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taO DěJIN a teleOlOGIcKá  
chyba baDatelů UNDerGrOUNDU

Když Ústav pro studium totalitních 
režimů uspořádal koncem roku 2008 
seminář k připravovanému badatel
skému záměru co nejpodrobněji zdo
kumentovat českou undergroundovou 
kulturu 70. a 80. let, uvedl jeho autor 
František Stárek zvaný Čuňas, že pů
jde o to zachytit minulost takovou, 
„jaká skutečně byla“. 

Historik Niall Ferguson říká, že kdo 
se zabývá jen možností, která se sku
tečně stala, dopouští se té nejelemen
tárnější teleologické chyby, neboť 
abychom pochopili, jak tomu opravdu 
bylo, potřebujeme vědět, na základě 
„kontrafaktuální analýzy“, nejen 
k čemu například ve skutečnosti ne
došlo, ale k čemu podle současníků 
mohlo dojít (Niall Ferguson a kol.: 
Virtuální dějiny).

Architektura dějin se podobá historii 
starého města, kde každý blok domů 
pokrývá několik vrstev minulých zábo
rů, reprezentuje mnoho ztroskotaných 
projektů, vizí a tužeb, ale hlavně v pod
zemí skrývá nejrůznější historické po
klady včetně původních vrstev. Teprve 
tento chaotický konglomerát vytváří 
nezaměnitelného génia loci dějin. 

Každá historie má tedy i svou „ne
událostní“ nebo nepředmětnou strán
ku, ve které předem není žádný daný 
řád událostí, smyslu a údělu. 

Neměli bychom se proto bránit 
tomu, aby do dějin undergroundu 

vstoupil duch 19. století v podobě 
„historismu“ Leopolda von Rankeho, 
jehož snahou bylo psát metafyzickou 
historii „jak tomu ve skutečnosti bylo“ 
– wie es eigentlich gewesen ist? Vždyť 
svět této subkultury se neodvíjel z ně
jakého pevného místa či pomyslného 
středu, ale z periferií, z okrajových 
zón nestabilit a nahodilých příčin, 
které utvářely „zákonitosti“ v duchu 
dějinného tvůrčího chaosu.

Historismus založený na jednodi
menzionální minulosti „jaká byla“ je 
vadný především svou jednovrstevna
tou archeologií. Navíc historické pra
meny pocházející často z policejních 
archivů a dokumentů Státní bezpeč
nosti odhalují spíše problém státní 
moci a viktimizace, tedy jak byl under
ground prezentován jako objekt stát
ní represe a oběť zájmu totalitního 
režimu, ale v archivech se badatel 
nedozví téměř nic o hodnotách, život
ním stylu, postojích a smyslu této au
tentické kultury. 

Jaký tedy byl subjektivní zážitkový 
proud individuální zkušenosti, který 
se stával součástí procesu společen
ského sebeuvědomování mladých 
účastníků undergroundu? Jaké nové 
struktury prožívání vytvořila rocko
vá a zvláště psychedelická under
groundová hudba, že i přední západ
ní filozofové deklarovali nutnost psát 
přednášky jako „rockový koncert“? 
Existoval nějaký symptomatický ja
zyk, specifický způsob myšlení a ži
votní styl této kontrakultury? 

Byť policejní represe byly každoden
ní součástí existence v undergroundu, 
historicismu uniká nevyslovitelné „tao“ 
dějin tohoto autonomního společenství 
– nestabilní smysl této kontrakultury, 
pocity, životní postoje protagonistů 
a každodenní politika identity. 

V žádných archivech se totiž ne
skrývá odpověď na otázku, proč se 
v podmínkám totalitního režimu 
rozhodli mladí lidé žít antisystémo
vým způsobem, co jim to přinášelo 
a v čem byly jejich postoje důležité 
z hlediska smyslu lidské existence 
a dějin. Co znamenalo, že dobrovolně 
„vypadli ze systému“? Z vysokých nebo 
středních škol, z dobrého zaměstná
ní, z ochrany domova, konzumní spo
lečnosti, že se svým kritickým posto
jem zbavili i možnosti cestovat do 
zahraničí atd.?

Navíc i adjektivum „český“ under
ground je z historického hlediska 
částečně zavádějící, neboť tomuto 
společenství byla zcela cizí jakákoliv 
forma nacionalismu a národního se
bevědomí, protože byl bytostně 
transnacionální. Underground byl 
otevřený jiné dějinnost i a  jeho 
transnacionalismus měl hlubší koře
ny, protože byl založen na nové emo
cionální prožitkovosti globálních 
sociokulturních fenoménů, jako byla 
rocková hudba (Woodstock), na novém 
silně antiafirmativním kulturním 
jazyce, kavkovskyklímovské životní 
naladěnosti a postmoderně subver
zivní politice identity. 

Antisystémová queer politika  
undergroundu a  prosystémová 
politika Charty 77 
In memoriam Magorovi

MIreK VODrážKa

Každej z nás byl před Chartou 
a bude i po ní.

Magorova slova vyslovená  
ve vinárně U Šupů
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QUeer POlItIKa IDeNtIty 
šíleNStVí (NeDISKUtOVat S  MOcí, 
NelOaJalIta, IleGalIta)

Ačkoliv se dnes disent prezentuje jako 
jednotný, ve skutečnosti šlo o skupinu 
velice heterogenní. Z osobní zkušenos
ti aktivisty žijícího za normalizace 
v „nomádském“ undergroundu – od
denku americké kontrakultury – po
važuji za důležité upozornit, jak a v čem 
bylo toto hnutí odlišné od společenství 
Charty 77.

