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Mytická vize o příchodu
Velkého Hospodáře
Zrození roku 1989 z chaosu a jeho tajemství zvratnosti

M i r e k Vodr á žka
Otázka je, co je za chápanou realitou a zda tam vůbec něco uchopitelného je. Nezbytně je za ní jakýsi
dějinný pohyb, který je zřejmě deterministický, ale ve své podstatě chaotický a nepředvídatelný.1

Tato autobiografická undergroundová reflexe konce 80. let sleduje za pomoci
nerovnovážné mikrohistorie různé chaotické procesy a dění ve společnosti. Na
radikalizujícím se disidentském hnutí ukazuje jeho nestabilní názorové a postojové rozvětvování. Ohnisko reflexe je zaměřeno na dobový chiasmus, vyznačující se
příznačnou zvratností a splétáním „nelineárních“ politických, existenciálních
a morálních rozhodnutí.
Literární historik Michal Bachtin říká,
že základním úkolem parodických
a věštebných předpovědí je potupit
pochmurné představy o čase a proměnit jej v čas dobrý a veselý.
V předvečer Nového roku 1989
se v obytném domě, přestavěném
původním barokním kostele, který
se nazývá V Templu 2 a kde v 19. století byla kavárna, kam chodíval po
návratu z Brixenu i Karel Havlíček
Borovský, uskutečnil předsilvestrovský undergroundový večírek. Ačkoliv
přítomní byli abstinenti – na aktivisty
v undergroundu atypické –, věštebný
trans večera tomu neodpovídal. Pil
se bylinný čaj a u starého oválného
stolu, u kterého v minulosti politicky

debatovali v té době již dávno vyobcovaní komunisté Jiří Pelikán, Klement
Lukeš a další, seděli příslušníci mladé undergroundové generace, kteří
programově s komunismem nechtěli
mít nic společného – František Stárek
zvaný Čuňas (StB ho vedla jako nepřátelskou osobu pod krycím jménem
„Satan“), Pavel Lašák zvaný Anténa
(krycí jméno „Virus“), moje žena Iva
Pelikánová-Vodrážková (krycí jméno
„Simona“), já (krycí jméno „Marabu“)
a další přátelé. Abych navodil atmosféru nadcházejícího roku, vytáhl jsem
z knihovny staré zednářské knížky po
dědečkovi3 své ženy a položil otázku:
Kdo byl Velkým Hospodářem prvorepublikové zednářské Lože Bernard Bolzano?

Nikdo to neuhádl – byl to úspěšný
podnikatel Václav Maria Havel, otec
pozdějšího předního odpůrce totalitního režimu Václava Havla.
Inspirováni tajemnými souvislosti
a očekáváním politických změn, začali
jsme se předhánět v karnevalových
vizích nadcházejícího roku. S ironickou nadsázkou jsme se shodli na
mytologickém výjevu, že v roce 1989
spatříme na Staroměstském náměstí
v Praze slavnostní průvod, který budou vítat davy Pražanů a v jehož čele
pojede koňské spřežení bílých šemíků,
na nichž budou sedět tři největší nepřátelé komunistického režimu: Václav Havel a z exilu se navrátivší Pavel
Tigrid a Jiří Pelikán, strýc mé ženy.

1	TŘEŠTÍK, Dušan: Češi a dějiny v postmoderním očistci. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, s. 202.
2	Název pochází od Rytířského řádu templářů a znamená chrám Šalamounův. V době reforem císaře Josefa II. byl kostel přestavěn na
současný obytný dům mezi Templovou a Celetnou ulicí.
3	Julius Pelikán (1887–1969), český akademický sochař, žák Josefa Václava Myslbeka a Jana Štursy. Za druhé světové války (1942–1945)
byl v internačním táboře ve Svatobořicích kvůli účasti svých synů v protifašistickém odboji. Jeho žena Božena (1889–1943) zemřela ve
vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka. Syn Vladimír (1916–1980) byl pět let vězněn nejdříve v Kounicových kolejích, na Mírově a nakonec ve vězení ve Steinu v Rakousku, z něhož utekl těsně předtím, než 6. dubna 1945 vojáci místní posádky všech 1200 vězňů postříleli. Jiří (1923–1999) žil tehdy pod jinou identitou, později se stal významným českým reformním komunistickým politikem, exilovým
novinářem a poslancem Evropského parlamentu za Italskou socialistickou stranu v letech 1979–1989.
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Patočky v roce 1977, kdy tajná police
okázale demonstrovala svou moc nad
eschatologickými okamžiky života.
Byla to tichá vnitřní událost, kterou
francouzští postmoderní filozofové nazývají okamžikem „mizení moci“4 – moc
se chovala, „jako by se nic nestalo“.

Nerovnovážná historie

Úvod knihy vydané k 10. výročí existence zednářské Lóže Bernard Bolzano s instrukcemi Velkého
Hospodáře Václava Havla staršího
Foto: archiv autora

Anekdotická historka, jež se může
jevit historicky zcela marginální a fantasmagorická, byla naopak příznačná
pro tehdejší očekávání změny, která
může být připodobněna ke skluzu kontinentálních desek, jehož výsledkem
je zemětřesení. Nikdo pouze nevěděl,
v jakém rozsahu a kdy onen nevyhnutelný zlom nastane.
Mytologický výjev přirozeně vytěsnil doprovodný efekt většiny zlomových systémů – průvodní násilí, které
v roce 1988 symbolizovala především
smrt politického vězně svědomí Pavla Wonky. Z jeho pohřbu ve Vrchlabí
(6. května 1988), kdy jsme s jeho bratrem Jirkou, Davidem Němcem, Martinem Paloušem a dalšími přáteli nesli
rakev, jsem si odnášel nejen zvláštní
pocit dějinnosti, propojení věkovitého
tajemství občanské rezistence, kdy
lidé mlčky demonstrují svůj odpor vůči
nenáviděnému režimu, jako v případě
smrti „Havla“ (literární pseudonym
pro Karla Havlíčka Borovského), ale
i pocit tušení brzkého zlomu. Wonkův
pohřeb nebyl manifestačním národním pohřbem jako například poslední
rozloučení s Janem Palachem v roce
1969. Nebyl podoben ani pohřbu Jana

Pokud chceme porozumět dobovému
očekávání strukturální převratné
„změny“, potom reflexe historických
a politických procesů není možná bez
teoretické inspirace z nerovnovážné
fyziky a teorie chaosu.
Pro pochopení roku 1989 je důležité
zkoumat proces dějinných událostí,
jak se organizují do kritického stavu, kdy velké důsledky mohou být
způsobeny malými příčinami. Nová

Pohřeb Pavla Wonky, rakev nesou Mirek Vodrážka a David Němec

Foto: Přemysl Fialka

4	DESCOMBES, Vincent: Stejné a jiné. Čtyřicet pět let francouzské filosofie (1933–1978). Oikoymenh, Praha 1995.
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historie je vzdálená pojetí věku nevinnosti vědy nejen Hegelovy, Marxovy,
ale i Toynbeeho pojetí, kdy se věřilo
v pevné vědecké metody a objektivní
principy. Historii však nelze popsat
„zvenčí“, z pozice nějakého neutrálního pozorovatele, neboť už samotné
zkoumání a popis je „dialog“ s ní.
Oxfordský historik Niall Ferguson
říká, že historie má svou náhodnost,
svou „nepředvídatelnost“5 výsledků
a své kritické body jako kupa písku,
která podléhá fluktuacím ve chvíli, kdy
drobné zrnko spouští lavinu událostí.6
Ekonom a mystický básník Kenneth
Boulding hovoří o hranici zlomu, na
níž se systém náhle mění v jiný. Tato
subkulturní studie se zaměřuje právě na jev, který bychom mohli nazvat
„nerovnovážná mikrohistorie“.
Na události roku 1989 je proto
možno nahlížet jako na zvláštní dynamickou situaci společnosti, která
se ocitá blízko kritického stavu, jenž
umožňuje, že převratné strukturální
změny jsou nejen možné, ale i nevyhnutelné. 7 Podmiňuje je samotná existence
kritické organizace struktury společenského systému, který se stává
najednou příliš „strmý“ či nestabilní,
a proto se začne rychle sesouvat jako
lavina.
Společenské dění se obráželo v jazyku nestability (slova jako lavina,
velký zmatek, revoluce atd.) a neslo
nejrůznější znaky chaosu (systémové
trhliny, společenské turbulence, ideologické rozvětvování, chiasmus8 atd.).
Nejzjevnější byly rozšiřující se mezinárodní „trhliny“ v komunistickém
systému. Za měnících se vnějších politických podmínek jako „stavových
veličin“, které představoval zejména
tehdejší Sovětský svaz, se začala chao
ticky proměňovat struktura systému
i společnost.

