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Vytvoř si systém, nebo
tě zotročí systém jiného
Jak definovat československý underground

M i r e k V o drá žka

Text o československém undergroundu mapuje důležité inspirativní a iniciační
kontrakulturní zdroje. Na pojmu „systém“, který odkazoval ke svému protikladu
– chaosu –, ilustruje důležitou sebevymezovací strategii, kterou underground
používal ve svém kulturním a společenském protestu. Zpochybňuje zavedený názor
o apolitičnosti undergroundu, na druhé straně jeho političnost (subpolitičnost)
dává do kontextu strategie avantgardních uměleckých hnutí jako „výtržnictví“,
které v hlubším smyslu nabourává hegemonistické pojetí systému.
Zrození kontrakultury
Pokud se hovoří o undergroundu, potom to, co je vyřčeno, závisí na něčem
jiném, než je ono samo.1 Porozumět československému undergroundovému
hnutí, které zahrnovalo společenství
mladých lidí z celé republiky, a příčinám vzniku „druhé kultury“ je tudíž
nemožné bez toho, o čem se nehovoří
– bez teorie systému.
Problematika společnosti jako systému se dostala do popředí zejména
v 19. a v první polovině 20. století.
Tento koncept vycházel obecně z hegemonistického a normativního pojetí
systémů v protikladu k chaosu.2 Systém
označoval složitý celek, v němž probíhají komplikované procesy, jejichž
smyslem je dosahovat společenské
stability a rovnováhy. V marxistických totalitních režimech struktura
společenského systému byla navíc zre-

dukována na organický souhrn všech
vztahů mezi lidmi, kolektivy a třídami,
kde společnost je rozpornou jednotou
a rozhodující jsou výrobní vztahy.3 Důležité byly sociální struktury a revoluční změny, nikoliv člověk, který byl
v důsledku svého determinovaného zespolečenštění v podstatě anihilován.
Teprve koncem 60. let východoevropská „revizionistická“ marxistická sociologie a filozofie krátce tematizovala
nesystémový prvek „problém člověka“
a jeho „subjektivitu“. Věhlasnou se v té
době stala například studie o problematice člověka a světa od filozofa
Karla Kosíka – Dialektika konkrétního.4
Jestliže se podle Marxe společnost
neskládá z individuí, ale vyjadřuje
především souhrn výrobních vztahů
a sociálních poměrů, pak undergroundové hnutí rozvíjelo antisystémovou
duchovní tradici, založenou na individualistickém způsobu myšlení a stylu

života. Teoretik „kontrakultury“ Theodore Roszak zdroj této antisystémové
rezistence spatřoval v bouřlivé umělecké explozi založené romantickým
hnutím.5
Theodore Roszak jako první použil
pojem kontrakultura pro „sociální
dis identství“ a popularizoval ho ve
své knize Vytváření kontrakultury 6
z roku 1969. V ní zároveň jako jeden
z prvních ref lektoval subpolitiku
antimaterialistického hnutí mladých
lidí a minoritních skupin v americké
a evropské společnosti, která byla výrazem opozice proti mainstreamové
kultuře, technokratickému systému
a mocenskému mýtu objektivního
vědomí a vědy. V souvislosti s dobovými ekonomickými, sociologickými
a politologickými reflexemi rozvíjel
a navazoval na myšlenky básníků
a vizionářů, jako byli T. S. Eliot reflektující duchovní krizi moderní zá-

1	DREYFUS, Hubert L. – RABINOW, Paul: Michel Foucault – za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Herrmann & synové, Praha 2002,
s. 114.
2	PURŠOVÁ, Jana: Vývoj systémových teorií společnosti. Ke kritice buržoazní filozofie a sociologie. Academia, Praha 1984, s. 47.
3	Tamtéž, s. 57.
4	KOSÍK, Karel: Dialektika konkrétního. Studie o problematice člověka a světa. Academia, Praha 1966.
5	ROSZAK, Theodore: Kde končí pustina. Politika transcendence v postindustriální společnosti. Prostor, Praha 2005.
6

TÝŽ: The Making of a Counter Culture. Anchor Books, New York 1969.
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Předsunutý systém
včasného varování

padní civilizace nebo William Blake.
V nové kultuře mladých lidí reflektoval
psychedelickou zkušenost, zájem o východní nauky, například zen, a jejich
alternativní politickou angažovanost.
Podle něho programové vyřazení se
ze společnosti, sexuální emancipace
nebo užívání drog byly součástí „psychického osvobození utiskovaného“.

Elektrifikovaný rockový mozek
Pro vývoj kontrakultury bylo důležité
zejména hnutí beat generation a hip
pies. Zatímco „beats“ vyjadřovali
v 50. letech své pesimistické znechucení nad pokrytectvím, komercionalizací
a materialismem, hippies v 60. letech
zdůrazňovali svou vírou v pravdu, mír
a lásku „morální odmítnutí zavedené
společnosti“.7
Když Státní bezpečnost začala
v roce 1975 sledovat aktivisty undergroundu, což vyústilo ve známé soudní
procesy v červenci 1976 v Plzni a září
téhož roku v Praze,8 ve svých záznamech o setkání mladých lidí psala jako
o soustředění hippies.
Antropolog Filip Pospíšil a historik Petr Blažek v knize Vraťte nám
vlasy!9 připomínají, že v souvislosti
s novým západním populárním rockovým hudebním stylem se u nás
objevoval i specifický typ subkultury.
Protektorátní potápky byly příznivci
jazzu podobně jako pováleční páskové
a s objevem rock’n’rollu přišly v druhé
polovině 60. let máničky. Podle autorů
šlo o mocenský střet symbolizovaný
zápasem o vliv nad vkusem a módou.
Rozdíl mezi subkulturou válečnou
a poválečnou a mezi kontrakulturou
70. a 80. let je zjevný: zatímco subkultury sice mají problémy se systémem,

Titulní list knihy Theodora Roszaka, v níž je
poprvé použit termín „kontrakultura“
Foto: archiv autora

explicitně ho nezpochybňují. Kontrakultura naopak zavedený systém zpochybňuje, a to nejen v otázce vkusu,
ale i v pohledu na umění, politiku,
společenský pokrok, autoritu, techno-racionalitu a smysl lidské existence.
Roszak hovoří o politice transcendence.10 Elektrifikovaná rocková hudba
jako nové médium vytvořila svým hudebním stylem globální síť, která má
do značné míry charakter naší centrální
nervové soustavy.11 Revoluční logika
„elektrických médií“ vytvořila zvláštní
hudební struktury a filozofickou symbolikou se stala hlučná „zpětná vazba“
jako dialog elektrického hudebního
přístroje s jeho prostředím. Tento
dialog zároveň oznamoval i konec
linearity předcházejícího věku.

Přestože západní teoretici systému
nepropadli marxistickému totalitnímu pojetí vědy, do centra pozornosti
se dostala například kritika tzv. systémové analýzy, která byla založena
na propojování stále většího počtu
odborníků, takže na reformu vzdělávacího systému se nahlíželo jako na
plánování dopravy člověka na Měsíc.
Západní intelektuálové byli vnímavější k novému hnutí založenému na
zpochybňování systému a zejména
na kritice technokratické politiky
a instr um entálního rozumového
způsobu myšlení. Například příznivec
kontrakultury a jeden z hlavních představitelů Frankfurtské školy, sociolog
Herbert Marcuse označoval systém,
který stvrzuje hodnoty vládnoucích
a mocných ve společnosti, pojmem
„afirmativní kultura“.
Zmiňovaná škola navíc svou teorií
spoluutvářela – zejména v USA – kritický pohled na systém. Ať to byl Herbert
Marcuse, který v polovině 60. let publikoval bestseller Jednorozměrný člověk
(One-Dimensional Man, 1964) a esej
Represivní tolerance (Represive Tolerance, 1965), psycholog Erich F romm,
který se stal známý studií Strach ze
svobody (Escape from Freedom, 1941),
nebo filozof Theodor Adorno poukazující na americký rasismus a latentní antisemitismus v rodinách, který
vycházel z autoritářské osobnosti,
všichni jmenovaní hovořili o soumraku autentického subjektu, neboť
zodpovědnost za podobu našich životů
má systém – suma všech institucí.12
Politolog Daniel Bell, inspirován
Susan Sontagovou, spatřoval v hnu-

7	McCLEARY, John Bassett: Hippie slovník. Kulturní encyklopedie (a frazeikon) 60. a 70. let 20. století. Volvox Globator – Levné knihy,
Praha 2010.
8	MACHOVEC, Martin – NAVRÁTIL, Pavel – STÁREK ČUŇAS, František (eds.): „Hnědá kniha“ o procesech s českým undergroundem. ÚSTR,
Praha 2012.
9	POSPÍŠIL, Filip – BLAŽEK, Petr: Vraťte nám vlasy! První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu. Studie a edice
dokumentů. Academia, Praha 2010, s. 28.
10	ROSZAK, Theodore: Kde končí pustina.
11

McLUHAN, Marshall: Jak rozumět médiím. Extenze člověka. Odeon, Praha 1991, s. 320.

