studie a články

(Proto)underground
Několik poznámek k vývoji podzemního hnutí

L A D I S L AV K U D R N A – F R A N T I Š E K S TÁ R E K Č U Ň A S

Neříkejte nám, že to nebylo organizovaný!
My, když pořádáme nějakou schůzi, tak nám dá práci dostat tam lidi,
1
a tady byli lidi až z Košic!

Hells Devils, zkouška na Smíchově, 1962
Foto: archiv Františka Stárka Čuňase

Protounderground, 1962–1970
Výše uvedená citace odkazuje na
události, k nimž došlo v obci Rudolfov na konci března roku 1974. 2 Do
tamního hostince Na Americe se
tehdy sjelo přes 500 mladých lidí,
v žargonu mocenských orgánů vlasatců, aby si poslechli (mimo jiné)

kultovní kapelu The Plastic People
of the Universe (Plastici). Brutální
zásah Veřejné bezpečnosti, který
zrušil koncert těsně před začátkem,
navždy proměnil hnutí, pro něž se
vžil název underground. Tehdy ještě nikdo z účastníků nekonaného
koncertu ani nikdo z příslušníků represivních složek netušil, že nějaký

český underground existuje. Ale již
o rok později zde máme hotové podzemní společenství, jak jej definoval
Ivan Martin Jirous ve Zprávě o třetím
českém hudebním obrození (dále jen
Zpráva).3 Dějinný paradox je zdánlivý
pouze částečně.
Žádné hnutí nevyroste na zelené
louce. Platí to i v případě undergroun

1	JIROUS, Martin Ivan: Magorův zápisník. Torst, Praha 1997, s. 339.
2	KUDRNA, Ladislav – STÁREK ČUŇAS, František: Zásah, který změnil underground. Rudolfov, 30. března 1974. Paměť a dějiny, 2015,
roč. 9, č. 1, s. 27–‒41.
3	JIROUS, Martin Ivan: Zpráva o třetím českém hudebním obrození. In: MACHOVEC, Martin (ed.): Pohledy zevnitř. Česká undergroundová
kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích. Pistorius & Olšanská, Příbram 2008, s. 9‒37.
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Allen Ginsberg v Praze, 1. května 1965

du, jehož vznik zasazujeme do počátku šedesátých let 20. století a označujeme názvem protounderground.4
Odkazuje na revoltu nastupující generace, spojené s novým hudebním stylem, v naší kotlině zvaným big beat.
Žádná generace předtím nebyla
tolik ovlivněna populární hudbou
jako „děti“ šedesátých let. Vymezení
se vůči establishmentu postupovalo
ruku v ruce s novým životním postojem, individualismem, projevujícím
se jak v oblasti duchovní, tak vnější,
fyzickým vzhledem. Dlouhé vlasy se
staly nejkřiklavějším symbolem doby.
Slavní The Beatles či The Rolling
Stones inspirovali tisíce mladíků.
Na obou stranách železné opony se
„dlouhovlasí“ sekávali s opovržením
i fyzickými útoky na svoji osobu, jak
vzpomíná publicista Peter Hogan:
V tomto postgeldofovském světě je těžké
sdělit někomu, kdo tím sám neprošel,

Foto: archiv Františka Stárka Čuňase

že před pouhými pětadvaceti lety vás
mohli (a mně se to stávalo často) poplivat a proklít na ulici jen za to, jak
vypadáte a jak jste oblečeni; je těžké
vysvětlit osvobozující pocit, že každá
sociální změna – bez ohledu na to, jak
malá – je ryzí revolucí proti zkostnatělému myšlení rodičů – a možná je dokonce
začátkem nového světa.5
Pouze ve východním bloku však
probíhala systematická, státem řízená perzekuce „vlasatců“. Na tomto
místě je zapotřebí poznamenat, že
již v roce 1957 byli dospívající odsouzeni za taneční kreace při poslechu
„imperialistického“ rock and rollu.6
Kostkované košile, „emanský“ účes
ani Elvis Presley ale podstatněji neovlivnily máničkovskou komunitu,
jejíž počátek sahá do roku 1964. Oním
příslovečným velkým třeskem se stal
právě big beat. Západní rozhlasové
stanice přenášely éterem zakázané

ovoce, způsobující doslova explozi
amatérských kapel.
Populární bigbeatové skupiny se
dokonce objevily v médiích, například rozhlasový pořad sourozenců
Černých 12 na houpačce, zatímco již
před začátkem Pražského jara proběhl první Beat Festival. Československo
patřilo v rámci východního bloku doslova mezi hudební velmoci.7 O rozmachu rockové hudby v jeho hlavním
městě svědčí skutečnost, že v rozmezí
let 1966 až 1969 zde existovalo na 500
kapel a 10 klubů, kde se téměř denně
koncertovalo.8
Domníváme se, že nástup protoundergroundu přišel s progresivní
skupinou Hells Devils (1962–1965),
která dokázala „překročit“ do té
doby zakázaný prostor mezi hledištěm a jevištěm.9 Interakce mezi
skupinou a diváky, divoké projevy
svobodomyslnosti muzikantů, stejně
jako jejich manažera, představovaly
tehdy novum. Vzhledem k produkci
„západního“ stylu hudby a svobodomyslnému projevu je nabíledni, že
netrvalo dlouho a „ďáblové“ se ocitli v hledáčku bezpečnosti. Poslední
koncert (6. dubna 1965) v Brandýse
nad Labem naplňoval atributy undergroundových vystoupení Plastiků:
zásah policie, soudní postih.
Pokud hovoříme o protoundergroundu, nelze nezmínit A llena
Ginsberga a jeho návštěvu Prahy
v únoru 1965. Ostatně, je příznačné,
že měsíc po ukončení činnosti Hells
Devils byl americký „buřič“ vykázán
z Československa. Jeho zevnějšek,
nemluvě o nezávislém počínání, se
staly trnem v oku bezpečnostních
orgánů. Ginsbergovy dlouhé vlasy –
bráno v kontextu doby, kdy „dlouhé“
znamenalo mít je přes uši, k tomu ob-

4	Protounderground je stále málo používaný pojem. Poprvé byl prezentován Františkem Stárkem Čuňasem v médiích v lednu 2012.
Underground jako politický fenomén – viz http://www.rozhlas.cz/cro6/aktuality/_zprava/renesance-undergroundu-nejen-ve-vysilani-ceskeho-rozhlasu--1009664 (citováno k 14. 10. 2016).
5	HOGAN, K. Peter: The Doors. Úplný průvodce hudbou skupiny. Votobia, Olomouc 1997, s. 7.
6	KUDRNA, Ladislav – STÁREK ČUŇAS, František: „Páskové“ z Mánesu. Fakta a svědectví, 2015, roč. 7, č. 3, s. 20‒–22.
7	VANĚK, Miroslav: Byl to jenom rock’ʼn’ʼ roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Academia, Praha 2010.
8	SANTA, Klaus [CHADIMA, Mikoláš]: Česká rocková „neoficiální“ scéna. Vokno, 1986, č. 10.
9	STÁREK ČUŇAS, František: Na počátku bylo slovo … byli Hells Devils. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 2, s. 20–25.
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nošené sako a tenisky – se staly evergreenem vyšetřovacích spisů Veřejné
bezpečnosti. Mimochodem právě na
ně se odvolávaly o rok později, kdy
došlo k bezprecedentnímu násilí vůči
vlasatým mladíkům: Škodlivý vliv na
naši mládež měl v minulém roce americký básník Ginsberg, stoupenec tzv.
směru „Bídníků (sic) – zbité generace“,
který byl hostem některých našich básníků a který se snažil rozšiřovat své
zvrácené názory i u nás. Mimo svého
slovního působení měl v oblibě chodit
na veřejnosti v rozervaném oděvu.10
Během čtyřiceti let „komunistického“ režimu bychom nalezli málo
styčných bodů, kdy nastala vzájemná
symbióza mezi vládnoucími a ovládanými. Jedním z nich se stal hon na
„vlasatce“, k němuž došlo v létě a na
podzim roku 1966 a jemuž padlo za
oběť na čtyři tisíce mladých – násilím
ostříhaných – mužů.11 Třebaže pokyn
k akci přišel z nejvyšších stranických
míst,12 stěží bychom mohli tehdejším
máničkám přisuzovat prvky politického odporu.
Právě v tom nalézáme onen zásadní rozdíl mezi protoundergroundem
a undergroundem. Jelikož pr vně
jmenovaný projevoval nesouhlas
s režimem, výchovou a edukačním
systémem takřka výhradně v rovině „fyzické“ (poslech big beatu/
dlouhé vlasy). Snad jedinou výjimkou potvrzující pravidlo byl mladý
umělec Milan Knížák zvaný „Kniha“,
ne nadarmo považovaný za „krále
mániček“. Byl to právě on, kdo vydal první „vlasatý“ manifest, 13 jímž
se vymezil vůči politické (sociální)
nomenklatuře.
Nicméně Knížák byl (a je) všechno
možné, jen ne typickou máničkou.
Svým rozhledem, kontakty a znalostí západní subkultur y dalece