Plánek vypracovaný v polovině 80. let Správou kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli se čtyřmi vyznačenými tajnými sledovacími auty strážícími objekt V Templu
Foto: ABS

Existovala i nereálná očekávání,
která vkládala část československých
občanů do návštěvy Michaila Gorbačova v dubnu 1987; zejména čekala, že se
vyjádří k Pražskému jaru a k okupaci
v srpnu 1968. Jenže sovětský politik
příznačně prohlásil, že obrodný proces
nebyl kontrarevolucí (s čímž nesouhlasili normalizátoři), ale že to byl
„chaos“.9

Jazyk disentu
Chaotičnost komunistického systému
se začala projevovat znejistělým slabým mocenským centrem a naopak
zkostnatělou až stalinistickou periferií. Systém, včetně tajné policie, ztratil
jednoduchou předpověditelnost.10
Když do našeho „templářského“
bytu, v němž opakovaně probíhala
setkání kolektivu mluvčích Charty 77,

pronikla 10. dubna 1988 Státní i Veřejná bezpečnost, než bylo všech 29 disidentů čekajících na chodbě bývalého
kostela (Stanislav Devátý, Václav Havel, Eva Kantůrková, František Stárek,
Jaroslav Šabata, Petr Uhl, Alexandr
Vondra atd.) odvezeno k výslechu, vyslovili jsme se ženou před přítomnými
členy tajné policie a VB podezření, že
využijí naší nepřítomnosti a znovu
vniknou do bytu. Ve chvíli, kdy jsme
vzburcovali sousedy, začal mě mladý příslušník StB ubezpečovat, že do
večera budeme propuštěni a ještě si
stačíme poslechnout Hlas Ameriky
o policejním zásahu. S takovým postojem ze strany tajné policie jsem se
do té doby nesetkal. A skutečně se tak
stalo. Na druhou stranu zmíněného
Jaroslava Šabatu, který měl potíže se
srdcem, tři pracovníci StB teroristicky
odvezli pozdě večer do lesa za Štěcho-

5	FERGUSON, Niall a kol.: Virtuální dějiny. Historické alternativy. Dokořán, Praha 2001, s. 70.
6	BUCHANAN, Mark: Všeobecný princip. Věda o historii: proč je svět jednodušší, než si myslíme. Baronet, Praha 2004, s. 180.
7	Tamtéž, s. 190.
8	Chiasmus – termín, který používal francouzský filozof Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) ve své nedokončené práci Viditelné a neviditelné (Oikoymenh, Praha 1998), znamená splétání či zvratnost vnitřního ve vnější a naopak.
9	OTÁHAL, Milan: Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989. ÚSD AV ČR, Praha 2011, s. 277.
10	BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav: Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989.
ÚSD AV ČR, Praha 2013, s. 159 a 171.
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vicemi, kde ho zastrašovali a poté ho
tam nechali s vědomím, že se v tak
pozdní hodinu už nikam nedostane.11
Dne 10. prosince 1988 státní orgány
povolily první veřejné protestní shromáždění u příležitosti Dne lidských
práv na Škroupově náměstí v Praze,
které uspořádalo pět opozičních skupin, ale o měsíc později byl občanský
odpor při tzv. Palachově týdnu tvrdě
potlačen za pomoci obušků, slzného
plynu a vodních děl. Řada osob z disentu byla uvězněna nebo trestně stíhána
(Václav Havel, Hana Marvanová, Petr
Placák ad.)
I v samotné Chartě 77 bylo stále
zjevnější, jak se malé společenské
víry stávají součástí větších turbulencí. Například její dokumenty byly
více politické a tím vytvářely větší
třecí plochy, formovaly větší vnitřní
názorovou diferenciaci, odčerpávaly
vnitřní energii, vytvářely konflikty
a nové politické strategie. Příkladem
takových konfliktů byly zejména dokumenty Slovo ke spoluobčanům nebo
prohlášení v souvislosti s III. fórem
Charty 77, které se konalo v roce 1988.
Různé skupiny a osobnosti v disentu
jako Petr Uhl kritizovali „politizaci“
Charty 77, k nim se přidala část ortodoxních chartistů, například Ladislav
Hejdánek, Martin Palouš a další, kteří
hájili její konzervativní „apolitickou“
interpretaci. Jan Dus a Miloš Rejchrt
dokonce dopisem varovali Václava Havla před „velkým zmatkem“ v případě, že
by Charta 77 nejdříve podpořila různé
rodící se politické aktivity a posléze by
se revolučně postavila do jejich čela.12
Spor o politizaci Charty 77 probíhal od

jejího vzniku, ale v podmínkách tuhé
normalizační represe byly nejrůznější
její „třecí plochy“ uhlazovány. Politicky nerovnovážná situace nevyřešený
vnitřní spor náhle zaktualizovala.
I představitel katolického směru
Václav Benda odmítal politizaci Charty 77, zároveň ale zavrhoval představu
obnovy socialismu s lidskou tváří, kterou považoval za „kvadraturu kruhu“.
Uvědomoval si, že totalitní moc nelze
destruovat programově, neboť to bývají víceméně nahodilé příčiny a krajně
nepředvídatelné události, které spouštějí
lavinu, schopnou otřást samými základy
totality. Taková lavina je opravdu podobna přírodnímu živlu: je slepá, může
natropit mnoho zla a nakonec se zcela
minout úspěchem.13 V dobovém chaotickém diskurzu Benda – aby se vyhnul
politickému termínu „revoluce“ –
záměrně používal neutrálnější, ale
příznačnější slovo „lavina“. Úkolem
Charty 77 bylo zasahovat do běhu „laviny“ pouze svou morální autoritou.14
Existovaly ale osobnosti a skupiny,
které naopak usilovaly o větší politickou aktivizaci Charty 77, jako Stanislav Devátý, Tomáš Hradilek a další.
Byla to i skupina kolem Jaroslava Šabaty, který odmítal západní „katastrofický“ scénář amerického politologa
Zbignieva Brzezinského z roku 1987,
podle něhož se sovětské dominium
mělo rozpadnout během dvou let. 15
Dále lidé z Nezávislého mírového sdružení (NMS), například signatář Char-
ty 77 Luboš Vydra, Hnutí za občanskou
svobodu (HOS), jehož iniciátorem byl
signatář Charty 77 Rudolf Battěk, nebo
Demokratická iniciativa (DI).

Z prostředí undergroundu vzešla
i kritika nedemokratičnosti „aktivního jádra“ Charty 77. Na základě
kritického Dopisu 40 byl František
Stárek jmenován do pracovní skupiny,
která se měla zabývat přípravou fór
Charty 77.16
Ivan Jirous na II. fóru Charty 77, které se konalo 28. 11. 1987 v restauraci
Ladronka v Praze 5, prohlásil: Čas již
nazrál k organizování otevřených vystoupení a chce to jen překonat strach
a jít do věci tvrdě, vystoupit ze svého
ghetta a jít na střet se státní mocí.17
Inspirován názory některých politických vězňů z 50. let i na základě sporu
s Ladislavem Hejdánkem, vystoupil
jsem na stejném Fóru s kritickým
příspěvkem proti nepolitičnosti Char-
ty 77 a její legalistické politice.18 Připomněl jsem myšlenku teologa a politika
Friedricha Naumanna, podle něhož je
už v samotné povaze politiky to, že je
to boj mocenských sil o získání práv.19

Babylonské splétání
Ani underground se nevyhnul chaotickým procesům. Hnutí inspirované
západní kontrakulturou začalo zapomínat na svůj jazyk, na vlastní počáteční subkulturní podmínky a styl,
který nebyl hudebním směrem, ale
duchovním postojem člověka, který
tvoří naprosto nezávisle na oficiálních
komunikačních kanálech.20
Tato podvratná kultura byla v minulosti uvyklá, jak říká Dick Hebdi
ge, na svůj „dobrovolný vnitřní exil“
a „zločiny proti zažitému řádu“.21 Byla
zvyklá i na kritiku jak ze strany esta-

