i když mu lékaři dávali 

šanci, že přežije. Ale jeho síly a vnitřní vůle k životu slábly, lékaři to pojmenovávají jako 

stav, kdy pacient nechce už žít.
159

 Lidé si pomalu začínali uvědomovat, o koho přišli.  Karel 

Kryl se paradoxně znovu stal legendou až po své smrti. V den, kdy Karel Kryl zemřel, vznikla 

také jedna legenda: ulomilo se křídlo ze sochy anděla na portálu Vinohradského divadla.
160

 

Pohřeb se konal 11. března 1994 v Praze v areálu břevnovského kláštera, ve kterém se tísnil 

mnohatisícový dav, a to ještě před pár týdny na jeho koncert přišlo jen několik desítek 

fanoušků. Mši sloužil arciopat Anastáz Opasek. 

 

 

4. Karel Kryl a vývoj jeho díla 

 

Nyní již přejdeme k hlavní části bakalářské práce, v níž se zaměříme na analyzování 

tematické náplně a rozboru motivů v Krylových textech, básních a politických komentářích 

v komparativním pohledu na dvě klíčová období jeho tvorby. Jedná se o dobu před a po 

revoluci 1989, které v závěru porovnáme. 

Nejčastěji Karel Kryl ve svých dílech používal střídavý rým, jenž využívá shodu 

slabik na konci prvního a třetího a druhého a čtvrtého verše. Výjimku tvoří texty, které jsou 

psány volným veršem, jedná se například o Slečnu Periferie, Pomníky slzy či Hannibala.
161
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Přednostní pozornost upřeme především na Krylovy písňové texty, jež se dosud 

udržují ve větším povědomí než jiné jeho tvůrčí aktivity. Mnohé Krylovy texty byly a jsou 

nadčasové a „skládají se z obrazů nesnadno rozšifrovatelné osobní zkušenosti.“
162

 Karel Kryl 

se ve svých textech snažil poukazovat na společenské i politické problémy, což též činil 

krátce po revoluci 1989. Lidé však chtěli slyšet jeho staré písně, nové jako by nebrali na 

vědomí. Své názory formuloval v písních či politických komentářích, ale již málokdo chtěl 

jeho slovům naslouchat. 

 

4.1. Krylovy písňové texty  

 

Začneme písničkou Potkal jsem svou tchýni, kterou označil za svojí první. Budeme 

pokračovat průřezem Krylovy tvorby, jež je tematicky různorodá. Kryl psal písně 

angažované, humorné, milostné, náboženské či protivojenské/protiválečné. Hlavní pozornost 

však zaměříme na texty, které kritizují a poukazují na politické a společenské problémy dané 

doby, prostřednictvím alegorických, metaforických či symbolických obrazů nebo jsou 

písničkářem vyřčeny přímo. Tento výčet zakončíme jeho poslední písní Demokracie. 

 

4.1.1. Před revolucí 1989  

 

V roce 1960 Karel Kryl složil písničku Potkal jsem svou tchýni (původně nazvanou 

Malý kuplet), kterou označil za svoji první. Zasazuje ji do města Bechyně, v němž studoval na 

Střední keramické škole. „Potkal jsem svou tchýni/ na mostě v Bechyni.“
163

 Text je 

humorného ražení a patřil do pokusných začátků Krylovy tvorby a spíše připomíná „reklamu 

na čistící prášek.“
164

 Uveďme si krátkou ukázku: „Sidol je voda/ na čištění kamen/ s tím kdo ji 

vypije/ s tím je provždy amen/ PROTO TAKY SIDOL NEPIJU!“
165

 

V Teplicích Kryla okouzlil blues a jazz, poslouchal Billie Holiday či Counta 

Basieho.
166

 Pokoušel se tedy sám napsat svoje blues, z čehož roku 1961 vznikly Střepy. 

Naskytuje se nám pohled bez příkras očima lyrického subjektu, jenž je osamělý, smutný, plný 

beznaděje smíšené s pocitem vyvržení ze společnosti. Ztratil iluze o světě, z jeho snů se staly 
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jen střepy. Vidí vše jinak, než si přestavoval: „Koukáš se na lidi/ všechno se propadlo/ tvé oči 

uvidí/ odporné divadlo/ všechno je nějak jinačí/ svou kůži vyměníš/ a zjistíš že ti nestačí/ jen 

střepy z rozbitého/ zrcadla snů.“
167

 Musí „vyměnit svoji kůži“, tak jako to činí hadi, aby se 

mohl začlenit k ostatním, avšak zjistí, že to není možné.  

Na vojně vznikla kupříkladu píseň Tráva, jejíž námět je protivojenský. Motiv trávy 

zastupuje zpovědníka, jenž se ptá, jak se voják cítí, a vidí jeho bol. Odráží se v ní vojákovy 

duševní pohnutky, které jsou plné osamění a beznaděje. Tráva je též utěšitelkou, a pokud je 

voják na frontě, kde je travnatý porost, tak při plížení či nehybném ležení v zákrytu, když 

čeká, až ustane palba, je mu i ochránkyní, protože se v ní skryje. Lyrický subjekt vyslovuje 

zármutek nad údělem vojáka, jenž je poznamenán válkou, ať už psychicky nebo fyzicky. 

V době, kdy byl Kryl na vojně, probíhala válka ve Vietnamu, je možné, že v první sloce 

motivem rákosí vyjadřuje soustrast padlým vojákům: „Jen tráva se ptá/ proč už se teď 

nesměji/ jen tráva se ptá/ proč jsem ztratil naději/ proč teď místo květů arniky/ černou růži 

v klopě nosím/ to jen pro mrzáků trafiky/ pro ty mrtvé za rákosím.“
168

 Kasárny jsou nepoetické 

místo, nevhodné ke snění a k psaní a múza stojí kdesi za ostnatým drátem. Místo pera 

k tvorbě uměleckého díla má hrdina v ruce zbraň, která ničí a zabíjí. Utěšuje ho jen tráva, jež 

má o něj starost: „Jen tráva se ptá/ zda ty verše zahodím/ jen tráva se ptá/  proč už jsem teď 

nechodím/ proč teď místo stvolů jetele/ z bloku trhám svoje snění/ to jen kvůli kusu ocele/ 

stvořenému k zabíjení.“
169

 Lyrický subjekt je na vojně nešťastný. Místo toho, aby mohl zpívat 

a hrát, dělat to, co je mu milé, tak marní čas nesmyslně. To implicitně vyjadřuje v poslední 

sloce, v níž stále je s ním jen ta tráva, jež je na tomto místě jediná, kdo se o něj zajímá. „Jen 

tráva se ptá/ proč se krčím mezi stvoly/ jen tráva se ptá/ proč mám oči plné soli/ to jen jedna 

nota půlová/ zasazená v květináči/ vyrostla mi v kulku z olova/ proto pláči/ proto pláči.“
170

 

Další písní, která vznikla na vojně byla Nechej ho spát, jež je námětově příbuzná s 

Rimbaudovou básní Spáč v úvalu. Krylův neznámý pocestný „usnul“ na zemi pokryté sazemi, 

jelikož se ocitá ve spálené vesnici. Rimbaudův voják se naproti tomu nachází v krásné přírodě 

a leží na trávě. Podobnost se tu objevuje, když je čtenář seznámen s popisem okolí a „spáči“, 

ke konci se dovídáme, že jsou mrtví. V Nechej ho spát je to vyobrazeno následovně: „Usnul 

tu na zemi/ pokryté sazemi/ s otvorem ve spánku/ volání skřivánků/ neuslyší/ neuslyší.“
171

 A u 
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Spáče v úvalu takto: „S nehybným chřípím spí za rosy, která studí,/ spí s rukou složenou na 

svojí klidné hrudi/ a dvěma ranami má prostřelený bok.“
172

  

V tomto období, před pozdějším exilem, psal Kryl písně milostné, které nesly dívčí 

jména. Jsou to například: Kateřina, Ellena, Hanina či Monika. Písnička Kateřina je plna 

zoufalství lyrického subjektu, jenž je beznadějně zamilován do dívky, které napsal dopis a nad 

jeho kopií se pak tiše opíjí lahví rumu, „to aby netušila/ že mi byla/ vším.“
173

 Pro Kryla je 

typický motiv alkoholu, ať se jedná o rum či pivo, v němž se utápí žal nad nešťastnou láskou 

nebo situací v zemi. Inspiraci k další jmenované – Ellena – popsal Karel Kryl v Krylogii: 

„Stěnu svého bytu ozdobil jsem mříží a fotografií dívky Elleny, jež nebyla moji dívkou, leč 

uměleckou fotografií spolužačky mého kamaráda Honzíka. Byla to krásná fotka unavené 

dívky.“
174

 Výzdobu svého bytu dokonce zakomponoval do první sloky: „Ten snímek dal jsem 

za mříže/ abych ho neztratil/ mám kvůli němu potíže/ vždyť jsem ho neplatil.“
175

 Jedná se o 

obdivování až zbožňování této dívky: „Tak pod košatou moruší/ si o ní povídám/ o milosrdné 

Venuši/ co život za ni dám/ A z rozbitého náčiní/ co zbylo od válek/ já zbuduju jí svatyni/ a 

záhon fialek.“
176

 V písni Hanina má mladík milostné až lehce erotické myšlenky na onu 

dívku: „Tak příští sobotu/ skoncuji s samotou/ to tady pod šípkem/ svým polibkem/ jí sdělím/ 

pro měsíc umístím/ Haninu pod listím/ aby mi záviděl/ že neviděl/ ji dřív.“
177

 I v Monice se 

objevují lehce erotické prvky jako například: „s půvabem andílka/ svlékla se do tílka// slunce 

ji osmahlo kůži/ kdybych byl koňadra/ sed bych jí na ňadra/ v zobáčku držel bych růži.“
178

  

Přenesme se do roku 1965, v němž se Kryl vrátil z vojny do Teplic. Při výhledu ze 

svého kumbálku ve svobodárně ho napadl námět na okupované město. Jelikož se mu naskýtal 

pohled na oprýskané německé nápisy, periferii a opuštěné ulice, které vypadaly, jako by to 

bylo po válce, po okupaci.
179

 Takto vznikla píseň Pieta. Scénu u nádraží, jež Kryl popsal, se 

nacházela v Proboštově: „V rohu nádraží/ kousek od nádraží/ pod černým baldachýnem/ 

komínem vytvořeným/ němá bolestí/ stála nad drenáží/ Madona s mrtvým synem/ 

umučeným.“
180

 Ve druhé sloce jsou popsány znepokojivé pocity Piety: „Stála zmatená/ 
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nenadálým hlukem/ na ruce déšť ji padal/ jak slzy velekněze/ trochu zděšená/  podnapilým 

plukem/ co vůbec nevypadal/ na vítěze.“
181

 Kryl zde měl na mysli vojsko Sovětského svazu, 

které osvobodilo skoro celé Československo. Musíme však podotknout, že pokud přečteme 

Pietu bez jakýchkoliv informací o inspiraci tohoto textu či roku jeho vydání, je možné, že 

může být chápán jinak. Například autorka této bakalářské práce se dříve domnívala, že se 

jedná o vojsko Varšavské smlouvy, které přijelo „osvobodit zemi od kontrarevoluce“ roku 

1968. Vraťme se zpět k tematickému rozboru. V následujících slokách je popsáno chování 

vojáků, kteří se opíjeli, kradli a znásilňovali. Lze to uvést na příkladu: „Měli monstrance/ 

cestou nakradené/ a snímky pro rodiny/ jež léta neviděli/ místní sebrance/ válkou nakažené/ tu 

trochu zeleniny/ záviděli.“
182

 Když vojsko Sovětského svazu odjíždělo, tak: „Nikdo neplakal/ 

nikdo nelitoval/ nikoho nebolelo/ že jeli bez loučení/ někdo přitakal/ jiný poděkoval/ nikomu 

nescházelo/ poroučení.“
183

 Podstatná část děje se odehrává před Pietou. V době osvobození 

naší republiky se vojáci nacházejí u Piety, například u ní stojí, zpívají pro ni, sedí a nakonec ji 

počmárají. Po jejich odjezdu se u ní zastavila malá holčička, kterou zaujal nápis, ale neuměla 

číst, tak nápis pohladila a tím ho rozmazala. Zbytek pak umyl déšť. Objevuje se zde kontrast 

mezi hrubými vojáky a nevinným dítětem. Déšť v posledním verši značí očištění.  