Dva z diváků zadržených po koncertu skupiny Manfred Mann, 11. října 1965

přesahoval myšlenkový horizont
vlasatých vrstevníků, kteří později
položili základ „druhé“ kultury. Přetavení máničkovského společenství
v underground, v němž se měl natrvalo propojit svět umění a politiky, bylo
„zásluhou“ normalizačního režimu.

Foto: NA

Doba zlomu, 1970–1974
Zkušenosti z místa bydliště se staly základním pojivem nastupujícího
podzemního společenství, v němž
ja k o v s t up en k a pl at i ly d lou hé
vlasy. Máničky byly neustále kon-

10	
A BS, f. Ministerstvo vnitra – vyšetřovací spisy (dále jen MV-V), vyšetřovací spis a. č. VB-928, Nežádoucí negativní jevy mezi mládeží –
návrhy na opatření ze strany Hlavní správy VB z 15. 7. 1966, s. 262.
11	BLAŽEK, Petr – POSPÍŠIL, Filip: „Vraťte nám vlasy!“ První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu. Studie a edice
dokumentů. Academia, Praha 2010.
12	
ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. VB-928, Komentář k návrhu komise pro ochranu veřejného pořádku Západočeského krajského národního výboru v Plzni z 20. 9. 1966 na opatření proti některým projevům chuligánství u mládeže, obsahující opis usnesení ÚV KSČ, s. 98.
13	
Dlouhovlasá kronika. Vývoj hnutí Hippies v Čechách – viz http://hippie.wz.cz/hippiesczdejiny.htm (citováno k 14. 10. 2016).
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■ Knížákovo Provolání k dlouhovlasým
Lidé s dlouhými vlasy jsou označováni za
zvrhlé, výjimečné, pitomé, mají kvůli tomu
potíže v zaměstnání, na školách, kdekoliv.
Proto se obracím ke všem s vlasy na ramena! Ať nezůstává jen při dlouhých vlasech.
Jsme-li vyčleňováni ze společnosti kvůli tak
prosté věci, jako jsou delší vlasy, je to patrně
známkou, že společnost je chorobná, že její
reakce jsou naprosto nenormální, její projevy
nesmyslné. Proto ještě víc bourejme přehrady
nesmyslnosti. Zintenzivněme všechny projevy
jiného myšlení, ať dlouhé vlasy nejsou jediným projevem. Ušijme si jiné oděvy, reagujme
jinak, jednejme nekompromisně, změňme život, aby byl k žití a ne k vegetování. Jednejme!
[…] Jde přece o náš život. Právě teď. A proto
o něj bojujme, očišťujme ho, měňme!
Dlouhovlasá kronika. Vývoj hnutí Hippies
v Čechách – viz http://hippie.wz.cz/hippiesczdejiny.htm (citováno k 14. 10. 2016)

Milan Knížák koncem 60. let
Foto: archiv Milana Knížáka

frontovány s negativním přístupem
většinové populace, r uku v r uce
s úřední šikanou. „Velké stříhání“
z roku 1966 odstartovalo novou, nikoliv závěrečnou etapu nonkonformní mládeže. Předcházelo ji krátké
období Pražského jara, s nevídanou
liberalizaci poměrů, kdy vyrostly
nejen vlasy, ale i nové kapely.
Pražská skupina The Primitives
Group (1965–1969) přinášela hudbu
amerických The Doors, The Fugs,
Grateful Dead, Mothers of Invention a řady dalších. Populární hudební
časopisy informovaly o novinkách na
Západě a čtenář se mohl vůbec poprvé seznámit s teorií subkultury,14
stejně jako s tím, co se skrývá pod
tajemným slovem underground, jež
nemnozí znali ve spojení s newyorskou kapelou The Velvet Underground (Velveti).
Jednalo se o kulturní, intelektuální a sociální kvas v nejlepším slova
smyslu, působící mnohdy úsměvně,
jelikož ozvěny ze svobodného světa
přicházely povýtce se zpožděním. Velvety znal tehdy málokdo a angličtina
mnohých kapel, včetně nastupujících
Plastiků, 15 působila, mírně řečeno,
rozpačitě. Kanaďan Paul Wilson,
pozdější člen kapely, vzpomíná, že
když je viděl poprvé hrát, byl překvapen podobností českého a anglického
jazyka. Vůbec nepoznal, že zpívají
v jeho rodné řeči.
Zatímco pro historika je obtížné
zachytit, popsat a „zaškatulkovat“
přerod protoundergroundu v underground, pro účastníka tehdejších
událostí to byla záležitost zcela přirozená. Nástup normalizace nepůsobil
navenek zlomově ani skokově, přesto
se s jejími následky vyrovnáváme
dodnes. Zpočátku, před zahájením

masových čistek, to vypadalo na běžnou obměnu nomenklatury, zavedení
nových frází a Poučení z krizového vývoje.16 Ale již zkraje sedmdesátých let
byly vytyčeny nové hranice. „Rituální“ hra měla jasná pravidla. Třebaže
„šedá“ zóna nabízela více odstínů,
každý věděl, kam už nemůže, kde se
ocitne na pověstné „druhé“ straně.
Máničkám situaci „usnadnilo“ jejich
bezprostřední, povýtce nepřátelské
okolí.
Zatímco v Praze se utvářelo společenství kolem Plastiků, v regionech
se formovaly party mladých lidí naladěných na stejnou vlnu. Rozličné
akce, například happeningy, nejen
hudebního rázu, je čím dál více oddělovaly od většinové společnosti. Jejich
pospolitost měla vlastní pravidla, rezignovali na normalizační kariéru či
pozlátko materialismu. Máničky se
naivně domnívaly, že pokud si budou
žít po svém, nebudou si nikoho všímat, nechá je režim na pokoji.
Po srpnové okupaci se komunistická strana situací v prostředí mládeže zabývala již během „řádného“
XIV. sjezdu (25.–29. květen 1971),
stejně jako o dva roky později na
zasedání ústředního výboru. Další,
tentokrát mediální (a mimořádně
nepovedená) kampaň (Máš-li dlouhý
vlas, nechoď mezi nás) směřovala
k ostrakizaci „vlasatců“. Příslušníci
Veřejné bezpečnosti věděli, co se od
nich očekává, aniž obdrželi konkrétní instrukce. Perlustrace, zadržení,
předvedení či ostříhání mániček nebyly ani na počátku let sedmdesátých
ničím výjimečným.
Deník Rudé právo sice přinesl podrobný stranický elaborát 17 o novém
přístupu k nastupující generaci, týkal
se ale mládeže organizované v So-

