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Martin Machovec (ed.)

Pohledy zevnitř
Česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích

Pistorius & Olšanská, 2008

• Ivan M. Jirous: Zpráva o třetím českém hudebním obrození (1975)

• 16

(…) Je povinnost hudebníka hrát takovou hudbu, jakou mu velí hrát jeho svědomí a jaká mu přináší
radost; jedině tak může svoji radost z tvoření předat publiku.

• 17

Je lepší nehrát vůbec než hrát hudbu, která nepramení z hudebníkova vlastního přesvědčení.

• 17

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 establish-
mentu) řekne – změňte si název a budete moci hrát dál to, co hrajete, je třeba říci – ne, nebudeme tedy
hrát.

• 18

Není v moci establishmentu zabránit hrát těm, kteří se zřekli všech výhod, které plynou z pozice profe-
sionálního hudebníka. Establishment může přiskřípnout jenom toho, kdo se chce mít lépe než druzí. Na
toho, kdo chce líp žít, ne ve smyslu hmotného zabezpečení, ale ve smyslu hledání a sledování pravdy,
má establishment malé drápky. Jenom ti umělci, kteří pochopí, že dar umění jim byl seslán proto, aby
skrze něj oslavovali svoje bližní, a ne proto, aby se měli lépe oni, ponesou napříště toto jméno.

• 32

Nikdy by nevzniklo tak pevné, semknuté a přitom neorganizované společenství, kdyby tlak establish-
mentu nebyl tolik nesnesitelný. Je to společenství vzájemné záchrany lidí, kteří chtějí žít jinak, v jejichž
hodnotovém žebříčku stojí výše touha po ukojení duchovních potřeb než snaha o dosažení hmotného
zabezpečení, jak jim ho nabízí establishment za cenu zřeknutí se všeho, co činí z člověka neopakovatel-
nou individuální svobodnou bytost.

• 33

(…) Underground je aktivita umělců a intelektuálů, jejichž dílo je nepřijatelné pro establishment a kteří
v této nepřijatelnosti nejsou trpní a pasivní, ale snaží se svým dílem a svým postojem o destrukci estab-
lishmentu. Nezbytnými vlastnostmi těch, kteří si zvolili underground za svůj duchovní postoj a prostoj,
je zběsilost a pokora. Komu tyto vlastnosti scházejí, nevydrží v undergroundu žít.

• 33
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Nic z toho, co děláme, se nositelům oficiální kultury nemůže líbit, protože je to nepoužitelné k vytváření
dojmu, že věci jsou v pořádku. Věci totiž nejsou v pořádku.

• 34

Neexistuje v lidských dějinách období, které by bylo beze zbytku obdobím šťastným, a skuteční umělci
byli vždycky ti, kteří upozorňovali na to, že věci v pořádku nejsou. Proto je jedním z výsostných znaků
umění vytváření neklidu.

• Paul Wilson: Jaké je to dělat rock v policejním státě? Stejný jako všude jinde, jenom těžší. O moc těžší.
(1983)

• 42

Ačkoli si to většina lidí myslí, není pravda, že by sovětská okupace ze srpna 1968 zastavila přes noc
veškeré dění v zemi. Energie, která se vytvořila během Pražského jara, vydržela ještě dlouho do roku
1969 a nezabily ji sovětské tanky, ale čeští byrokrati.

• 45

(…) Zádrhel typuHlava XXII, který musí řešit všechny amatérské rockové skupiny ve Východní Evropě,
totiž kde zkoušet, kde hrát. Bez oficiálního povolení nelze získat místo ke zkoušení a bez takovéhomísta
je těžké sehrát se tak, aby se vyhovělo porotám, které bdí nad každým provozováním hudby v zemi.

• 51

„Češi zavírají lidi jenom za jejich hudbu? Neuvěřitelné!“. Během čtyřiadvaceti hodin se zprávy vysílaly
do Československa na vlnách BBC, Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, které dohromady poslouchá
odhadem na tři miliony lidí. Náhle o Plastic People of the Universe věděla celá země. Vláda odpověděla
– příliš pozdě – svou vlastní verzí bulvárního tisku: tito takzvaní hudebníci a umělci, psalo Rudé právo,
tiskový orgán KSČ, byli jenom vlasatí neurotici a narkomani, prostě případy pro psychiatry, kteří si li-
bovali v nejhnusnějších perverzích a záměrně zpívali vulgární a protispolečenské písně. Pro tisíce ne-
spokojených a odcizených mladých lidí v zemi to byla ta nejlepší reklama, jakou si Plastici mohli přát.

• 52

Příklad hudebního undergroundu i energie a solidarita, kterou vyvolaly procesy, inspirovaly Václava
Havla (…) a další k tomu, aby zformovali hnutí za lidská práva, jež veřejně vystoupilo v lednu 1977. Šlo
o Chartu 77, manifest vyzývající československý režim, aby dodržoval lidská práva, jak se tomu zavázal
podpisem dohod na konferenci v Helsinkách a stanov OSN.