Hlavní inspirací k jedné z jeho nejvýznamnějších písní Anděl byl pro Karla Kryla 

barokní kostel sv. Martina
184

 ve Velkém Chvojně, z něhož se svým kamarádem odnášeli 

zlámané krucifixy a anděly s ulámanými křídly. Tudíž první sloka se opírá o realitu: „Z 

rozmlácenýho kostela/ v krabici s kusem mýdla/ přinesl jsem si anděla/ polámali mu 

křídla.“
185

 Tematicky se jedná o píseň protiválečnou, navíc s prvky křesťanství. Motiv vojáka 

v tomto případě znamená nikoli poslušnou loutku, jak by si to představoval komunistický 

režim, ale jedná se o samostatně smýšlející bytost, jež si je vědoma náboženského základu 

hodnot (například: láska, bratrství, pacifismus). Což nebylo přípustné, jelikož se komunisté 

snažili o vykořenění křesťanské víry. Tuto snahu o „pohřbení“ předešlé tradice symbolizuje 

anděl bez křídel, který se ocitá v ruinách kostela. Záchrana anděla vojákem vyjadřuje 

znovunalezení cesty k víře. Tohoto božího posla prosí, aby mu naznačil budoucnost, a vidí 

v něm svého anděla strážného. Poletující ptáci na obloze znamenají klid zbraní, protože z ní 

zmizela válečná letadla. Tudíž z vojáka se stává obyčejný občan, signalizující i to, že 

z nepotřebné nábojnice ukoval andělovi křídla, což může znamenat vyjádření poděkování 
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Bohu. Z válečného symbolu helmy mu přítel překová křesťanský, znázorňující anděla, jenž 

vyjadřuje mír a lásku.  

Mezi explicitně náboženský text patřila v roce 1965 Salome, vyprávějící novozákonní 

příběh. Kryl nám nejprve přibližuje povahu Salome. V první sloce poukazuje na její 

protikladnost, která utváří její osobnost: „Něžná i proradná/ krutá i bezradná/ plamen i 

červánek/ ďábel i beránek/ cukr i sůl.“
186

 Dále zdůrazňuje císařovu moc: „císař dnes myslí 

byl,“
187

 jenž je „mozkem“ země, čímž vše řídí a může si dovolit cokoliv, co se mu zlíbí: „za 

tanec přislíbil/ království půl.“
188

 Salome tančila před Herodem při příležitosti jeho narozenin 

a on jí slíbil, že splní cokoliv, co si bude přát. Čehož využila její matka Herodias, která cítila 

zášť k Janu Křtitelovi, jelikož prohlašoval její sňatek s Herodem za protiprávní. Poradila tedy 

Salome, aby si přála hlavu Jana Křtitele na podnose. „Salome/ sťali už Křtitele/ Salome/ usměj 

se vesele/ točíš se ve víru/ ústa jak upíru/ krví ti planou/ Salome.“
189

 Autor promlouvá 

k Salome, nabádá ji, aby se usmála. Upír symbolizuje vraha, na jejích rukou spočinula krev 

člověka, kterého nechala usmrtit. Ve čtvrté sloce se nejzřetelněji objevuje podobenství 

Československa v době komunismu: „Noci už ubývá/ císař se usmívá/ pokojně mohu žít/ 

všeho lze použít / pro dobrý stát/ možná ho napadlo/ prastaré říkadlo/ dějiny když tvoří se/ 

pro hlavy na míse/ nemá se štkát.“
190

 Za komunistické éry byla snaha vytvořit stát, v němž 

bude vládnout spokojenost, rovnost všech, produktivita práce, prosperování země, prostě vše 

bude dokonalé a bez chyby. Avšak aby bylo vše perfektní, musely se přinášet oběti, například 

ve formě odstraňování lidí, ať to bylo zabití, zavření do vězení či degradování ve společnosti 

a v zaměstnání. V poslední sloce opět písničkář promlouvá k Salome: „Salome/ trochu jsi 

pobledla/ Salome/ v koutku jsi usedla/ víčka máš šedivá/ nikdo se nedívá/ Salome! 

Pláčeš…?“
191

 Ta si uvědomila, že zavinila Křtitelovu smrt a tento čin již nemůže odčinit a 

pozdě toho začala litovat.  

Alegorii kritizující komunistický režim, zasadil do textu Veličenstvo Kat. Naskytuje se 

nám pohled na středověký stát, kterému vládne Kat, jehož přisluhovači jsou vrahové a zloději. 

„Na korouhvi státu/ je emblém s gilotinou/ z ostnatého drátu/ páchne to shnilotinou/ v kraji 

hnízdí hejno krkavčí/ lidu vládne Mistr Popravčí.“
192

 Z této pasáže můžeme mezi řádky vyčíst 

zastrašování, útlak či nesvobodu. Hranice byly přísně střeženy a obehnány ostnatým drátem, 

                                                 
186

 KRYL, Karel. Písně Karla Kryla od A do Ž. 1. vydání. Brno, 1995. ISBN 80-85648-12-1. s. 138. 
187

 Tamtéž. 
188

 Tamtéž. 
189

 Tamtéž. 
190

 Tamtéž. 
191

 KRYL, Karel. Písně Karla Kryla od A do Ž. 1. vydání. Brno, 1995. ISBN 80-85648-12-1. s. 138. 
192

 Tamtéž. s. 165. 



39 

vycestovat se sice mohlo, ale někdy s velkými obtížemi a kontrolami na hranicích. „Král klečí 

před Satanem/ na žezlo se těší/ a lůza pod platanem/ Radu Moudrých věší/ a zástup kacířů/ se 

raduje a jásá/ vždyť prvním z rytířů/ je veličenstvo Kat.“
193

 Křesťanství bylo potlačováno, 

proto zde Kryl používá protiklad Boha – Satana. Nejvyšším trestem byla smrt oběšením. 

Hrdlem propadli ti, kteří ostře vystupovali proti režimu. Mnoho lidí v té době zavrhlo Boha a 

místo něj oslavovali například komunistické mocnáře, z nichž vytvořili nové modly. „Nad 

palácem vlády/ ční prapor s gilotinou/ děti mají rády/ kornouty se zmrzlinou/ soudcové se na 

ně zlobili/ zmrzlináře dětem zabili.“
194

 Motiv dětí, které jsou budoucností národa, symbolizuje 

snahu o jejich zmanipulování. Snažili se je vyučovat a vést k obrazu svému. „Byl hrozný tento 

stát/ když musel jsi se dívat/ jak zakázali psát/ a zakázali zpívat/ a bylo jim to málo/ poručili 

dětem/ modlit se jak si přálo/ veličenstvo Kat.“
195

 V předposlední sloce Kryl vyjadřuje 

zármutek nad tím, co viděl. Byla zde cenzura, jež nedovolovala proniknout, ničemu 

„závadnému“, i když výjimky se někdy děly. 

V době Krylova novojičínského pobytu v roce 1967 přišla na svět mimo jiné jedna 

z nejslavnějších protiválečných písní Morituri te salutant.
196

 Pojednává o strastiplné cestě 

lyrického subjektu – vojáka, jdoucího do války. „Myšlenky vojáka jsou stejně drsné jako 

prostředí, v němž se nachází a díky tomu není možné před válkou utéci do vlastního nitra.“
197

 

V boji je zasažen „mosaznou včelkou“, v posledních vteřinách svého života si vzpomene na 

Danielu
198

, dívku, kterou miluje: „Seržante/ písek je bílý/ jak paže Daniely/ počkejte chvíli/ mé 

oči uviděly/ tu strašně dávnou/ vteřinu zapomnění/ seržante mávnou/ a budem zasvěceni/ 

Morituri te salutant/ Morituri te salutant.“
199

  

 V písni Král a klaun se jedná o protiválečné téma zasazené do středověké doby. Král, 

jenž je válečníkem, chladnokrevným žhářem a vrahem symbolizuje komunistický režim, 

jehož protikladem je klaun ztělesňující umělce. Klaunova funkce bývala rozveselovat 

královský dvůr a jako jediný mohl zesměšňovat i krále, protože byl považován za blázna, 

avšak v období války tuto úlohu nemohl vykonávat, jelikož „inter arma silent Musae“
200

, 

takže za následek byl úpadek kultury. Klaun v tomto textu se stává „mluvčím národa“ a 
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burcuje lid, aby povstal proti králi, po jehož smrti je ve verších poukázáno, že zem může být i 

bez něj: „a zem žila dále/ a neměla krále“
201

 a znovu je obnovena kultura, což signalizuje 

klaunovo hraní na loutnu. 

Doba vzniku písně Jeřabiny je sporná; zatímco Karel Kryl v Krylogii uvádí dobu 

vznik rok 1967 a nikoli okupace; Vojtěch Klimt v díle Akorát že mi zabili tátu poukazuje, že 

Kryl text začal psát v období okupace, ale dokončil jej až o rok později, jelikož to vyplývá 

z dopisu, který Kryl poslal v roce 1968 Miroslavu Kovaříkovi. V něm můžeme vidět původní 

podobu druhé sloky, jež se od konečné verze liší: „Na břehu řeky roste tráva ostřice/  tu trávu 

jedí koně když je vichřice/ budeš se líbat/ s jiným pod altánem/ já budu zpívat/ zpitý 

s kapitánem.“
202

 Konečná verze první a třetí sloky „vyznívá spíše jako vzpomínka z vojny a 

povzdechnutí nad nenaplněnou láskou.“
203

 Druhá sloka je aluzí na Nezvalovu báseň Přišli 

včas
204

 , oslavující osvobození Československa roku 1945 vojsky Sovětského svazu a 

vyzdvihující jejich statečnost a oddanost k vlasti. Naproti tomu Karel Kryl s hořkou ironií 

metaforicky poukazuje na vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa, především 

vojsk Sovětského svazu, které přirovnává k vichřici, jež vše ničí. Nezvalova báseň je plna 

jásotu a oslav u Krylova textu vládne ticho: „Na břehu řeky roste tráva ostřice/ prý přišli včas 

však vtrhli jako vichřice/ nad tichou zemí/ vrčí netopýři/ a národ němý/ tlučou oficíři/ a národ 

němý/ tlučou oficíři.“
205

  

V Písni neznámého vojína se jedná o protiválečné téma, které je monologem 

bezejmenného vojáka, vyjadřujícího se k delegacím, jež jednou za čas přijdou položit na hrob 

věnce. Nestojí o žádné posmrtné pocty, připadá mu to směšné a pokrytecké, když předstírají 

zármutek. Voják si přeci přeje se vrátit domů a nikoliv, aby mu posmrtně byly vyjadřovány 

pocty, které jsou mu již k ničemu: „Co tady čumíte?/ Vlezte mi někam!/ Copak si myslíte/ že 

na to čekám?/ Co tady civíte?/ Táhněte domů!/ Pomníky stavíte./ Prosím vás, komu?“
206

 Celý 

text je výsměchem nad nesmyslností této sehrané komedie. Posmívá se jejich naivitě, že si 

myslí, že by šel do války znovu a rád, čímž je vyvádí z omylu použitým vulgarismem 

v závěrečné sloce: „Nasrat!/ Jo, nasrat!“
207
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Vznik jedné z jeho nejznámějších písní, jež Karla Kryla zapsala do širšího povědomí 

posluchačů, Bratříčku, zavírej vrátka, jsme již popisovali v předchozí části, tudíž nyní 

přistoupíme k analýze textu. Písničkář reagoval na vpád vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa. Lyrický subjekt - starší bratr utěšuje svého bratříčka, s nímž se snaží odejít 

pryč z okupované země. Je to nelehká cesta a jsou si vědomi, že nemusí dojít cíle – svobody. 