14	Petr Dorůžka referoval v Pop Music Expresu (1968, č. 4, s. 2) o podzemních kapelách The Vanilla Fudge, The Doors, Grateful Dead, Captain
Beefheart, stejně jako o psychedelii. V článku nechyběly ani fotografie. Josef Kotek napsal článek „Underground music a její sociální
otazníky“ (Melodie, 1969, č. 2, s. 37–‒40), obsahující výklad minoritní kultury od Rolfa Schwendtera.
15	Skupina The Plastic People of the Universe vznikla v září 1969.
16	Celý název zněl Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Vydalo Oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ,
Praha 1971. Tento dokument, představující závazné dogma stranické politiky a interpretaci událostí roku 1968, schválil ústřední výbor
KSČ 11. prosince 1970.
17	Usnesení ústředního výboru KSČ. Rudé Právo, 6. 7. 1973, s. 1‒2.
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cialistickém svazu mládeže 18 – tzv.
volná, neorganizovaná, ale také zpolitizovaná či závadová mládež stála
mimo hlavní zájem stranických složek a do jisté míry i bezpečnostních
orgánů („buzerace“ za dlouhé vlasy
byla „legrace“ v porovnání s tím, co
mělo přijít). Pokud už se jí zabývaly,
směřovala perzekuce do prostředí
trampingu a zakázaného skautingu.
Veřejná bezpečnost neměla až do
roku 1975 jednotný přístup vůči volné
mládeži. Spolupráce se Státní bezpečností v dané oblasti byla minimální,
informace se nepředávaly, jednotlivé
okresy postupovaly po vlastní linii.19
Díky této skutečnosti mohli Plastici
až do konce roku 1973 koncertovat
veřejně, zatímco poté, do konce roku
1975, (polo)ilegálně. Na výše uvedené
nedostatky nejen ve vlastních řadách
upozorňovali samotní příslušníci
Veřejné bezpečnosti. Kapitán Karel
Malý z odboru vyšetřování Veřejné
bezpečnosti Středočeského kraje
poukázal na skutečnost, že ačkoliv
již v květnu 1970 přišli Plastici o profesionální status, o tři roky později
nezískali ani povinné přehrávky
(umožňující oficiální vystupování)
a neměli zřizovatele, což zákon vyžadoval, přesto stále veřejně hráli.
Malý nepřímo podtrhl i Jirousovy
manažerské kvality (drzost), díky
nimž dokázal zajistit vystupování
svých svěřenců na řádně uzavřenou
smlouvu.20 Jeho souputník z tajné bezpečnosti (X. správa SNB), poručík Jiří
Šimák, upozornil na nekvalitní práci
ministerstva kultury, které teprve
v roce 1974 vydalo metodické pokyny
k rekvalifikaci a kvalifikacím interpretů v oblasti zábavného umění.21
Pravdou je, že jak Veřejná, tak Státní bezpečnost na poli „volné mládeže“

The Primitives Group, pražská Lucerna, 21. prosince 1967
Foto: archiv Františka Stárka Čuňase

zcela zaspaly. Svou energii soustředily na tzv. pravicové oportunisty,
což byli povýtce vyloučení (a neškodní) komunisté. Jejich příslušníci

byli nepříjemně zaskočeni, když se
30. března 1974 do malé obce Rudolfov nedaleko Českých Budějovic
vypravilo více než 500 mladých lidí,

18	Během Pražského jara se Československý svaz mládeže (ČSM) fakticky rozpadl. V roce 1970 byla jeho činnost obnovena pod názvem
Socialistický svaz mládeže (SSM).
19	Zatímco v Praze a Středočeském kraji bylo možné do poloviny 70. let vystupovat v klubech pod záštitou Socialistického svazu mládeže,
např. na severu, konkrétně v Teplicích, měly máničky tuto fázi za sebou již na počátku normalizace, kdy přišly o klub Radar v Novosedlicích, kde se hrála povýtce nesocialistická hudba. KUDRNA, Ladislav – STÁREK ČUŇAS, František: Tenkrát na Severu. Teplický
(proto)underground versus Veřejná a Státní bezpečnost 1965‒–1985. Moderní dějiny, 2016, roč. 24, č. 1, s. 237–238.
20	MALÝ, Karel: Případ „Bojanovice“. In: Kriminalistický sborník, 1977, roč. XXI, s. 206–209.
21	ŠIMÁK, Jiří: Charakteristika undergroundových a jiných hudebních skupin zapojených do antisocialistické činnosti „neorganizované mládeže“
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aby na vlastní oči viděli kapelu, o níž
kolovaly legendy. To, co zpočátku
vypadalo na běžný zásah vůči „vlasatcům“, získalo během vyšetřování
nové dimenze.
Jihočeští soudruzi nechápali, jak se
mohlo na utajenou akci sjet takové
množství lidí z celé republiky. Neúnavně a marně hledali organizátora
koncertu. Nemohli porozumět principu, na němž fungovalo neformální
společenství lidí kolem Plastiků. Pro
máničky se stal Rudolfov zlomem.
Režim vyslal jejich směrem jasný
signál: Takto vás máme zaškatulkované, takto s vámi naložíme i příště.
V Jihočeském kraji zavládla nulová
tolerance vůči jakýmkoliv neformálním projevům ze strany mládeže,
včetně neškodného nošení džínsů.
Nově vydané směrnice přesně vymezovaly (omezovaly) hudební produkci.
Represe se minuly účinkem.22
Po opadnutí šoku (byl to skutečně
zázrak, že v Rudolfově nikoho nezabili) přišla jistá úleva – karty byly definitivně rozdány. Na jedné straně stál
režim, na druhé máničky. Společný
prožitek z krveprolití napomohl propojení doposud izolovaných center.
Během roku 1974 docházelo ke kontaktům mezi Prahou a tzv. Severem.

V létě téhož roku se poprvé setkal
Ivan Mar tin Jirous s Františkem
Stárkem neboli Magor s Čuňasem,
který se z Teplic do Prahy poprvé
přestěhoval na podzim 1973.
Magor, který Rudolfov „proseděl“,
se po propuštění pustil do organizování velkých podniků. Živo bylo
i v severních Čechách, které společně
s Prahou představovaly hlavní baštu
undergroundu. Ještě v květnu (tedy
vzápětí po Rudolfovu) uspořádal Čuňas v rodných Teplicích první Music
Session Party, druhá proběhla v září
1974.23
Po brutalitě u Českých Budějovic
byl definitivní konec s pololegálním
vystupováním Plastiků. Další koncerty pomohly kamuflovat svatební
oslavy. 24 Jirousův tým se pustil do
přípravy festivalů „druhé“ kultury.
První proběhl 1. září 1974 v Postupicích u Benešova 25 , druhý 21. února
1976 v Bojanovicích. 26 Mezitím se
21. června 1975 v Kostelci u Křížků
uskutečnila Hlavsa’s Wedding a dne
13. prosince téhož roku Večer poesie
a hudby v Přešticích, během něhož
Jirous veřejně předčítal svou Zprávu.
Výše uvedené události spadaly do
období, kdy se režim rozhodl zahájit
tažení vůči „podzemí“.