11	
Informace o Chartě 77, 1988, roč. 11, č. 8, sdělení č. 745, s. 5.
12	Dopis J. Duse a M. Rejchrta V. Havlovi. Tamtéž, č. 13, s. 11–12.
13	BENDA, Václav: Perspektivy politického vývoje v Československu a možná role Charty 77. Tamtéž, č. 4, s. 12–15.
14	Tamtéž.
15	Příspěvek Jaroslava Šabaty. Tamtéž, s. 10–12.
16	VODRÁŽKA, Mirek: Antisystémová queer politika undergroundu a prosystémová politika Charty 77. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 1, s. 128.
17	
ABS, f. Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli – X. správa SNB (dále jen A 36), inv. j. 660, Charta 77 – VONS – Pravice,
Informace o přípravě demonstrace 10. 12. 1987, rok 1987, Informace s. 100–105.
18	Tamtéž, s. 100.
19	GUMPLOWICZ, Ludwig: Dějiny theorií o státu. Vydal Karel Stan. Sokol, Praha 1911, s. 210.
20	JIROUS, Ivan M.: Zpráva o třetím českém hudebním obrození, samizdatem 1975. Knižně JIROUS, Ivan M. (ed. Michael Špirit): Magorův
zápisník. Torst, Praha 1997, s. 197
21	HEBDIGE, Dick: Subkultura a styl. Dauphin – Volvox Globator, Praha 2012.
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blishmentu, tak i ze strany alternativní
hudební scény, která prostřednictvím
například Mikoláše Chadimy kritizovala zmiňovaný undergroundový
exil a obhajovala kompromisy s establishmentem.
Dřívější jazyk ideových, morálních
distinkcí a diferencí byl založen na
ovzduší naprosté shody: první kultura
nás nechce, a my nechceme mít s první kulturou nic společného.22 Koncem
80. let vša k došlo k zmatenému
splét ání undergroundového jazyka
s establishmentem. „Ovzduší naprosté shody“ bylo postupně rozmýváno
a underground postihl částečně chiasmus – stav splétání, kdy bylo obtížné
rozlišit například to, co je oficiální
a co je neoficiální, vnitřní nebo vnější, subjektivní nebo objektivní. Tehdy Blumfeld S. M. ve svém zamyšlení
nad neuskutečněným koncertem The
Plastic People of the Universe (PPU)
v Lucerně 15. února 1987 v kultovním časopise Vokno výstižně popsal
tehdejší stav undergroundu, který se
začal zaplétat s establishmentem. Bylo
zjevné, že se kdysi tak zásadový a uvědomělý underground změnil. Blumfeld
připomněl, že již při pouhém vyslovení slova „esesem“ (míněno SSM, tedy
Socialistický svaz mládeže) mnohým
lidem z undergroundu naskakuje husí
kůže, a položil provokativní otázku:
Kdo by si pomyslel, že zrovna svazáci
zorganizují dostaveníčko undergroundu do Lucerny? V Havlově Lucerně,
kterou si komunisté pouze od Havlů
znárodněním vypůjčili, hrají Plastici
pro „androše“ i „estébáky“, přičemž
ani jedna strana přesně neví, o co tu
jde.23 Blumfeld upozorňoval, že v tomto
splétání je ve hře „ztráta orientace“

stejně jako identita subkultury: Kam se
vypařil duch undergroundu? Jak se mohlo stát, že dříve zásadový a uvědomělý
underground se jako mávnutím proutku
změnil ve frustrovaného konzumenta
a chová se stádně jako ovce? V závěru
svého kritického zamyšlení radí represivnímu aparátu změnit taktiku biče
na cirkusovou taktiku cukru. Ironicky
a vizionářsky nabádá aparát moci, aby
si konečně uvědomil, že konec konců
někdo tomu rock’n’rollu velet musí,
soudruzi! Podle něho by režim neměl
underground potlačovat, ale spíše
mu korumpujícím způsobem zavelet
směrem na Rockfest, aby dezorientované, subkulturní publikum mohlo ve
vojenském dvojstupu napochodovat do
jímky na kulturu jako ovce.24

Připoutaný kytarista
Dokladem chiasmatického „velení
rock’n’rollu“ je svazek v archivu komunistické tajné policie, uložený pod
krycím jménem „Kytarista“ (reg. č.
9570). Byl zaveden 13. 7. 1975 na hudebníka The Plastic People of the Universe Milana Hlavsu. Na X. správě FMV
(boj s vnitřním nepřítelem) ho vedli
zejména operativní pracovníci npor.
Miroslav Kvítek, ppor. Ladislav Medek
a od roku 1978 npor. Jaromír Švec. 25
V roce 1987 ho převzal bývalý boxer
kpt. René Špringer (řídil i písničkáře
Jima Čerta, vlastním jménem Františka
Horáčka), který stál v čele staronového pracovního týmu na 1. oddělení
11. odboru II. správy SNB, zabývajícího
se problematikou „neorganizované mládeže a nezávislých iniciativ“.26
Předmětem tohoto zkoumání není
otázka Hlavsovy možné „spolupráce“,

datující se dle registru svazků od
21. zář í 1987, ale pouze sledování
„zvratnosti“ vyznačující se stavem
splétání či „připoutání“, kdy je nemožné rozlišit, co je vnitřní, subjektivní
a svobodné rozhodnutí a co vnější,
objektivní a řízené. Francouzský filozof Merleau-Ponty říká, že chiasma
(zvratnost) je výkon s dvěma aspekty:
Nevíme již, kdo mluví a kdo naslouchá.27
Chiasmus byl výrazem politické dvojznačnosti tzv. uvolňování jako ohrnutý vnitřek rukavice, který se stával
vnějškem.
Svazek „Kytarista“ je důkazem, jak
si StB svou oběť dlouhodobě připoutávala k sobě. Na počátku zachycuje
prvotní „ovzduší shody“ mezi represivními orgány a undergroundem, kdy
praktiky tajné policie v rámci akce
„Asanace“ byly založeny na strategii
„biče“ nejrůznějších „rozkladných
opatření“, výstrah náčelníka správy
SNB, odporného vydírání, dezinformačních akcí, vynucených nátlakových styků, zasahování do intimního
života a zejména na neúspěšné snaze
donutit umělce k vystěhování z Československa jako v případě Vratislava Brabence, Svatopluka Karáska,
Pavla Zajíčka a dalších. StB změnila
strategii a snažila se vynutit si s ním
spolupráci, a dokonce rozšiřovala
v undergroundu dezinformaci, že
Hlavsa spolupracuje s Bezpečností.
Od druhé poloviny 80. let pak začala používat i taktiku „cukru“, kdy
umožnila Hlavsovi soukromé výjezdy
do zahraničí a posléze, v roce 1989,
i možnost koncertování v USA.
Metamorfózu taktiky StB ilustrují
i jednotlivé druhy svazků. Hlavsa byl
nejdříve veden jako „prověřovaná

22	JIROUS, Ivan M.: Zpráva o třetím českém hudebním obrození, s. 197.
23	BLUNFIELD, P.: Pokus o Plastic People „live“. Vokno, 1987, č. 12. Za chybně publikovaným pseudonymem Blunfield se skrývá Lubomír
Drožď alias Blumfeld S. M. nebo Čaroděj OZ. Byl vydavatelem samizdatových časopisů Sado-Maso a Opium pro lid a autorem undergroundových filmů. Od poloviny 80. let působil jako redaktor Vokna.
24	Tamtéž.
25	
ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (dále jen MV KR), osobní svazek Milana Hlavsy, reg. č. 9570, a. č. 821542 MV,
krycí jméno KYTARISTA.
26	ŽÁČEK, Pavel: Politická policie proti mládeži. Snahy StB o kontrolu tzv. problematiky mládeže ve druhé polovině osmdesátých let.
In: VANĚK, Miroslav a kol.: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. ÚSD AV ČR –
Votobia, Praha 2002, s. 273–332 (obrazová příloha L).
27	MERLEAU-PONTY, Maurice: Viditelné a neviditelné, s. 258.
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osoba“ (od 15. 7. 1975), následně byl
v rámci „připravovaného trestního
stíhání“ ve svazku signálním (od 14. 4.
1976) a „po prověření protistátní
trestné činnosti“ nakonec ve svazku osobním (od 6. 4. 1984). V jednom
z navrhovaných opatření tajné policie
v rámci akce „Kytarista“ z 1. 2. 1986 se
v závěru uvádí, že objekt by byl vhodný
typ jako důvěrník, neboť dosud poskytoval poznatky a informace pracovníkům
MV, avšak nenaplňuje skutečný stav
agenta.28
V září 1987, půl roku po Blumfeldem
kritizovaném koncertu v Lucerně, se
v další zprávě StB nazvané „Vyhodnocení“ konstatuje, že se podařilo Hlavsu
postupně připoutat (zvýraznil autor)
k orgánům MV. 29 V registru svazků
agenturního a kontrarozvědného rozpracování je u data 21. 9. 1987 odkaz
na nový svazek, podle kterého byl Milan Hlavsa nejdříve veden jako kandidát tajné spolupráce a o měsíc později
(30. 10. 1987) už jako agent.30 Podle
Centrálního registru svazků (CRS)

Archivní spis Kytarista a Milan Hlavsa v roce 1977

ho měl od tohoto data (až do prosince
1989) řídit starší referent specialista
kpt. René Špringer.31 Svazek byl zničen
6. 12. 1989.