„Prší a venku se setmělo/ tato noc nebude krátká“
208

, déšť symbolizuje zármutek, setměním 

můžeme chápat jako očekávání horších časů. Noc, kdy do naší země vtrhli okupanti, mnohým 

musela připadat, jako že nikdy neskončí. Verš „beránka vlku se zachtělo“
209

, metaforicky 

zobrazuje Sovětský svaz – vlka, který se k utužení moci rozhodl k okupaci slabšího 

Československa – beránka, jenž je křesťanským symbolem oběti. Zavření vrátek může jednak 

znamenat bezpečí a ochranu nebo odchod za hranice do svobodné demokratické země.   

Další píseň vyjadřující se k okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy je Tak vás 

tu máme (Bratři). „Tak vás tu máme bratři/ z krve Kainovy/ poslové noci která/ do zad bodá 

dýku/ tak vás tu máme bratři/ vnuci Stalinovi/ však ne tak jako včera/ dnes už bez šeříků.“
210

 

Biblický motiv Kaina je ztotožňován s vojáky Sovětského svazu, jenž jsou označováni za 

bratrovrahy, kteří skryti rouškou nocí vtrhli do Československa. Kryl v této sloce také naráží 

na konec druhé světové války, kdy nás tato vojska osvobodila, avšak o 23 let později 

okupovala. V následující sloce ironicky děkuje „[…] za železné/ holubičky míru“
211

, kterými 

měl pravděpodobně na mysli vojenská letadla. Polibky našim politiků od sovětských měly 

hořkou pachuť, jelikož se naše země musela podřídit Sovětskému svazu a byly potlačeny 

snahy o uvolnění poměrů v rámci Pražského jara. V další sloce opět ironicky s hořkou pachutí 

mluvčí vyjadřuje poděkování „bratrům“ za zabití dětí a přivlastnění domů. V poslední sloce 

Kryl zdůrazňuje, že je chyba plivat na pomníky a lidem dodává sílu verši, jež jsou aluzí na 

Sládkovu báseň Byli jsme a budem
212

 , která též vyjadřuje odvahu se dále bít a nenechat se 

ničím zlomit: „nám zbývá naděje/ my byli jsme a budem.“
213

 Závěrečné verše jsou rusky, 

avšak psány latinkou: „Balšóje vam spasíbo/ braťja zachvátčiki/ Spasíbo bólšeje/ Nikagdá 

nězabůděm!/ Nikagdá nězabůděm!!“
214

 což v překladu zhruba znamená: Velmi vám 

děkujeme/ bratři uchvatitelé/ Děkujeme velice/ Nikdy nezapomeneme! Nikdy 

nezapomeneme!!.   
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I v napjaté atmosféře roku 1969 vznikla humorná píseň Gulášová polívka. Byla psána, 

aniž by byla nahrána, pro Milušku Voborníkovou, jež začínala kariéru v Semaforu.
215

 První 

sloka vyjadřuje konflikt mezi rodiči a dívkou, patřící k bohatší vrstvě obyvatelstva. Dívka se 

vzepřela svému postavení a chtěla se přiblížit ke každodennímu životu pracujících. Jedla 

v bufetu gulášovou polívku, která symbolizuje pokrm chudších. Ve druhé sloce Karel Kryl 

zvěčnil šéfa baru divadla Semafor Petra Gottlieba.
216

 Dále si dívka stýská, že její milenec ji 

nelíbá, dokonce se k ní nezná, což může mít například za následek, že se dozvěděl pravdu o 

jejím původu a předstírané lži. Do třetí sloky písničkář vložil jméno slezského barda Petra 

Bezruče: „Pan Bezruč za to nemůže/ že na nábytek střádám/ a místo ódy na růže/ teď blbé 

písně skládám.“
217

 V posledním verši této sloky je patrno Krylovo uvědomování si, že ne 

všechny jeho písně mohou být dokonalé, některé dokonce označoval jako „kravinina“. 

V závěrečné sloce ironizuje Karla Gotta: „Však jednou přijde sobota/ já spáchám píseň pro 

Gotta/ a než se půlnoc překulí/ Gott bude zpívat fistulí.“
218

 

 Na jaře 1969 napsal Karel Kryl Bílou horu, jež je historickou parabolou k roku 1620. 

Jedná se o téma národní prohry. Pokusy o uvolňování poměrů zcela ztroskotaly a započínala 

se normalizace. Kryl pranýřuje zbabělost politiků, kteří opouštěli svá přesvědčení, aby si 

zachránili kůži. V refrénu je Sovětský svaz metaforicky vyobrazen jako rudý kohout, jenž 

roztahuje spáry, což symbolizuje rozšíření a posílení jeho moci. Verše „zlatá doba nenastává/ 

bude kamenná,“
219

 poukazuje na situaci, která v oné době nastala, nepřichází rozkvět země, 

ale spíše vrácení či zamrznutí v čase, návrat ke starým pořádkům. Některé Krylovy texty jsou 

nadčasové až prorocké. Však v tomto případě, v němž by nám komunistická strana pod 

dohledem Sovětského svazu vládla sto let, se naštěstí nenaplnila: „sto černých let/ nám svítí/ 

hvězdou jedovatou/ na erbu pro otroky/ pro naše dědice.“
220

 

 V pražském klubu Reiv na Václavském náměstí Kryl začal psát Rakovinu, jež reaguje 

na „nezvratnou ,normalizaci poměrů‘.“
221

 Název značí to, „co zhoubně bují, metastazuje 

v orgánech i kostech, přeneseně v dění soukromém i veřejném, co zákeřně stravuje člověka i 
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společnost.“
222

 V první sloce je objektivnost soudních znalců vyvrácena spojitostí s padlými 

anděly značící odpadlictví či pokušitelství. Motiv slavných starců je využit na reklamních 

panelech, jelikož by měli znázorňovat moudrost. Tudíž by jejich slova měla vzbuzovat 

důvěryhodnost, a proto jsou použiti jako vhodní kandidáti na reklamní figuríny ideologie 

Rakoviny.
223

 Jaro míchající karty „pro záda shrbená“
224

 symbolizuje naději uvolnění v době 

tzv. Pražského jara, které však bylo potlačeno a pozastaveno. Následující sloka navazuje na 

předešlou, jelikož jaro nenastává, protože místo toho, aby listy se zazelenaly, tak žloutnou, na 

květiny nepadá sluneční svit, ale sníh. Hrůza, jež nemá tváře, obchází s loutnou bez strun, 

takže nastává hrůzné ticho, dotvářející děsivý obraz jak od Hieronyma Bosche. V refrénu se 

objevuje motiv smrti vládce, který však není vyjádřen smutkem nad jeho ztrátou. Lidé se 

neohlíží nazpět, pociťují spíše beznaděj z předurčené budoucnosti, kterou nedokážou změnit. 

V následující sloce ve druhém verši stránky pamfletů „svolávají hovězí dobytek do ještě lepší 

a radostnější stádností.“
225

 Dále sem Kryl začlenil dramatickou postavu Hamleta: „být stádem 

Hamletů“
226

, jenž je jedinečný, pochybující a vnitřně rozervaný. Na této postavě písničkář 

poukazuje, aby se jím ostatní inspirovali, šli za svým cílem a odhodlali se k činům. Další 

sloka „nás obsahově přenáší do prvního výročí okupace.“
227

 Ve verších „a znovu ptáci 

vzlétnou/ výš k slunci! Poslepu!!“
228

, ptáci symbolizují snahu o nabytí svobody, je to riskantní 

čin, jenž při neopatrnosti nemusí vyjít. Léto sahá po tepu, zjišťující do jaké míry rakovina 

prostoupila společností. „Rakovina pokročila do závěrečné fáze“
229

 , která vede ke smrti.  

 V den ročního výročí okupace Československa se konalo protestní shromáždění, jež 

bylo rozehnáno lidovými milicemi, které Karel Kryl překřtil na Gustapo, z čehož vznikla 

píseň Pochod Gustapa. Písničkář v ní zobrazuje jejich morálku, chování a také poukazuje na 

přehnanou poslušnost a loajalitu. Odvracejí se od nepohodlných lidí, se kterými dříve přátelili, 

autor odhaluje jejich pokrytectví: „k dobrému příteli/ zas obracíš se zády/ a když ho odstřelí/ 

po smrti dáš mu řády.“
230

 V poslední sloce je třikrát opakován verš: „Vpřed! jenom 
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vpřed!“
231

,  jenž zdůrazňuje, že tyto lidové milice jsou stádo ovcí, které jednají bez rozmyslu, 

co je jim přikázáno. Vše vygraduje do závěrečného verše: „a vpředu smrdí síra“
232

, čímž Kryl 

metaforicky naráží na peklo. 

Další píseň reagující na srpen 1969 Karel Kryl dopsal ve vlaku cestou do Německa. 

Jedná se o text nazvaný Divný kníže, „do níž vtělil osobu ambiciózního Gustava Husáka.“
233

  

Využitím alegorie zachycuje situaci v Československu. Zavádí nás do zděšené země, jež je 

zastrašována divným knížetem symbolizujícím krutost a zlobu, kterou sám rozsévá. 

V závěrečné sloce je však vyjádřeno, že budoucí generace se vzbouří a svrhne jeho nadvládu: 

„a netuší že děti/ z té země v které mrazí/ prostě a bez závěti/ mu jednou hlavu srazí.“
234

 Tyto 

prorocké verše se v roce 1989 opravdu vyplnily. Po těchto událostech Gustav Husák jmenoval 

první polistopadovou vládu a vzápětí abdikoval z funkce prezidenta republiky.  

V protivojenské písni Lásko!, připomínající hudební formou vojenský pochod, se 

Karel Kryl inspiroval pochmurnými zážitky z vojny. Věnuje se problematice vnitřního boje 

citů mladého kluka, „změněného v části úderné pěsti jakéhosi režimu, jakéhosi státu, konflikt 

sentimentu a hrubosti, která sentiment překrývá, aby pak nakonec přeci jen, mezi oběma, 

prorval se na povrch bezbranný cit.“
235

 První sloka nás zavádí do prostoru kasáren, před 

nástupem do boje. Motiv lásky, jakožto nejvyššího citu je ve válce i vojně potlačen, jelikož 

vojáci jsou uzavřeni v prostoru, v němž ženy většinou nebývají: „Lásko zavři se do pokoje/ 

lásko válka je holka moje/ s ní se miluji/ když noci si krátím.“
236

 Smrt symbolizuje jedinou 

jistotu, kterou člověk má, jelikož si přijde pro každého a čeká na každém rohu. Voják ve válce 

si není nikdy jist, jestli padne, nebo se vrátí domů. Motiv alkoholu tu hraje roli nástroje, jenž 

umožňuje otupit vojákovy myšlenky na smrt.  