12	VALENTA, Martin: Revoluce na pořadu dne. Kritická teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém protestním levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakci Rudé armády a německé straně Zelených: diskursivní analýza. ÚSTR – Matfyzpress, Praha 2011, s. 125.
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tí budoucí kulturu postindustriální
společnosti vyznačující se antiintelektuální „novou senzibilitou“ 13 – například touhou po hlučnosti, 14 uvolněnou sexualitou a setřením hranic
mezi uměním, životem a politikou.
Podle něho dostala na konci 60. let
nová senzibilita své definitivní jméno
a ideologii v podobě kontrakultury,15
která fungovala jako „předsunutý
systém včasného varování“.16
Nová senzibilita byla prezentována
jako vysvobození smyslů ze spárů racionalismu, kdy důležité jsou dionýské tělesné pocity, vjemy a abstraktní
rovina vnímání, tedy to, co slyšíme,
chutnáme, cítíme, hmatáme, nikoliv
nastřádaná ideová výbava v hlavě.17
Sociální vědec Charles A. Reich
přiznal kontrakultuře novou lidskost
a nový typ vědomí emancipující se od
pokrytectví otců, korporativní a konzumní společnosti, která představovala splynutí s politickou mocí státu.
Podle jednoho z nejvlivnějších auto
rů 60. let, sociálního myslitele Normana O. Browna, který napsal knihu
Láska je tělo (Love’s Body, 1966), stejně
jako podle Daniela Bella bylo-li něco
schopno narušit stávající systém,
pak to byla dynamika kontrakultury odmítající kapitalistický „odklad
uspokojování tužeb“, a to z důvodu
aktuální potřeby osobní svobody
a extrémních tělesných prožitků.
Zpěvačka Janis Joplin tuto dionýskou
potřebu charakterizovala lapidárně,
když vysvětlovala rozdíl mezi hippies
a beatniky: Beatnici nevěří, že se věci
zlepší, a říkají: „K čertu s tím, zfetuj se
a užij si“.18

Citlivost v temnotě systému
Součástí této „nové citlivosti“ k jakémukoli druhu odcizení byla na
Západě i kontrakulturní politika
těla prezentovaná v 60. letech nejen
bojem za práva žen, ale zejména zpochybněním dyády příroda/kultura,
kdy feministky začaly poukazovat na
schopnost našeho těla klást odpor vůči
kulturnímu formování.19 Podle filozofky
a spisovatelky Hélène Cixous kulturně
podzemní aktivita žen spočívala v podrývání koncepčního základu starobylé
kultury – ženy pojímala jako krtky
hloubící chodbu v temnotě.20
Feministky zásadním způsobem
rozšířily antisystémové pojetí kontrakultury, protože v kultuře spatřovaly
symbolický autoritářský zákon otce,
tedy univerzální organizující princip,
který potlačoval prvotní libidinální či
tzv. sémiotický vztah k tělu, zejména
ženskému. Libidinální politika těla21
proto spočívala v subverzivním narušování „symbolického otcovského
zákona“.
V druhé polovině 20. století se tak
prostřednictvím „nové senzibility“,
umění a kritického myšlení stává
„systém“ označením či zkratkou pro
institucionální zotročování a moc
bez kontroly. Systém znehodnocuje
lidskou tělesnost, komunikaci, existenci člověka a přírodu za pomoci mechanické, organické nebo technické
manipulace světa. Jak zdůrazňují
poststrukturalisté, systém je v rovině politiky souhlasu (oživované dnes
současnými historiky „revizionisty“,
jako je Michal Pullmann) považován

za součást donucovacího procesu individualizace.22
Mezi populárními uměleckými díly
nebo událostmi, které korespondovaly
s kritikou systému, byl v období globální kontrakultury a husákovské
normalizace například román amerického spisovatele beat generation
Kena Keseyho Vyhoďme ho z kola ven
(One Flew Over the Cuckoo’s Nest)
z roku 1962, nezávislý filmový snímek
Bezstarostná jízda (Easy Rider) z roku
1969, hudební festival Woodstock konaný ve stejném roce nebo album The
Wall skupiny Pink Floyd z roku 1979.
Jednou z populárních tezí kontrakultury se stal požadavek vizionářského umělce Williama Blakea: Musím
vytvořit systém, nebo mě zotročí systém
jiného.23 Básník Allen Ginsberg ve své
básni Kvílení (Howl, 1955) prezentuje systém jako Molocha – biblickou
modlu nenasytného kolosu, jehož mysl
je ryzí mašinérie.24 A byl to Ginsberg,
který ke druhému albu proslavené
amer ické podzemní skupiny T he
Fugs z roku 1966, jež se dotýkalo
tabu sociáln ího života – drog, sexu,
vulgárního jazyka a politiky – napsal:
Válka na všech frontách. Průlom do
Šedé hmoty, říká Burroughs – a myslí
tím Mozek. Totální útok na Kulturu,
říká Ed Sanders. Spojené státy se rozpadaly vejpůl. Na jedné straně jsou ti,
co milují s očima otevřenýma, možná
kouří trávu & možná berou LSD & noří
se do svého nitra, hledají Osobního
Boha, kterého Americe prorokoval Walt
Whitman.25 Když bude o jedenáct let
později Ivan Martin Jirous na konci
své Zprávy o třetím českém hudebním

13	BELL, Daniel: Kulturní rozpory kapitalismu. Sociologické nakladatelství, Praha 1999, s. 138.
14	ATTALI, Jacques: Noise. The Political Economy of Music. University of Minnesota Press, Minneapolis 1985.
15

Tamtéž, s. 150.

16	ROSZAK, Theodore: Co se stalo s kontrakulturou. Vokno – časopis pro druhou a jinou kulturu, 1990, č. 17, s. 105.
17	BELL, Daniel: Kulturní rozpory kapitalismu, s. 139.
18	VANĚK, Miroslav: Byl to jenom rock’n’roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Academia, Praha 2010, s. 108.
19	NAGL-DOCEKAL, Herta: Feministická filozofie. Výsledky, problémy, perspektivy. Sociologické nakladatelství, Praha 2007, s. 94.
20	MORRISOVÁ, Pam: Literatura a feminismus. Host, Brno 2000, s. 139.
21	BUTLER, Judith: Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity. Aspekt, Bratislava 2003, s. 114.
22	SHAPIRO, Ian: Útěk před realitou v humanitních vědách. Karolinum, Praha 2006, s. 32.
23	BLAKE, William: Napíšu básně kytkám na listy. Československý spisovatel, Praha 1981, s. 167.
24	GINSBERG, Allen: Kvílení. Odeon, Praha 1990, s. 43–44.
25	HANÁK, Ondřej: Hippies. Slepé rameno mrtvé řeky. Argo, Praha 1992, s. 126.
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Tři ukázky z difamačního televizního dokumentu Československé televize o undergroundu

obrození definovat underground, použije z uvedené desky identická slova: Ed Sanders z newyorských Fugs to
formuloval jasně, když ohlásil „totální
útok na kulturu.“ 26 Po odsouzení sedmi
aktivistů undergroundu v roce 1976
v souvislosti s tzv. případem Plastic
People připravila Československá
televize v následujícím roce propagandistický dokumentární hudební
film, v němž byli aktivisté představeni
jako narkomani, alkoholici a výtržníci. Jeho název Atentát na kulturu 27
odkazoval nejen na stejnojmenný text
písně Milana Knížáka, ale i na Eda
Sanderse.