Underground, 1975
Nepokoje na poli „druhé“ kultury
přiměly stranické vedení k předložení nové koncepce boje proti volné
mládeži.27 V únoru 1975,28 v době, kdy
Magor napsal svou Zprávu, obdržela
X. správa (rozkazem ministra vnitra
ČSSR č. 10/1975) organizační řád. 29
V jejím rámci mělo probíhat koordinované potírání aktivit vnitřního
nepřítele.30
Tehdy převzala StB do své kompetence neorganizovanou mládež. Měla
přitom úzce spolupracovat s příslušníky Veřejné bezpečnosti. Vzhledem
k tomu, že valná část „závadových“
kulturních událostí proběhla po hudební linii, byla spuštěna celostátní
akce „Kapela“, jejíž vyhodnocení bylo
stanoveno na konec března 1976.
Cílem operace bylo zamezit vystupování amatérských kapel, hrajících
západní hudbu a negativně ovlivňujících mládež, předejít vzniku dalších
„závadových“ skupin a dosáhnout
celospolečenské izolace narušených
osob a jejich postupnou převýchovu k dodržování zásad socialistické morálky
a estetického cítění v oblasti kultury.31
Státní bezpečnost vyhodnotila
2100 „závadových“ amatérských ka-

a zvláštnosti při práci s agenturou při jejich kontrarozvědné kontrole (diplomová práce). Fakulta Státní bezpečnosti Praha, Vysoká škola
Sboru národní bezpečnosti, školní rok 1983, s. 19–27 (kopie v držení autorů).
22	Viz KUDRNA, Ladislav – STÁREK ČUŇAS, František: Zásah, který změnil underground. Rudolfov, 30. března 1974, s. 27–41.
23	KUDRNA, Ladislav – STÁREK ČUŇAS, František: Tenkrát na Severu. Teplický (proto)underground versus Veřejná a Státní bezpečnost
1965–‒1985, s. 224–225.
24	Pro první festival poskytla krytí svatba Arnošta a Jaroslavy Hanibalových, pro druhý Ivana Martina Jirouse a Juliány Stritzkové.
25	PTÁČNÍK, Pavel: První festival druhé kultury. In: Sborník ABS, 2007, č. 5. OABS MV ČR, Praha 2007, s. 343‒–351.
26	KUDRNA, Ladislav – STÁREK ČUŇAS, František: Bojanovice, 21. února 1976. Druhý festival „druhé“ kultury. Fakta & svědectví, 2015,
roč. 7, č. 6, s. 30‒–33.
27	ŠIMÁK, Jiří: Charakteristika undergroundových a jiných hudebních skupin zapojených do antisocialistické činnosti „neorganizované mládeže“
a zvláštnosti při práci s agenturou při jejich kontrarozvědné kontrole, s. 20–21.
28	X. správa FMV (SNB) – Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli vznikla rozkazem ministra vnitra ČSSR č. 15/1974
ze dne 1. července 1974.
29	Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli – X. správa FMV (SNB) – viz http://www.ustrcr.cz/cs/x-sprava-snb (citováno
k 14. 10. 2016).
30	Dotyčná správa měla na starosti nejen volnou mládež, ale i „tradiční“ pravicový oportunismus, Chartu 77 a další skupiny obyvatelstva,
u nichž panovalo podezření na nepřátelské smýšlení (jednání) vůči režimu.
31	Směrnice k celostátní akci „Kapela“. ŠIMÁK, Jiří: Charakteristika undergroundových a jiných hudebních skupin zapojených do antisocialistické činnosti…, s. 28.
32	V žargonu StB to znamenalo, že dotyční hudebníci byli šikanováni (výhrůžkami ohledně školy, zaměstnání apod.), bylo jim znemožňováno vystupovat, někteří byli nuceni ke spolupráci atd.
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Významným centrem „volné mládeže“ byl Severočeský kraj. Na snímku máničky z Ústí nad Labem a Děčína, 1967
Foto: archiv Františka Stárka Čuňase

pel, z nichž se 86 ocitlo pod trvalým
dohledem. Do konce listopadu 1977 se
podařilo rozložit32 76 skupin. V rámci preventivně výchovných opatření
bylo individuálně prověřováno 320
osob.33 Jedna z kapel se navždy zapsala do historie.
Během festivalů „druhé“ kultury,
stejně jako při Večeru poesie a hudby,
byli perlustrováni účinkující i diváci.
Bezpečnostní složky byly překvapeny,
že se setkaly se shodnou skladbou
„vlasatců“ jako v Rudolfově. To ale nebylo vše. Magorova Zpráva naplňovala
prvky ideodiverze. V jeho případě se
navíc jednalo o recidivistu. Plastici,
kterým „šéfoval“, se zdáli ideální
skupinou pro odstrašující realizaci
v rámci akce „Kapela“. K zatýkání
skutečně došlo během března 1976.
Jediné, s čím komunisté nepočítali,
byla nečekaně silná domácí i zahraniční podpora perzekvovaných
„androšů“.
To poslední, co si režim přál, bylo
sjednocení opozice na společné platformě, jakou se stala Charta 77. Těžko
říct, zda si byl Václav Havel vědom

potenciálu „armády“ mániček, kterou
se rozhodl během kampaně zapojit
do svých (bezesporu bohulibých)
záměrů, faktem zůstává, že proces
s českým undergroundem přepsal
politickou mapu.

Zpráva
Hudba spojená s produkcí Plastiků
byla záležitostí dělnické, v menší
míře středoškolské mládeže. Intelektuálové byli zastoupeni v omezené míře, reprezentované Jirousem
a později katolickým filozofem Jiřím
Němcem a „mar x istem prav ý m“
Egonem Bondym. Sestup mladých
lidí do podzemí byl motivován jak
vnějšími faktory, tak vnitřním přesvědčením. Dotyční si uvědomovali
své „vystoupení“ z většinové společnosti, záměrně rezignovali na
kariér u v rámci normalizačního
režimu, odmítali konzum, závazné
společenské normy. Stručně řečeno:
odmítali establishment jako takový.
Magorova Zpráva popsala stav věcí,
který již existoval.

■ Během první poloviny šedesátých let
se z big beatu stalo generační vymezení,
přinášející šokující módu dlouhých vlasů.
Po celostátní kampani vůči „vlasatcům“
v roce 1966 nastalo krátké období liberalizace poměrů, jež ukončila srpnová okupace
a nástup normalizace. Pomyslné žezlo od
psychedelických Primitivů převzali Plastici,
kolem nichž se začal vytvářet okruh lidí,
jádro pražského undergroundu, zatímco
v regionech, především v severních Čechách, vznikaly ostrůvky mániček, které si
chtěly žít po svém: poslouchat svoji hudbu,
dělat svoje umění. Přestože režim neměl
ucelený přístup vůči „volné mládeži“, negativní postoj většinové společnosti současně
s šikanou ze strany Veřejné bezpečnosti čím
dál více zatlačovaly máničky do podzemí.
Léta 1970 až 1973 lze označit za přechodné
období, které bylo Rudolfovem přetaveno
v underground, definovaný Magorem
o rok později. Mocenský aparát dospěl
k přesvědčení o nebezpečném potenciálu
podzemí, o němž se navíc domníval, že je
pevně organizovaným tělesem. Počínaje
rokem 1975 přešla volná mládež do ranku
Státní bezpečnosti, která spustila celostátní
represivní akci „Kapela“, v jejíž síti uvízla
skupina The Plastic People of The Universe.

Je lepší nehrát vůbec než hrát hudbu,
která nepramení z hudebníkova vlastního přesvědčení, je lepší nehrát vůbec
než hrát to, co si přeje establishment.
[…] Jakmile je totiž učiněn první ústupek, ať pod pokryteckou omluvou nebo
poctivým dojmem, že na tom nezáleží, je
ztraceno vše. Jakmile položí ďábel (který
dnes mluví ústy establishmentu) první
podmínku, přistřihněte si vlasy, jenom
tak trošku, a budete moci hrát, je třeba
říci ne. Jakmile ďábel (který dnes mluví
ústy establishmentu), řekne – změňte
si název a budete moci hrát dál to, co
hrajete, je třeba říci – ne, nebudeme
tedy hrát. […]
Cílem undergroundu na Západě je
přímo destrukce establishmentu. Cílem
undergroundu u nás je vytvoření druhé
kultury. Kultury, která bude naprosto