Nápad k napsání textu Maškary vznikl v roce 1970 po prvním vystupování pro 

německé publiku v Occamstrasse, „v půl třetí ráno v době masopustu viděl jsem v Occam 

bistru sedět něco zpolaoděných postav v komických maskách.“
237

 Vedle nich seděla skupina 

mnichovských komunistů „ve stejně podivných, jako by k masopustu patřících hábitech. […] 

Najednou mi bylo jako v opravdové, ve skutečnosti se změnivší tragické frašce. Maškary co 
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výraz světa.“
238

 Motiv maškar je spojen s masopustním veselím, hodováním a tancem. Avšak 

v tomto případě tomu tak není. Místo bujarého veselí tu vládne ticho: „zas točí se mlčky/ i 

cvičení lidé.“
239

 V zástupech jdou za sebou cvičená zvířata, které přirovnává k lidem bez 

vlastního názoru, což má za následek jejich snadné ovládání a manipulování.     

V písničce Hlas se jedná o podobenství upsání nikoli duše, jak většinou bývá zvykem, 

ale hlasu: „Jen nech si svou duši! Ta k ničemu není!/ vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu/ 

však hlas – to je zboží jež dneska se cení/ a dobře se platí – to beze všech žertů.“
240

 Písničkář 

zde naráží na normalizaci a volbu člověka, který se rozhoduje, jak se v této době bude chovat, 

jestli se přizpůsobí, či nikoliv. Pokud člověk má nějaké myšlenky, tak si je může ponechat 

v sobě nebo je vyslovit, k čemuž potřebuje svůj hlas, aby tak mohl učinit. Motiv hlasu může 

být chápán jako nástroj k promluvě nebo též mocná zbraň, proto byla snaha jej potlačovat 

například uplácením, ztrátou zaměstnání, výhrůžkami či dokonce smrtí. V textu ho však 

lyrický subjekt upsal a měl vše, nač si vzpomene, avšak za jakou cenu. Ztratil možnost 

vyjadřovat svůj vlastní názor: „když hlásá se lež – tedy vždycky mým hlasem.“
241

 V závěrečné 

sloce nabývá motiv duše na významu, jelikož lyrický subjekt, jakožto zprostředkovatel děje, 

vlastním přičiněním ukončil svůj život, to je v křesťanství zakázáno, tudíž jeho duše půjde do 

pekla.  

Před Vánoci v Polsku došlo ke zdražení potravin, což vyvolalo lidové bouře a Karla 

Kryla to inspirovalo k napsání písně Ve jménu humanity!
242

. Alfred Znamierowski ze 

Svobodné Evropy ji přeložil do polštiny s názvem Organy w Oliwie, takže ji Kryl zpíval 

v obou jazycích.  Text má náboženské prvky, jež sloužily jako připomínka zanedbávaných 

nebo zneuznaných hodnot „v kontrastu s jejich ,humanizací‘, s tím, že se (socialistická) 

společnost ideologicky deklarovala jako jejich jediné naplnění, ačkoli tomu tak nebylo.“
243

  

Motiv Ježíše Krista je zde zastoupen jako symbol chudoby, ke kterému písničkář přirovnává 

utlačovaný lid: „Ve stáji v seně/ ti vykážou byt/ to abys denně/ ses přiblížil Kristu.“
244

 

 V roce 1972 vznikl satirický text Azbuk, v němž se Kryl vysmívá ruské vojenské 

uniformě, v níž žena vypadá jako muž. Právě tato podobnost je zdrojem komiky, jež 
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vygraduje do závěrečné pointy, kterou nám odhalí pozorující lyrický subjekt: „Když přízi 

sbalil vesele/ a spěchal sukni plésti/ já tázal se jej nesměle/ která má to štěstí/ a vidím jak se 

červená/ a odpovídá skromně: ,Jsem poručice Jelena/ a sukně bude pro mě!‘“
245

 

Další píseň humorného rázu z téhož roku se jmenuje Dívka havířka. Hlavní hrdinka 

pochází z dělnické třídy a je uvědomělou komunistkou, což dotváří paralela k literární postavě 

Ivana Olbrachta Anna Proletářka: „teď postojím ti modelem/ pro Annu Proletářku.“
246

 Text 

poukazuje, na normy podle kterých museli umělci tvořit. Mezi jednu z nich patřila 

realističnost, jež měla zaručit propagaci režimu a oslovení mas. Ironií se tu stává to, že lyrický 

subjekt – malíř, jenž měl předtím svobodného uměleckého ducha, se nakonec podřizuje 

normám a předpisům: „já maluju si Lenina/ a běloskvoucí břízky.“
247

 

Písničku Karavana mraků Karel Kryl označil za Country and Eastern Music.
248

 Děj je 

zasazen do kulis westernu a jedná se o alegorii Československa, v němž poukazuje na situaci 

tehdejší doby. Všichni měli práci, což mělo zaručit to, že člověk měl být za to rád a mlčet. 

Jinak by mohl špatně skončit, například být popraven.  Ve verších: „šerif i soudce – gangsteři/ 

voba řádně zvolený/ a lidi strachem nezdravý“
249

, písničkář naráží na volby, které jsou 

doprovázeny strachem voličů. Poslední refrén vyjadřuje motiv odchodu za hranice a práce 

znamená snahu člověka zapomenout na svůj domov a vše, co je mu blízké. Což v těchto 

verších můžeme spatřovat autorovu osobní zkušenost: „Pryč vodtud jít/ s tou karavanou 

mraků/ kde tichej dům/ a pušky rezaví/ orat a sít/ od rána do soumraku/ a nechat zapomenout/ 

srdce bolavý.“
250

 

Své první ženě Evě nosil květiny a také lilie, jež se mu staly inspirací k napsání 

baladického příběhu zasazeného do středověké doby nazvaný Lilie. První sloka nás zavádí do 

komnaty rytířovy manželky, kterou miluje a musí ji opustit, jelikož odjíždí do bitvy. Víla 

společné s lilií symbolizují čistotu, křehkost a krásu a jsou přirovnávány k rytířově milované: 

„spala jak víla/ jen vlasy halily ji/ jak zlatá žíla/ jak jitra v Kastilii/ něžná a bílá/ jak rosa na 

lilii/ jak luna bdící.“
251

 Druhá sloka se již odehrává na bitevním poli, dozvídáme se, že rytíř 

padl: „a krev se leskne/ když padla na lilie/ kapkami třemi.“
252

 Třetí sloka, v níž je vyobrazen 

smuteční průvod vdov, a tudíž jsme utvrzeni o rytířově skonu a počestnosti jeho ženy, která 
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zůstane svému muži věrná a také i neposkvrněná jako lilie. Rudé krůpěje značí krev, jež byla 

prolita: „jdou vdovy alejemi/ za dlouhé chvíle/ zdobí se liliemi/ s rudými krůpějemi/ trhají 

vkleče.“
253

  

  Píseň Zapření Petrovo je aktualizací biblického novozákonního příběhu. Jedná se o 

vztah lidí k vlastnímu přesvědčení. Kryl se ptal, „jak dlouho je člověk s to vydržet tlak svých 

vlastních zbožněných mocenských institucí.“
254

 Písničkář poukazuje na podobnost s Petrem, 

který třikrát zapřel Ježíše Krista, jak mu spasitel předpověděl, tak i člověk zapírá sám sebe, 

aby se vyhnul případného pronásledování: „teď podruhé i potřetí/ Krista i sebe zapíráme.“
255

 

V poslední sloce kokrhající kohout symbolizuje posla nového dne, v němž se skrývá nová 

naděje: „kokrhá kohout v Galileji.“
256

 Avšak člověk musí najít v sobě víru a vzepřít se svému 

osudu a nebýt jen ovcí.  

 Další text Děkuji je též inspirován Biblí, nebo lépe řečeno „životem inspirované a biblí 

maskované.“
257

 Poděkování je adresováno především Vykupitelovi, kříž v tomto případě je 

symbolem radosti a štěstí, jelikož vyjadřuje spásu.
258

 Výrazným motivem je zde pokora vůči 

Bohu, jemuž lyrický subjekt děkuje za tvrdé zkoušky života, které mu pomáhají se 

sebezdokonalovat a být lepším člověkem: „děkuji/ děkuji za nezdar/ jenž naučí mne píli.“
259

 

Dalším významným motivem je beránek, jenž symbolizuje oběť a vykoupení ostatních: 

„Beránku/ děkuji/ marně jsi neumíral.“
260

 

 V roce 1975 vzniká píseň Číslo na zápěstí, přibližující místo kde: „namísto jména/ 

dostals na zápěstí číslo“
261

, což připomíná označování buď robotů sestrojených k poslušnosti 

či vězně v koncentračním táboře. V tomto případě se spíše jedná o „výrobu“ poslušných lidí, 

kterým je vytvořen svět, v němž by měli být šťastní a vděční. I když toto místo působí 

neeticky až depresivně, můžeme si to ukázat na následujících verších, v nichž spatřujeme 

rozklad: „za hřiště z roztřískaných/ karoserií“
262

 nebo „za volnost oprýskaných/ periferií.“
263
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 Na počátku roku 1977 byl Karel Kryl v rakouském středisku Zell am See. Když se 

procházel po zamrzlém jezeře, zrodil se v jeho hlavě nápad k napsání písně Plaváček. Jedná 

se o pohádkový motiv, ve kterém se však šťastného konce nedočkáme. I když je zde náznak 

doufání v záchranu malého krále dobrými rybáři. Avšak poslední slokou jsme utvrzeni, že 

zachránce se nenašel a tento zločin byl zamlčen: „a pak pod přídí ostrou/ zmizí koš s bílou 

kostrou/ malého krále.“
264

 Hlavní důraz je tu kladen na motiv ticha a mlčení, jenž doprovází 

celý text poukazující na trpící národ, který mlčky snáší své útrapy. Na ukázkách si ukážeme, 

jak četně se tyto motivy objevují. V první sloce: „Tiché listy lísek/ […] v němém osení/ ztichly 

hlasy ptáků/ v mlčení.“
265

 Druhá sloka: „ticho s hlavou vlčí/ v době po moru/ lidé kteří mlčí/ 

v hovoru.“
266

 Čtvrtá sloka: „tiše léta plynou/ […] lidé kteří mlčí/ ve zpěvu.“
267

 Pátá sloka 

vygradovala do veršů: „v zemi která křičí/ mlčením.“
268

   

 Karel Kryl si rád hrál se slovíčky, z čehož například vznikl text plný synonym pro 

pojem tajného policisty, proto se píseň nazývá Synonymická. Pro přehled si je zde 

vyjmenujeme, abychom poukázali, na písničkářovu bohatou slovní zásobu: chlupatej, 

čmuchal, bonzák, tajnej, hlídač, práskač, fízl, udavač, špicl, špeh, donašeč, konfident, 

informant a slídil. Jak můžeme vidět čeština je opravdu velmi bohatý jazyk a Kryl ho uměl 

využít. Motiv tajného policisty symbolizuje zlo, jež se tváří skrytě, působí v pozadí na hraně 

zákona. Dalším motivem je zde armáda, která se dostává do spojitosti s předchozím motivem, 

jelikož spolu spolupracují a stojí na stejné straně barikády, na kterou se snaží přetáhnout i 

ostatní, protože: „Kdo nejde s námi – ten je rozvraceč/ kdo proti nám – je lump a břídil.“
269

  

K přesvědčování mohlo docházet formou zastrašování, mučení či dokonce likvidací. Do verše 

„a dneska říkají mi KaMin“
270

, Kryl zašifroval jméno kapitána Minaříka.  