Foto: ABS, Ondřej Němec

Ve zmiňovaném „Vyhodnocení“ je
například konstatováno, že hudebník
nelegální a protisocialisticky orientované hudební skupiny v roce 1982 od své

28	
A BS, f. MV-KR, osobní svazek Milana Hlavsy, reg. č. 9570, a. č. 821542 MV, Navrhovaná opatření k plánu rozpracování v akci KYTA
RISTA, 1. 2. 1986.
29	Tamtéž, Vyhodnocení osobního svazku v akci KYTARISTA a uložení do archivu MV, 4. 9. 1987.
30	Podle rozkazu ministra vnitra ČSSR Jaromíra Obziny z 25. ledna 1978 („Směrnice pro spolupráci kontrarozvědky“), nebyl vázací akt
podmínkou ke spolupráci. Písemný závazek se nevyžadoval od tajných spolupracovníků v případech, kdy by jeho podpis mohl ohrozit
dobrý vztah získávaného tajného spolupracovníka ke spolupráci s kontrarozvědkou. V tomto případě postačí ústní souhlas získávaného tajného spolupracovníka (čl. 46, odst. 2). Viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/rmv_3_1978.pdf (citováno k 25. 1. 2015).
31	BENDA, Patrik (ed.): Přehled svazků a spisů vnitřního zpravodajství centrály Státní bezpečnosti v roce 1989. Sešity ÚDV č. 7. ÚDV, Praha 2003,
s. 146.
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negativní činnosti opustil a písemnou
formou se zavázal, že se nehodlá zúčastňovat žádných protispolečenských akcí.
Když se v roce 1984 začal aktivizovat,
„vlastnoručně podepsal“, že se zachová
podle výstrahy náčelníka správy SNB.
V roce 1985 StB provedla agenturně
operativní kombinace s cílem upevnit
v zájmovém prostředí názor, že je objekt
spolupracovníkem StB, a dále kompromitovat objekta v zájmovém prostředí,
včetně jeho písemného projevu. Zavázal se, že po návratu z Rakouska, kam
byl pozván svým tchánem PhDr. Jiřím
Němcem, bude o všech zjištěných skutečnostech informovat pracovníky Ministerstva vnitra. StB pozitivně hodnotila,
že například v dubnu 1984 dobrovolně
předložil pracovníkům MV k nahlédnutí
texty německého básníka Christiana
Morgensterna, které se skupina Plastic People rozhodla zhudebnit v rámci
svého projektu Půlnoční myš a že „nelegální“, „protisocialistická“ rocková
skupina upustila od negativní činnosti
angažování se v II. kultuře a že on sám
upustil od své negativní činnosti v hnutí
underground a CH 77 a sám se nikterak
neangažuje.
V měsíci březnu 1987 bylo provedeno
preventivně-rozkladné opatření k zamezení zamýšlené návštěvy tzv. rockového
festivalu v Brně. Dále pak bylo zabráněno ve vystupování hudební skupiny
P[lastic]P[eople] na Rock-festu v Praze
a to i přesto, že objekt předal texty písní
pracovníkům MV. V této souvislosti bylo
využito údajného zneužití organizace
SSM. Objekt závažnost situace pochopil a přesvědčil v tomto duchu i ostatní
členy skupiny.32
Jak probíhalo zmiňované „přesvědčování“, je dramaticky zachyceno v rozhovoru Milana Hlavsy se spisovatelem
Janem Pelcem. Spor mezi hudebníky
o spolupráci se SSM vyústil v hádku,
kdy bubeník Jan Brabec definitivně pro-

hlásil, že už nechce mít nic společného
s lidmi, jako jsou svazáci z Chmelnice,
Martin Kubík. Mejla naopak takový
postoj vůči svazákům cítil jako velkou
křivdu. Po inzultaci od Káby (Jiřího Kabeše) se definitivně rozhodl ukončit
činnost skupiny a tehdejší pocit charakterizoval slovy: Spadl mi balvan ze
srdce, cítil jsem obrovskou úlevu.33

Život jako ohrnutý vnitřek rukavice
Jelikož není možné zkoumat stav připoutanosti jednostranně prostřednictvím dokumentů bývalé tajné komunistické policie, porovnejme, k jakému
splétání a zmatení undergroundového
jazyka dochází například v rozhovoru pro samizdatový časopis Revolver
Revue/Jednou nohou č. 6 z roku 1987
mezi fiktivním novinářem neexistujícího časopis On The Corner Derekem
Windbreakerem a Mejlou Hlavsou na
podzim 1986.34
V dlouhém interview Hlavsa popisuje Magora s odstupem jako velekněze sekty „zarytých androšů“,
která nekriticky lpí na druhé kultuře
vyznávající „hraní pro sebe“, zatímco
on chce hrát „oficiálně“ a pro druhé.
Svoje několikaměsíční věznění v roce
1976 už nepovažuje za „křivdu“. Zpochybňuje „politický akcent“ Plastiků
a odmítá názor, že by underground
byl nějakej symbol odporu. Ačkoliv
vyznával a hrál hudbu amerických
kontrakulturních skupin jako The
Velvet Underground, Franka Zappu
a také The Fugs, najednou odmítal jejich hudební političnost: …když se mění
modus hudby, třesou se hradby města
(The Fugs). Hlavsa netušil, že americká skupina je inspirovaná Platonem,
který ve 4. knize své Ústavy, napsal,
že nikdy se nemění hudební zákony
(styl), aby se zároveň neměnily státní
poměry. Undergroundová hudba však

byla v totalitním režimu dvojnásobně
politická. Rockfesty v Paláci kultury
obhajuje jako nepolitickou akci, ačkoliv je pořádaly normalizační Ústav
pro kulturně výchovnou činnost, Ministerstvo kultury ČSR a SSM, řízený
KSČ. Mnohé kapely se navíc z ideologických důvodů nemohly akce zúčastnit a v žargonu StB byl průběh „pod
agenturně operativní kontrolou“.35
V souvislosti se symbolem odporu
se Hlavsa v rozhovoru stylizuje do
role „rebela bez příčiny“ a distancuje
se od zhudebněné politické skladby
100 bodů z roku 1977, jejíž text je
„hroznej“: Nepatřím k těm, který když
si poserou kalhoty, tak si je nevyperou
a hrdě hlásaj, že je to jejich hovno…36
Autentičnost umělecké sebekritiky
se splétá s poloveřejným sypáním si
undergroundového popele na hlavu.
Rozhovor ilustruje Hlavsův chiasmus (v terminologii StB „připoutání“).
Zde se ztrácí smysl otázky, jaký subjekt hovoří (undergroundový, nebo
establishmentový), komu je rozhovor
určen (undergroundu, nebo tajné policii) a kdo má zájem na tom, aby přestali existovat PPU jako symbol vzdoru
(Hlavsa, nebo řídící orgány StB)?
Jestliže Blumfeld ve svém článku
připomíná silný odpor undergroundu
k SSM, Hlavsa naopak vyzdvihuje lidi
z organizace SSM Lety, neboť krátký
čas v roce 1987 byla zřizovatelem jeho
hudební skupiny. Její název byl ale
uváděn jen ve zkratce (PPU) a autor
textů Egon Bondy pod civilním jménem Zbyněk Fišer. Podle Hlavsy jsou
lidé ze SSM nezatížený mindrákama
minulosti a mají víc odvahy než my.37 Babylonské splétání undergroundového
jazyka s establishmentem je zjevné.
Subkulturním hrdinou už není ten,
kdo je establishmentem považován
za zločince proti zažitému řádu, ale
ten, kdo je loajální vůči společenské-

32	
ABS, f. MV-KR, osobní svazek Milana Hlavsy, reg. č. 9570, a. č. 821542 MV, Vyhodnocení osobního svazku v akci KYTARISTA a uložení
do archivu MV, 4. 9. 1987, s. 193
33	HLAVSA, Mejla – PELC, Jan: Bez ohňů je underground. Maťa – BFS, Praha 1992, s. 154.
34	WINDBREAKER, Derek: Tentokrát bez maskovacích manévrů. Revolver Revue/Jednou nohou, 1987, č. 6, nestránkováno.
35	
ABS, f. A 36, inv. j. 545, Vyhodnocení bezp. situace po linii 3. odd., 1.–2. čtvrtletí 1988, s. 7.
36	WINDBREAKER, Derek: Tentokrát bez maskovacích manévrů, nestránkováno.
37	HLAVSA, Mejla – PELC, Jan: Bez ohňů je underground, s. 148.
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mu zřízení. Obdobně větší odvahu
než zamindrákovaní disidenti mají
perestrojkoví „svazáci“.
Tajnou policií dlouhodobě řízený
útlum undergroundové skupiny The
Plastic People of the Universe vyústil
na jaře 1988 v její zánik a 28. června
vznikla oficiální skupina Půlnoc, v níž
vystupovala většina bývalých členů –
bez větších problémů. Bubeník stejnojmenné skupiny Jan Brabec přesně
vystihl, co bylo ve hře – šlo o zvratnost
symbolického jména: Změn si jméno,
můžeš řvát a blábolit do aleluja, už nás
to nezajímá. Změň jméno, pod kterým si
řek to a to, co je pro nás naprosto nepřijatelný, a už nikdy nemůžeš říkat to, co jsi
říkal, nikdo tomu nebude věřit. Protože
tehdy to bylo tvý jméno, který sis dal sám,
a tenhle pseudonym je naším jménem,
protože my jsme tě k tomu donutili a ty
ses tak pojmenoval. To je jasná platnost
a aktuálnost Magorovy „Zprávy“.38