33	
NA, f. ÚV KSČ, Předsednictvo ÚV KSČ 1976–1981, sv. 58, a. j. 62, bod 2, Zpráva o bezpečnostních opatřeních mezi mládeží, předložená
28. 11. 1977 předsednictvu ÚV KSČ.
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Ivan Martin Jirous čte Zprávu, Přeštice, 13. pro-
since 1975
Foto: archiv Františka Stárka Čuňase

nezávislá na oficiálních komunikačních
kanálech a společenském ocenění a hie
rarchii hodnot, jak jimi vládne establishment. Kultury, která nemůže mít
za cíl destrukci establishmentu, protože
by se mu tím sama vehnala do náruče.34
Ivan Martin Jirous napsal text,
který do dnešního dne neztratil na
své aktuálnosti. Tvořil ho začátkem
roku 1975 v měšickém parku, kde
pracoval společně se saxofonistou
Plastiků Vratislavem Brabencem.
Popsal „to“, co mnozí intuitivně cítili,
jenom zatím nevěděli, že i oni jsou
součástí něčeho většího.
Na druhou stranu šlo o přímé vyhlášení války režimu. Slovy Franze Kafky,
bylo dosaženo bodu, z něhož nebylo
návratu. Na Zprávu se vztahoval zákon
o šíření protisocialisticky podvratné
literatury. Jirous ji napsal v několika
průklepových kopiích, z nichž jedna
byla později otištěna v Tigridově Svědectví, další putovaly po známých.
Autor se setkal jak s nadšenými reakcemi, tak s nepochopením.
Knížák se vůči ní kriticky vymezil
dopisem (třebaže o něm samotném

Zpráva pojednává veskrze pozitivně)
již v dubnu 1975. Nutno dodat, že na
poli subkultury se angažoval dávno
před Jirousem. Výsostný individua
lista, jehož umělecké počiny přesahovaly hranice české kotliny, byl
vždy krok před ostatními (kupříkladu
první komunu založil již v roce 1964).
Enfant ter r ible nezáv islé scény nabyl přesvědčení, že mnohé
z Jirousových akcí si „nevynutila
nutnost“, ale jeho vlastní ješitnost,
osobní mindráky. Zůstávala mu po
nich pachuť sobeckosti, nezdravého
exhibicionismu, bezohledného hraní
si na Mesiáše, kterého si Pilát ne a ne
všimnout. Knížák odmítal vytváření
druhé kultury pouhým zmaterizováním té první, popírané, což považoval
nejen za směšné, ale přímo škodlivé,
jelikož to v mnoha lidech posilovalo
nezdravé spokojování se s málem.
Právě to nejvíce undergroundu vyčítal. Nepranýřoval Jirouse za to, co
dělal, ale za to, že dělal tak málo. Poukazoval na ty, kteří omezeni svou
neznalostí zoufale hledali únik z monotónnosti vlastní tvorby, jejž samozřejmě nenalezli, ani nalézt nemohli,
protože byli limitováni nedostatkem
vlastních schopností.35
Nízko posazená laťka mu vadila i na
okruhu lidí z Ječné36, včetně jejich duchovního vůdce, filozofa Jiřího Němce.
Spatřoval u nich paralely spokojeného
maloměšťáka, maloměšťácké avantgardy schované za oponou pyšných
vlasů a za slova, spoustu slov, která
Jirous údajně trousil při každé příležitosti. V pozici, kterou zaujal, neměl
právo být tak spokojen. Knížák přímo uvedl, že dotyčný nebyl schopen
samostatné existence. Jak v osobním
životě, tak při práci potřeboval někoho, nebo něco, na co se mohl upnout.
Poté přitvrdil, když napsal, že Jirous
toužil po závislosti a nemohl bez ní
žít, což shledával nebezpečným, jelikož člověk neměl právo na to, aby

řešil své osobní mindráky tím, že do
nich namočil i ostatní. Dále podtrhl,
že kdosi prohlásil, že Jirous je mýtotvůrce. Mýty ale rovněž považoval za
nebezpečné, zvláště pokud byly, dle
jeho názoru, zcela mylné.
Narážel tím na „dvorní“ kapelu
undergroundu, Plastiky, kolem níž
její lídr vytvořil aureolu avantgardy.

Milan Knížák, koncert Actualu, Music F Club,
26. února 1971
Foto: Petr Prokeš

Podle Knížáka se jednalo toliko o partu solidních kluků, kteří chtěli hrát
beat, a byl to právě Jirous, kdo jim
vnutil cizí myšlenky, jimž nerozuměli
a rozumět nemohli. Výsledným produktem se stala trapná kopie, parafrázování dávno objeveného. Plastici
se ocitli v pozici, v níž nevěděli, co se
sebou, poněvadž z normálnosti a prostřednosti svých životů byli vyrváni
a do jiných nebyli schopni se vejít.
Kritice neušel ani Egon Bondy,
jehož básně z padesátých let Knížáka sice nadchly, ale tvorbu z let se-

34	JIROUS, Martin Ivan: Zpráva o třetím českém hudebním obrození, s. 17–18, 34.
35	Knížák přímo jmenoval skupinu Umělá hmota.
36	Viz Fenomén Underground: Věčná Ječná – http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomen-underground/414235100221009-vecna-jecna/ (citováno k 14. 10. 2016).
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■ Skupina Aktual, jejímž duchovním otcem byl (je) Milan Knížák, sice existovala
za komunismu relativně krátce (1967–1972;
po revoluci obnovila činnost), ale zanechala
nesmazatelnou stopu (nejen) v kulturní historii. Syrové, ale ironicky nadčasové texty,
industriální hudba, svého času první na
světě, změnila český hudební underground.
Zatímco Plastici (zejména Mejla Hlavsa) byli
Aktualem nadšeni, opačně to neplatilo
(Knížák je označil za kavárenskou kapelu).
Skupiny DG 307 a Umělá hmota byly při
svém založení inspirovány právě Knížákovým
projektem. Po procesu s undergroundem
a vzniku Charty 77 spustil režim dehonestující kampaň vůči podzemí, v níž použil
název Knížákovy písně Atentát na kulturu,
kterou přisoudil Plastikům, stejně jako
další texty Aktualu, proti čemuž se jejich
autor ostře ohradil. Underground sám považoval za sektářskou partu, jíž velel vrchní
„ideolog“ Magor. Odmítl proto vystoupit na
druhém festivalu „druhé“ kultury. Přínos
Knížáka pro vytváření subkultury je stále
nedoceněn a čeká na své zpracování.

dmdesátých považoval za výtvor
grafomana a megalomana. Invalidní
sourozenci 37 mohli aspirovat na bibli undergroundu, pokud by dosáhla
polovičního rozsahu. Dopis zakončil
výčitkou na adresu Jirousova nekritického obdivu k sobě samému, věcí,
které ho obklopovaly, ale hlavně ne
přítomnosti askeze, které byly zapotřebí k vytvoření každého díla: Jedním
z důvodů, proč ti píši tento dopis, je také
obava o ty, které s sebou tak sobecky
strháváš na cestu nikam. […] Přeji ti,
nejvíc ti přeji, aby ses jí [sobeckosti]
zbavil, poněvadž možná ona je základním kamenem, na kterém vyrostl ten
obludný labyrint „podzemního“ maloměšťáctví.38

Je nasnadě, že Knížákova filipika
Jirouse zasáhla.39 Hluboce si jej vážil
a ctil jeho umělecké počiny. 40 Chtěl,
aby zůstal v undergroundu, aby se
nevyčlenil z jeho prostředí. Zřejmě
proto na dopis ani neodpověděl. Jirous chtěl lidi spojovat, nikoliv rozdělovat. Knížák byl bezesporu „vůdcem“
mániček v roce 1966.
Otázkou je, zda jeho osobnost
mohla sehrát podobnou roli o deset
let později. Jeho názory, ale především nároky na umění se vylučovaly
s většinovým názorem, respektive
s počiny tehdejší undergroundové komunity, která teprve hledala
vlastní vyjadřovací prostředky nejen v hudbě, ale především na poli
literárním. Pokud se Jirous ve Zprávě
odvolává na francouzského básníka
de Lautréamonta, respektive jeho
výrok, že umění budou jednou dělat
všichni, 41 stěží mohl nalézt pochopení
u Knížáka, zastávajícího názor zcela opačný. Podobně citovaný výrok
umělce Marcela Duchampa (velký
umělec zítřka půjde do undergroundu)
zřejmě také nepadl na úrodnou půdu.
Navzdory tvrdému odsudku byl
Knížák Jirousem pozván na druhý
festival „druhé“ kultury do Bojanovic.
On ale místo sebe poslal nahrávku
písně. Tu skladbu jsem udělal záměrně,
protože jsem tam nechtěl jít, nebavilo
mě to. Text „Kvůli pospolitosti seru na
pospolitost“ byl právě o tom, že je kontraproduktivní se pořád scházet, že se
tak jen vzájemně podporují ve svých slabostech. Nahrál jsem to doma se svou
ženou živě, měli jsme různá bouchadla,
a tak jsme vyvolali dojem celé kapely,
uvedl Knížák později a pokračoval
směrem k Ječné: Několikrát jsem tam
byl. Ale nebyli mi moc sympatičtí, dokonce jsem proti nim napsal píseň. Proti