 Písnička Elegie je inspirována Tyrolskými elegiemi Karla Havlíčka Borovského, jež 

napsal v době nuceného pobytu v Brixenu. V nich kriticky a satiricky popisuje praktiky 

rakouské policie a vlády. Kryl satiricky poukazuje na podobnost mezi Ruskem za doby 

komunismu a za vlády cara: „čekaje na to kdy si/ zazpívám jako kdysi/ za cara/ třesavku 

nevolníka/ pod koleny/ z básníka na rolníka/ přeškolený.“
271

  

 K desátému výročí tzv. Pražského jara napsal Kryl píseň Jaro desáté. Text je plný 

vzpomínek a zármutku nad odstřižením od publika. Motiv mrtvé písně vyjadřuje povzdech 
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autora, vzpomene-li si někdo na jeho písně: „pro mrtvé sloky písní/ jež nikdo nezpívá“
272

 nebo 

„nad hroby mrtvých písní/ jež nikdo nezpívá.“
273

 Písničkář se obává, že jeho písně již byly 

zapomenuty nebo jsou zakazovány.  

Do humorně laděné písně Bivoj Karel Kryl včlenil historické a mytické postavy. Třetí 

a čtvrtá sloka pojednává o římském císaři Nerovi, kterému je přisuzována vina za vypuknutí 

velkého požáru Říma: „V stínu Colossea/ seděls v karose a/ netušil/ že je volovinou/ hrát si 

s hořlavinou/ u latí.“
274

 V páté a šesté sloce se objevují mytické postavy z našich dějin, a to 

Přemysl, Libuše a Bivoj, o nichž se můžeme dočíst například ve Starých pověstí českých od 

Aloise Jiráska: „Povím třemi slovy/ co se Přemyslovi/ povedlo:/ jeda v čele voje/ našel u 

Bivoje/ Libuši.“
275

 I v tomto textu se objevuje Krylův obvyklý motiv němoty, jenž tu hraje roli 

ochrany před tajnou policií: „doma v polici/ je tajná policie/ schovaná/ tak si na němého hraji/ 

v domě mého/ holiče.“
276

 

 Celá písnička Lektorská je ironicky laděná, v níž písničkář radí člověku, jak se má 

„správně“ chovat, aby se vyhnul problémům a nevybočoval. „Buď tím co nejvíc vynese/ a co 

má větší cenu“
277

 a dále také se přizpůsobovat situacím a být vším, čím je třeba. Své vlastní 

názory si nechávat pro sebe a spíše lhát nebo se vším souhlasit. I v tomto textu se objevuje 

motiv mlčení, který poukazuje na podřízení se mase: „a mlčky snášej výtku.“
278

  

 Další humornou písní je Dívčí válka, inspirovaná stejnojmenným příběhem ze Starých 

pověstí českých od Jiráska. Motiv alkoholu, zastoupen zde medovinou, tentokrát není 

prostředkem utápění žalu, ba naopak spíše se pije z radosti: „kníže zhýralý/ přihnul sobě 

medoviny/ troubí halali.“
279

 Objevují se i erotické prvky, jelikož Šárka využila ženských 

zbraní k upoutání Ctiradovi pozornosti: „dívčina/ na blůzu dvojřadovou/ oči sklopila/ rozepla/ 

první i druhou řadu.“
280

 Žena tu symbolizuje snahu o emancipaci a zrádnost, muž se stává 

obětí léčky a je zde vykreslen jako opilec. Do textu písničkář včleňuje vlastní současnost, 

když poukazuje na podřízení a včlenění do stáda: „je-li člověk prozíravý/ chytře vyhne se/ a že 

nerad tančím z řady/ bdělý ve snění.“
281
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 Píseň Ocelárna pojednává o těžké práci ve fabrice, bez jakýchkoliv příkras, a o 

šedivém životě symbolizujícím stereotyp a bídu. Ve verších Kryl poukazuje na situaci 

pracujících, kteří pijí, aby zapomněli na svůj osud: „dem domů sytí/ z levného pití/ šťastní až 

zblití.“
282

  

 Z Československa Karlu Krylovi docházely dopisy od jeho příznivců. Stávaly se mu 

inspirací, například textem Martině v sedmi pádech odpověděl studentce Martině Hanzlíkové 

na otázku, proč nežije v Čechách.
283

 Každá jedna sloka se rovná odpovědí v určitém pádě, 

jenž je v písni zakomponován. V první sloce se nám dostává odpovědi na první pádovou 

otázku: „kdo?“ – Martina, a „co?“ – list. Dozvídáme se totiž, že písničkář dostal „list v němž 

ptá se Martina.“
284

 Osmý a devátý verš první sloky jsou v rozporu, jelikož je v nich 

poukázáno na to, že písničkář je srdcem spjat se svým domovem – Československem, avšak 

v Německu má svobodu, kterou by doma postrádal: „a ač je očím do breku/ ústa se smějí.“
285

 

Přemýšlí nad položenou otázkou: „proč nejsem tady ani tam/ kde prý mne chtějí.“
286

 Zní v ní 

však stín pochybností, jestli opravdu ho chtějí. Rodina, přátelé a posluchači v Československu 

by o něj stáli, ale jinak byl nepohodlnou osobou, kterou by se komunistický režim snažil 

potírat a Kryl by buď skončil ve vězení nebo dříve či později v exilu. Ve druhé sloce je jméno 

Martina použito ve druhém pádě, sedět vedle „koho?“ – Martiny a kromě „čeho?“ – piva. 

Uvažuje, kdyby zůstal doma, tak by musel rezignovat a upustit od svých postojů a názorů, aby 

mohl v pohodlí a v klidu žít: „to co jsem doma zpíval/ za starých časů/ ošlehán vichry 

větráků/ měl bych už kolem metráku.“
287

 Následuje refrén, jenž se v textu ještě třikrát opakuje, 

v němž vyjadřuje, jak daleko je jeho vlast, avšak dokud bude v ní vládnout komunistický 

režim, tak se nebude moci vrátit: „Ač je to jenom dvě stě kilometrů/ nebo ještě blíže/ a zbývá 

už jen duše k proclení/ na politickém barometru/ setrvalá níže/ a dokud trvá – svět se 

nezmění.“
288

 Ve třetí sloce třetí pád vyslovuje otázku ke „komu?“ by chtěl zajet, odpověď zní 

k Martině, a na fotbal by chodil řvát kvůli „čemu?“ – hlasu. V prostorách fotbalového 

stadionu a putykách můžeme spatřovat místa určitého kulturní vyžití.  Motiv alkoholu, 

v tomto případě rumu, zobrazuje východisko v „léčení“ mindráků. Ve čtvrté sloce čtvrtý pád 

vyjadřuje líbat „koho?“ – Martinu a svou páteř by dal za „co?“ – za třtinu, aby se „lépe“ 

ohýbal v zádech. Poukazuje na trávení většiny času schůzemi, takže na volný čas zbývá jen 
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večer. Objevuje se tu motiv přizpůsobeného člověka, který bezmyšlenkovitě vykoná, co je 

třeba, aby nevybočil ze stáda, a únikem před tím vším se mu stává chalupa: „nosil bych hesla 

v zástupu/ a třeba stavěl chalupu.“
289

 V páté sloce se neobjevuje pátý pád, jak bychom 

očekávali, nýbrž se písničkář uchyluje k sedmému pádu, v němž by chtěl mluvit s „kým?“ – 

Martinou a s „čím?“ spojuje hned s několika slovy a to: latinou, žezlem a zlem. V této sloce je 

poukázáno znovu na člověka bez vlastního názoru, jenž nerozezná pravdu od lži nebo dobro 

od zla. Místo snění jen spotřeba, k čemuž byly naváděny i děti. Opět je zde motiv nevybočení 

ze stádnosti, která by měla zaručit klidný život: „žil pěkně vprostřed ohrady,“
290

 a místo 

modlení k Bohu se vzývaly komunistické modly. V šesté sloce je již ponechán šestý pád, jenž 

je použit ve slovech Martině – „o kom?“ a hodině – „o čem?“ I v této sloce se objevuje 

zamyšlení lyrického subjektu, avšak oproštěné od politického kontextu. Vyjadřuje naději, že 

v Martině by mohl nalézt přítele ve špatných časech, se kterým by mohl společně nést tíhu žití 

a pocit bezpečí. Vidí v ní i milostný objekt: „když člověk zoufá/ jenž uspí v stínu borovic/ a ví 

že chlap chce skoro víc/ nežli si troufá.“
291

 V sedmé sloce je využit zbývající pátý pád, jímž 

oslovuje Martinu a předává jí moudra: „Svět dává nerad Martino/ zadarmo nebo lacino/ však 

poznáš lety.“
292

 Také ji ujišťuje, že až mu bude smutno, dá si její květinu do klopy jako 

připomínku blízké osoby. Pití vína neznačí tentokrát žádné opíjení z žalu či mindráku, ale 

přípitek na její zdraví.  

 Maturanti ze slovenských Michalovců se dopisem obrátili na Karla Kryla s prosbou o 

napsání motta na stužkovou zábavu, které zní: „Opilí od radosti si sami trochu lžeme, že 

zkouškou dospělosti opravdu dospějeme.“
293

 Z čehož nakonec vznikla celá píseň Zkouška 

dospělosti, v níž písničkář pochybuje, jestli se opravdu dospěje. Opilost tu značí radost 

z vykonané zkoušky a z nastávající nové etapy života. Po škole byl člověk umístěn do 

pracovního oboru, v němž byl vyučen či vystudován. A jelikož dostal i status „dospělého“ 

nastávalo rozhodnutí: „,Být pro a nebo proti?‘“
294

 V tomto verši se objevuje Krylův častý 

motiv stádnosti, pokud se pro ni dotyčný rozhodl.  

 Když se Karel Kryl dozvěděl o černobylské katastrofě, tak v atmosféře bezradnosti se 

odhodlal k napsání textu Irena, i když „nepatřil k těm, kdo registrují a vzápětí hlasitě 
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konstatují nastalé události.“
295

 Je to píseň naděje a odpovědi na dopisy od Ireny. Ozáření 

z radiace pravděpodobně vyjadřují verše: „lesní víly/ a září září/ září v úsměvu“
296

 a také 

písničkář poukazuje, že vlivem toho opadaly i jehličnaté stromy, které nikdy nezůstávají holé, 

pokud tedy neuschnou. Do tohoto textu je včleněn milostný objekt – Irena, jež může 

symbolizovat útěchu. Přes tuto hroznou katastrofu zde svítá naděje, kterou vyjadřují 

následující verše: „u sloupů morových/ začíná schůzkou/ tep dalších životů.“
297

 Motiv 

morového sloupu značí upomínku na skončení moru a poukazuje na přeživší, již budou 

utvářet novou budoucnost a generaci. 

 Karel Kryl v roce 1986 napsal píseň Za prachy. Jak již název napovídá, text se týká 

úplatkářství. Na motivu peněz zde můžeme vidět, co vše se dá koupit a jakou mají moc. 

Písničkář poukazuje, co všechno člověk snese za prachy, příklad si můžeme uvést na 

následujících verších: „hraju si na sluhu/ a účastním se porad/ bláboly soudruhů/ mi sviští 

kolem uší.“
298

 Dále za úplatu může docházet ke křivým svědectvím, podrazům či donášení. 

Zdůrazňuje, že on sám - autor - se koupit nenechá, žádné uplácení na něj neplatí: „leč nikdo 

nemá na to/ aby koupil Kryla/ za prachy.“
299

 

Písnička Bludiště obsahuje motivy ztracenosti člověka, který rezignovaně již nehledá 

východisko, a pojednává o životě v nesvobodě. Verše: „Uvadl rozrazil/ na břehu Svratky/ 

paprsek rozmrazil/ vajgly a zvratky/ po léta v amoku/ lhostejní lety“
300

, jsou hořkou parafrází 

na Nezvalovu báseň Na břehu řeky Svratky
301

 , v niž se vyznává z lásky k matce a rodné 

Moravě. Dále Kryl poukazuje, že Československo se muselo podřizovat a být loajální vůči 

Sovětskému svazu, jenž je v následující ukázce vyobrazen jako car: „Nucení legií/ k povinné 

lásce/ v carově režii/ chválíme správce.“
302

 Motiv alkoholu tu zastupuje nástroj k zapíjení žalu 

a jediný tichý „vzdor“ se projevuje v opíjení se.   