Už ve studentském uměleckém do
kumentu o skupině Plastic People of 
the Universe, který vytvořil v roce 
1970 uruguayský student César de 
Ferrari Ed na pražské FAMU, cituje 
Ivan M. Jirous hudebníka a spisova
tele Eda Sanderse z podzemní ame
rické skupiny Fugs, který charakte
rizoval underground jako totální útok 
na kulturu. V tomto dokumentu Jirous 
říká, že underground je hnutí umělců 
a určité mládeže zaměřené proti tzv. 
zavedené společnosti využíváním nej-
různějších kulturních a sociálních jevů, 
které jsou stranou této společnosti. 

V době rozvinuté fáze normalizace 
a po svém prvním uvěznění definoval 

Ivan M. Jirous ve Zprávě o třetím českém 
hudebním obrození underground jako 
hnutí, které nechce mít nic společné
ho s komunistickým establishmentem, 
nechce s ním vést žádný dialog, ale 
chce rozvíjet vlastní nezávislou druhou 
kulturu a autentické já. 

Zvláště nezávislost undergroundu 
byla historicky tak radikálně nová 
a především „queer“, (podivná, zvlášt
ní, mimo normu), že překračovala 
tradiční mocenskou logiku sociálního 
konfliktu. Z historického hlediska se 
často připomíná, že to byl právě under
ground, poté, co se v roce 1976 stal 
objektem politických procesů, který 
nepřímo inicioval vznik Charty 77. 
Příliš se ale nezdůrazňuje, že pro mno
hé představitele politického a kultur
ního disentu byla subkultura under 
groundu i jednotlivé osobnosti nepři
jatelnými „outsidery“. 

Na druhé straně mnozí lidé z under
groundu možná nebyli „zaskočeni“ ani 
tak represí, jako právě solidaritou 
kulturního a politického disentu. Tyto 
rozpaky však nabyly větší závažnos
ti o několik měsíců později právě se 
vznikem Charty 77. Pro mnohé totiž 
vznikl problém její signace. 

Problém podepsat, či nepodepsat 
nebyl ani tak dán strachem z represí, 
jako otázkou, zda to není jednoznačný 
krok do oblasti politiky a zda se under
ground nedostane do vleku generace 
lidí, kteří měli nejen politickou zkuše
nost, ale v minulosti byli i aktivními 
reprezentanty establish mentu. 

Počáteční silný příval signatářů 
právě z řad undergroundu měl však 
vzápětí jiný negativní politický násle
dek – velký odliv do emigrace. Na 
velkou politickou hru a disidentský boj 
za lidská práva nebyl underground pří-
liš zralý. Dokázal se spíše pohybovat 
v temných a úzkých uličkách kulturního 
ghetta než na prostranstvích chartis-
tické agory. Avšak díky své částečné 
ztrátě identity dokázal překročit sám 
sebe a začal se podílet více na věcech 
veřejných (Mirek Vodrážka: Umění 
pro-hry a in-validní kultura).

Proto mohl už v roce 1978 Václav 
Benda ve známém textu Paralelní polis 
napsat, že underground je zatím nejroz-
vinutější a nejdynamičtější paralelní 
strukturou, nejpočetnější složkou 
v Chartě, která se dokázala zpolitizovat. 

Jedna z podstatných a dodnes pře
hlížených historických diferencí mezi 

Plastic People of the Universe – Psychedelic group (George Števich, Milan Hlavsa, Joseph Brabec, Michael Jernek) 1969, kronika PPU 
Foto: archiv Františka Stárka
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undergroundem a Chartou 77 však 
spočívá v rozdílných strategiích, ja
kým způsobem se obě hnutí vztaho
vala například k možnostem vyjed
návat s mocí, loajalitě se systémem 
a dodržování zákonnosti.

NeDISKUtOVat S  MOcí…  
I  KDyby NáS třeba zabIlI

Zatímco Charta 77 ve svém základním 
Prohlášení z 1. ledna 1977 deklarovala, 
že chce vést konstruktivní dialog s po-
litickou a státní mocí, pro underground 
bylo naopak příznačné – ostatně jako 
pro jiné představitele subkultury – ne
považovat představitele moci za sku
tečného partnera pro dialog. Každý 
dialog s mocí je totiž participací na 
moci a přitakání logice onoho systému, 
které jedny činí ovládanými a druhé 
vládnoucími a posléze naopak. Mezi 
mocí a undergroundem panovalo, jak 
v roce 1975 ve zmiňované Zprávě napsal 
Ivan M. Jirous, ovzduší naprosté shody: 
establishment nás nechce a my nechce-
me mít nic společného s ním.

V říjnu 1979, v první den procesu 
s Výborem na obranu nespravedlivě 
stíhaných, vyjádřil svoje pocity Miro
slav Skalický (Skalák): My jsme na 
tenhle způsob nikdy neměli přistoupit. 
Diskutovat a dohadovat se s někým, kdo 
nediskutuje a neposlouchá, co druhý 
říká. Měli jsme dál dělat to, co děláme, 
až by nás třeba zabili, ale nebavit se 
s nimi (Ivan. M. Jirous: Nebyla nikdy 
v troskách, Magorův zápisník).

Historik Milan Otáhal napsal, že na 
základě různých charakteristik, kte
ré zaznamenala Bezpečnost, se under
ground jeví jako radikální proud v di-
sentu, který odmítal dialog s mocí 
a usiloval o její svržení (Milan Otáhal: 
Opoziční proudy v české společnosti 
1969–1989).

NelOaJalIta S  režIMeM  
a  tOtalIStIfIKace 

Zatímco Charta 77, slovy jednoho 
z předních mluvčích, Jana Patočky, 
falešně tvrdila (například v prohláše
ní o setkání s holandským ministrem 
zahraničích věcí van der Stoelem), že 
stojí plně na půdě legality a její signa-

táři se cítí loajálními občany tohoto 
státu, neusilují o žádné politické změny 
týkající se ústavy nebo zákonů, z po
hledu tehdejšího undergroundu neby
lo absolutně rozumově pochopitelné 
ani prakticky možné být na jedné 
straně „loajálním“ občanem a na dru
hé straně zároveň mravním člověkem 
žijícím „životem v pravdě“.