Hudba mimo dějiny, myšlení, paměť
Reakce na podivné splétání subkulturního jazyka s establishmentem na
sebe nenechala dlouho čekat. Mladí
lidé v undergroundu si v souvislosti s Půlnocí a Hlavsovými názory
začali klást otázku: Byl to ústupek

establishmentu, nebo ne, je to ještě
underground, nebo ne? 39 Magor prožíval hluboké osobní zklamání: Takže – a je to pro mne bolestné říct, viď
Milane Hlavso, koneckonců, jde pouze
o to vydržet určitou dobu…40 Osobně
zklamaní byli i dřívější přátelé a umělečtí exulanti žijící v Americe, kteří
měli potřebu distancovat se od tamního koncertování skupiny Půlnoc na
jaře 1989. Turné bylo na plakátech
klamavě inzerováno jako koncertování skupiny „The Plastic People of
the Universe“. Hlavsa okomentoval
tuto „kapitalizaci“ symbolu slovy, že
americká manažerka Hope Carr pouze
chytře využila skutečnosti, že v Půlnoci
hrají tři bývalí členové PPU, tím se ale
nedopustila žádného podvodu. 41
Mnozí undergroundoví umělci a Magorovi přátelé žijící v exilu nesdíleli
tento morální cynismus. Proto uspořádali za pomoci Georgia Gomelského42
benefiční koncert jen pro uvězněného
Ivana Jirouse v newyorském klubu Kitchen, na němž 29. ledna 1989 vystoupili bývalí undergroundoví hudebníci
Vratislav Brabenec, Paul Wilson, Pavel
Zajíček a dále Eliot Sharp, Gary Lucas,
Ed Sanders a další.
Po vystoupení skupiny Půlnoc v New
Yorku 25. dubna 1989 byl vězněnému Ji-

rousovi zaslán i videodopis43 zachycující koncert v Kitchen, rozhovor s Mejlou
Hlavsou a zejména komentáře Georgia
Gomelského, Boba Krčila, Karla Vojáka, Jaroslava „Boví“ Ungera a Viktora
Kloudy, v němž mu vysvětlovali, jak na
ně celá záležitost v Americe působí.
Jaroslav „Boví“ Unger44 mu v tomto
videodopisu vzkázal, že mnoho lidí
má dojem, že kvůli Mejlově slávě je
dvacet let činnosti částečně pohřbeno, a vyjádřil podezření, že spousta
lidí hraje Jidášovu roli a že to vyjde
najevo. 45 Viktor Klouda 46 přímočaře
konstatoval, že symbol undergroundu „je v hajzlu“. Fotograf Bob Krčil 47
upozornil, že skupina znamenala pro
mladé lidi dlouho symbol toho, že je ve
vztahu k režimu možné být sám sebou,
jenže na videozáznamech s Půlnocí
v Americe je vidět, jak se Mejla zříká
Plastiků a tvrdí, že oni chtěli jenom
hrát. Karel Voják 48 vzkázal Magorovi,
že pro něho to nebylo zklamání, ale
přímo rána do zad. Najednou je to na
úrovni: Dobrá, abych mohl hráti, musím
s pány spáti.49 Zároveň připomněl, že
americký novinář Jefferson Morley,
který byl v roce 1988 v Praze, popsal
ve Village Voice (31. ledna 1989) vznik
skupiny Půlnoc v článku s názvem
„Předčasná smrt Plastic People“. V něm

38	Plastic People of the Universe – krach jedné identity. Vokno, 1990, č. 19, s. 28 (z dopisu Jana Brabce Vratislavu Brabencovi v roce 1989).
39	SOUKUP, Charlie: Před půlnocí a po Půlnoci. Voknoviny, 1988, č. 11, nestránkováno.
40	Magor (JIROUS, Ivan M.): Něžná je noc. Odpověď na odpověď Anny Marvanové Egonu Bondymu. Vokno, 1988, č. 14, nestránkováno.
41	
Plastic People of the Universe – krach jedné identity, s. 37.
42	Georgio Gomelsky (1934), renesanční osobnost – filmař, hudební manažer, producent a skladatel. V hudebních začátcích pomáhal
britským skupinám Rolling Stones, Yardbirds nebo Johnu McLaughlinovi, později francouzské undergroundové scéně (Magma, Gong)
nebo mezinárodnímu hudebnímu proudu Rock in Opossition (Fred Frith). Od roku 1978 působil v New Yorku, kde podporoval experimentální scénu „nové hudby“.
43	
A A, A video by Viktor Klouda, copyright 1989.
44	Jaroslav „Boví“ Unger (1957), hudebník undergroundové skupiny Doktor Prostěradlo Band. V roce 1978 účinkoval v Pašijových hrách
velikonočních od skupiny The Plastic People of The Universe. Signatář Charty 77, v roce 1979 emigroval přes Jugoslávii do USA.
ABS, f. MV-KR, svazek prověřované osoby Jaroslava Ungera, reg. č. 32826, a. č. 688264 MV, krycí jméno RADKO.
45	Na třicáté Mejlovy narozeniny (7. 3. 1981) napsal Magor báseň o biblických postavách Jidášovi a Janovi a věnoval mu ji. Ačkoliv Magor
v souvislosti se „zkurvenými Cibulkovými seznamy“, říká, že Mejla nebyl fízl, zároveň hovoří o „prorocký moci poezie“. V Magorově
sbírce Labutí písně (Magorovy labutí písně. Torst, Praha 2006) jsou i slova: Krásné jsou Plastiků Pašije / jen jeden vidím malér / part že
Jidáše nepěje / Milan Hlavsa či Daler…
46	Viktor Klouda (1952), signatář Charty 77, byl v rámci akce StB „Asanace“ v roce 1980 vystěhován s rodinou do USA.
47	Bohumil „Bob“ Krčil (1952–1992), fotograf a editor. V roce 1969 emigroval do USA, kde editoval například vlastní samizdatový sborník
Sebráno v New Yorku 1987.
48	Karel Voják (1945) emigroval hned po 21. srpnu 1968 do USA. Byl součástí okruhu kolem psychedelické skupiny The Primitives Group
a tvůrcem pojmu „druhé české hudební obrození“, označujícího eskalaci rockového hnutí v Čechách koncem 60. let.
49	
A A, A video by Viktor Klouda, copyright 1989.
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Setkání „dvou světů“ na Rockfestu 1989 – Karel Gott a Mejla Hlavsa

naznačil, že Hlavsa navštívil úřady, kde
mu bylo víceméně slíbeno, že pokud
změní jméno skupiny, mohl by s ní vystupovat. Tuto informaci podle Karla
Vojáka potvrzuje i novinář Jon Pereles
v článku publikovaném v The New York
Times (24. dubna 1989).
Sy mbolem dobové subkultur ní
zvratnosti či splétání se stala fotografie Karla Gotta a Milana Hlavsy z jarního Rockfestu v Paláci kultury, kde
se Půlnoc zúčastnila soutěže o Ceny
Melodie za rok 1988 a získala třetí
místo jako „objev roku“. Snímek byl
v novinách Rockfestu ’89 prezentován
jako setkání „Sojuz – Apollo“ a „Národní usmíření“. O měsíc později byla
fotografie v časopise Melodie otištěna
jako doklad implicitního politického