Jiná estetika, etika
a svébytnost
Československý koncept druhé kultury byl výrazem dobové, subpolitické výzvy kriticky se vymezující
vůči totalitnímu systému a zejména
jeho moderní formě společenské racionality, jejím totalizujícím účinkům
a služebné, oficiální, první kultuře.
By ť druhá kultura přímo nenavazovala na feminismus, přesto se
vyznačovala dionýskou subverzivní
politikou těla, která narušovala i generační symbolický systém otců. Také
undergroundová kultura se vyznačovala „novou senzibilitou“. Je omyl se

domnívat, že předpokladem druhé
kultury byla existence první kultury.
Slovo „druhá“ zosobňovalo především
dva aspekty kultury – vlastní svébytný
svět a jinou estetiku a etiku: Underground je hnutí, které vytváří stranou
zavedené společnosti vlastní svébytný
svět s jiným vnitřním nábojem, jinou estetikou a v důsledku toho i jinou etikou.28
Prvním subpolitickým činem mladých
lidí v undergroundu byl i rozchod s levicově nebo autoritativně orientovanými rodiči.
Ve stejném období, kdy samizdatem
vyšla Jirousova Zpráva, napsal hudební
publicista a spolupracovník Jazzové
sekce Josef Vlček samizdatový text
Epitaf undergroundu, ve kterém zhodnotil desetiletou západní undergroundovou kulturu jako naprosto neorganizované a spontánní hnutí mládeže se
snahou o vytvoření generační kultury na
bázi písně jako nejvhodnějšího prostředku komunikace. Na rozdíl od moderních hnutí, která měla své teoretiky,
každý umělec v undergroundu je tak
trochu sám sobě teoretikem.
Jirousova definice undergroundu
jako duchovního postoje byla inspirována americkou kontrakulturou.
Proto odmítal zúženou estetizovanou definici undergroundu, kterou
se svou skupinou Aktual prezentoval
výtvarník a hudebník Milan Knížák

Foto: archiv autora

nebo Vladimír Merta,29 který underground spojoval s hudebním stylem
stejně jako publicista Josef Vlček. To
byl důležitý rozdíl mezi dvěma různými definicemi undergroundu. Nešlo
o to „hrát“ underground, ale „být“
v undergroundu.
Martin Jirous ve Zprávě periodizoval
český underground na „mytologický“
(před rokem 1968) a „kulturně sociologický“ (po roce 1969), který spojuje
s normalizačními represemi proti
rockové hudbě. Podle něj se teprve
tehdy stalo toto hnutí undergroundem
„v pravém smyslu tohoto slova“, jak
o něm hovořili představitelé kontrakultury Ed Sanders, Timothy Leary,
Allen Ginsberg a další.

Horké tělo undergroundu
Označení „my tologický “30 underground je poněkud zavádějící. Už před
okupací v srpnu 1968 se underground
vyznačoval novou senzibilitou, subverzivní dionýskou politikou těla,
potřebou osobní svobody a extrémních tělesných prožitků. Nešlo jen
o zdůrazňování psychedelické zkušenosti, ale o nový typ emocí, který
produkovala rocková hudba. Tato
„rockabilita“ se stala součástí kontrakulturního odmítnutí „odkladu
uspokojování tužeb“.

26	JIROUS, Ivan Martin: Zpráva o třetím českém hudebním obrození. In: TÝŽ: Magorův zápisník (ed. Michael Špirit). Torst, Praha 1997,
s. 196.
27 Atentát na kulturu. Dokument Československé televize, 1977, 25 minut, režie Ladislav Chocholoušek.
28 JIROUS, Ivan Martin: Zpráva o třetím českém hudebním obrození, s. 175.
29	MERTA, Vladimír: Čtvrté hudební obrození. Příspěvek k typologii jednoho ne-bydlení. In: ELŠÍKOVÁ, Monika (ed.): Aby radost nezmizela. Pocta Magorovi. Monika Vadasová-Elšíková, Praha 2011, s. 100–118.
30	JIROUS, Ivan Martin: Zpráva o třetím českém hudebním obrození, s. 174.
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Ivan Martin Jirous – Magor, léto 1980, Stará
Říše
Foto: archiv autora

Ne náhodou hovořil Magor oproti
technicistní „mrtvolné“31 kulturní tě
lesnosti o autenticky „horkém těle“
undergroundu. Jirous ale musel – po
dle vlastních slov – nejdřív překonat
vlastní pocit kulturního elitářství.
Teprve následně se mohl identifiko
vat s Lautréamontovým výrokem,
že umění budou dělat jednou všichni,32
který znamenal kontrakulturní „de
mokratizaci geniality“ a který vychá
zel i ze sdíleného životního pocitu
subkulturní pospolitosti stavící se
proti kulturnímu elitářství většiny
společnosti.
Podílet se na uměleckém dění zna
menalo v rámci kontrakultury „napl
nit“ svou osobnost,33 a to bez ohledu

na nejrůznější umělecké nedostatky.
Poté, co Magor v únoru 1975 samiz
datem rozšířil svou Zprávu o třetím
českém hudebním obrození, zareago
val na ni v dubnu osobním dopisem
Milan Knížák.34 Přestože člen skupiny
A ktual byl deníkem Rudé právo sám
nevybíravě dehonestován jako umě
lec, který ustrnul na mentální úrovni
puberty,35 v dopise v duchu kulturní
ho elitářství dehonestoval radikální
demokratizaci druhé kultury jako
„podzemní maloměšťáctví“ a „zama
térizování první kultury“ a opovrho
val autentičností undergroundového
společenství. Pro II. festival druhé
kultury, který se uskutečnil v roce
1976 v Bojanovicích, zaslal pouze
magnetofonovou nahrávku s textem:
Kvůli pospolitosti seru na pospolitost.36
Jeho dopis – v undergroundu hojně
diskutovaný a obecně odmítaný –
byl kritizován nejen pro iracionální
a osobní invektivy vůči autoru Zprávy, ale především kvůli tomu, jakým
způsobem vytěsnil problém totalitního
systému a represivní povahy Husá
kovy normalizace, neboť v textu není
jediné slovo o politice nebo režimu.
Knížákova „apolitičnost“ byla čás
tečně vysvětlována jeho opatrností
– byl stále v tříleté podmínce. V roce
1973 ho soud v Tachově odsoudil za
poškozování zájmů republiky v cizině
a rozsudek byl zrušen teprve v květ
nu 1975 amnest ií prezidenta Husáka.
Z větší části byla jeho „apolitičnost“
důsledkem estetizované a elitářské
definice umění. V roce 1978 sice sig
noval dopis na podporu osvobození
uvězněného Jirouse, 25. ledna 1979
ho ale odvolal dopisem adresovaným

generálnímu prokurátorovi. I tato ex
plicitní distance od undergroundu mu
následně dopomohla k povolení dlou
hodobého pobytu v NSR (r. 1979 odjel
na roční studijní pobyt na Umělecké
akademii Dada v Západním Berlíně).37
Komunistický režim dokázal dife
rencovat mezi uměleckou nonkon
formitou a kontrakulturou, která en
bloc odmítala nejen oficiální či první
kulturu, ale především systém, ve
kterém se uplatňovala všudypřítom
ná moc kontroly, honba za společen
ským postavením, materialistickými
hodnotami a osobní kariérou včetně
umělecké. Knížákovo distancování se
od druhé kultury a následný souhlas
ze strany režimu ve věci jeho dlouho
dobého uměleckého pobytu v NSR jsou
toho ilustrativním příkladem.
Rozdíl mezi esteticko-elitářským
pojetím umění a undergroundu, kte
rý prezentoval umělec Milan Knížák,
a subpolitickým pojetím, které pro
sazoval teoretik umění Ivan Martin
Jirous, napomáhal definovat a formo
vat underground nejen zevnitř, ale
i zvenčí, neboť systém ohrožovala víc
kontrakultura než umělecké nonkon
formní elitářství.
Přední čeští intelektuálové stojící
mimo establishment se zpočátku
stavěli k uvolnění, které zosobňovala
kontrakultura, zdrženlivě nebo přímo
odmítavě. Jan Patočka ho považoval
stejně jako happening za démonickou
dimenzi a orgiasmus v nových formách.38 Teprve později, s jeho zájmem
o přirozený projev mladých lidí, došlo
ke sblížení s undergroundem.39 Profesor
Václav Černý považoval underground
za formu světového společenského