Při vší úctě k profesoru Patočkovi, 
Václavu Havlovi, Ladislavu Hejdán
kovi a mnoha dalším ideovým tvůr
cům Charty 77 jsem se nikdy nezbavil 
přesvědčení, že „chartistickou orto
doxii“, jak se v dobách disentu s obli
bou říkávalo, od samého zrodu dopro
vázela jakási zvláštní intelektuální 
neupřímnost, taktizování s mocí nebo 
nevědomost vzhledem k vlastní iden
titě, která však nutně musela před
znamenat její konec. S nedůvěrou jsem 
sledoval, jak se mnozí signatáři sna
žili sugerovat sobě a společnosti, že 
neběží o žádnou soutěž a zásah do sféry 
jakékoliv funkce politické moci, nejde 
o žádnou „opozici“, „hnutí“ a že její 
báze je čistě mravní, nejen proto, že 
bylli revoluční komunistický stát de 
facto bezprávným státem, nemohlo 
být „kontrarevolučnějšího“ politické
ho činu než úsilí o skutečně občanský 
právní stát (Mirek Vodrážka: Under-
ground, Charta 77 a Charta žen). 

Je až historicky komické, jak se po 
listopadu 1989 odhlíží od reality a zce
la neproblematicky se píše o Chartě 
77 jako o nejvýraznějším protikomu
nistickém hnutí, či dokonce opozici 
nebo opozičním hnutí. 

Diskuse, které jsem na téma tohoto 
vnitřního rozporu Charty 77 vedl 
v okruhu undergroundu, ale i s L. Hej
dánkem nebo na druhém Fóru Char
ty 77 v roce 1987, mě fascinovaly ne
schopností vidět to, co právní filozof 
Roland Dworkin nazývá směšováním 
otázek právních a morálních, nevy
jasněností problému „občanské nepo
slušnosti“ a rozporuplností v loajalitě 
či legalitě komunistického systému. 
Proto jsem nahlížel na před i polis
topadový vývoj Charty 77 jako na 
důsledek její vnitřní permanentní 
krize identity. 

Tuto nevyjasněnost a rozporuplnost 
nejzřetelnějším způsobem přenesl do 
polistopadové politiky především 
Václav Havel nejasností mezi právem, 
spravedlností a mravností, propago
váním politických tlustých čar, kdy 
původní sebeobrannou strategii lid
ských práv převedl do agresivní vo
jenské ideologie, neboť ideologii lid
ských práv obhajoval s militaristickou 
logikou „chránit tato práva silou“. Po 
listopadu 1989 se Havel vyznačuje 

Ivan M. Jirous, Zbyněk Fišer (u mikrofonu), Václav Havel (sedící zcela vpravo), Třetí festival druhé 
kultury, Hrádeček 1977 Foto: Bohdan Holomíček
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césaropapistickou koncepcí nejen 
lidských práv a politické moci, ale 
především ideologickým pojetím in
telektuála (typickým pro komunisty), 
který je povinen participovat na moci, 
aby prosadil pravdu. Dnes už si téměř 
nikdo nepamatuje, že před rokem 1989 
tvrdil pravý opak.

Jestliže Charta 77 měnila politický 
systém a dějiny, a to navzdory tomu, 
že deklarovala občanskou loajalitu 
vůči komunistickému státu, prokazu
je tím nejenom rozdíl mezi subjektiv
ními přáními/záměry a realizovanými 
cíli/důs ledky, ale spíše pravdivost 
He gelovy „lsti dějin“ prosazující tímto 
způsobem „objektivnost“ historických 
procesů. 

Koncept dvojznačné loajality a pře
devším institucionální prosystémovost 
Charty 77 přispěla nejen k podobně 
dvojznačnému „sametovému“ pojetí 
polistopadové politiky zahrnující i „vy
rovnání se“ s komunistickou minulostí, 
ale především k prosazení systémové 
kontinuity právního řádu.

Život v undergroundu byl postaven 
na neloajálnosti téměř absolutní, kte
rá se jako taková promítala do všech 
důležitých rovin veřejného i osobního 
života. Mladí lidé například opouštěli 
vysoké školy „jen“ proto, že odmítali 
vázat svou vzdělanost na zkoušky 

z „marxáku“, tedy z marxleninského 
učení, které byly povinnou ideologic
kou vstupenkou v rámci vysokoškol
ského vzdělávání. Rezignovali na ja
koukoliv společenskou otrockou 
kariéru a programově se často vyhý
bali práci, protože kult socialistické 
práce byl synonymem budování sys
tému a rozvinuté komunistické spo
lečnosti. Byli neloajálními občany 

i vzhledem k branné vojenské povin
nosti a různými způsoby odmítali 
bránit „socialistickou vlast“. Progra
mově opovrhovali tzv. oficiální „první 
kulturou“ a představiteli „kulturního 
establishmentu“. Svou neloajalitu vůči 
systému vyjadřovali i svým subkultur
ním estetickým zjevem a režim na ně 
propagandisticky útočil prostřednic
tvím nejrůznějších hesel, třeba: Máš-li 
dlouhý vlas, nechoď mezi nás! (Terezie 
Pokorná, Háro)

Mladí lidé v undergroundu byli v per
manentním konfliktu i se svými rodi
či a odmítali respektovat jejich auto
ritu i proto, že jimi byli často nuceni 
být vůči režimu loajální a konformní. 
Tuto skutečnost dvojí represe (doma 
i venku) popisuje v undergroundovém 
časopise Vokno v článku Nové šance 
svobody psycholog Jiří Němec. 