Foto: archiv autora

splétání normalizace s přestavbou:
„Národní umělec“ Karel Gott a „půlnoční“ Milan Hlavsa.50
Dušan Vozáry ze skupiny Oceán,
která ve stejné kategorii „objev roku“
získala první cenu a její zpěvák Petr
Muk pátou, popisuje vznik chiasmatického snímku takto: Při udílení cen
jsme seděli v Paláci kultury. Byl tam
Mejla Hlavsa z Půlnoci, Ivan Wünsch
z Hudby Praha, Daniela Čelková z Paniky a další, když za námi přišel hudební
publicista Ondřej Konrád a říká: „Támhle
je Karel Gott, pojďte se s ním vyfotit,
bude prdel“. Nikdo se s ním ale vyfotit
nechtěl. Jediný Mejla vstal a řekl: „Když
nás seznámíte, já se s ním klidně vyfotím“. A Gott během fotografování řekl
Mejlovi: „Já vás znám, já vás sleduji od

konce šedesátých let, jenže vy řešíte ty
společenský problémy a mně jde spíše
o ten hlas“.51
Karel Gott byl symbolem normalizační popkultury a v undergroundu
byl nahlížen i prostřednictvím díla
Milana Kundery, který se v Knize
smíchu a zapomnění zamýšlí nad tím,
proč tehdejšímu československému
generálnímu tajemníkovi Gustávu
Husákovi nevadilo, že do emigrace
začali odcházet významní lidé ze
všech oborů, ale když v roce 1971
emigroval Gott, zaručil se mu, že po
návratu z emigrace bude mít veškerá
privilegia.52 Kundera to vysvětluje tím,
že existuje stav hudby, který je mimo
dějiny, mimo otázky, myšlení a paměť,
a protože Gott reprezentoval právě
tuto hudbu „bez paměti“, patřili prezident zapomnění i idiot hudby k sobě.
Pracovali na stejném díle. My pomůžeme
vám, vy pomůžete nám. Nemohli být jeden bez druhého.53
Chiasmus normalizačního „národního umělce“ a „půlnočního“ hudebníka
spoluvytvářel nový „idiotský“ obraz
doby, kde jde buď pouze o „hlas“ (Gott),
nebo jen o „hudbu“ (Hlavsa) – mimo dějiny, mimo otázky, myšlení a paměť.54
Dřívější Mejlův spoluhráč Jan Brabec okomentoval jeho proklamativní
nepolitičnost slovy: Dokonce tady byl
otištěný článek s takovými hovadinami,
jako že jde Hlavsa s Pospíšilem55 setmělou avenue v New Yorku a vykecávaj se
tam ve smyslu, jak zvítězila hudba a že
se situaci nepodařilo vrátit o deset let
nazpátek a že s politikou nemají nic společného. Jenže Magor v tý době seděl
a legenda PP jim plnila sály.56 Původně
odpoutaný rocker skončil jako připoutaný hudebník 57 bez paměti.

50	
Noviny Rockfestu ’89 (30. 3. – 2. 4. 1989 Praha); Melodie, 1989, roč. 27, č. 5 (květen 1989), zadní vnitřní obálka.
51	
A A, rozhovor autora s D. Vozárym, srpen 2014. Hlavsa v rozhovoru pro Guerilla Records líčí samotné setkání odlišně. Interview s Mejlou
Hlavsou – Na Klamovce, 1996. Viz http://www.guerilla.cz/?s=rozhovory&id=31 (citováno k 25. 1. 2015).
52	KUNDERA, Milan: Kniha smíchu a zapomnění. Sixty-Eight Publishers, Toronto 1981, s. 190.
53	Tamtéž.
54	V současných undergroundových memoárech absentuje kritická reflexe období konce 80. let. Viz MICHL, Alfréd Otakar: Trable den co
den. Vzpomínky na léta nejen v undergroundu. Pulchra, Praha 2012.
55	Ivo Pospíšil – baskytarista a zakladatel rockové hudební skupiny Garáž, která byla inspirovaná punkem.
56	
Plastic People of the Universe – krach jedné identity, s. 31.
57	Hlavsova „připoutanost“ přetrvávala i po roce 1989. Když se „naprosto šokovaný“ dozvěděl, že je v tzv. Cibulkových seznamech, vydaných
v roce 1991, veden jako agent, zjistil si, kde bydlí řídící orgán StB všech akcí vedených proti němu od roku 1978 až do 1987, bývalý sou-
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Blumfeldovo proroctví
Ch iasmus byl v ýsled kem z měny
strategie režimu vůči undergroundu.
Komunistický establishment začal
rozlišovat mezi přizpůsobivými a nepřizpůsobivými a začal více používat
taktiku „cukru a biče“. Zatímco přizpůsobiví byli postupně kooptováni či
integrováni do systému, nepřizpůsobiví plnili komunistická vězení.
Už koncem roku 1988 byl zatčen
Ivan Jirous a Jirka Tichý za dopis Tak
dost! s 271 podpisy obviňující orgány
státní moci ze zabití Pavla Wonky. Za
jeho rozšiřování byli vzati do vazby
i Petr Cibulka a Jiří Štencl. Za zhotovování letáků k demonstraci 28. října
v Praze byl předán do vazby Luboš
Vydra a další. Palachův týden v lednu
1989 odstartoval nejen vlnu významného veřejného odporu, ale i další
uvěznění například Václava Havla.
V únoru 1989 byl zatčen i vydavatel
Vokna František Stárek Čunas. Když
si ve vazební věznici v Hradci Králové
otevřel květnové číslo hudebního časopisu Melodie, ve kterém byla přetištěna fotografie Gotta a Hlavsy, zapsal
si do zápisníku poznámku, která byla
v prostředí undergroundu veřejným
tajemstvím: Hlavsova loajalita k policii. Následně se sebekriticky zeptal:
Nezávidíš Hlavsovi? Odpověď byla
situačně výmluvná: Společnost Deži
Baloga, „chronického netáhla“ 58 , mi je
příjemnější.59 Režim rozevíral kontrakulturní nůžky.
Blumfeldovo proroctví se netýkalo
pouze Půlnoci nebo Hlavsy, ale i dalších
hudebníků, jako byl zmiňovaný Petr

U soudu s Ivanem Jirousem, Jihlava, 9. březen 1989

Muk, který také začínal v undergroundu. V roce 1984 působil v artrockovém
kvartetu, které jsem založil s konzervatoristy Ivou a Milanem Švábovými.
Koncertovali jsme na undergroundovém festivalu pořádaném 30. června
1984 v soukromém mlýně v obci Malý
Jeníkov-Strmilov s Psími vojáky a dalšími skupinami. Naše skladby natáčel
Robin Hájek a zejména Petr Cibulka,
který je pak rozšiřoval ve svém undergroundovém vydavatelství Samizdat
Tapes & Cassettes & Video.60 Cibulka
byl koncem roku 1988 vzat do vazby
a za rozšiřování i naší hudby byl nově
trestně stíhán pro trestný čin spekulace a nedovoleného podnikání.61
Blumfeldovo ironické doporučení, aby komunistický režim a tajná

Foto: Přemysl Fialka

policie zavelely undergroundovému
rock’n’rollu „směrem na Rockfest“,
získalo na jaře 1989 podobu proroctví.
Setkání bývalých undergroundových
hudebníků ve Společenském sále
pražského Paláce kultury při udílení
Ceny Melodie ’88 13. března 1989 bylo
výrazem zvratnosti a splétání části
undergroundu s establishmentem.

Manifest chaotické hudby –
rock je mrtev
Když se František Stárek ocitl v únoru 1989 ve vazební věznici, umínil
jsem si, že se již nebude opakovat
situace jako po roce 1981, kdy byli
Čunas a Magor odsouzeni za vydávání undergroundového časopisu

stružník mjr. Jaromír Švec, a osobně ho, s hudebníkem ze skupiny Půlnoc Tomášem Schillou, v roce 1992 navštívil. Je signifikantní, že
nevyhledal René Špringera, který ho měl řídit jako tajného spolupracovníka-agenta až do prosince 1989. Já jsem zazvonil, přišel otevřít,
upřímně ti říkám, že mi ho bylo líto, to byla troska, opravdická troska. „Chci vědět jenom dvě věci, nutili jste mě k vystěhování, ke spolupráci,
nikdy jsem vám to nepodepsal, jak je možné, že jsem se dostal do toho seznamu?“ A on mi říká: „Víte, s vaším a nejenom s vaším svazkem si u nás
na oddělení mohl každý dělat, co chce.“ A já jsem říkal: „Jste tohle ochoten říci u soudu?“ a on mi odpověděl: „Ne, protože jsem vázaný mlčením.“
A mně tohle stačilo. Viz pořad České televize Krásný ztráty (Bývalý ministr kultury Pavel Dostál a undergroundový muzikant Mejla
Hlavsa u baru Michala Prokopa) ze dne 22. 6. 2000 – http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096002521-krasny-ztraty/200328280040008/
video/ (citováno k 25. 1. 2015).
58	V kriminálním slangu osoba, která se soustavně vyhýbá práci. Za komunismu se tak dopouštěla trestného činu příživnictví.
59	
A A, kopie osobního zápisníku Františka Stárka z vazební věznice v Hradci Králové, zápis z května 1989.
60	Petr Muk odešel ze skupiny nejen na základě psychických problémů, ale i proto, že se začal identifikovat se světem popkultury,
odmítal obdobně jako Mejla „dobrovolný vnitřní exil“ subkultury a začal tvrdit, že mu jde jen o hudbu.
61	
A A, Usnesení Krajské prokuratury v Brně, sp. zn. 1 Kv 221/88-199, ze dne 13. ledna 1989, kopie v držení autora.
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socialistickou společnost, ale jako hnutí,
které je pouze vedoucími ideodiverzními
centry v zahraničí zneužíváno k protisocialistické aktivizaci.63
V reakci na proces integrace a komercionalizace rockové hudby, která se stávala ideologií a nástrojem
politického systému, jsem v květnu
1989 samizdatem publikoval Manifest
chaotické hudby s provokativním úvodem „Rock je mrtev“. Manifest nejenže
teoreticky radikalizoval improvizační
emocionální hudební formy, které jsem
propagoval už od roku 1971, ale zejména navazoval na političnost hudby
v duchu Platonovy Ústavy.64