K dvacátému výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy Karel Kryl 

napsal píseň Dvacet. Vyjadřuje situaci ve vlasti, v níž nadále lidé jsou zastrašováni a 

nesvobodni, avšak většina volila lhostejnost, aby mohli žít v relativním klidu. Opět se zde 
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objevuje motiv cara jakožto nejmocnější autorita znázorňující Sovětský svaz: „zbyly jen 

carovy proslovy.“
303

 

Píseň Ukolébavka je motivem uklidnění či uspání dítěte, avšak v tomto případě je text 

plný hořkosti. Lyrický subjekt – matka zpívá svému synovi nebo spíše mu prorokuje, že až 

vyroste, bude stejný jako jeho otec: bude pít, střídat ženy, a zřejmě jako on zůstane nakonec 

sám, což dokresluje to, že ji opustil a ona musela dítě odložit, jelikož by ho nezvládala uživit. 

Ve čtvrté sloce je poukázáno na odpor a nesmyslnost vojny, což zrcadlilo pocity autora 

samotného: „A že zlé chvíle jdou/ k vojsku tě odvedou/ zbraň dají místo dláta.“
304

 Bez 

vlastních rodičů bude dítě vychované tvrdým životem.  

V roce 1989 vznikl humorný text Písničkářský bacil, v němž nám Karel Kryl přiblížil 

pohled na českou folkovou scénu. Na jedné straně barikády jsou tu zobrazeni písničkáři: sám 

autor – Kryl, dále Hutka, Třešňák, Soukup, Veit, Karásek, Vokatá, Schulz, Neduha (odešli do 

exilu), Dobeš, Nohavica, Plíhal, Nos, Voňková, Lutka, Jahelka, Merta, Paleček, Janík, Čert 

(zůstali v republice) - a na druhé straně soudruzi, kteří se snažili písničkářství omezit, zde 

zastoupeni jmény Gustav a Vasil. Jménem Gustav poukazuje na československého prezidenta 

Gustava Husáka a jménem Vasil naráží na československého komunistického politika a 

jednoho z tajemníků ÚV KSČ Vasila Biľaka: „Gustav křikl: Hrom aby ho bacil/ rozmoh se tu 

nakažlivý písničkářský bacil/ od té nákazy/ nepomůžou zákazy/ poradím se s Vasilem/ co počít 

s bacilem.“
305

 

 

 

4.1.1.1. Souhrn nejčastějších motivů  

 

Než přejdeme ke Krylově polistopadové tvorbě, jež byla bohužel přerušena 

písničkářovou předčasnou smrtí, shrneme si zde nejčastější motivy Krylovy poetiky z doby 

před revolucí 1989.  

Motiv jakožto nejmenší jednotka vytváří strukturu uvnitř celku textu a plní různé 

funkce, například přispívá k formálnímu členění sémantické výstavby a propojení témat, dále 

podporuje názornost, přispívá k přepínání obsahů či vytváření napětí.
306

 V Krylově díle 
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můžeme nalézt i leitmotivy
307

, především se jedná o následující tři, které písničkář často užívá 

při budování básnického světa: 1) ticho nebo mlčení, 2) země či národ 3) násilí nebo zvůle 

moci.
308

 

  Výčet nejčastějších motivů, následně znázorněných tabulkou, se bude týkat písňových 

textů, jejichž téma je zaměřeno na společenskou a politickou kritiku. Většina z nich je spojena 

s motivem násilí či zvůlí komunistické moci, což vyúsťuje v zastrašování, a tím i umlčení 

národa. Tato významová oblast poukazuje na utlačovanou zemi, v níž vládne ticho a strach. 

Lidé v Krylových textech nacházejí jediné východisko v alkoholu, ve kterém utápějí žal a 

snaží se uniknout z reality, je to také jistá forma vzdoru. V jiném případě se uchylují 

k poslušnosti a sdružují se bezmyšlenkovitě do stád, aby nevybočovali z řady.  

V následující tabulce si ukážeme, jaké z výše uvedených motivů jsou obsaženy v 

písňových textech s tématikou kritiky v kontextu společenském a politickém.  

 

 

Písně 

Motivy 

Ticho, 

mlčení 

Země, 

národ 

Násilí, 

zvůle 

moci 

Alkohol Stádnost 

Veličenstvo Kat  x x   

Král a klaun  x x   

Jeřabiny x x x x  

Bratříčku, zavírej vrátka  x x   

Tak vás tu máme  x x   

Bílá hora  x x   

Rakovina x x x  x 

Pochod Gustapa   x  x 

Divný kníže  x x   

Maškary x    x 

Ve jménu humanity  x x   

Karavana mraků x x x   

Plaváček x x x   

Ocelárna    x  

Bludiště  x x x  

Dvacet x x x   
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4.1.2. Po revoluci 1989 

 

Z písničky Sametové jaro, která vznikla v roce 1990, již můžeme vidět, že Karel Kryl 

z listopadového opojení „vystřízlivěl“ jako jeden z prvních. Motiv vězení zde má dvojí 

význam, buď se jedná o místnost, nebo o vnitřní pocit. Písničkář poukazuje na prakticky 

nulové potrestání viníků z minulého režimu: „po vinných ani slechu.“
309

 Sametová maska 

symbolizuje přetvářku a přizpůsobení se novým pořádkům.   

 Na konci roku 1990 vznikla píseň Od Čadce k Dunaju, v níž Kryl vizionářsky 

předpověděl rozdělení Československa, jelikož jako jeden z prvních vycítil napětí mezi Čechy 

a Slováky.
310

 Text pojednává o vztahu dvou lidí, které rozděluje hranice „z ostnatého 

drôtu.“
311

 Motiv víza tu nezastupuje jen povolení ke vstupu na území jiného státu, ale v tomto 

případě znamená bezmoc dvou milenců, kteří dříve nebyli omezeni touto hranicí, jež vznikla, 

což jím znemožňuje naplňovat jejich vztah.  

 Sovětská armáda po okupaci Československa zůstala na našem území až do roku 

1991. Karel Kryl se touto událostí inspiroval a napsal text Smečka. Písničkář poukazuje na 

pozdní odvahu některých občanů, jež až po odchodu Sovětských vojsk je pranýřovali, předtím 

se neodvážili hlesnout a léta žili ve strachu. Dále kritizuje rádce, kteří se drží „starých zvyků“, 

jako jsou krádež, lhaní a žvanění. Ve třetí sloce se objevuje motiv šakala, naznačující 

vyčkávající Československo, jenž je v protikladu s motivem vlka, který odchází „sytý“, 

v tomto případě zastupujícím Sovětský svaz: „Jak ustrašení šakali/ po dvacet roků hnití/ my 

trpělivě čekali/ až vlci budou sytí/ už táhne smečka nažraná/ do tajgy hluchoněmé.“
312

    

 V písničce Holáryjó Kryl využívá slangu, německých slov, nebo si dokonce vymyslel 

vlastní slovo: Tězkoslovensko. Písničkář tímto textem naznačil, že ve městech 

Československa u hranic s Německem se místní snaží přilákat turisty, aby na nich vydělali, 

takže vidí německé nápisy, například v hotelech: „Zimmer frei – mit Brause!“
313

 (Volný pokoj 

– se sprchou!) či v hospodě: „Schweineschnitzel natur“
314

 (přírodní vepřový řízek) dokonce 
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v pasáži německým jazykem nabízejí lehké dívky: „Junge Mädchen billig“
315

 (levné mladé 

dívky). Lyrický subjekt je totožný se samotným autorem, kterého tato situace znepokojuje.  

 Ironická píseň Ostrov pokladů obsahuje několik možných variant pro vyjádření 

„blázna“, jenž může být na: hlavu, mozek, palici, lebku či bednu. I v tomto textu se lyrický 

subjekt ztotožňuje s autorem, který nestojí o žádné pocty, chce být sám sebou a nikoliv se 

podřizovat stádu. Motiv vesnice znamená klid od městského shonu. Refrén vyjadřuje, že se 

autor pravděpodobně rozhodl raději nadále žít v exilu „v domečku na vesnici/ svůj ostrov 

pokladů/ v domečku na hranici“
316

 , jelikož začal pociťovat, že v Československu opět začíná 

být nepohodlný za své kritické výroky.  

  Poslední píseň, kterou Karel Kryl napsal, byla Demokracie z roku 1993. V tomto 

textu písničkář kritizuje osoby, jež dříve působily v různých funkcích za komunismu a po jeho 

pádu pokračují v jiných funkcích, ve kterých ještě více kradou a navíc vyhazují lidi z práce. 

Avšak občané jen brblají nad pivem, a církev, která má žít v chudobě čeká na majetky 

z restituce. Dále kritizuje prezidenta Havla a poslance: „král Václav jedna parta je/ se 

šmelinářským šmejdem/ pod střechou jedné partaje/ se u koryta sejdem.“
317

 Autor v poslední 

sloce shrnuje, že se demokracie nevyvedla: „Demokracie dozrává/ do žaludečních vředů/ bez 

poctivosti bez práva/ a hlavně bez ohledů/ a je to mýlka soukromá/ snad optického klamu/ že 

místo srdce – břicho má/ a místo duše – tlamu…“
318

  

 

4.2. Krylovy básně 

 

Než přistoupíme k srovnávání obou tvůrčích období, tak zahrneme do výčtu rozboru 

témat a motivů také Krylovo básnické dílo, psané v exilu, které je též velmi rozsáhlé, avšak 

bude mu vyhrazen menší prostor.  Neznamená to, že by Karel Kryl jakožto básník dosahoval 

menších kvalit, avšak tato oblast jeho tvorby není zapsána tolik do podvědomí recipientů. 

Okrajově pak budou následovat Krylovy politické komentáře po roce 1989.  

 

 V roce 1974 vydal Karel Kryl vlastním nákladem drobnou sbírku 7 básniček na 

zrcadlo. Básně jsou milostného charakteru, nahlédneme zde na motivy, jež jsou spojeny 

s touto tématikou. Prolíná se zde šťastná a nešťastná láska, tak jako jsme to mohli spatřovat 

v Krylových písních před odchodem do exilu. V první básni je hlavním motivem naděje, což 
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je to jediné, co člověku zbývá. Druhá báseň využívá motivu lásky dvojím způsobem. Jedná se 

jednak o něžnou, šťastnou lásku a na druhé straně stojí láska plná smutku, beznaděje nebo 

spoutanosti. Třetí báseň je plná snovosti. Motiv nebe je tu dán do souvislosti s nastávající 

nocí: „Když padá nebe/ na okenní římsy.“
319

 Ve čtvrté básni je hlavním motivem stesk po 

milované osobě, který dokreslují pocit lyrického subjektu slovy: slza, vyschlá studna, bludná 

cesta, rozbourané schody, či prázdno. V páté básni dominuje motiv něhy, kterou doprovází 

slova: miláček, vločky, obláček, kvítek, děvčátko, zrcátko. Najdeme zde však také 

upozornění, že něha je velmi křehká: „Něha je křehčí/ skleněného vlasu/ na notě.“
320

 V šesté 

básni se prolínají motivy pláče, zastupující zde smutek, a touhu po lásce, jež může vést ke 

smrti: „Touhou zbičování/ zemřeme.“
321

 Sedmá báseň obsahuje jako pátá motiv něhy a 

přibývá zde další, vášeň, jež zaplála u dvou milujících se lidí.  