31 Tamtéž, s. 193.
32 Tamtéž, s. 192.
33	BELL, Daniel: Kulturní rozpory kapitalismu, s. 142.
34	KNIŽÁK, Milan: Dopis Magorovi, v Praze v dubnu 1975, samizdat.
35	DOLEŽAL, Václav: Homo insapiens aneb Mnoho povyku pro nic a za nic. Rudé právo, 21. 4. 1973, s. 2.
36	KNIŽÁK, Milan: Cestopis III (Československo). Září 1974 – březen 1977, s. 8, samizdat.
37	
A BS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (MV-KR), svazek prověřované osoby vedený na Milana Knížáka, reg. č.
30277, a. č. 718731 MV, krycí jméno „Aktuál“.
38	PATOČKA, Jan: Kacířské eseje o filosofii dějin. Academia, Praha 1990, s. 121.
39	
Fenomén underground. Vždy o krok napřed – Příběh Jiřího Němce, filozofa českého undergroundu. Jeden z dílů dokumentárního seriálu
České televize z let 2012–2014 (konkrétně tento díl je z roku 2014), 52 minut – viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635
-fenomen-underground/412235100221007-vzdy-o-krok-napred/ (citováno k 22. 2. 2015).
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protestu a moment smrtelného nebezpečí pro naši kulturu. Tito intelektuálové si neuvědomovali, že druhá
kultura se stala – slovy německého
sociologa Ulricha Becka – součástí
globální dobové kategoriální změny politiky a renesance politické subjektivity,
kdy se to, co bylo v systému chápáno
jako nepolitické, začalo stávat politickým. Změna přinesla celou řadu různých občanských aktivit, které vyšly
z chaosu jako nulového stavu naprosté
neorganizovanosti 40 a povstaly proti
systému. Tím vyvrátily jeho teorii,
která zkoumá společnost nezávisle na
subjektu. Tyto aktivity vyšly zezdola
a proti samospasitelným elitám.

Jebu levici – subpolitické povstání
kontrakultury
Underground se tak stal součástí neinstitucionalizované renesance politiky,
pro kterou bylo charakteristické, že
potřeba individualizace se vrací zpět
do společnosti. Stal se povstáním nejen proti afirmativní či první kultuře,
ale především proti systému. Tito
„kutilové na sobě samých“ a ve svém
světě odmítli být nositeli rolí jednoduché, oficiální kultury a industriální
společnosti, která předpokládá funkcionalismus systému. 41
Z tohoto pohledu undergroundová kultura 70. a 80. let paradoxně
souzněla s feministickou kulturou,
založenou na principu „osobní je politické“ (personal is political), jak to
připomíná politolog Michael Kilburn,
neboť osobní sféra byla posledním
útočištěm autentičnosti. 42
Tradičně politicky smýšlející člověk
nechápal subpolitičnost undergroundu, a neuvědomoval si ji dokonce
zpočátku ani komunistický režim
a jeho represivní složky, byť některé
aktivity sporadicky sledoval. Obdobně
si ale ani underground neuvědomoval
svou subpolitickou „ženskost“, byť ji
ztělesňoval kultem vlasů, odmítáním

Skupina Umělá hmota III. hraje na II. festivalu druhé kultury v Bojanovicích, 21. únor 1976
Foto: Petr Prokeš

maskulinní kultury v podobě vojenské služby, a zejména tím, že odmítal
podporovat dialektickou logiku moci
založenou na principu opozice, dle níž
proti moci nelze postavit nic než jinou

moc.43 O tom ale více až níže v souvislosti se „slabým myšlením“.
Kontrakultura svou tvůrčí energii
čerpala z možnosti hlubší změny,
kterou spojovala s uměním, tělem

40	BECK, Ulrich: Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace. Sociologické nakladatelství, Praha 2007, s. 142.
41 Tamtéž, s. 139.
42	VODRÁŽKA, Mirek: Filosofie tělesnosti dějin. Herrmann & synové – ÚSTR, Praha 2013, s. 204.
43	DESCOMBES, Vincent: Stejné a jiné. Čtyřicet pět let francouzské filosofie (1933–1978). Oikoymenh, Praha 1995, s. 163.
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Z vystoupení skupiny Aktual v Holubíně, 26. únor 1972. Milan Knížák uprostřed.

a kulturou, a nikoliv explicitně s tradičním pojetím politiky. Abbie Hoffman, významná postava tohoto hnutí,
otevřeně hlásal: Jebu levici […] jsou to
samí byrokratičtí otravové.44 V kontextu
s tradičním pojetím politiky je dnes
kontrakultuře zpětně vytýkáno, že se
stala radikální základnou politického
myšlení45 a nahradila určité tradiční
formy, jako je socialismus, nebo že
je to antistrukturní hnutí, kterému
nejde o zavedení konkrétní politické
reality.46 Vyčítat undergroundu, že se
nikdy skutečně nepostavil proti moci
socialistického státu ve strukturálních
otázkách, je podobné jako vyčítat free
jazzové hudbě, že neřeší strukturální
problémy klasické hudební kompozice.

Pokud si klademe otázku, kde je
mocenský monopol systému neustále
narušován a kde se ukazuje cosi jako
otevřená struktura, pak je takovým
místem právě „umění“.47
Například filozof a básník Egon
Bondy nacházel kořeny českého literárního undergroundu už v letech
1949–1953 v literární Edici Půlnoc.
Honza Krejcarová, Ivo Vodseďálek,
Egon Bondy a Bohumil Hrabal jejím
prostřednictvím hledali uměleckou
výpověď v rámci tzv. trapné poezie.48
Připomeňme, že podle lingvistky Julie
Kristevy má poetický jazyk schopnost
narušovat svou sémantickou otevřeností „symbolický“ pořádek otcovského systému.

Foto: Petr Prokeš

I underground navazoval na princip avantgardních uměleckých hnutí
a zakládal tak jiný druh političnosti.
Byla to subpolitičnost ohrožující totalizující systém ve smyslu Platonovy
Ústavy: nikdy se nemění umělecký
styl, aby se zároveň neměnily státní
poměry nebo aby jím nebyly aspoň
ohroženy, protože nové emoce prosakují do mravů a způsobu chování,
odtud vystupují už posilněné soukromým právním pořádkem proti
zákonům a ústavám.