Stav undergroundové komplexní 
neloajálnosti a sociální nezakotve
nosti ústící do outsiderovské existen
ce charakterizoval poetickou zkrat
kou undergroundový básník Pavel 
Zajíček v básni Tvůj kraj jako můj kraj 
jde do prdele jako zvláštní umění ži
vota – jak nedýchat, jak nebejt, jak 
nelítat (Pavel Zajíček: DG 307. Texty 
z let 1973–1980).

Většina občanů naopak zvolila vůči 
totalitnímu systému nejen vnější stra

Pavel Zajíček, Mařenice, poslední foto před zatčením 17. 3. 1976 
Foto: archiv Františka Stárka

Věra Jirousová a Jiří Němec, Třetí festival druhé kultury, Hrádeček 1977 
Foto: Bohdan Holomíček
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tegii celostního konformismu, ale 
i strukturálně hlubší formu sociální 
domestifikace, přesněji totalistifikace 
(přizpůsobení se či zdomácnění v pod
mínkách totalitního režimu), čímž 
došlo k mocensky kýženému sladění 
lidského chování v rámci jednotného 
režimního sociálního designu. 

Tento oboustranně utilitární proces 
totalistifikantů a jejich „pánů“ nebyl 
nevinný, protože se bytostně dotýkal 
jejich samostatnosti, chápání složi
tosti života a jeho prožívání. Totalis
tifikace niternosti, byť byla variabil
ní, vedla u  majority k  syndromu 
zvláštní adaptační soudržnosti, která 
byla paradoxně ohrožována minorit
ní a téměř monokulturní nepřizpůso
bivostí či „divokostí“ těch, kteří na
opak prezentovali niternost jako 
viditelný zjev či formu nepřizpůsobi
vosti.

IleGalIta

Jestliže Charta 77 neustále deklaro
vala, že stojí na půdě legality, pak 
mnohé undergroundové kulturní 
aktivity byly možné jen mimo tuto 
půdu. Nešlo o to, že vydavatelská 
činnost undergroundového časopisu 
„pro druhou a jinou kulturu“ Vokno1 
byla možná (dle osobní zkušenosti) 
jen za cenu například odcizování 
a ilegálních dodávek chemikálií pro 
tisk ormigových blan, stejně jako 
nelegální držení a tisk časopisu na 
cyklostylovaném tiskařském přístro
ji, ale že undergroundová ilegalita 
překračovala pouhé porušování zá
kona Otce ve smyslu psychoanalytic
kého ochutnávání zakázaného ovoce. 
Souvisela spíše s narušováním sa
motného symbolického řádu, ovšem 
nikoliv řádem jiným, nýbrž absentu
jícím, příliš singulárním a jedineč
ným a nevyslovitelným, nikoliv ve 

smyslu lacanovské retardace, ale 
tvořivého chaosu „bláznů“. 

Jestliže bludný kruh symbolického 
řádu a jazyka se pohybuje ve wagne
rovské rovině, že ránu zavře jen kopí, jež 
ji otevřelo, tak undergroundové bláznov
ství spočívalo spíše na taoistické zása
dě neurčitosti: Vytvářet a nevlastnit, 
působit a nezáviset, být v čele a neovládat 
(LaoC’: Kniha o tao a ctnosti).

PrOSyStéMOVý VáclaV haVel  
a  aNtISyStéMOVý MěStSKý KMeN 
MaGOrů

Václav Černý ve studii O povaze naší 
kultury napsal, že světový under
ground je široká oblast společenských 
jevů od beatnictví a hippies až po 
novou levici. Podle něho jde o nesou
rodé, roztříštěné hnutí s averzí k my
šlení. Nejzřetelnější konstantou 
undergroundových uměleckých kon
cepcí i konkrétních výkonů je podle 
něho obscénní mystika sexu a kult 
smyslného blaha. Proto je světový 
underground mementem smrtelného 
nebezpečí naší kultury, neboť je kul
turou společenského protestatérství 
a je pouze očistným sebezahubením 
parazita. 

S podobným, ale zúženějším pohle
dem na underground přišel marxistic
ký filozof Ivan Sviták, který na počát
k u nor m a l i z ace em ig r ova l  do 
Spojených států a který v článku Šmejd 
z andrgraundu ztotožnil román Jana 
Pelce Děti ráje s undergroundem. Podle 
něho jde o podobně falešný protest jako 
u představitelů západní kontrakultu
ry. Podle Petra Uhla, vůdčí postavy 
Hnutí re voluční mládeže, signatáře 
Charty 77, spoluzakladatele Výboru na 
obranu nespravedlivě stíhaných 
a později profesionálního politika, to 
byla jen stejná americká levicová 
„antiestablishmentová struktura“ 

1  Historik Milan Otáhal mylně uvádí, že samizdatový časopis Vokno byl vydáván regionálním („severočeským“) undergroundem. Celore
publikovému Voknu předcházelo spojení dvou na sobě nezávisle vzniklých redakcí připravujících časopis podobně zaměřený – severo
západní redakce regionálního Magazínu UM – Underground Magazine  (František Stárek, Jiří Uhrin) a pražské redakce časopisu Plastic 
People in the Sky s redakčním okruhem Ivan M. Jirous, Jiří Němec, Andrej Stankovič, Věra Jirousová, Jan Patočka ml. atd. Pražská redak
ce ještě v přípravné fázi kooptovala Františka Stárka. Žádný časopis však nakonec nebyl publikován, především z důvodů masivního 
policejního zásahu proti undergroundu v roce 1976 (Jana Růžková: Vokno 1979–1989).