V nakladatelství Sixty – Eight Publishers u Škvoreckých v Torontu vyšly Krylovy 

knihy (Zpod stolu) Sebrané spisy (1978) a druhý díl Z mého plíživota (1986) obojí obsahují 

drobné básničky humorného rázu a veršovánky především na motivy národních písní, které 

zahrnul do cyklu Špalek písní českých. Některé texty, ač se jednalo o písňové či básnické 

označoval za tzv. kravinina, na jednu stranu si autor hrál se slovíčky, protože se obával, že by 

mohl českou řeč zapomenout, jelikož pro něj znamenala vlast či domov, a na druhou stranu to 

bylo pro Kryla odreagování: „Proti zapomnění - a pro zapomnění  - blbinkal jsem si na 

entou.“
322

 Kniha vydaná v roce 1978 také zahrnuje cyklus Alkoholy života, jak již sám název 

prozrazuje, tak mezi hlavní motiv básní patří alkohol, jenž tu zastupuje prostředek k úniku 

z reality. Uveďme si jako příklad báseň Psí život: „Slyším psíka/ jak mi říká/ lhostejně:/ 

Nebejt pití / měl bys žití/ pode mě.“
323

 V cyklu Špalek písní českých můžeme vidět, jak Karel 

Kryl po svém přetvořil národní písně, například Na Pangráci, K Budějicům cesta, Okolo 

Třeboně a další. Což si můžeme ukázat na následující ukázce Rožnovské hodiny, v níž autor 

zachovává nářečí: „Rožnovské hodiny/ smutně bijů/ Spadl jsem z kladiny/ Ještě žiju/ Utrhnu 

jehnědu/ nakrmím psa/ A když mňa rozvedů/ ožením sa.“
324

 Kniha vydaná v roce 1986 

obsahuje například cyklus Z nedopatření, v němž můžeme nalézt humorné veršovánky a hraní 

si s českým jazykem, takže v těchto případech básně neobsahují hlubší smysl. Uvedeme si zde 

na ukázku báseň Ropuch: „Dřepí ropuch/ v lopuchu,/ celý opuch/ od puchu./ Na hlavě má 
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papachu,/ poznáte ho po pachu.“
325

 Jak bylo výše zmíněno i tato kniha obsahuje cyklus 

Špalek písní českých, jež je rozsáhlejší než u předchozího dílu. Kryl se pustil do předělání 

kupříkladu Běží liška k Táboru, Já do lesa nepojedu, Hořela lípa hořela, Teče voda proti 

vodě, Zajíček v své jamce, Měla babka čtyři jabka, Červený šátečku, Za tou naší stodoličkou, 

Pod našima okny, Ovčáci čtveráci, Pásla ovečky, Travička zelená a další. Na ukázku sem 

zařadíme dva texty, jednak Hořela lípa hořela, do níž je včleněn erotický motiv první 

sexuální zkušenosti: „Hořela lípa hořela/ pod ní panenka seděla/ Praskla jí halena/ při 

hašení/ Bejvala panenka/ a už není.“
326

 Ve druhém příkladě Pod našima okny můžeme vidět, 

že autor využívá spíše nespisovné češtiny, nalezneme zde i výraz z brněnského hantecu: 

hokna = práce: „Pod našima okny/ plavou labutě./ Jdeme spolu z hokny/ a já dlabu tě. U 

našeho splavu/ votluču ti hlavu,/ za kvartýr a stravu/ pudem na kutě.“
327

 

 V roce 1981 Karel Kryl dokončil rozsáhlou básnickou skladbu Zbraně pro Erató, 

kterou pak v roce 1987 natočil pro Svobodnou Evropu. „Poema se hlásí k francouzskému 

prokletému básníkovi Arthuru Rimbaudovi (Erató je starořecká múza poezie a titul 

připomíná, že Rimbaud obchodoval s puškami s habešským králem Menelikem).“
328

 Avšak 

také pojednává o autorovi samém, exilu, samotě a údělu básníka. Objevují se zde Krylovy 

časté motivy přizpůsobení se stádu: „Bezduchost blažená,/ vřezaná v modřínu/ fasády./ 

Bezruký bezhlavý/ předsedá porotě,/ roven si s rybami/ leklými“
329

 nebo „Dav chrochtá 

nadšením/ pod hesly z tlampačů./ Příšerné kulisy/ v divadle.“
330

 A také zvůle moci, jež vede 

ke strachu a podřízenosti: „tma skryje běsnění,/ popravy, oprátky,/ bezpráví./ Ne, nikdo 

nevidí…“
331

 či „A bídní, v soukolí/ moci, teď mají tě/ za pláč či alibi,/ sevřeni/ v železném 

objetí/ strachu a zvyklostí;/ v obruči.“
332

 

 

4.3. Krylovy politické komentáře 

 

 V letech 1990 – 1993 se Karel Kryl začal věnovat politickým komentářů, „glosoval 

aktuální politické dění a jevy, kterým tehdy přikládal význam jen málokdo.“
333

 Prostor pro své 

politické komentáře nacházel v hudebním vysílání Svobodné Evropy, avšak když z ní v roce 
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1991 odešel, ztratil možnost prezentovat své texty širší posluchačské obci. Pokoušel se tedy 

hledat nové cesty k posluchačům, avšak setkával se nedostatečným zájmem. Dokonce sešlo i 

z natáčení pořadů Země Lhostejnost a Země Závist, psané pro Slovenskou televizi. Ani u tisku 

celostátní působnosti nepochodil. „Jediným periodikem umožňujícím pravidelnější Krylovu 

publicistickou činnost bylo regionální Znojemsko“
334

 , avšak jeho dosah byl minimální. Občas 

Karel Kryl své komentáře četl na koncertech, aby se mu dostávalo bezprostřední reakce 

publika.  

 Nyní se již zaměříme na motivickou a tematickou náplň politických komentářů. 

V druhé polovině roku 1990 měl Kryl pocit, že Československá republika je na rozpacích nad 

otázkou, k čemu svoboda. Což doplňuje verši: „- K čemu ti svoboda, /když nevíš, co s ní 

počít?.../ Nebát se?... Neotročit?.../ Svoboda…! Slovo dá/ slovo – a pojednou/ zbude jen 

prázdný pojem… -“
335

 

V Zemi Lhostejnost, jež byla sepsaná v první polovině roku 1992, Kryl zpočátku 

rozjímal nad otázkou, jestli je občansky neposlušný. Avšak sám se považoval za člověka 

spořádaného. Pokládal si otázky, zda-li je občansky neposlušný, když vyžadoval, aby vláda 

vládla a soudy soudily. Odmítal legální či legalizované rozkrádání. A považoval za občanskou 

povinnost kontrolovat zvolené poslance. Dále zde vzpomínal na dědečkovu a otcovu tiskárnu, 

která však byla komunisty v roce 1950 zlikvidována a rodina této zkáze přihlížela. Otec byl 

poslán na nucené práce a rodina žila ze dne na den. Kryl poukazoval na to, že až na pár 

věrných přátel lidé mlčeli. „Přihlíželi nebo se zamkli ve strachu svých bytů jako klícky – klece 

na soukromí, klece na lhostejnost.“
336

 

Země Závist byla sepsána roku 1992. Československo prozatím viděl, jako zemi, do 

které smí, ale pokládal si otázku: jak dlouho ještě? Konstatoval, že doba předešlá, jež hlásala 

sociální rovnost, zanechala hluboké jizvy. Lidé si zvykli podvádět jiné i sami sebe a 

neodvádějí řádnou práci. Tento zvyk přirovnával k rakovině, která zakořenila na úrodné půdě 

závisti. Dále podotýkal, že někteří se mýlí, když se obávají zmrtvýchvstání bolševika. 

Vysvětloval to následovně: „Bolševik už dávno nelpí na partajní knížce. Povětšinou nejenže 

není ve své rodné straně: nebude dokonce tuto stranu ani volit! Pravý bolševik sedí dnes ve 

správní radě nebo na jiné klíčové pozici.“
337

  

 V  textu Mimochodem… z července 1992 Karel Kryl komentoval dvě prezidentské 

volby, z nichž nebyl příliš nadšen: „Nenašel jsem vážného protikandidáta v prvním kole. 

                                                 
334

 KRYL, Karel. Země lhostejnost. 1. vydání. Praha, 2012. ISBN 978-80-7215-428-9. s. 164.  
335

 Tamtéž. s. 8. 
336

 Tamtéž. s. 35. 
337

 Tamtéž. s. 51. 



60 

S politováním jsem musel konstatovat, že se ani pan Sládek neodvážil přímého střetu 

s autoritou, byť sebevíce pochybenou, rozmělněnou, neodvážnou či odvahy zbavenou. A kolo 

druhé? s [!] demokraturním davem hysterických Havelek a Havlíků, kteří si neuvědomují nic, 

co jim sametový prezident opakuje týden co týden ve vypůjčených hovorech z Lán, netuší zbla 

z toho, co jim o demokracii pravil a dosud ze záhrobí tvrdí originál Tomáše Masaryka.“
338

 

 V dalším publicistickém textu z poslední třetiny roku 1992 Kryl poukazoval na 

neschopnost poslanců a předávání moci staronovým strukturám. Kritizoval Václava Klause, 

jelikož umožnil „transformaci bolševického majetku, nakradeného za čtyřicet let – do nového 

kapitalistického vlastnictví.“
339

 Dále konstatoval, že demokracie v Československu nesměřuje 

k demokracii západního typu, nýbrž ke kapitalismu 19. století.  

 V Podotčeno… z počátku listopadu 1992 také řeší téma demokracie v naší zemi, jež 

mu přišla zvláštní: „Jestliže se nám nelíbí zákon, rozhodneme zákon změnit. Nesouhlasí-li 

nejvyšší zákonodárná moc, ignorujeme ji prostě. A děláme vše, abychom ji postavili mimo 

zákon.“
340

 

 V dalším Podotčeno… tentokrát z 5. prosince 1992 Karel Kryl rozebíral téma 

novinářů, jež označuje jako nevináři, kteří podávají dezinterpretace, překrucují, předkládají 

nám polopravdy nebo pololži či nedávají prostor druhé osobě, aby se k tématu vyjádřila. 

 Další téma, kterému se Kryl věnoval a nesouhlasil s ním, byl rozpad Československa. 

V Podotčeno… z ledna 1993 si Kryl pokládal otázku: Jak dlouho potrvá odcizení Čechů a 

Slováků?  

 

4.4. Porovnání Krylovy tvorby před revolucí a po revoluci 1989 

 

 Porovnáme-li Krylovu tvorbu z obou tvůrčích období, zjistíme, že se poněkud 

proměnila. Po revoluci 1989 se Karel Kryl odklonil od psaní básní a písňových textů, ale to 

neznamenalo, že by s nimi přestal úplně, jen nebyly vytvářeny s takovou intenzitou, jako 

tomu bylo před listopadovou revolucí. Začal se totiž více věnovat politickým komentářům. 

Další proměnu můžeme spatřovat v tematické náplni. Po revoluci vymizela témata 

náboženská, milostná a protivojenská/protiválečná. Nadále zůstala humorná témata, avšak 

s hořkou pachutí, a témata angažovaná, v jejichž rámci Kryl kritizuje politické a společenské 

problémy, ale již v tomto kontextu nevyužíval alegorický, metaforických nebo symbolických 

obrazů. Jedním z důvodů bylo, že v Československu již nefungovala cenzura. Dalším 
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možným vysvětlením mohlo být to, že po dvacetiletém exilu se mohl vrátit do 

Československa a snažil se poukazovat na problémy, jichž by se měla vláda vyvarovat, aby se 

neděly chyby z předešlého režimu. Proto jsou písňové texty psané po revoluci 1989 většinou 

písničkářem vysloveny přímo a společně s politickými komentáři kriticky nahlížejí na 

prezidenta, vládu, novináře i samotné občany, kteří se velmi rychle přizpůsobili novým 

pořádkům, dále například rozdělení Československa.  