Mezi Kalifornií a Moskvou
Underground nebyl jen subkulturou,
ale kontrakulturou vyznačující se po-

44	HANÁK, Ondřej: Hippies. Slepé rameno mrtvé řeky, s. 58.
45	HEATH, Joseph – POTTER, Andrew: Kup si svou revoltu. Rybka Publishers, Praha 2002, s. 19.
46	KILBURN, Michael: (Hej, Ferdo) Je to jenom rock and roll. Politická ekonomie českého undergroundu. Nepublikovaný rukopis, 2010, s. 6.
47	PETŘÍČEK, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. 11 improvizovaných přednášek. Herrmann & synové, Praha 1991, s. 91.
48	MACHOVEC, Martin (ed.): Pohledy zevnitř. Česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích. Pistorius
& Olšanská, Příbram 2008, s. 63.
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rušením zažitého řádu, 49 směřující k zakázaným identitám, dobrovolnému
exilu z běžné společnosti a k negaci
společenského systému.
Nová emocionalita v podobě hlučné
„rockability“ vytvářela i novou socia
lizační formu tělesnosti, obdobně jako
undergroundová nová niternost a nová
intimita vytvořila novou sociální tělesnost,50 která byla Platonovou předzvěstí diskontinuity otevírající se v rámci
starého systému.
Je příznačné, že první souhrnné
zmínky o západních undergroundových skupinách se v československém
tisku objevily až v krátkém období
politického uvolnění, zejména díky
hudebnímu publicistovi Petru Dorůžkovi, který v roce 1968 v prvním ročníku měsíčníku Pop Music Expres psal
o „podzemních a psychedelických skupinách v USA“,51 jako byly The Doors,
Love, Vanilla Fudge, Grateful Dead,
Captain Beef hart, Big Brother and
Holding Company atd. Underground
zde byl definován jako postoj umělců,
kteří nestáli o kariéru komerčních
skupin, a proto byli zpočátku známi
pouze zasvěcenému okruhu lidí.
Publicista Josef Vlček situuje první
období hudebního undergroundu na
kalifornské pobřeží v roce 1965, kdy
vznikla celá řada skupin jako Jefferson Airplane, The Fish, Byrds a umělci
jako Frank Zappa se veřejně vysmívali
„plastickým lidem“, měšťácké konzumní společnosti. Při vystoupení
provokovali veřejnost používáním
vulgárních slov, narušováním genderových stereotypů (Zappa se oblékal
do ženských šatů), zejména vyjadřovali svůj odmítavý postoj k válce ve
Vietnamu a Indočíně.
Přesně o rok později přetiskl Pop
Music Expres i velký článek o české
psychedelické skupině The Primitives

Group, na kterou navázala skupina
The Plastic People of the Universe.
Bylo symbolické, že poslední číslo
(červen 1970) již obsahově změněného
časopisu přineslo pookupační články
typu „Naše pop-music v Moskvě“ a na
obálce se objevila i fotografie Karla
Gotta – byzantinské hvězdy vystupující na nebe kulturní normalizace.
Z hlediska kontrakulturních souvislostí je důležité připomenout, že
Karel Gott se v roce 1971 ke koncertu
v Moskvě sám vrátil, když ve známém
dopise Gustavu Husákovi vysvětloval
důvody, proč po svém turné zůstal
v Německu (cenzurní zásahy a byrokracie). Tehdy si stěžoval, že jeho
snaha „normalizovat kulturní vztahy
mezi socialistickými zeměmi“ není vedením komunistické strany dostatečně oceňována: Přestože jsem se v roce
1969 a 1970 postavil se všemi svými
spolupracovníky do řady těch, kteří si
upřímně přáli normalizaci občanského
i kulturního života v naší zemi, a tento
postoj jsem jasně vyjádřil činy, setkával
jsem se doma na každém kroku s nepřekonatelnými obtížemi. Byl jsem to já
a můj orchestr, který jako první navštívil
Sovětský svaz v době, kdy se takový čin
označoval jako kolaborace.52

Balancování na hranici chaosu
a řádu
Subpolitičnost amerického a britského
hudebního undergroundu, který byl
inspirativní i pro československý,
nespočívala jen v tom, že se začal
programově objevovat na hudebních
labelech vydavatelství jako např. Harvest Records, které bylo v roce 1968 vyhrazeno undergroundové hudbě a kde
se objevila i první alba progresivních
skupin hrajících psychedelický rock,
jako například Deep Purple, ale v tom,

že tato hlučná hudba „plná chyb“ ztělesňovala „novou senzibilitu“ a balancovala – jak se vyjádřil baskytarista
této skupiny Roger Glover – přesně na
hranici chaosu a řádu.53 Balancování
na této hraně splňovalo kritéria pro
dramatický existenciální pocit mladé
generace vycházející z „nové senzibility“. Kytarista ze zmíněné skupiny
Ritchie Blackmore při přípravě nového alba zdůrazňoval, že pokud to není
dramatické, nemá to na albu co dělat.
Dramatičnost korespondovala zejména s vnitřní situací mladých lidí
v pookupačním Československu a byla
atraktivní v duchu teze francouzského filozofa Georgese Pulitzera: Drama implikuje člověka v jeho celistvosti
a jako středobod řady událostí, které
mají právě proto smysl, že se vztahují
na první osobu. 54 V dramatičnosti
psychedelické hudby zakoušeli mladí posluchači něco „původního“, co
je neorganizované, spontánní a bez
kontroly. Počínaje pražskou psychedelickou skupinou The Primitives Group
a konče košickou alternativní kapelou
The Nace (Lesní speváci) sdruženou
kolem Marcela Strýka.
Když Jirous popsal underground
jako hnutí působící stranou zavedené společnosti s vlastním svébytným,
jiným vnitřním nábojem, jinou estetikou a jinou etikou, zdůrazňoval,
že je určeno i zvláštním uměleckým
směrem, tzv. psychedelickým soundem. Podle něj tato hudba dokáže
navodit v člověku zvláštní stav mysli, který ho na chvíli osvobozuje od
všeho a obnažuje mu primární základy
bytosti.55 Připomeňme, že právě „dionýské umění“ dokáže aktivizovat celý
systém afektů a umožňuje dosáhnout
původní instinktivní stav tělesnosti.
Jirousův generační souputník, spisovatel a výzkumník v oblasti etnofar-

49	HEBDIGE, Dick: Subkultura a styl. Volvox Globator – Dauphin, Praha – Podlesí 2012, s. 26.
50	VODRÁŽKA, Mirek: Filosofie tělesnosti dějin, s. 18.
51	DORŮŽKA, Petr: Podzemní kapely. Pop Music Expres, 1968, roč. 4, č. 4, s. 2.
52 A BS, f. Vyšetřovací spisy – Centrála (MV-V), vyšetřovací spis a. č. V 32041 MV, opis Vyšetřovacího spisu č. 0138/71 proti Karlu Gottovi, tr. čin opuštění republiky podle § 109/2 tr. zák., dopis ze dne 21. 7. 1971.
53	THOMPSON, Dave: Deep Purple. Smoke on the water. BB/art, Praha 2009, s. 108.
54	STAROBINSKI, Jean: Tři figury posedlosti. Karolinum, Praha 2014, s. 109.
55	JIROUS, Ivan Martin: Zpráva o třetím českém hudebním obrození, s. 175.
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macie Terence McKenna (1946–2000)
vysvětluje psychedelickou zkušenost
a její dramatičnost tím, že se jedná
o „extrémní“ formu tvořivosti, která
se lidské motivaci vymyká, neboť je to
spíš, jako bychom vstupovali do samostatné ontologické reality.56 Psychedelická zkušenost rozbíjí egocentrické
pojetí kultury a její dominantní typ
vyznačující se touhou ovládat druhé.
Jestliže byl obecně koncept systému
postaven na techno-politice, ovládání
druhých, proti individualismu a „chao
su“, pak to bylo právě umění, které
umožňovalo subpolitickým způsobem podvracet systém, kdy dramatické „psychedelické“ balancování
na hranici chaosu a řádu formovalo
celé generace do nové senzibility, subpolitické tělesnosti, jiné ontologické
reality a společenského řádu. Globální
kontrakultura stvořila potřebu komun
a „baráků“,57 nezávislých woodstockových festivalů a rezistenci založenou
na magořině a podivnosti (queer).
Význam slova „psychedelický“ výstižně charakterizoval vůči dohlížejícímu systému psycholog a popularizátor LSD Timothy Leary (1920–1996):
psychedelický znamená život nekontrolovaný, bez dohledu a bez rozmyslu,
zásadně a pouze pro vlastní radost.58
Ne náhodou se kontrakulturní nomádi v okruhu Kena Keseyho nazývali
Merry Pranksters, podobně i zdejší
underground byl označován jako
Merry Ghetto.