Jirousovi jsem taky napsal píseň. A proti
Plastikům taky. S odstupem času to
všechno vidím smířlivěji, chápu, že ten
český underground měl nějaký smysl.
Ale tehdy jsem byl mladší a kladl jsem
na ně i na sebe větší nároky.42
Kvůli pospolitosti seru na pospolitost
Kvůli pospolitosti seru na pospolitost,
Seru na podzemníky, na temníky, zemníky, podvodníky,
pivaře, mrdaře, vladaře, faráře, hrobaře, hadráře,
Kvůli pospolitosti seru na pospolitost
Kvůli pospolitosti seru na pospolitost,
Seru na komuny, na přátele, na prdele
na medový řeči, seru na mozky, podvazky, šaty,
závoje
seru na sexuální Bivoje,
Kvůli pospolitosti seru na pospolitost
Kvůli pospolitosti seru na pospolitost,
seru na vás, na sebe, na nebe
na velký slova,
seru na vás, na sebe, na nebe
na velký slova,
seru i na sraní
seru i na sraní,
Kvůli pospolitosti seru na pospolitost
Kvůli pospolitosti seru na pospolitost
Magor si Knížáka bezesporu cenil,
ale ani on si později nebral servítky
vůči jeho osobě. Uznával nesporný
vliv Aktualu na tvorbu undergroundových kapel, zpětně docenil používání
Knížákových textů v češtině, v době,
kdy angličtina byla pro kapely takřka
povinností, ale vždy jej považoval za
výsostného individualistu, vůdčí, byť
fascinující osobnost, vysoce přečnívající své okolí. 43 Poté, co se dozvěděl,
že Knížák jako jediný odvolal svůj
podpis pod dopisem generálnímu
prokurátorovi v kauze jeho třetího
uvěznění (říjen 1977), napsal o něm
„nepěknou“ anglickou básničku. 44

37	Román Invalidní sourozenci byl jeho autorem poprvé „veřejně“ předčítán v listopadu 1974 v klukovické hospodě Na Zavadilce.
38	Dopis Milana Knížáka, duben 1975, archiv Františka Stárka Čuňase.
39	Svědectví Františka Stárka Čuňase.
40	JIROUS, Martin Ivan: Zpráva o třetím českém hudebním obrození, s. 18–20.
41	Tamtéž, s. 29.
42	
Interview M. Knížáka s J. Riedelem, září 2002 – viz http://www.milanknizak.com/195-hudba/221-kapela-aktual/233-interview-m-knizak-a-j-riedel/(citováno k 14. 10. 2016).
43	JIROUS, Martin, Ivan: Magorův zápisník, s. 182.
44	Tamtéž, s. 299.
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Milanu Knížákovi
Your famous Keep Together
Is only for fine weather
But in the storm
You are a worm
Knížák se k celé události vyjádřil
o pětadvacet let později: Naštvalo mě
třeba, když za mnou přišel Jiří Němec,
ať podepíšu petici za propuštění Jirouse.
Já jsem to bez váhání podepsal, a pak
jsem se dozvěděl, že to s jeho zavřením
bylo úplně jinak, než mi Němec tvrdil.
Tak jsem napsal dopis generálnímu prokurátorovi, že sice nesouhlasím s uvězněním Jirouse, ale petici jsem podepsal
na základě falešných informací, a tak
svůj podpis odvolávám. To mi dodneška
nemůžou odpustit, ale vinni byli oni.
Neměli na mě hrát habaďůru.45
Další „recenzent“ Zprávy, Mikoláš
Chadima (Extempore, MCH Band), se
na stránkách samizdatového časopisu Vokno zaobíral situací na neoficiální hudební scéně. 46 Vzpomínal,
jak se tehdejší alternativní kapely
(Extempore, Stehlík, Elektrobus),
musely v letech 1972–1975 spokojit
s minimem koncertů i diváků a jak
se závistí sledovaly zprávy o hojně
navštěvovaných (poměrně častých)
akcích undergroundu.
Nabízela se logická otázka: Proč
se tedy nepřipojily k podzemí tehdy
ani později, zvláště pokud se mu podařilo vytvořit dobře fungující síť,
kde se hrálo bez „papírů“ a v soukromí (zvláště po Rudolfovu)? Proč
se nepřidaly k hnutí, které dokonce

pořádalo vlastní festivaly, vydávalo
samizdatovou a „lichotivou“ publicistiku 47 a bylo velice populární mezi
pražským „fans“?
Samozřejmě, že i alternativní kapely
toužily po podobném zázemí, úspěchu,
zvláště když se na počátku své kariéry
výrazně nelišily od undergroundových
kapel. Jinými slovy, zdánlivě nic nebránilo v jejich přijetí do „kmene“. Hlavním důvodem pro nevstup, respektive
nepřipojení se spočíval v nesouhlasu
s dogmaty undergroundu, o nichž se
prostě nediskutovalo. „Alternativci“
odmítali zejména dogma zakazující
účast na přehrávkách.
Dle Chadimy ale byla situace pro
neoficiální a „neadrošské“ kapely
vznikající během let 1973–1974 daleko
nepříznivější než pro ty, které do normalizace vstupovaly již etablované,
s fanouškovským zázemím. Pro první
uvedené již bylo prakticky nemožné
odehrát veřejný koncert bez papírů.
Šlo o markantní změnu oproti praxi
předchozích let, kdy k vystoupení
stačila domluva s hospodským, kolik
bude stát zapůjčení sálu.
Plastici, kteří po roce 1973 ztratili
šanci na přehrávky, vyřešili problém
odchodem do soukromí, stejně jako
další kapely undergroundu, které, dle
Chadimy, neměly šanci projít přehrávkami kvůli svému přístupu k tvorbě.
Magor tento odchod z veřejné scény
teoreticky definoval ve Zprávě s tím,
že přehrávky se budou ignorovat,
skupiny, které se jich zúčastní, se
„zaprodají ďáblu“48, a pokud se jich

Mikoláš Chadima, lídr MCH Bandu
Foto: archiv Mikoláše Chadimy

přesto zúčastní, budou z undergroundu vyloučeny,49 jelikož zastával názor,
že tím začal jejich sešup do hlubin
kolaborace a komerce.
Důsledkem dogmatu se stalo koncertování undergroundových kapel
před úzkým a vždy za všech okolností
sympatizujícím publikem 50 (jsme přeci
všichni jedna rodina, né!), napsal Chadima a pokračoval, že alternativní
kapely, které se prozatím neocitly
v hledáčku mocenských orgánů,
jako tomu bylo u undergroundu,
chápaly výše uvedené dogma jako
znouzectnost. Nechtěly se vzdát