Obálka Vokna – návrh vznikl ve vazební věznici 
v Ostrově nad Ohří v roce 1982, autorem je 
František Stárek (Čuňas) 

Zdroj: archiv Františka Stárka
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(Petr Uhl: Komentáře...), navíc příliš 
anarchistická, nejasná, nevypočitatelná 
a nepolitická. (Petr Uhl: Rozhovor 
o Chartě 77). Jeho ideologické pojetí mu 
zabraňovalo porozumět jednak geo
politické specifičnosti a „postmoderní“ 
alternativnosti rozmazávající tradiční 
ideologická schémata. Underground 
měl v sobě prvky nejen apolitičnosti, 
ale i pravicovosti, levicovosti atd.

Pohled Petra Uhla nebyl ojedinělý 
a sdíleli ho i pravicoví disidenti, stejně 
jako někteří f ilozofové a  intelek
tuálové. Undergroundová kultura byla 
obecně esteticky zcela nestravitelná 
nejen pro establishment, ale i pro 
přední chartisty, jako byl například 
Jan Patočka, Jan Vladislav atd.

Signatářka Charty 77 Petruška 
Šustrová uvedla, že z prostředí under
groundu nikdy nevzešel žádný mluv
čí Charty. Tato charakteristika však 
opomíjí podstatnou informaci, totiž 
že z prostředí undergroundu nevzešel 
nikdy mluvčí Charty 77 proto, že na
vržený Martin Jirous a následně Fran
tišek Stárek byli v roce 1986 vlivnou 
křesťanskou chartistickou skupinou 
i reformními komunisty vetováni. 
U Stárka návrh narazil na odpor zejmé-
na katolíků kolem Václava Bendy a Pe-
trušky Šustrové a exkomunistů kolem 
Rudolfa Slánského (Milan Otáhal: 
Opoziční proudy v české společnosti 
1969–1989). Byť byla v Chartě „post
moderní“ undergroundová „struk tura 
bez struktury“ nejpočetnější složkou, 
pro tradičně vlivné chartis tické struk
tury (křesťanskou, reformně komu
nistickou a další) byla nereprezenta
tivní. 

Poznámka o nereprezentativnosti 
nesouvisí jen s queer politikou under
groundu jako městského kmene so
ciálních „magorů“, ale především 
s hlubší diferencí mezi undergroun
dem a Chartou 77. Ojediněle tyto 
rozdíly vedly i ke zrušení chartistic
kého podpisu například z důvodu 
velkého vlivu reformních komunistů. 

Možná i právě z tohoto pohledu by 
se měla číst známá esej Václava Hav
lova Moc bezmocných, a to nejen pro
to, že v ní koketoval s myšlenkou 
kontrakulturní „paralelní polis“, ale 
protože v ní absentuje to, že kromě 

moci mocných a moci bezmocných 
existuje i nulová moc, která není ani 
mocí menšiny, ale je snahou udržet 
moc před jejím smrtelným objetím 
v kontrakulturním nulovém stavu 
(Václav Havel: O lidskou identitu).

Václav Havel díky nahodilosti dějin 
sice hlouběji sympatizoval s under
groundem, ale charakterizoval ho 
s příznačnou sociálně stavovskou di
stancí: Nebyli to dokonce žádní veteráni 
starých politických bitev, nebyli to do-
konce vůbec lidé s nějakou politickou 
minulostí, nebyli to dokonce vůbec lidé 
s nějakým vyhraněným politickým ná-
zorem, byli to mladí lidé, kteří si chtěli 
žít po svém.... (Václav Havel: Dálkový 
výslech). Jeho distance vůči under
groundu byla založena na universalis
tickém pojetí kultury, které však 
vyznával i  komunistický režim. 
V polovině 80. let Havel na adresu 
„druhé kultury“ kriticky tvrdil, že roz-
hodujícím polem zůstává pořád kultura 
první a nikoliv ta, která chce být ne
závislá na oficiálních komunikačních 
kanálech, společenských oceněních 
a hierarchii hodnot, jak jimi vládne 
establishment (Václav Havel: Do 
různých stran). Proč a v čem by měla 
být pro underground „rozhodující“ 
například kultura Karla Gotta, však 
Havel tehdy nedokázal vysvětlit. Jeho 
etablovanému pojetí kultury však 
odpovídá například jeho exprezi
dentský gratulační výrok: Gott je jako 
hora Říp. Je tu stále, i když se mění 
králové. Blahopřeji ti, Řípe.

Jestliže si Havel undergroundovou 
kulturu představoval jen jako líheň 
potlačených duchovních artefaktů 
sloužící k vylepšování pokleslého 
establishmentu, pak právě podobně 
unitaristickým až exploatačním mar
ketingovým způsobem používal zá
padní establishment undergroundo
vou kulturu. 

Dokladem Havlova hlubokého ne
pochopen í u nderg rou ndu bylo 
i tvrzení, že „druhá kultura“ je vyme
zena zcela vnějškově totalitním 
státem a nevychází z žádné filozfie. 
Jinými slovy, právě v tomto bodě je 
Václav Havel ve shodě se všemi totalis
tifikovanými kritikami undergroundu, 
které na sociální subverzivní „zjev“ 

nahlížely, jako by by neměl vlastní 
raison d’etre. Tvrzení o filozofické ab
senci alternativní kultury je dokla
dem, že Havel pravděpodobně nečetl 
ani Zprávu o třetím českém hudebním 
obrození, kterou Magor napsal v roce 
1975, rok po svém prvním propuštění 
z vězení. Respektive ji četl způsobem, 
jako kdyby ji nečetl, neboť i ve Zprávě 
jsou odkazy na americkou kontrakul
turu a nejrůznější alternativní posto
je a filozofie, které zosobňovali lidé 
jako Ed Sanders z newyorských The 
Fugs, Timothy Leary, Jefft Nuttall, 
Abbott „Abbie“ Hoffman aj. 