Ani Marx, ani Dutschke, ale Blake
Základní teoretický text z roku 1975,
který formuloval postavení undergroundu na počátku komunistické
normalizace v Československu, nenapsal ani bývalý studentský aktivista
nějakého mládežnického levicového
revolučního hnutí z období Pražského
jara, dovolávající se například raného

Sen noci svatojánské band, členové výtvarné skupiny Křižovnické školy čistého humoru bez
vtipu, I. festival druhé kultury v Postupicích, 1. září 1974
Foto: archiv autora

Karla Marxe nebo ideologa nové levice
Rudi Dutschkeho, který prosazoval násilný boj proti systému, ani liberálně
politicky smýšlející intelektuál, ale
teoretik umění, který se stále více
identifikoval s rolí umělce.
Ivan M. Jirous byl silně ovlivněn
výtvarným kritikem a teoretikem Jiřím Padrtou, který ho zasvěcoval do
abstraktního umění, jež se rozešlo se
světem nazíraných zrakových vjemů
a zdůrazňovalo obrat do vlastního
nitra. Psychický automatismus, tachistické hnutí, pollockismus, včetně
kakofonie, byly stavebními kameny
„nové senzibility“ a pomalu se vynořující české kontrakultury.
V rozhovoru z roku 1985 osvětluje
Jirous vznik termínu „druhá kultura“
v souvislosti s knihou francouzského
kritika umění Michela Tapiého Jiné
umění (Un art autre, 1952), kterou jako
student opisoval na stroji: Strašně jsem
miloval Tapiéův Nepřímý manifest jiného

umění, to bylo koncem padesátých let,
takže se ty věci asi shrnuly.59
Přestože Jirous ve svém „avantgardním“ manifestu z roku 1975 Zpráva
o třetím českém hudebním obrození
nezmiňoval v souvislosti s kritikou
systému Platona, intuitivně odkazoval
na text newyorské undergroundové
skupiny The Fugs, která citovaný text
řeckého filozofa zhudebnila: …když se
mění modus hudby, třesou se hradby
města. Ve své zprávě také odkazuje na
avantgardní umělce: skladatele Edgara
Varèse, básníka Comte de Lautréamonta, spisovatele a filozofa Ladislava
Klímu nebo nekonvenční uskupení
Křižovnická škola čistého humoru
bez vtipu a uměleckou skupinu Šmid
rové.60 Text subpolitickým způsobem
odpovídá na elementární otázku, jak si
vytvořit systém včasného varování, aby
člověka nezotročil afirmativní systém
založený na společenské kontrole a represi. Zároveň klade morální korelativ,

56	ABRAHAM, Ralph – McKENNA, Terence – SHELDRAKE, Rupert: Trialogy na hranicích Západu. Chaos, tvořivost a znovuposvěcení světa.
DharmaGaia, Praha 2008, s. 37.
57	KOSTÚR, Jiří – STÁREK ČUŇAS, František: Baráky. Souostroví svobody. Pulchra, Praha 2010.
58 Fenomén underground. Vždy o krok napřed – Příběh Jiřího Němce, filozofa českého undergroundu.
59	JIROUS, Ivan Martin: Na poklepávání po ramenou by zahynula jakákoliv kultura… In: TÝŽ: Magorův zápisník, s. 501.
60	Křižovnickou školu čistého humoru bez vtipu založili v roce 1963 v pražské hospodě U Křižovníků Karel Nepraš, Jan Steklík a další.
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kam až kontrakulturní umělec může
zajít a kam už ne.
Jirousovo subpolitické narušování
mocenského monopolu systému bylo
inspirováno avantgardními uměleckými hnutími a manifesty, které se
staly i v československé alternativní
kultuře adekvátní formou, jak se vyjadřovat k sobě, světu a společenským
problémům. Milan Knížák považoval
underground za avantgardu. Ta, i když
nevytyčuje specifickou politickou
náplň, má politický náboj, neboť je
v principu útokem na zavedené postupy mainstreamové kultury a společnosti
a její hlavní výzvou je zůstat mimo společnost a zároveň ji přetvořit.61

Outsiderství jako umělecká
a životní volba
Teoretik umění Jindřich Chalupecký
razil pro výrazné české spisovatele
(Richarda Weinera, Jakuba Demla, Ladislava Klímu a Jaroslava Haška) název
podle avantgardního uměleckého směru, který zdůrazňoval nepředvídatelnost formy, princip rozkladu, uchvácení
nekontrolovanými hlubinnými silami
citu a apokalyptickým pocitem konce
evropské civilizace: expresionisté.62
Už koncem 40. let psal malíř Vladimír Boudník Manifesty explosionalismu
apelující, aby se člověk zbavil předsudků, netečnosti a stal se umělcem. Za
první samizd at y se považují právě
texty z jeho edice Explosionalismus
vydávané po roce 1948.63 Ze stejné
doby pochází i manifest Egona Bondyho Poznámky k situaci umění 1948.64
Z počátku 50. let existuje i generační
manifest, ke kterému se kromě toho-

to inspirátora českého undergroundu
připojila i Honza Krejcarová, Mikuláš
Medek a Zbyněk Sekal (Doslov aneb
Abdikace65). V něm se distancovali od
ideologizace a outsiderství přijali jako
životní a uměleckou volbu. V roce 1964
sepsal Milan Knížák s dalšími umělci
Manifest aktuálního umění.66 Autor tohoto textu vydal samizdatem v roce 1971
první Manifest emocionalismu67 a na jaře
1989 Manifest chaotické hudby.68
Snaha vysvětlovat existenci underg r ou ndu př edevší m pol it ick ý m i
poměry, například okupací vojsky
Varšavské smlouvy nebo následnou
normalizací, neobstojí, protože tyto
poměry postihly celou společnost.
Zatímco většina se buď „stádním“
způsobem přizpůsobila, nebo stáhla
do svého privatissima, pár jedinců se
rozhodlo „na doporučení“ dadaisty

Marcela Duchampa odejít do undergroundu. Tento odchod jim umožnila
nová subpolitická senzibilita.
Pro československý underground
nebyly signifikantní jen vnější atributy, jako například dlouhé vlasy nebo
rocková hudba (těmi se vyznačovali
i někteří normalizační umělci vystupující proti Chartě 77 v Národním divadle
nebo v Divadle hudby či na Festivalu
politické písně Sokolov). Pro samotné
hnutí nebyl určující ani památný policejní masakr v Rudolfově v roce 1974
nebo věhlasné politické soudní procesy proti undergroundovým aktivistům v roce 1976,69 ale kontrakulturní
subpolitika založená na individuačním
povstání proti systému.
Proto politologické pokusy srovnávat undergroundovou Zprávu o třetím
českém hudebním obrození s Poučením

Titulní strana Manifestu chaotické hudby

Foto: archiv autora

Později se rozšířila i o Ivana Martina Jirouse a Věru Jirousovou. Šmidrové byli dadaistický spolek založený v 50. letech výtvarníky
Karlem Neprašem, Janem Koblasou, Bedřichem Dlouhým a hudebníky Rudolfem Komorousem, Janem Klusákem a dalšími.
61	ARONSON, Arnold: Americké avantgardní divadlo. AMU, Praha 2011, s. 15.
62	CHALUPECKÝ, Jindřich: Expresionisté. Richard Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, podivný Hašek. Torst, Praha 2013.
63	ZANDOVÁ, Gertraude: Totální realismus a trapná poesie. Česká neoficiální literatura 1948–1953. Host, Brno 2002, s. 43.
64	Tamtéž, s. 70.
65	PILAŘ, Martin: Underground. Kapitoly o českém literárním undergroundu. Host, Brno 1999, s. 21.
66	ALAN, Josef (ed.): Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945–1989. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001, s. 532.
67	VODRÁŽKA, Miroslav: Manifest emocialismu – viz http://www.youtube.com/watch?v=BDQABLUGklo (citováno k 22. 2. 2015).
68	TÝŽ: Manifest chaotické hudby. O smyslu chaosu v hudbě. Viz http://archive.vaclavhavel-library.org/viewBookCatalogue.php?l=en&sort=3&publisher=462&mainBody=searchResult&itemDetail=7363 (citováno k 22. 2. 2015).
69	MACHOVEC, Martin – NAVRÁTIL, Pavel – STÁREK Čuňas, František (eds.): „Hnědá kniha“ o procesech s českým undergroundem.
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z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ nebo hodnotit
underground prizmatem tradičních
kategorií a dichotomií politický/nepo
litický či na základě teorie politického
konfliktu vedou nutně k zavádějícím
vysvětlením a rozporným závěrům.
Mezi ně patří například názor, že akce
undergroundu byly „bez politického
nádechu“, „nenabourávaly režim“
a pouze představovaly „potenciální
hrozbu“.70 Obdobně rozporné je tvrzení,
že toto hnutí sice představovalo v le
tech normalizace „ostrov svobody“, ale
jeho cíle obdobně jako rocková hudba
nebyly primárně strukturálně politické.71