• Egon Bondy: Kořeny českého literárního undergroundu v letech 1945–1953 (1990)

• Ivan M. Jirous:O české undergroundové kultuře 70. a 80. let (1990)

• JáchymTopol:Příběh Revolver Revue (Příspěvek k lepšímu poznání poslední samizdatové generace) (1990)

• Martin Machovec: Od avantgardy přes podzemí do undergroundu; Skupina edice Půlnoc 1949–1955 a un-
dergroundový okruh Plastic People 1969–1989 (1990)

• 100

Pojem „legality“ ztrácí v totalitních, diktátorských systémech do značné míry svůj původní význam,
neboť jeho obsah v jádře závisí na libovůli držitelů moci.

• 118

Mimořádnou zásluhu na tom, že české undergroundové společenství mohlo vůbec vzniknout, má nepo-
chybně Ivan Martin „Magor“ Jirous (…). Jakožto historik umění svými statěmi (…) podstatně přispěl ke
vzájemnému pochopení svých kolegů – teoretiků a výtvarníků (…) na jedné straně a rockerských hudeb-
níků na straně druhé. Právě Jirous svým zájmem o tak „pokleslý“ fenomén, jakým se zdála být rocková
hudba, přitáhl k tomuto žánru pozornost svých kolegů, a tak bezděčně vytvořil základ pro vznik lid-
ské soudržnosti a umělecké provázanosti naprosto nové kvality, která se stala synonymem undergroundové
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pospolitosti.

• 119

Na rozdíl od (…) nejrůznějších „disidentských“ uskupení a aktivit, které se tvořily především na základě
příbuzného zaměření oborového (vesměs šlo o příbuznosti politické orientace, popřípadě příbuznosti
literární, umělecké) a také názorového, osobního sblížení pocházejícího již z let šedesátých, ne-li pa-
desátých, šlo u formujícího se undergroundu téměř od počátku o sdružení lidí značně rozdílného za-
měření, a co se pak jeho tvůrců týče, velmi rozmanitých orientací ideových a estetických. Vysvětlení
je pravděpodobně možno hledat právě v oné pro rockové publikum v šedesátých letech samozřejmé
„sourozenecké“ pospolitosti, kterou by samotní intelektuálové nikdy nebyli s to vytvořit. Tato pospoli-
tost se ukázala být živnou půdou a prostorem pro kulturní a intelektuální výměnu zcela mimořádné
a nové kvality.

• 129

(…) Sebeafirmace, nesená vědomímvlastní „jinakosti“, potažmo superiority, byla též provázena pocitem
nutnosti překonat aspirace „toliko umělecké“. Nejen z Jirousovy formulace vyplývá, že underground
(vlastně tedy i širší spektrumpodzemní kultury) není uměním, že je především životním postojem, popří-
padě světonázorovým stanoviskem, jistou – v daném okamžiku preferovanou – interpretací role člověka ve
společnosti a ve světě, která má tendenci být vůči jiným interpretacím značně kritická až netolerantní.

České undergroundové společenství si tak v letech 1975 až 1980 vytváří dokonce jistou (ovšem zárodeč-
nou) ideologii intolerantní výlučnosti a maximalistické obecnosti (ve smyslu „underground není umě-
ním“, ergo je cosi více, co adekvátní umělecké aspirace podmiňuje). (…)

• 130

(…) Do ghe a undergroundu byli doslova zahnáni umělci nejrůznějších uměleckých afiliací, jež nakonec
spojovalo jediné: díky svému podílu na pospolitosti vydržet ve svém individuálním vzdoru.

• 137

Vztah undergroundu k „oficiálním strukturám“, ať už šlo o orgány oprese (VB, StB, soudnictví, státně-
-stranické orgány) či o sféry „režimního“, povoleného, „oficiálního“ umění, byl pochopitelně po celých
diskutovaných dvacet let velmi negativní. Převažovala tendence tyto sféry společenského života ig-
norovat, popřípadě je ironizovat, vysmívat se jim, pohrdat jejich hodnotami a hierarchiemi (viz např.
Bondyho Invalidní sourozence). Vůči strukturám politické oprese převažovala pak jakási strategie žití,
slovy Václava Bendy, v „paralení polis“, tj. žít podle vlastních zákonů v zemi, jež byla dobyta a přivlast-
něna nepřítelem.

Snad je v této souvislosti možno hovořit o jakémsi syndromu „divošství“ či „domorodectví“: „divoch“
se stává cizincem ve vlastní zemi obsazené nepochopitelným a zřejmě neporazitelným nepřítelem. Na
rozdíl od uzurpátora se však „domorodec“ (jenž rezignuje na možnost odboje) ve své zemi vyzná. Žije
v ní, uctívá ji, raduje se v ní a umírá v ní. Je mu však cizí pojem vlastnictví této země. Zákony vetřelců
ignoruje, neuznává je jako autoritu. Snaží se prostě žít nikoli v protikladu, ale mimo vnucené struktury,
vskutku v jakési „subkultuře“.
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