Václav Havel se navíc nezajímal o díla 
filozofů a sociologů kontrakultury, jako 
byl například Theodor Roszak, Charles 
A. Reich aj., ani o americké kritiky es
tablishmentu a te chno kratického sys
tému. Například Charles A. Reich, jeden 
z teoretiků kontrakultury, tvrdil, že 
rebelující mladí lidé se vyznačují krit
ickým „novým vědomím“, zaměřeným 
nejen proti všeobjímajícímu útlaku 
státního systému a konzumnímu typu 
společnosti, ale že jsou především ve
deni obnovou přirozených prvků lidské 
existence, jako je přírodní prostředí 
a duchovní život.

Pravděpodobně z důvodů unitárního 
pojetí systému, a tedy i kultury, byla 
Havlovi cizí i západní postmoderní 
myšlenka o radikální různorodosti či 
mnohočetnosti osamělých výhonků 
existujících bez jakékoliv kulturní 
jednoty, pro kterou se v umění a ve 
filozofii ujal pojem Jamese Joyce cha
osmos, vyjadřující proud Tělesného 
a Tvůrčího, který se rodí z chaosu. 

Není proto náhodné, že v souvis
losti s Havlovou kritikou alternativní 
kultury se v jeho textech neobjevují 
žádné kritické odkazy nejen na výše 
uvedené autory kontrakultury, kteří 
se objevovali v undergroundovém 
časopise Vokno (A. Hoffman, T. Leary, 
The Fugs...), ale ani na „postmoderní“ 
autory jako Lacan, Lyotard, Deleuze, 
Baudrillard aj., nemluvě o feminist
kách jako Kristeva. 

Jak symptomaticky napsal Manfred 
Frank na adresu posledně jmeno
vaných intelektuálů: v jejich anar
chismu je skryt náboj revoluční energie 
z roku 1968 a ve sváru mezi řádem 
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a chaosem stojí na straně chaosu, 
neboť jejich struktura je otevřená, 
schopná mnoha transformací a neusi
luje o formální ovládnutí jednotlivých 
událostí. 

Pro underground i význam slov jako 
„rok 1968“ nebo „šedesátá léta“ kono
toval spíše s kontrakulturními obsahy 
jako „svobodná zóna umění“, „seberea
lizace“, „duchovní poznání“, „pacifis
mus“ atd., zatímco pro skupinu předních 
chartistů stejná slova evokovala přede
vším vyvrcholení a ukončení „spole
čenského a kulturního obrodného 
procesu“.

Pokud budeme nahlížet na česko
slovenský underground v dobově 
kulturním kontextu 70. a 80. let právě 
jako na „chaosmos“, potom filozofické 
porozumění undergroundu je možno 
vést i prizmatem poznání toho, co se 
v tehdejší filozofii označovalo jako 
„struktura bez struktury“ či co se 
pokládalo za filozofický útok proti 
modernímu (metafyzickému) pojmu 
ovladatelnosti a systému.

Havel tudíž ani nemohl chápat Ma
gorovo polovážné přirovnání českého 
undergroundu k hnutím různých 
husitských „blouznivců a sektářů“. 
Teoretický i praktický radikalismus 
je subverzivní právě v tom, že útočí 
často na samotný systém, a proto se 
v závěru Zprávy Jirous dovolává slov 
táborského chiliasty Martina Húsky, 
že člověk věrný jest cennější než jakáko-
liv svátost.

Magorova idea undergroundu vy
cházela z poznatku, že systém nelze 
zevnitř změnit, a navíc jeho destruk
ce by zavedla underground do smr
telnému objetí se strukturami moci 
(Ivan M. Jirous: Zpráva o třetím českém 
hudebním obrození).

Postmoderně filozoficky řečeno, 
underground abdikoval na pojetí zá
padní metafyziky systému v pojmech 
ovládnutí. Abdikoval na západní po
jetí bytí jako prézens/přítomnost, kde 
se ovládá to, co je viditelné (prézent
ně přítomné) v tom, co „jest a jak jest“. 
Undergroundová svoboda, duchovní 
postoj či lidská důstojnost pramení 
spíše z něčeho nemetafyzického, hej
dánkovsky řečeno „nepředmětného“. 
Vyvěrá z toho, co je derridovsky po

znáno spíše víc nepřítomné v přítom
nosti než naopak přítomné v přítom
nosti, aby to mohlo být uchopitelné 
a manipulovatelné – tedy tradičně 
řečeno historické.

Underground nikdo a nikoho „ne
reprezentoval“ a nezastupoval. Byla 
to nepřítomně přítomná struktura 
a každý si dělal prostě své – na rozdíl 
například od „ortodoxie“ Charty 77, 
jejího „jádra“ a „zvykového práva“.

Suma sumárum: Havlova percepce 
undergroundu byla víceméně politic
ky i filozoficky dekontextualizovaná 
a spíše estetizovaná.

PoPis smrtelné diAgnózy 
ChArty A  Projekt „klín“  
v  AkCi „sAtAn“

Ačkoliv kulturní, filozofické i politické 
rozdíly mezi Chartou 77  a undergroun
dem byly značně tlumeny každodenní 
realitou totalitního režimu, postupem 
času začaly vyhřezávat více na povrch. 
Z undergroundového prostředí vzešel 
kupříkladu v roce 1986 ojedinělý, přes
to signifikantní protest proti „establiš
mentu Charty“. 

Signatář Charty 77 Ladislav Cerman 
napsal tehdejším mluvčím dva otevře

Usnesení o domovní prohlídce v souvislosti s šířením a tištěním časopisu Vokno, 5. 10. 1981
Zdroj: archiv autora
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né dopisy, ve kterých na jedné straně 
hodnotil její činnost pozitivně, na 
druhé straně jí ale mimo jiné vytýkal, 
že svou politikou balancovat v mezích 
vymezených oficiálními institucemi 
vlastně vyčerpala svoji funkční úlohu, 
takže by se měla Charta 77 zrušit pro-
hlášením, že splnila svou roli. A svůj 
podpis na protest veřejně odvolal 
(Informace o Chartě 77, 1986, č. 10).