Tajemství Havlovy zvratnosti
Hudební undergroundový festival ve mlýně v obci Malý Jeníkov-Strmilov – Milan Šváb a Petr
Muk
Foto: archiv autora

Vokno a po dobu jejich věznění nevyšlo žádné číslo. Vzhledem ke špatné
zkušenosti s jeho spolupracovníky
jsem ale Čuňasovi neřekl, že ilegálně vlastním cyklostylový tiskařský
stroj a že v případě jeho uvěznění
budu pokračovat v tištění Vokna. Od
roku 1978 jsem byl taky dodavatelem
desetilitrových kanystrů chemického
roztoku pro ormigové blány, které
jsem kradl z rozmnožovny Státního
nakladatelství technické literatury,
kde jsem pracoval až do policejního
zátahu proti Voknu v roce 1981.
Nejdříve bylo nutné obnovit redakční
okruh, který by vylučoval nespolehlivé
osoby. Domluvil jsem se na spolupráci
s Blumfeldem S. M. alias Čarodějem
OZ, Martinem Fendrychem, počítačovými odborníky Pavlem „Anténou“
Lašákem62, Jirkou Včelákem a dalšími.
U Honzy Veláta, kterému StB zapálila
barák v Kerharticích poté, co v něm

15. března 1981 Plastici odehráli koncert Co znamená vésti koně, jsem měl
schovaný cyklostylový stroj. S ním
a s Anténou jsme v jeho bytě ve Vyšehradské ulici vytiskli v květnu 1989
15. číslo Vokna. Chtěli jsme demonstrovat, že represe proti undergroundu
nebudou znamenat zánik kultovního
časopisu. Zároveň jsme se pokusili
oslabit argumenty soudu vedeného
proti „výrobci protisocialisticky zaměřených nelegálních tiskovin“.
V dubnu toho roku jsme s přáteli
(Mikoláš Chadima, Jan Lopatka, Bohumír Janát, Luděk Marks a další) založili Výbor na obranu Františka Stárka
a státním úřadům jsme adresovali
dopisy, ve kterých jsme psali, že jeho
uvěznění považujeme za útok proti
nezávislé kultuře a undergroundu. Upozornili jsme, že oficiální tisk změnil
pouze strategii vůči undergroundu: Již
ho nehodnotí jako nebezpečné hnutí pro

V září 1989 byl v samizdatovém časopise Sport publikován „nejchaotičtější“
rozhovor Václava Havla pod příznačným názvem „Terén, na který nikdy
nevstoupím“, v němž se v souvislosti
s manifestací k výročí okupace 21. srpna 1968 vyjadřoval nejen k neschopnosti disidentů „nějakým způsobem
se domluvit“ na společném prohlášení,
ale i ke své úloze v dějinách.65 Havel si
uvědomoval, že nastává doba chaosu
jako „zvláštní mezidobí“, které charakterizují zmatky, spory a nejistoty.
Minula doba, kdy pouhý mravní postoj,
pouhé držení pravdy navzdory zlému světu je tím jediným, co nějak substituuje,
nahrazuje skutečnou politiku. Skončil ten
krásně uzavřený a svým způsobem bezproblémový svět našeho paralelního bytí
v našich paralelních strukturách, kde nás
sice honili, zavírali, dělali domovní prohlídky, ale v podstatě byl ten život svým
způsobem jednoduchý, protože jsme znali
hranice svého světa a existovali v něm
tak, jak jsme byli navyklí [...] Můj hlavní
dojem je chaos (zvýraznil autor): něco
skončilo a další etapa ještě nenastala.

62	Pavel „Anténa“ Lašák (1954), vynálezce speciálních antén umožňujících i v Praze přijímat rušený signál zahraničního vysílání Svobodné Evropy, výrobce sítotiskových rámečků pro samizdatové tiskoviny, počítačový odborník připravující digitální zpracování undergroundového časopisu Vokno.
63	Prohlášení Výboru na obranu Františka Stárka č. 2/1989 k 10. výročí VOKNA. Voknoviny, 1989, č. 15, nestránkováno.
64	Viz http://archive.vaclavhavel-library.org/viewBookCatalogue.php?sort=3&publisher=462&mainBody=searchResult&itemDetail=7363
(citováno k 25. 1. 2015).
65	HAVEL, Václav: Terén, na který nikdy nevstoupím. Sport, časopis pro kulturní a společenskou informaci, 1989, roč. 1, č. 3 (září 1989), s. 6.
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A stejně jako je chaotická a provisorní
tato doba, tak stejně zmatečné a nevyjasněné je i moje postavení v ní.66
Ačkoliv si Havel na rozdíl od Mejly připouštěl zmatečnost svého postavení, tvrdil, že politický chaos je
výrazem pro něco vnějšího, nějakou
neuspořádanou strukturu, která se
ho vnitřně nedotýká. Z pozice intelektuála se trvale vymezoval vůči roli
politika, jemuž jde především „o hlasy“,
zatímco intelektuálovi jde jen „o pravdu“. Tvrdil, že nikdy neměl politické
ambice, že musí zůstat „sám sebou“
a žít v souladu se svým svědomím. Já
jsem nikdy nechtěl a ani dnes nechci být
politikem, to jest mužem, jehož hlavní
profesí je dělat politiku, bojovat o hlasy
voličů, zastávat zájmy nějaké strany
proti jiné straně atp.67
Netušil, že chaos je proces, který nepostihuje pouze systém, ale i člověka
v něm, neboť vytváří kritickou organizaci či strukturu, v níž se vnějšek
podobně jako vnitřek stává najednou
příliš „strmý“, tedy nestabilní, a začne
se sesouvat jako kupa písku. Podléhal
intelektuální iluzi, že valící se politická kupa písku je „terén, na který
nikdy nevstoupí“ ačkoliv se stal její
součástí svým postojem a myšlením.
Ve své nepřiznané zvratnosti tvrdil, že
on si nevybral politiku, ale politika si
vybrala jeho: Cítím, že mi osud přisoudil
jakousi roli, kterou jsem si nevymyslel.68
Intelektuál, který ve sporu o český
úděl kritizoval Kunderovo dějinné fátum s argumentem, že my sami jsme
strůjci svého osudu,69 v politicky chaotické době náhle odmítal existenciální
akt volby a zaplétal se natrvalo do
konstrukce dějin téměř marxistického
pojetí, kdy je mu přiřknuta politická
role v podobě deterministické nutnosti. V tichosti nejprve opustil svou

dlouhodobou kritiku komunistických
intelektuálů-spisovatelů předcházející
generace, kteří se zpronevěřili svému
hlavnímu úkolu – sloužit pravdě, neboť
začali sloužit moci, aktivně vstupovat
do politiky, čímž si nezachovali nezávislost, odstup a nadhled.70 Následně
se odcizil i existenciální pozici Moci
bezmocných, ve které kladl důraz na
morální hledisko a kde byla důležitá
vnitřní intence, autentičnost volby
a situační etika. Dostal se i do sporu
s vnitřní vizí „existenciální revoluce“,
kterou stavěl proti tradiční západní
demokracii.71 K završení chaotického
obratu jako čerstvý prezident začal
vytýkat intelektuálům-nepolitikům, že
se nemohou vyhýbat donekonečna své
spoluodpovědnosti za svět a zakrývat
svou nechuť k politice údajnou potřebou
být nezávislí.72
V dobovém chaosu se splétala ne
autentičnost Havlovy volby s politickým „osudem“: Pakliže tato společnost
ke své politické sebeartikulaci potřebuje
jedno známé jméno, tak to není jen má
chyba. To je chyba té společnosti. Společnost, která je schopna svou totalní
frustraci a totální nespokojenost se situací artikulovat větou „Ať žije Havel!“,
je společnost bez politické kultury […]
Ta zříceninka Havel to nemůže táhnout
natrvalo. Pakliže k tomu budu odsouzen,
tak je to chyba této společnosti.73
Sociálním kapitálem nové doby se
stal chiasmus, v němž nebylo možné
rozlišit, co je vnitřní, subjektivní
a svobodné rozhodnutí a co vnější,
objektivní a řízené.