45	
Interview M. Knížáka s J. Riedelem, září 2002.
46	Magor na Chadimův text, který bod po bodu vyvracel, reagoval v článku Moc píšu s malým m. Vokno, 1986, č. 11. Stejně jako v případě
Milana Knížáka rozebereme (nejen) tuto polemiku v připravované studii Underground na rozcestí.
47	V letech 1972–1975 underground nedisponoval samizdatovou publicistikou. První číslo Vokna vyšlo až v květnu 1979.
48	Magor kategoricky popřel, že by něco podobného kdy prohlásil, a dodal, že Santa Klaus (Mikoláš Chadima) měl o undergroundu obdivuhodně shodnou představu s establishmentem. Navíc zdůraznil, že underground měl jediný cíl: vytvoření druhé kultury, toť vše.
Naopak nikdy neměl žádný oficiální program, což považoval za jeho přednost. Stejně tak nebyl nikdy organizací, nikdo do něj nebyl
přijímán, tím méně potom vylučován. JIROUS, Martin Ivan: Moc píšu s malým m.
49	Ve skutečnosti se Plastici 11. listopadu 1975 opět a bezúspěšně pokusili o (tentokráte) amatérské přehrávky. Magor uvedl, že jak Plastici, tak DG 307 na přehrávky zanevřeli poté, co jim dal establishment jednoznačně na srozuměnou, že se jedná o zbytečné úsilí.
50	Na koncerty bylo možné pozvat pouze ty, o nichž bylo zřejmé, že nejsou napojeni na státní moc. Přesto se akcí zúčastnily desítky lidí,
a mnozí zájemci museli být odmítnuti, jelikož nebylo možné překročit kapacitu sálu. Undergroundové publikum zdaleka nebylo za všech
okolností sympatizující. Vystoupení DG 307 v Kostelci u Křížků bylo přijato spíše chladně, to samé platí o Umělé hmotě, místo níž se
v Mokropsech dožadovali diváci Plastiků.
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možnosti vystupovat před početným
obecenstvem, zdaleka ne sympatizujícím se vším, co slyšelo: Na přehrávky
(samozřejmě jen amatérské) klidně šly
a klidně na ně i nastudovaly i repertoár,
který by byl pro přehrávkovou porotu
stravitelnější. I na tuto možnost dštil
Magor oheň a síru, a bylo to podle něj
nepřípustné. Ale mezi náma, kolik
z undergroundových kapel, s výjimkou
Plastiků, by bylo schopno „přehrávkový repertoár“ nacvičit tak, aby nějaké
papíry získaly? 51
Alternativní kapely se během sedmdesátých let několikrát zúčastnily povinných přehrávek, aniž by
skončily tam, kde jim prorokoval
Magor. Díky „papírům“ byla jejich
likvidace těžší a prodloužila jejich
životnost o dobré dva roky. Po procesu s undergroundem došlo dle Chadimy ke zradikalizování stanovisek
undergroundu, který se stal fanaticky
zahořklým. Podle jeho názoru měly
„androšské“ kapely konat v opačném
gardu: Nejprve vystupovat před širší
veřejností, a teprve až bude administrativními zásahy legální vystupování
znemožněno, přestoupit do undergroundu, „odejít do soukromí“.52
Rovněž další z údajných dogmat
undergroundu nenalezlo pochopení
u alternativy, která nevěřila tomu, že
sdělení je důležitější nežli forma. Pro
ni měly být obě složky v symbióze,
stejně jako sdělení publiku, které
v případě některých „androšských“
kapel sh ledáva la lacinou: Svým
způsobem jim připadaly texty většiny

undergroundových kapel nošením dříví
do lesa a ve spojení s muzikou zoufalou
provokací a voláním po zásahu,53 který
by je proslavil a udělal z nich hrdiny.54
Poslední věcí, která alternativní
kapely odrazovala od vstupu do
undergroundu, tedy alespoň dle
Chadimy, se stalo jeho přesvědčení
o spasitelském poslání, díky němuž
se „androši“ cítili být něčím extra
čistí – vyvolení, jimž nikdo jiný mimo
„sektu“ nemohl rozumět: Je paradoxem, že šlo často o obyčejné ožraly,55
kterým k přesvědčení o své výjimečnosti
stačilo to, že jsou členy či častými návštěvníky akcí undergroundu.56
Underground jako celek, navzdory
skvělým kapelám, jako byli Plastici či DG 307, shledal netolerantním
sektářským společenstvím, řídícím se
dogmaty, odmítajícím diskusi a vyznačujícím se schůzemi, na nichž byli provinilci vylučováni.57 Tedy jakýsi negativ
státní Moci. A protože alternativní
kapely nechtěly být závislé na tom,
co jim předepíše Magor, ani na tom,
co jim předepíše Moc, ke spojení, ani
k nějakému sblížení s undergroundem
nedošlo.58
Filip Topol, vůdčí osobnost kapely
Psí vojáci, popsal po sametové revoluci obrovské dilema, které skupinu
vedlo k opětovnému vstupu na klubovou scénu v roce 1986 (pod zkazkou
P.V.O. – Psí Vojáci Osobně), kdy se
jejich zřizovatelem stal Obvodní dům
pionýrů a mládeže na Praze 1: Celé to
vzniklo tak, že jsme byli napojeni jak na
underground, tak na kapely typu Vlta-

Filip Topol z kapely Psí vojáci
Foto: Jaroslav Kukal

va, Ženy apod., tedy na klubovou scénu
okolo [žižkovského klubu] Chmelnice.
A když jsme viděli, že oni mohou hrát,
říkali jsme si: Sakra, přece je škoda se
takhle pohřbít. Čili byl to fakt velkej
boj, ale nakonec zvítězila přirozená
chuť žít trochu normálně. […] Neměl
jsem takovej pocit sebeznásilnění či
sebezprznění, jakej bych měl třeba
v roce 1981, tehdy bych to neudělal.
To, že jsme začali hrát po klubech,
představovalo úplně novej, svěží vítr
pro další vývoj kapely. Jinak už hrozilo
určité ustrnutí a zakrnění.59

51	SANTA, Klaus [CHADIMA, Mikoláš]: Česká rocková „neoficiální“ scéna.
52	Tamtéž.
53	Magor podobná tvrzení kategoricky odmítl. Ptal se Santy, proč by svá vystoupení tak pečlivě utajovali, pokud toužili po zásahu. Nebo
jestli si skutečně myslí, že jim je ve vězení dobře a hrnou se do něj. JIROUS, Martin, Ivan: Moc píšu s malým m.
54	SANTA, Klaus [CHADIMA, Mikoláš]: Česká rocková „neoficiální“ scéna.
55	Magor vtipně reagoval tím, že každé hnutí, a společnost vůbec, se posuzuje podle špiček, a ne podle okrajů. Ostatně, i v publiku alternativních kapel by se jistě našli obyčejní „ožralové“. JIROUS, Martin Ivan: Moc píšu s malým m.
56	SANTA, Klaus [CHADIMA, Mikoláš]: Česká rocková „neoficiální“ scéna.
57	Magor opětovně zdůraznil, že se nikdy nekonaly žádné schůze undergroundu, pouze pracovní schůze skupiny The Plastic People of the
Universe. Nikdo nebyl do undergroundu přijat ani vyloučen. JIROUS, Martin Ivan: Moc píšu s malým m.
58	SANTA, Klaus [CHADIMA, Mikoláš]: Česká rocková „neoficiální“ scéna.
59	KORÁL, Petr: Filip Topol – Vůbec ničeho nelituju a nerad se vracím. Rock & Pop, 1999, roč. 10, č. 11, s. 52.
60	V případě Služetína (okres Karlovy Vary) se jednalo o poslední „barák“, „androšskou“ komunu v severních a západních Čechách, který
se Státní bezpečnosti nepodařilo zrušit.
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■ Underground nebyl vázán výhradně na
hudební produkci. V jeho rámci vznikala
výtvarná, filozofická a jiná díla a také podzemní časopis Vokno, v osmdesátých letech
významně přesahující „androšskou“ komunitu.
K propojení aktivit „druhé“ kultury a disentu
došlo po procesech s českým undergroundem v roce 1976. Je nutné mít na paměti,
že undergroundové společenství se skládalo
především z lidí, kteří postrádali umělecké
a intelektuální ambice. Underground nebyl v prvé řadě uměním, ale duchovním
a životním postojem.