Ačkoliv nelze naivně, determinis
ticky a hlavně s dějinnou lineárností 
tvrdit, že historický vývoj dal tomuto 

neznámému undergroundovému so
litérovi za pravdu, neboť Charta 77 
skutečně po klopýtání za chaotickým 
vývojem a následné agónii byla nuce
na svou činnost v roce 1992 ukončit 
s konstatováním, že dohrála svou 
historickou úlohu. Undergroundový 
signatář přesto velice přesně charak
terizoval její smrtelnou diagnózu, 
která spočívala v tom, že Charta 77 
se programově snažila „balancovat 
v mezích“ vymezených oficiálními 
institucemi a tím de facto brala sys

tém vážněji a statičtěji nejen než po
stupně se emancipující a dynamizu
jící občanská společnost a  její 
„radikální“ signatáři, ale dokonce než 
režim sám. 

Tehdejší mluvčí Martin Palouš, 
Anna Šabatová a Jan Štern odpově
děli signatáři z undergroundového 
prostředí přesně v duchu chartistic
ké dogmatiky. Podle nich jsou Cer
manovy teze příliš „radikální“, tudíž  
nejsou ani životné, nemají smysl pro 
skutečnost a ani se neřídí patočkov
skou zásadou, že pravda má nás, 
a nikoliv my ji (Informace o Chartě 77, 
1986, č. 10). Že by se Patočka ve své 
politické právní filozofii založené na 
loajalitě k totalitnímu systému mohl 
zásadním způsobem mýlit, bylo a do
sud i je pro mnohé chartisty něco 
nepředstavitelného.

O pár měsíců později jeden z před
ních aktivistů undergroundu Fran
tišek Stárek, zvaný Čunas, inicioval 
kritický Dopis 40 signatářů Charty 77, 
ve kterém poukazoval například na 
centralizaci v Chartě, na malou mož
nost mladší generace podílet se na 
její činnosti, a to v důsledku jejích 
ideologických struktur, zavedeného 
zvykového práva a ustanovení jejího 
„aktivního jádra“. (Informace o Char-
tě 77, 1987, č. 10). V nedávném roz
hovoru pro Guerilla Records tehdej
ší počin charakterizoval slovy, že 
underground stál nejen mimo „nor
mální společnost“, ale i v Chartě se 
muselo bojovat za vlastní generační 
názory a postoje. To byla celá oblast 
boje mladých zvenku proti establiš-
mentu Charty, protože i Charta měla 
své zkostnatělé mechanismy (Slovo má 
Čuňas).

František Stárek přiznává, že až do 
zmiňovaného dopisu si nejen on, ale 
i mnozí signatáři naivně mysleli, že 
deklarovanou „loajalitu“ Char ty 77 
z tohoto společenství nebere nikdo 
vážně. Avšak následná reakce po 
zveřejnění jejich kritického dopisu 
a především obviňovaní autora dopi
su z „radikalismu“ mu odhalilo, že se 
mýlil.

Zjevných rozporů mezi undergroun
dem a Chartou 77 se snažila využít 
i Státní bezpečnost v rámci celostát

Záznam ze součinnostního jednání v akci SATAN, 20.12. 1988  Zdroj: ABS
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ního projektu „Klín“, který se podle 
Pavla Žáčka dá datovat od 24. června 
1987 a jehož cíl spočíval v zamezení 
programového sjednocení protisocialis
tických elementů (Pavel Žáček: Celo
státní projekt „KLÍN“).

V Archivu bezpečnostních složek, 
ve fondu A 34/1, inv. jedn. 1046 B, se 
nacházejí například Záznamy ze sou
činnostních jednání v akci SataN (Satan 
bylo krycí jméno pro „nepřátelskou 
osobu“ Františka Stárka), kde se dne 
25. 10. 1988 například uvádí, že v rám-
ci akce „Klín“ jde zejména o prohloube
ní rozporů mezi CH77 a undergroundem.

Státní bezpečnost po zatčení Ivana 
Martina Jirouse a před zatčením 
Františka Stárka na následném jed-
nání 26. 1. 1989 uváděla: Objekt akce 
SataN má v současné době určité fi
nanční potíže, způsobené m.j. tím, že 
Petruška Šustrová (akce HROCH) pre
feruje finanční podporu pro Revolver 
Revue na úkor VOKNa a VOKNOVIN. 
Stárek se snaží nedostatek finančních 
prostředků nahradit prodejem tzv. 
bestselerů, které hodlá vydávat sami
zdatovým způsobem. K tomu dosud 
nepřikročil, neboť má potíže s technic
kým vybavením. Domnívá se, že cenu 
Jana Palacha, která mu byla přislíbena 
ze zahraničí za vydávání samizdatů, 
dostane na zásah CH77, zejména Vác
lava Havla, Eva KaNtURKOVÁ. Na 
základě této domněnky pokračuje StÁ
REK ve shromažďování z jeho hlediska 
kompromitujících údajů k CH77. Sou
časnou situaci, kdy vznikly určité roz
pory mezi StÁRKEM a CH77 by bylo 
možné z našeho hlediska využít k pro
sazení našich záměrů, kdy zejména za 
využití Egona BONDYHO (Zbyněk Fišer) 
by se mělo urychlit vydávání připravo
vaného levicového samizdatu „SaDO 
MaSO“. 

