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Tři knížky z poslední doby ukazují různorodé pohledy na písničkáře, publicistu a básníka Karla Kryla
Karel Kryl v zrcadle médií, podrobný životopis a malý průvodce dílem básníka, to jsou tři z publikací vztahujících se ke stále populárnímu písničkáři.
Rozhovory
„Jeho písničky jsou přemýšlivé a řekl bych, že textová část převažuje stránku hudební. Písnička Pieta se na Houpačku dostala jistě právem,“ napsal Ivan Štědrý v Mladém světě v roce 1968. V rozhovoru, který tehdy pořídil s mladým zpěvákem, jenž bodoval na předních příčkách populární rozhlasové hitparády Dvanáct na houpačce, Karel Kryl ještě uváděl povolání keramik (vystudoval totiž bechyňskou keramickou školu), v rubrice zaměstnání dříve vyjmenoval: palič, kádrová rezerva v továrně na záchodky, soukromě hospodařící zemědělec, osvětový pracovník, jako zvláštní znamení nabídl nahou kytaru přes rameno a plány do budoucna měl dalekosáhlé: koupit si kalhoty a kytaru.
Za rok v Mladé frontě už byl skeptičtější: „Nevím, co bude zítra…“A s vážností upřímných pětadvaceti let pronesl své přání: „Chtěl bych, aby moje písně burcovaly, aby narážely do lidí, aby se stávaly nepříjemným budíčkem.“
Obsáhlý svazek Rozhovorů, který loni uvedlo nakladatelství Torst a završilo tak vydání Spisů Karla Kryla, vede čtenáře časem prostřednictvím odpovědí, jež zpěvák poskytl různým médiím od roku 1966 až do posledních dnů před svou smrtí v roce 1994.
Starost o budoucnost
První interview by byla mohla vyznívat mladicky naivně, kdyby se nebyla odvíjela v čase kolem sovětské okupace a v ještě relativně svobodném roce po ní. Karel Kryl už tehdy přemýšlel „dospěle“ a sdílel se svými posluchači starost o budoucnost. Natočil desku s nesmírně působivou „srpnovou“ písní Bratříčku, zavírej vrátka, v níž vyjádřil pocity velké části československého publika. „Pocítil jsem, že není zdravé držet hubu. To k ničemu nevede. Proto jsem začal skládat, proto jsem začal zpívat,“ říká v jiném rozhovoru z roku 1969.
V něm vypráví, jak „Bratříček spadl z nebe“. Jak šel 21. srpna v Jičíně po ulici a viděl dva malé kluky. „Seděli před zahrádkou, střapaté hlavy měli položené v dlaních a mluvili spolu. Bratříčkové! Mluvili dětsky prostě, mluvili o světě dospělých, který vnikl do toho jejich opravdového ryzího světa… Šel jsem a napadaly mne slova, verše, šel jsem a obklopovala mne melodie. Byla to divná atmosféra a z ní vznikla tahle písnička, vznikla za dvě hodiny. Ještě týž den jsem ji zpíval na jičínském náměstí.“
O další rok později se rozhovor s „předním českým zpěvákem protestních písní“ odehrával už v New Yorku a v titulku Amerických listů čerstvý exulant Karel Kryl sliboval: „Budu dále zpívat domovu!“
Knížka rozhovorů Karla Kryla, kterou uspořádala písničkářova druhá manželka Marlen Krylová a k vydání připravila a redigovala Jaroslava Jiskrová, je podstatným výběrem z toho, co všechno na sebe Kryl upřímně prozradil. Odrážejí se v nich pocity marnosti člověka, který celou svou duší vždycky chtěl víc než „jenom“ zpívat.
Akorát že mi zabili tátu
Život Karla Kryla se zřejmě odvíjel ve vlnách nadějí a pochybností. Vypráví o tom věcně, ale velmi přesvědčivě další z knížek, jež v poslední době o Krylovi vyšly. Má podtitul Příběh Karla Kryla. Autorem životopisné knihy, kterou nakladatelství Galen vydalo s názvem Akorát že mi zabili tátu, je Vojtěch Klimt. Z dosavadních pokusů zachytit Krylovu těžko uchopitelnou osobnost, se tento jeví nejobjektivnější a také nejpřesnější a díky redakci Karla Jadrného i stylisticky kvalitní.
Klimt vypráví příběh múzicky nadaného chlapce z kultivovaného rodu novojičínských knihtiskařů, jimž komunisté rozmetali tradiční živnost na cáry a ze života jejich rodině udělali peklo. Sleduje logický Krylův vývoj. Mravenčí prací dohledal a upřesnil detaily z Krylova života, klidnou, po atrakcích nebažící formou ho mapuje krok za krokem, uvádí leckterý z omylů na pravou míru, především však popisuje okolnosti vzniku písní či veršů, jež měly zásadní vliv už na několik generací posluchačů.
Autor nepopírá své sympatie, jež ke Krylovi chová, ale není zaslepeným obdivovatelem, který by objekt svého zájmu „chránil“ tím, že by věci zatajoval nebo přibarvoval do růžova. Čtenář se dozví i o láskách a manželstvích Karla Kryla, žádné trapné pikantnosti však by čekat neměl. Což neznamená, že by portrét, který Klimt načrtl, byl bezkrevný.
Velkou předností publikace je pečlivá dokumentace, důkladné odkazy, bibliografie a diskografie i shrnutí uzlových bodů Krylova života včetně poct, jichž se mu dostalo po smrti. Chtělo by se říct: všechno podstatné, co je o Karlu Krylovi třeba vědět.
Pochyby
K řadě už vydaných sbírek poezie Karla Kryla přibyla nyní v sympatické edici Mocca (nakladatelství Dokořán a Jaroslava Jiskrová – Máj) knížka nazvaná Pochyby. Jde o chronologicky řazený výbor, v němž dvacetiletý najde sdělení adekvátní jeho rozpoložení, stejně tak jako Krylův vrstevník, jenž s autorem sdílel pochybnosti své doby.
Kromě básní samotných je svazek pozoruhodný také úsporně výmluvnými ilustracemi Karla Kryla.
***
Tak pardon Je to osud
že všichni láteří
proč nevyrostl dosud
hrb na mé páteři
Co dítě spal jsem skrčený
když trápili mne půstem
a tudíž chodím vzpřímený
jsa pidimužík vzrůstem
jak račte viděti
Šla krása jiným dětem
a tudíž sudičky
mne učinily skřetem
na úkor hlavičky
Když vyňaly mne z kolébky
já neplakal jsem dosti
i daly mozek do lebky
a trochu výřečnosti
Dost smutný dar…
(z básně Pochyby, 1974)
MARTA ŠVAGROVÁ