Magické prolnutí vyšehradských
obrazů
Když studenti, ve spolupráci se SSM,
připravili k 50. výročí 17. listopadu

manifestaci, netušil jsem, že toho
dne prožiji velice osobní stav chiasmu.
Přestože jsem měl ze studentského
prostředí informaci, že plánovaná
manifestace „se zvrhne“, nepodařilo se
mi přesvědčit Anténu, aby šel s námi
na Albertov. Ostentativně prohlásil, že
na akce pořádané SSM nechodí. Vyrazil jsem se svou ženou a s Martinem
Fendrychem. Když skončily projevy,
dav se chvíli rozděloval, neboť nebylo
jisté, zda se půjde přímo na Václavské
náměstí, nebo se podle původního
plánu zamíří od Patologického ústavu na Vyšehrad k hrobu Karla Hynka
Máchy, kde položením květin měl být
oficiální pietní akt ukončen – což se
nakonec i stalo.
Poté, co tisíce lidí vstoupily s hořícími svíčkami do vyšehradské pevnosti
a prošly barokní Leopoldovou branou,
byla už tma. Stál jsem na stráni poblíž Božích muk, nedaleko rotundy
sv. Martina z 11. století, a pozoroval
světélkující proudící dav a najednou
jsem prožil, jak se v místě a čase začínají splétat dávné, převratné husitské
obrazy dějin se současností. Pocit byl
vyvolaný samozřejmě tím, že na Vyšehradě jsem znal každý kout, neboť
jsem se zde narodil a do patnácti let žil
pár set metrů od rotundy, v církevní
budově Nového děkanství. Pomalu
jsem kráčel k vyšehradskému hřbitovu, ale v Karlachových sadech se dav
rozptýlil do chaoticky poblikávajícího
pohybu. Teprve pod Vyšehradem se
opětovně spojil, neboť ve Vyšehradské
ulici před ministerstvem spravedlnosti byl zahrazen policií. Po dlouhém
vyjednávání se pak vydal k nábřeží
a následně na Národní třídu, kde byl
definitivně zastaven.
Po první násilné vlně jsme si sedli
na chodník nedaleko Kulturního stře-

66	Tamtéž, s. 8.
67	Tamtéž, s. 7.
68	Tamtéž, s. 8.
69	HAVEL, Václav: Český úděl? Tvář. Umělecký a společenskokritický měsíčník, 1969, roč. 6, č. 4, s. 30–33.
70	LIEHM, Antonín J.: Generace. Československý spisovatel, Praha 1990, s. 302.
71	HAVEL, Václav: Moc bezmocných (1978). In: HAVEL, Václav: O lidskou identitu. Rozmluvy, Praha 1990, s. 126.
72	Z projevu prezidenta ČSSR Václava Havla pro obě sněmovny Kongresu USA, Washington D. C., 21. února 1990. Viz http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=322_projevy.html&typ=HTML (citováno k 25. 1. 2015).
73	HAVEL, Václav: Terén, na který nikdy nevstoupím, s. 9.
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studie a články

diska NDR v paláci Dunaj. V tu chvíli
se ke mně naklonil Martin Fendrych
a téměř zděšeně mi sdělil, že hodně
demonstrujících jsou vlastně děti ze
základních škol. Byly totálně vystrašené. V jednu chvíli jsem si všiml, že
nejvíc nás ohrožuje skupina mužů
a žen na balkoně v posledním patře
domu č. 15 na Národní třídě. Působili
jako řídící orgány tajné policie, pak ale
začali naplňovat vodou velké igelitové
pytle a tašky a vrhali je z 6. patra na
demonstranty. Ze zoufalého zajetí nás
„vysvobodila“ policejní pendreková
ulička v Mikulandské ulici. Čekali
jsme, až brutální násilí pomine, a pak
jsme prošli z policejního sevření ven.
V té chvíli jsme ještě netušili, že jsme
se ocitli na kupě písku režimu, kde
jedno zrnko spouští lavinu kataklyzmatických událostí.

Z undergroundu
na filozofickou fakultu
Den či dva dny poté mě V Templu
navštívil Honza Velát s návrhem,
že bychom měli i s Anténou pomoci
studentům s tiskem letáků. Zašli
jsme nejdřív na Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy a tam jsme se studentskou redakcí (Zdeněk Tichý, Petr
Hnilo, Sylva Fišerová a Lucie Suchá),
která připravovala různé tiskoviny,
prohlášení a bulletin, dohodli, že do
budovy přivezeme cyklostyl a budeme
pro ně tisknout. Měli jsme podmínku:
musí nám vyčlenit místnost, kam bude

Dopis Ivana Martina Jirouse z jeho posledního věznění advokátovi Milanu Klímovi,
v němž zdůvodňuje, proč odmítá žádost
o milost (otištěno s laskavým svolením JUDr.
Milana Klímy)
Foto: archiv Petra Placáka

František Stárek propuštěn z vězení. Komiks
Mánička ze severu z knihy Ještě jsme ve válce. Příběhy 20. století (ÚSTR – Argo – Post
Bellum, Praha 2011).
Foto: ÚSTR

54

2015/01 paměť a dějiny

pd_01_2015.indb 54

31.03.15 15:21

Mytická vize o příchodu Velkého Hospodáře

odveze do věznice v Horním Slavkově,
abychom Čuňase vyzvedli. Před bránu
věznice jsme přijeli až pozdě v noci,
přesto jsme se rezolutně domáhali vydání politického vězně. Nervózní velitel
nám opakovaně, po několika hodinách
strávených v autě před branou, stále
jen vzkazoval, že ještě nedostal oficiál
ní povolení k propuštění. Až druhý den
po poledni se otevřela vězeňské vrata
a Čuňas definitivně vyšel ven jako svobodný občan.

Peklo prasklo

mít přístup jen malý okruh zasvěcených. Nechtěli jsme, aby se rozšířila
informace, že letáky pro studenty
tisknou lidé z undergroundového
Vokna, neboť jsme si stále nebyli jisti,
zda policie, milicionáři nebo vojsko
nevezmou fakultu útokem.
Když jsme v pátek 24. listopadu vytiskli třetí mimořádné číslo Studentského bulletinu Situace ’89, atmosféra ve
společnosti byla už uvolněnější. Anténa
na nepopsaná místa cyklostylových
blan připravovaného bulletinu kreslil

anekdotickou inzerci na undergroundový časopis: Vokno – nezávislý časopis
s 10-ti letou tradicí. Rozšiřuje PSN.
O den později, v důsledku probíhajících kulatých stolů mezi Občanským fórem a vládními představiteli, prezident
Gustáv Husák zastavil trestní stíhání
Petra Uhla, Jana Rumla a dalších a prominul trest odnětí svobody Ivanu Jirousovi a Františku Stárkovi. Ještě ten den
večer přiběhl do Templu student FAMU
Petr Václav, který k nám chodil na bytový seminář, a nabídl se, že nás autem

Poslední měsíc roku 1989 se stal již
režírovaným chiasmem. Vedle sebe se
ocitli zcela odlišné osobnosti nikoliv
náhodou, ale na základě politické
inscenace: třeba Karel Gott a Karel
Kryl, kteří 4. prosince na balkonu
Melantrichu na Václavském náměstí
před stotisícovým davem společně zpívali státní hymnu. Logika zvratnosti
se měla stát příslibem lepších časů,
spravedlnosti a hojnosti pro všechny.
V chiasmu doby se splétaly struktury moci, šedá zóna i disent a zejména
probouzející se občanská společnost.
Od té doby konec roku 1989 navozuje
pro některé dojem řízení samotného
osudu, v jiných vzbuzuje podezření
z konspirace.
Když byl 29. prosince 1989 zvolen
prezidentem Václav Havel, dorazil
jsem do kotelny na náměstí 14. října
a zakusil osvobozující emoci onoho víc
než karnevalového přemožení strachu,
kdy začíná radostné veselí. Jak říká
Bachtin: „Peklo“ prasklo a rozsypalo se
jako roh hojnosti. 74
Na silvestra roku 1989 se Václav
Havel rozhodl s přáteli uspořádat setkání v Domě kultury kovoprůmyslu
na Smíchově (Národní dům). Když se
v sále objevil i Pavel Tigrid, chybělo
k původní karnevalové vizi V Templu
z roku 1988 už jen spřežení bílých šemíků s Jirkou Pelikánem.
Nečekané setkání bylo potvrzením
konce karnevalového času – náhodnost se definitivně propletla s magickým řádem života.

74	BACHTIN, Michail Michajlovič: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Argo, Praha, 2007, s. 97.
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