Vnitřní struktura dějinné časovosti
Jestliže si na „ostrově svobody“ under
groundoví disidenti publikovali samiz
datem to, co sami chtěli, jestliže se
sdr užovali minor itně, jak chtěli,
vytvářeli vlastní nezávislý způsob
života a kulturu, potom tato touha
po svobodě vyvolávala nutně „sociál
ní dissens“ v systému založeném na
ovládání, kontrole a střežení druhých.
Názor y o nepolit ičnost i, které
prezentovali nejen badatelé under
groundu jako Martin C. Putna,72 ale
i jeho dřívější aktivisté jako Jáchym
Topol73 nebo Ivan Martin Jirous, vychá
zejí z chybného ztotožnění politiky se
státem a s politickým systémem.74 Kdo
trvá na politice shora a očekává ji pouze
shora, přehlíží sebeorganizaci politiky,
která alespoň potenciálně uvádí subpoliticky do pohybu mnohá, ne-li všechna
pole společnosti.75 Je třeba diferencovat

nejen mezi subpolitikou a politikou,
ale je třeba vidět, že to, co je subpo
litické, může být v jisté situaci víc
politické než politika sama, protože
moc již není objektivním, umístitelným
procesem.76
Jedna psychedelická skladba nebo
vinylová deska na undegroundovém la
belu na Západě byla zamáváním motý
lích křídel, které způsobilo bouři mezi
mládeží ve východním komunistickém
bloku. Jak říká významný francouzský
teoretik kultury Jean Baudrillard: Nevnímáme už události jako revoluce nebo
efekty mocenské suprastruktury, ale
jako podzemní efekty klouzání a smyků, fraktální zóny, v nichž se věci dějí.77
Historiografie je stále v zajetí „udá
lostní historie“, která se zaměřuje na
fakticitu různých prohlášení, smluv
a bitev, tedy historie, která je spíše
„kronikou“78 než živou historií zkou
mající „původní časovost“ lidských
bytostí prostřednictvím dějinných
prožitků v procesu společenského
stávání se. Teprve subpolitické vy
tváření historie odhaluje vnitřní
strukturu dějinné časovosti, jejímž
prostřednictvím se lidské individuum
zespolečenšťuje. Je to historie, kde se
naše „já stává druhým“.79
Je-li underground subsystémovou
reakcí na krizi systému, pak je kon
traproduktivní ho popisovat pomocí
zavedených politologických, sociolo
gických nebo historických kategorií.
Ze své podstaty nutí k myšlení v no
vých pojmech, jako je například „nová
senzibilita“, „nová tělesnost“, v disci
plinách, jako jsou „culture studies“,

„queer studies“, a kontextech, jako je
globalizace nebo postmodernismus.

Teorie systémů
Ve Zprávě o třetím českém hudebním
obrození Jirous v duchu kritické teo
rie systémů signifikantně napsal: Za
jeden z největších zločinů současného
establishmentu považuji informační
blokádu.80 Tato teze se stala základní
strategií podzemního časopisu Vokno
ve smyslu narušování informačních
hranic systému. Jak ale definovat to
talitní systém?
Pokud subpolitickým způsobem roz
vineme Bertalanffyho81 a Prigoginovo
rozdělení systému na:
– systém izolovaný (kde nedochází
k strukturálním změnám a výměně
informací s vnějším světem),
– systém uzavřený (kde nedochází
k str ukturálním změnám, ale na
druhé straně dochází k cenzurované
výměně informací s vnějším světem),
– systém otevřený (kde dochází k dy
namickým změnám a výměně infor
mací s vnějším světem),
pak totalitní stát – tehdejší Českoslo
venskou socialistickou republiku –
lze zařadit nikoliv do kategorie izo
lovaných systémů či států, jako byla
Albánská lidová republika nebo jako
je dnešní Korejská lidově demokratic
ká republika, ale do kategorie států
zosobňujících uzavřený systém, jako
byla většina socialistických států.
Pokusme se na závěr o definici čes
koslovenského undergroundu z pohle
du teorie dynamických systémů.

70	KOKEJLOVÁ, Magdalena: Političnost undergroundového hnutí v Československu v letech 1969–1976 (bakalářská diplomová práce).
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno 2014. Viz http://is.muni.cz/th/370710/fss_b/ (citováno k 22. 2. 2015).
71	KILBURN, Michael: (Hej, Ferdo) Je to jenom rock and roll. Politická ekonomie českého undergroundu, s. 6.
72	PUTNA, Martin C.: Mnoho zemí v podzemí. Několik úvah o undergroundu a křesťanství. Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu,
1993, roč. 4, č. 1 (celkově č. 15), s. 14–32.
73	ZANDOVÁ, Gertraude: Totální realismus a trapná poesie. Česká neoficiální literatura 1948–1953, s. 174.
74	BECK, Ulrich: Vynalézání politiky, s. 140.
75 Tamtéž.
76	GANE, Mike – ARNAUDOVÁ, Monique – LOTRINGER, Sylvere: Rozhovory s Baudrillardem. Votobia, Olomouc 1997, s. 134.
77	Tamtéž, s. 147.
78	VEYNE, Paul: Jak se píšou dějiny. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010, s. 296.
79	LYOTARD, Jean François: Fenomenologie. Victoria Publishing, Praha 1995, s. 42.
80	JIROUS, Ivan Martin: Zpráva o třetím českém hudebním obrození, s. 173.
81	BERTALANFFY, Ludwig von: Člověk – robot a myšlení. Psychologie v moderním světě. Svoboda, Praha 1972, s. 93.
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Jestliže raison d’être tohoto hnutí
spočíval v potřebě vytvářet na mikrosociální a subpolitické úrovni otevřený systém jako disipativní strukturu
(kde se život jedince ocital na hranici
chaosu a řádu), pak svou otevřenou
energií dokázal subversivně pronikat
do okolí. V něm docházelo k dramatické informační výměně, a to nejen
v rámci undergroundové pospolitosti.
Tak se rozptylovala ubíjející entropie
(stabilita) totalitního systému.
Václav Havel v eseji Moc bezmocných
psal v souvislosti se svobodou rockové
hudby o střetu mezi „principem života“
a entropickými „intencemi systému“.82
Underground subpolitickým způsobem vytvářel otevřený systém –
narušoval a v jistém smyslu usiloval
o transformaci uzavřeného politického
systému. Jestliže stál na pozici, že
uvnitř legality se nedá nic změnit,
znamenalo to pouze odmítnutí legitimity uzavřeného systému a zavrhnutí
možnosti angažovat se v jeho rámci.
Toto hnutí do entropického systému
přinášelo kvalitativní změnu. Neměnilo sice samotnou společnost nějakým
celkovým politickým způsobem, ale
subpoliticky do ní vnášelo nový prvek – pohyb autentické svobody. Ve
vztahu k systému lze underground
definovat jako sociálně subpolitickou otevřenou strukturu vytvářející
autentické nepravděpodobné83 formy
umění, životního stylu a spirituality.
Undergroundové „povstání“ proti
uzavřenému totalitnímu systému je
možno charakterizovat třemi základními chaotickými či „dynamickými“
znaky otevřenosti:
– subverzivní fluktuací vůči systému,
zejména prostřednictvím subpolitiky
autentičnosti, tedy alternativního ži-