Košické máničky, 1972

Je třeba zmínit, že až do konce komunistického režimu se Psí vojáci
zúčastňovali undergroundových
akcí, z nichž mnohé byly rozehnány
Veřejnou bezpečností. Kupříkladu
„festival“ ve Služetíně 60 (25. října
1986), v jehož průběhu básník a performer Jiří „Svině“ Fiala řečený Fík
zapálil vlajku SSM, za což byl trestně
stíhán.61
Filip Topol s kapelou byli pod dohledem Státní bezpečnosti, jak (kromě
jiného) svědčí udání o jejich vystoupení v Ústí nad Labem: Pramen62 sdělil,
že dne 21. března 1989 se uskutečnilo
ve Vysokoškolském klubu Pedagogické
fakulty v Ústí nad Labem vystoupení
pražské rockové skupiny P.V.O. (Psí
vojáci). Po dlouhé době byl klub zcela
zaplněn (kapacita 80 míst). V průběhu
vystoupení nevhodně vystoupil vedoucí

Foto: archiv Františka Stárka Čuňase

skupiny Filip Topol, který při ohlašování
skladby s názvem Žiletky prohlásil, že ji
kapela věnuje Václavu Havlovi. Sdělení
vyvolalo potlesk.63
Dom n ívá me se, ž e nebez pečí
uzavření se do sebe, potažmo upadnutí do samolibého podzemního
sektářství bylo překonáno jednak
rozšířením hnutí napříč republikou
a jednak jeho atomizací, k níž došlo
počátkem 80. let, kdy již neexistovalo
jedno centrum, jeden ideový „vůdce“,
ale toliko jediný „ústřední“ časopis
undergroundu – Vokno. Jak v Čechách,
tak na Moravě, potažmo v Košicích,
vznikala nová uskupení podobně
smýšlejících lidí pořádajících místní
akce, nezávisle na státní moci. Musíme se sami sebe zeptat, zda by k tomu
všemu došlo v takové míře, pokud by
Magor nerozpoznal potenciál a sílu

hnutí, které tak pregnantně definoval
a které kulminovalo na konci osmdesátých let, kdy byl mimochodem
opět za mřížemi.
Ke vzniku Zprávy se pojí zajímavá
vzpomínka od Sváti Karáska, známého kněze a folkového zpěváka
undergroundového ražení: Četl mi
[Magor], co tam píše, a já mu říkám:
„Proč to píšeš, co s tím budeš dělat?“
A on na to říká: „No lidem to dáme!“
A já: „No to je téměř jako udání, tady
popisuješ, co děláme, dostanou to policajti a budou hned informovanější, má
to cenu?“ Magor se namíchnul a říká:
„My nejsme žádná tajná organizace,
jestli chceš dělat něco tajně, tak jdi
někam jinam, co my děláme, je veřejný,
všem přístupný, počítám s tím, že všude
jsou fízlové a všechno vědí, nic neutajuju, všechno je podle platných zákonů.
Nic tajnýho neděláme, jestli chceš bejt
utajenej, tak já tě vynechám.“ Tak jsem
o tom přemýšlel a řekl si, že má vlastně
pravdu. Proč se schovávat, když si tady
hraju písničky, tak je hraju.64
Přes veškeré v ýhrady zůstává
faktem, že mnozí lidé, a to nejen
z okruhu undergroundu, považovali

61	
ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (MV-KR), svazek a. č. 847253 MV.
62	Agent StB s krycím jménem „Vijan“, reg. č. 26032, vlastním jménem Jiří Imflauf (nar. 6. 9. 1966), který byl Správou StB Ústí nad Labem
veden od 18. 1. 1988 nejprve jako kandidát tajné spolupráce (KTS) a poté, od 1. 6. 1988, jako agent (A). Jeho svazek se zachoval pod
a. č. 993372 MV – viz http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky (citováno k 14. 10. 2016). Je nutné zdůraznit, že kategorie
operativních spisů Státní bezpečnosti důvěrník (D), kandidát tajné spolupráce (KTS), kandidát agenta (KA) či kandidát informátora (KI)
nejsou na základě nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 1/92, kategoriemi vědomé spolupráce ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.
(tzv. lustrační zákon).
63	
ABS, agenturní záznamy Správy StB Ústí nad Labem – přírůstek, k. 98, agenturní záznam z 25. 4. 1989.
64	KARÁSEK, Sváťa: Víno Tvé výborné. Rozhovory Štěpán Hájek – Michal Plzák. Kalich, Praha 1998, s. 106–107.
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Zprávu za návod, jak aktivně a relativně svobodně přežít normalizační
marasmus. Jozef Furman z košického
undergroundu a kapely Lesní speváci,
který měl spíše kontakty s Olomoucí
a poté Prahou nežli zeměpisně bližší,
ale mentálně odlišnou Bratislavou,
vzpomíná, jak se zúčastnil Magorova
veřejného čtení v Přešticích. Jakožto
„vyslanec“ z Košic obdržel jednu kopii
Zprávy, kterou po návratu na Slovensko sdílel se svým okolím. Dle jeho
slov jim navždy změnila život. Pochopili, že i za dané situace nemusí pouze
sedět v hospodě a nadávat na režim,
ale že si mohou dělat věci po svém.65
Pozitivní ohlas přišel i ze společenského okruhu, kde bychom jej těžko
hledali: V době, kdy naše generace teprve brala rozum, byla už normalizace
v plném proudu. Kultura undergroundu

pro nás zprostředkovala kontakt s jinak
obtížně dostupným světem svobodného
myšlení a svobodně myslících lidí. Tím
výrazně ovlivnila vytváření hodnotových postojů pro život. Ivan Jirous má na
tom svůj klíčový podíl,66 uvedl bývalý
člen bankovní rady České národní
banky Pavel Racocha. Další, nikoliv
nepodstatná a zcela legitimní otázka
zní: Nakolik se Jirousova deklarace
zapsala do širšího povědomí podzemní
komunity, tedy těch, jimž byla v prvé
řadě určena? Nebylo zřejmě náhodou,
že již záhy přikročil k její veřejné
prezentaci. Zřejmě si nedělal iluze
o čtenářském „aktivismu“ mnohých
„androšů“. Je vysoce pravděpodobné,
že řada mániček z regionů, myšlenkově „ukotvených“ v roce 1966, o Zprávě
do pádu komunistického režimu nikdy
neslyšela a některé ji neznají dodnes.67

Nemůžeme klást generalizační
měřítko napříč celým undergroundem. Existovaly pochopitelné rozdíly mezi společenstvím v Praze či
Brně, dané historickým vývojem
a zázemím (existence kapely, okolo níž se vytvořilo „zdravé“ jádro,
byt rodiny Němcových v Ječné ulici
č. 7 v Praze, fungující jako duchovní,
intelektuální centrum apod.). Zatímco mnozí „androši“ z metropole (či
tzv. Severu) podepisovali Chartu 77
a zapojili se do věcí veřejných, života
v polis v nejširším slova smyslu, další
máničky nechtěly mít s politikou nic
společného a stále si jely po vlastní
linii dlouhých vlasů a poslechu big
beatu. Okřídlené rčení praví, že
underground měl tolik podob, kolik bylo „androšů“. S tím nelze než
souhlasit.

Schody a rampa před Národním muzeem byly v Praze klíčovým místem pro setkávání protoundergroundové komunity už od roku 1965. Masivní
policejní akce ze srpna a září 1966 tomu však učinila přítrž.
Foto: archiv Františka Stárka Čuňase

65	
Fenomén underground, Divoký východ – viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomen-underground/412235100221012-divoky-vychod/video/ (citováno k 16. 10. 2016).
66	ŠVEHLA, Marek: Český velikán Magor. Před 70 lety se narodil Ivan Martin Jirous – viz http://www.respekt.cz/tydenik/2011/46/cesky-velikan-magor (citováno k 16. 10. 2016).
67	Jak vyplynulo například z rozhovoru autorů s členem brněnského undergroundu Stanislavem „Stanly“ Sokolem dne 6. 4. 2016.
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