 

 

5. Recepce Karla Kryla a jeho díla 

 

 Karel Kryl se stal legendou již za svého života. Koncem šedesátých let se dostal do 

širší povědomosti a stal se mluvčím národa díky albu Bratříčku, zavírej vrátka, jež mělo velký 

úspěch. Avšak z politických důvodů se nesměly jeho písně veřejně hrát, noviny o něm 

přestaly psát a ubývaly koncerty, jelikož ho pořadatelé ze strachu přestávali zvát. Jeho kariéra 

v šedesátých letech v Československu byla krátká, jelikož se již nevrátil z Německa. Když se 

Karel Kryl koncem roku 1989 navrátil do Československa, většina lidí znala jeho písničky a 

společně s ním je na koncertech zpívali, z čehož byl písničkář překvapený. Po svém návratu 

se stal legendou, byl populární a těšil se velkému respektu, avšak mnoho lidí na něj hledělo 

jako na muže minulosti a nedokázali mu již naslouchat. Počátkem devadesátých let však již 

touto legendou přestal být a jeho sláva postupně začala pohasínat. Též byl jedním ze symbolů 

revoluce, avšak později se stal její kritikem. Legendou se Karel Kryl znovu stal paradoxně až 

v okamžiku, kdy zemřel. Jestliže před pár týdny předtím přišlo na jeho koncert jen několik 

desítek fanoušků, tak v den jeho pohřbu se před kostelem svaté Markéty na Břevnově tísnil 

mnohatisícový dav. 

 Za svého života získal Karel Kryl mnoho ocenění. Například jeho album Bratříčku, 

zavírej vrátka zvítězilo v anketě Československá deska desek aneb to nejlepší za čtvrt století, 

kterou na konci 1990 vyhlásil časopis Rock & Pop, a téhož roku dosedl Karel Kryl na stolec 

v Síni slávy časopisu Melodie. Kryl byl nejenom písničkář, ale též básníkem, tudíž za poezii 

dostal od Českého literárního fondu Medaili Vítězslava Nezvala.
341

 In memoriam mu byla 

udělena „stříbrná medaile od rektora Karlovy univerzity, v březnu 1995 byl zpěvák při udílení 

cen Gramy oficiálně uveden do Síně slávy […]v říjnu 1995 získal od prezidenta republiky 

medaili za zásluhy II. stupně“
342

 a tak dále.  
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Nyní se zaměříme na tři recenze Krylových alb z hudebních časopisů: Folk & 

Country, Melodie a Rock & Pop, abychom se podívali na pohledy redaktorů z různých 

periodik a ukázali si, že se jedná o posouzení nejen pochvalné, ale i kritické. Vybraná alba 

v prvním vydání byla exilová. Maškary, první vydání ve Spolkové republice Německo, druhé 

již v Československu, ještě za Krylova života. Reedice není obohacena o další písničky. 

Ocelárna poprvé byla vydána v Austrálii, podruhé již u nás, avšak se jedná o album sestavené 

po Krylově smrti. K původním čtyřem nahrávkám byly přidány další, některé dříve nevydané, 

dokonce i s chybnými názvy písní, správný název bude uveden v závorce: Poloprázdná flaška 

(Novoroční), Kde domov je náš? (Vůně) či Píseň o žrádle (Zítra snad z oblaků). Jak můžeme 

vidět, zásah do složení alba byl markantní a byla snaha přinést posluchačům méně známé 

Krylovy písně. Plaváček byl poprvé vydán ve Švýcarsku, další vydání můžeme zaznamenat 

v roce 1995 v Bontonu, avšak v této práci jsme se zaměřili na recenzi alba z roku 2008 

vydané Supraphonem, jelikož tato reedice je doplněna i záznamem  koncertu z Mnichova 

z roku 1986. 

Recenze z Melodie se týká desky Maškary, jež byla znovu vydána, tentokrát již 

v Československu v hudebním vydavatelství Bonton v roce 1991. Autor Ivan Adamovič jí 

označuje za lepší, než Rakovinu dokonce ji staví téměř po bok Krylovy prvotiny Bratříčku, 

zavírej vrátka. Jelikož mu přijde „stejně rozmanitá a obsahuje některé z Krylových nejlepších 

děl – především Lásko! a Srdce a kříž. To jsou písně u nichž se kvalita melodie a pěveckého 

podání setkává s tragicky působivým textem.“
343

 Některé texty se však méně přibližují realitě, 

což ubírá skladbě na účinku, to je příklad Pitomého chansonu či Dachau blues. „Nicméně 

Kryl nikde nepřestává být velkým básníkem, jehož zvláštní snové obrazy, nečekaná přirovnání 

i slova vyniknou, teprve když jsou podepřeny zpěvem.“
344

  

Následuje recenze z Rock & Popu zabývající se albem Ocelárna, které bylo vydáno 

firmou Monitor v roce 1994 po Krylově smrti. Autor Leoš Kofroň vyjadřuje názor, že se 

jedná o „kolekci rarit a kuriozit, určených pro sběratele a nadšence, kteří chtějí mít Kryla 

prostě kompletního.“
345

 Většinu písní vidí jako značně nevyrovnanou. Na jednu stranu 

vyzdvihuje Krylovu neúprosné a nekompromisní pointy, avšak na stranu druhou mu vytýká 

nedostatečný nadhled a odlehčení u písní, v nichž se písničkář snažil o parodii: Vasil či Dívka 

havířka; satiru: Píseň o žrádle nebo Azbuk.
346

 „Kryl se v nich podivně a nepřirozeně pitvoří, 
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 ADAMOVIČ, Ivan. Maškary Karel Kryl. In: Melodie 2, 1992. ISSN 0025-8997. s. 34. 
344

 Tamtéž. 
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místo očistného smíchu se dostavuje posměšně ironický škleb.“
347

 Autor na konci recenze 

shrnuje, že tato deska je méně zásadní a jedná se o méně známou podobu písničkářovy tvorby.  

Nakonec si rozebereme recenzi z Folk & Country pojednávající o reedici desky 

Plaváček, kterou připravil Supraphon v roce 2008. Autor Milan Tesař vidí v tomto albu dva 

různé světy. „Na straně jedné zde písničkář předložil některé ze svých nejpoetičtějších textů: 

Plaváčka, Lilie, deklamované Jaro desáté nebo protiválečný Tisící rok míru. Mezi nimi se 

proplétá druhá tvář Karla Kryla: satirická Lektorská nebo hříčky Z ohlasů písní ruských a 

Dívčí války, v nichž forma válcuje obsah.“
348

 Autor recenze v závěru doporučuje, že je 

užitečné vyměnit staré CD za nové, jelikož je doplněno záznamem z koncertu v Mnichově 

z roku 1986. 
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ZÁVĚR 

 

V šedesátých letech dvacátého století se český folk začal dostávat do popředí a těšil se 

velkému zájmu a oblibě ze strany obecenstva, jelikož písničkáři svými texty vyjadřovali 

generační pocity, každodenní život či společensko-politickou situaci v zemi. Komunistický 

režim se tento hudební žánr snažil omezovat různými zákazy a represemi, i přes tyto překážky 

se ale nepodařilo jeho rozšiřování zastavit. Folk se dokonce stal masovou záležitostí, a to 

především po invazi armád Varšavské smlouvy a na konci osmdesátých let. Folk 

nepředstavuje stejnorodý proud, nýbrž má množství přístupů, jak jsme si v této bakalářské 

práci ukázali, ať už se jednalo o inspiraci ze zahraničí či o zdroje domácí. Český folk má 

mnoho výrazných osobností, avšak především jsme se zaměřili na písničkáře Vladimíra 

Mertu, Jaroslava Hutku, Vlastimila Třešňáka a Jaromíra Nohavicu, kteří mají jak podobná, 

tak i odlišná témata jako Karel Kryl, což není nic neobvyklého, jelikož každý z nich je 

originálem, jenž nelze nahradit.   

Karel Kryl se do širšího povědomí dostal díky albu Bratříčku, zavírej vrátka, které 

z něho udělalo mluvčího národa. Stal se symbolem protestu proti vpádu vojsk Varšavské 

smlouvy (1968) a také Sametové revoluce v roce 1989. Lidé ho též znali z rádia Svobodná 

Evropa, jeho „padesátiminutovky“ (pořady prokládané písněmi) patřily k nejposlouchanějším. 

Během svého dvacetiletého exilu Kryl neustával v tvorbě písňových textů a začal se více 

věnovat poezii. Po revoluci 1989 byl v jednom kole, jelikož vystupoval na mnoha koncertech 

a začal se více věnovat politickým komentářům.  

Ukázali jsme si, že Krylova tvorba je tematicky různorodá, obsahuje texty 

angažované, humorné, milostné, náboženské či protivojenské/protiválečné, avšak v této práci 

je hlavní pozornost upřena na kritiku v kontextu společenském a politickém, v jejímž rámci 

jsme shrnuli nejčastější motivy. Porovnáním Krylovy tvorby před revolucí a po revoluci 1989 

jsme dospěli k tomu, že po Sametové revoluci se písničkář odklonil od psaní básní a 

písňových textů a spíše se věnoval politickým komentářů. Podoby písňových textů před 

revolucí obsahovaly alegorické, metaforické nebo symbolických obrazy, avšak po roce 1989 

se vyskytovaly zřídka, ne-li vůbec, jelikož písničkář je vyjadřoval přímo. V obou zkoumaných 

obdobích nadále zůstala humorná a angažovaná témata.  

Naše země v Karlu Krylovi ztratila velkého muže, který se nebál vyslovovat své 

názory a pojmenovávat věci pravým jménem, i když byl za tyto postoje kritizován.  
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Resumé  

 

This bachelors work focuses on folk in the context of popular music because this 

particular style has been influenced by several other styles, both by home based and foreign 

ones. During sixties, in the twentieth century, folk began to get to the center of attention and 

and despite the obstacles caused by the communist regime it was becoming more and more 

popular among the Czech community. There are many notabilities on the domestic scene 

however we focused primarily on songwriters Vladimír Merta, Jaroslav Hutka, Vlastimil 

Třešňák and Jaromír Nohavica who have either similar or different topics with Karel Kryl.  

This is due to fact that each of these songwriters have their original and unique style 

and thus cannot be replaced by anyone else. The main focus however was on the character of 

Karel Kryl, his life and mainly his work. He became known thanks to his album called 

Bratříčku, zavírej vrátka which made him the speaker of the whole nation. He became a 

symbol of protest against the invasion of the Warsaw Pact armies (1968) and also a symbol of 

the Velvet Revolution in 1989. People also knew him from the radio station called Svobodná 

Evropa where he had his own show interlaced with his songs which was one of the most 

listened show of that time. During his twenty years of exile, Kryl never stopped creating new 

texts for songs and he also started to focus more on poetry. After the revolution in 1989 he 

was incredibly busy because he performed at numerous concerts and he started to make more 

political comments.  

The goal of this work was to analyze Kryl's song lyrics, poems and political comments 

and finally to compare his work before the revolution with his work after the revolution in 

1989. Many of the songwriter's text were, and still are timeless as they reflect his own 

personal experiences. Before the revolution, his texts could be described as allegorical, 

metaphoric and symbolic pictures but after the year of 1989 these characteristics were hardly 

ever used again because the songwriter became to express himself directly. There are still 

humorous and commited topics in both studied periods. 

 