votního stylu, umělecké formy, intelektuální reflexe a spirituality,
– integrovanou nestabilitou (kulturní,
společenskou a existenciální),
– sociálním odtělesněním, emancipací
od různých sociálních iniciací tělesnosti, zejména od institucionalizovaného strachu, přivtělené společenské
morálky, od konvencí a estetiky a žebříčku psychosociálních hodnot, jako
je tělesná krása nebo společenské postavení, formou zušlechťování deviací.
Underground fungoval jako „monadický systém“,84 který se v jisté fázi
vyznačoval systémovou neintegrovatelností v rámci uzavřeného systému.
Na základě nové senzibility fungovala
pospolitost tohoto hnutí v jakési „předzjednané harmonii“. Státní bezpečnost
byla touto spontánní samoorganizovaností znepokojena a neustále předpokládala, že musí být nějakým způsobem zvnějšku organizována. Neříkejte
mi, že je to spontánní zájem o muziku, vy
jste tajná organizace. Protože kdyby my
jsme chtěli dostat na jedno místo mladý
lidi od Aše až po Košice, tak bysme potřebovali organizaci. Vy JSTE organizace.85
Tajná komunistická policie netušila,
že underground je antisystémovým
příkladem, jak se v nestabilních společenských, existenciálních a uměleckých podmínkách rodí řád z chaosu.
Jak bylo už výše zdůrazněno, underground vyšel z nulového stavu naprosté neorganizovanosti a dramaticky
balancoval za pomoci nové senzibility
na hranici chaosu a řádu jako nové ontologické reality. Jeho antisystémovost
je třeba chápat jako kontrakulturní
strategii proti uzavřenosti jakéhokoliv
systému. Cílem bylo udržovat základní
vztahy k sobě a světu otevřené a nestabilní – chaotické. A to je podle teo-

retiků kontrakultury podstatou nejen
umění, ale i života, protože ega většiny
lidí se chaosu obávají, neboť jsou definována různými režimy ovládání.86 Je-li
základem kontrakulturní moudrosti
schopnost přijmout neuspořádanost,
pak undergroundová antisystémovost
navzdory tomu, že vycházela z liberální duchovní tradice, založené na individualistickém způsobu myšlení a stylu
života, byla postavená proti kultu ega,
které miluje konečná řešení, touží po
rozumnosti a úplném vysvětlení věcí
a světa. Underground překonal strach
ega z kapitulace před chaosem.87

Filozofie výtržnictví
V jednom rozhovoru s odkazem na dílo
spisovatele Heinricha Bölla řekl Ivan
Jirous, že podstatou každého skutečného uměleckého díla je výtržnictví,88
narušování pořádku a vytváření neklidu. Zároveň se ale obával přímé
destrukce moci, neboť filozoficky tušil, že každá konfrontace se systémem
je mocenským vztahem a zároveň
snahou být vítěznou strategií. Proto
před kulturněpolitickou destrukcí
establishmentu ve Zprávě varoval,
neboť potom by se druhá kultura sama
vehnala establishmentu do náruče.89
Jirousovy obavy byly antisystémové.
Moc je třeba psát podle něho s malým písmenem, tak jak jí přísluší. To
znamená, že moc vychází zdola a je
třeba ji neustále umenšovat v procesu individuace, spíš než ji dobývat
za pomoci nějaké struktury Moci.
Být v undergroundu znamenalo být
z vlastní volby mimo systém produkce
a myšlení o Moci.
Antisystémové myšlení se stalo součástí postmoderní globální atmosféry

82	HAVEL, Václav: Moc bezmocných. Rozmluvy, Praha 1990, s. 80.
83	FLUSSER, Vilém: Moc obrazu. Výtvarné umění, 1996, roč. 20, č. 3–4, s. 46.
84	PRIGORINE, Ilya – STENGERSOVÁ, Isabelle: Řád z chaosu. Nový dialog člověka s přírodou. Mladá fronta, Praha 2001, s. 277.
85	
Fenomén underground. Není Charty bez „androše“ – Politické procesy s PPU a DG 307 stály za vznikem Charty 77. Jeden z dílů dokumentárního seriálu České televize z let 2012–2014 (konkrétně tento díl je z roku 2012), 52 minut – viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomen-underground/412235100221009-neni-charty-bez-androse/ (citováno k 22. 2. 2015).
86	ABRAHAM, Ralph – McKENNA Terence – SHELDRAKE, Rupert: Trialogy na hranicích Západu, s. 72.
87	Tamtéž.
88	JIROUS, Ivan Martin: Na poklepávání po ramenou by zahynula jakákoliv kultura…, s. 502.
89	TÝŽ: Zpráva o třetím českém hudebním obrození, s. 197.
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a ladilo s typem myšlení, jež dostalo
od politika a myslitele Gianniho Vattima název „pensiero debole“ – slabé
myšlení. Toto myšlení rozpouštělo
tradičně silné struktury – autority,
subjekt, vědu, pokrok atd.
Systém je zapotřebí měnit především
subpoliticky, ne politicky. To je smysl teze „vyhnout se destrukci moci“,
v jejímž objetí většina politiků nakonec skončí, a obdobně i výroku „jebat
levici“ nebo vizionářského odkazu
kontrakultury apelujícího na tvořivé
lidi, aby si vytvořili vlastní systém
a nenechali se zotročit tím stávajícím.
Forma odporu v podobě různých
„výtržnictví“ se stala subpolitikou
zneklidňování moci, narušováním
toho, co zabezpečuje kontrolu systému
a privilegovanost zákona a mocenské
suverenity. Happeningová forma většiny subpolitických výtržnictví byla určujícím stylem kontrakultury. I autor
tohoto textu byl v roce 1977 obviněn
z trestného činu výtržnictví.
Kulturní výtržnictví je spojeno
s překonáním fyzického strachu, je
spojeno s odtělesněním dané sociální,
politické a kulturní tělesnosti režimu.
Proto kontrakultura undergroundu
nemohla být apolitická – produkovala nebezpečná subpolitická těla. Byla
politicky antisystémová a vycházela
z pozice, kterou jí poskytovalo umění
a postoj k životu balancující dramaticky na hranici chaosu a řádu.
Výtržnictví vyjadřuje složitost principu tvořivosti, emancipace a autentičnosti, jehož součástí je určitá forma
zejména umělecké destrukce, neboť
poznat a být v autentickém smyslu
svobodný znamená umět také porušit. Je to jako rozbít skleněný zvon
uzavřeného systému, který člověka
obklopuje, kdy divoký tříštivý hluk se
zarývá hluboce do našeho těla. Silný
prožitek z antisystémového hluku
a chaosu se stává novou tělesností
nejen psychedelických hudebních,90
ale i subpolitických dějin. Výtržnictví

Skupina DG 307 v Klukovicích 7. října 1973. Na snímku Milan Hlavsa a Jaroslav Kukal.
Foto: Ondřej Němec

nebylo jen přečinem a neřádem vůči
společenskému řádu, ale neslo v sobě
potenciálně katastrofální možnost ontologického i kosmologického zvratu.91
Komunistický režim odsuzoval lidi

v undergroundu za výtržnictví nikoliv
z pokrytectví, aby zakryl politickou
motivaci, ale aby potlačil dějinnou
performativní a subpolitickou událost.

90	John Cage napsal v manifestu Budoucnost hudby: Credo z roku 1940: Jsem přesvědčen, že hluk se bude v hudební tvorbě používat stále víc,
až do chvíle, kdy dospějeme k hudbě vytvářené za pomoci elektrických nástrojů… Citováno z ROSS, Alex: Zbývá jen hluk. Naslouchání
dvacátému století. Argo – Dokořán, Praha 2011, s. 334.
91 KILBURN, Michael: (Hej, Ferdo) Je to jenom rock and roll: politická ekonomie českého undergroundu, s. 8.
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