I po zatčení Stárka složky Státní 
bezpečnosti 29. 3. 1989 pokračovaly 
po stejné linii: V souladu se záměry 
celostátního projektu KLÍN je potřeba 
vznikající rozpory prohlubovat a dle 
našich možností je posilovat s cílem vy
užít tzv. undergroundového hnutí vytvo
řením určité protiváhy některých skupin 
vycházejících přímo z CH77. StB ale 
nerozuměla undergroundové struktu-
ře, a proto se ji snažila „organizovat“, 

jako by se jednalo o politickou stranu: 
Neformálně vedoucí úlohu po odsouze
ném JIROUSOVI – MaGOROVI a zadrže
ném StÁRKOVI – ČUNaSOVI by měl 
převzít Egon BONDY. 

V posledním dosud nalezeném zá-
pisu ze součinnostních jednání v akci 
„Satan“ dne 24. 4. 1989 se konstatuje: 
Podle neprověřených poznatků jsou 
připravovány na prvomájovou oslavu 
plakáty na podporu Jirouse, Stárka 
a Havla. Pro nejbližší období je nutné 
prohlubovat v nepřátelském prostředí 
undergroundu názor, že na „odrovnání“ 
StÁRKa má největší podíl seskupení 
CH77.

Jak dokládá i poslední zpráva o akci 
na podporu Jirouse, Stárka a Havla, 
snahy Státní bezpečnosti se míjely 
účinkem, nemluvě o fantasmagoric-
ké představě, že by fabulátor Egon 
Bondy, který byl i v letech 1985–1989 
spolupracovníkem Státní bezpečnos-
ti s krycím jménem „Oskar“, mohl 
převzít v undergroundu „vedoucí 
úlohu“ a vydávat levicový časopis 
SaDOMaSO, který ve skutečnosti do 
roku 1986 vydával Čaroděj, jeden 
z nejvýraznějších ideových propagá-
torů západní kontrakultury Vokna od 
druhé poloviny 80. let.

JAk přežít v  šílené 
společnosti – politikA  
identity šílenství

Pokud by se měla zkoumat faktogra-
fická historie undergroundu v duchu 
19. století, tedy „jak to bylo“, potom se 
neukrývá v archivech represivních 
složek státu (policie nebo Státní bez-
pečnost), ale spíše v archivech psy-
chiatrických ústavů a klinik a v orál-
ní historii zachycující psychogeo-    
grafické právo na jinakost a v příbě-
zích ukazujících, proč bylo nezbytné 
být v otupující sociální normalitě 
„nenormální“.

I občanská jména jako by platila 
jen při nutnosti užití občanských 
průkazů, zatímco ve světě druhé 
kultury platily podivné přezdívky – 
Magor, Čuňas, DG Šárka, Svině, Sta-
rej, Kocour, Skalák, Bovi, Váňa, Kába, 
Dino, Hendrix, Londýn atd.

Zcela okrajově ale i policejní archi-
vy potvrzují queer identitu under-
groundu. Ve vyšetřovacím dokumen-
tu nazvaném příznačně Informace ke 
srazu „vlasatců“, který se uskutečnil  
21. února 1976 v místní restauraci v obci 
Bojanovice, náčelník odboru vyšetřo-
vání VB pplk. JUDr. Vítek popisuje  

Zbyněk Fišer (Egon Bondy, vpravo) a Čaroděj objektivem StB Foto: ABS 

forum.indd   129 3/27/12   12:52 PM



130 2012/01 paměť a dějiny  

fórum

11 osob (I. Jirous, Z. Fišer, M. Hlavsa, 
S. Karásek, P. Zajíček a další), které 
vzal prokurátor do vazby a vzhledem 
k jejich queer charakteristikám je 
doporučuje vyšetřit znalci na zkoumá-
ní duševního stavu, neboť všichni za
držení nejenže byli osvobozeni z vojen-
ské služby ze zdravotních důvodů či 
vymazáni z vojenské evidence, ale jak 
se ve zprávě neustále opakuje, léčí se 
na psychiatrické klinice Horní Beřkovi-
ce, pod psychiatrickým dohledem, léčí 
se u psychiatra OÚNZ Praha- západ, 
hospitalizován pro duševní potíže, opa-
kovaně léčen v Bohnicích, nevoják trpí 
depresivními stavy atd.

Politika psychiatrické identity byla 
v undergroundu založena na osvoje
ní si jednoduché strategie: jestliže je 
nonkonformní jedinec tzv. zdravou 

společností definován jako „úchylný, 
divný, šílený, jiný a nemocný“, potom 
je třeba si osvojit strategii totálního 
„magora“. Nomen omen undergroun
du byl Magor – civilním jménem Ivan 
Martin Jirous.

Underground tak zcela spontánně 
přehodnotil antipsychiatrickou de
finici psychického onemocnění (schi
zofrenie) doktora R. D. Lainga tím, 
že si dobrovolně osvojil „nemoc“ jako 
obrané chování člověka – aby mohl 
žít za podmínek, které nejsou k životu 
(Kathleen Taylorová: Brainwashing).

Politická filozofie undergroundo
vých „magorů“ byla přímočará: jest
liže je společnost ve svém sebezřek
nutí být společností „svobodných 
bytostí“ vlákána do pasti odlidštění 
a zkurvení hodnot ve světě konzumní 

společnosti, pak se tím sama stává de 
facto šílená, a potom je svoboda mož
ná právě jako programové šílenství 
(Ivan M. Jirous: Zpráva o třetím českém 
hudebním obrození).

Kolektivní šílenství navíc už dávno 
ztratilo dobovou masku zvířete, ani
mality a malých vězeňských nebo 
psychiatrických klecí, protože bylo 
nahrazeno racionalitou sociálního 
inženýrství v podobě ostnatého drá
tu na hranicích států, nabitého elek
trickým proudem, nebo zamřížova
nými okny kliniky „ochraňující“ ty, 
kteří se rozhodli utéct za hranice 
„normality“ a „konformity“. 

Tento text je úryvkem  
z dosud nepublikované práce  
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