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Abstrakt
Předkládaná diplomová práce Současná undergroundová subkultura a Voknoviny
si klade za cíl prozkoumat roli současné undergroundové subkultury. Studie se kriticky
zabývá „mýtem underground,“ tedy představou, že undergroundové společenství mělo
zásadní vliv na pád komunistického režimu v Československu. Posledním tématem je role
Voknovin jako kmenového média současné subkultury. V teoretické části se práce
zaměřuje na historický vývoj undergroundové subkultury a na zhodnocení současného
stavu společenství. Stejně tak je v teoretické části věnován prostor teoriím populární
kultury a subkultury.

Nastíněn je rovněž pohled historiků na normalizaci a roli

undergroundu v pádu komunistického režimu. Hlavní část práce se soustředí na analýzu
rozhovorů s čtyřmi informátory z řad undergroundu. Výzkumný vzorek je navržen tak, aby
pokryl

hlavní

významné

„struktury

a

instituce“ undergroundu.

Analýzu

rozhovorů

doplňuje obsahová analýza posledního ročníku Voknovin. Z výsledků vyplývá, že přestože
underground vychází z tradice předrevolučního undergroundu, zapadá dnes do rámců
dominantní společnosti. Aktéři se shodli, že role undergroundu v pádu komunistického
režimu byla především ve sjednocení opozice. Voknoviny mají sice dnes větší dosah, než
mělo předrevoluční Vokno, ale částí subkultury jsou kritizované.

Abstract
The thesis explores the role of the contemporary underground subculture.

The

study critically deals with the "underground myth": the idea that the underground
community had a major influence on the fall of the communist regime in Czechoslovakia.
The last topic is the role of Voknoviny, a magazine considered a fundamental medium of
the current subculture. The theoretical part of the work focuses on history of the
underground subculture. Furthermore, the theoretical part describes popular culture and
subcultures theories. Also, the historians’ view of the normalization proces and the role the
underground played in the fall of the communist regime. The principal part of the work
analyses interviews with four figures of the underground community. The research sample
was designed

to

cover the main significant “structures and

institutions” of the

underground. The analysis of the interviews is complemented by the content analysis of the
Voknoviny magazine. The results show that while the current underground is based on the
tradition of its pre-revolution predecessor, it now fits within the dominant society

framework. The interviewees agreed that the role of the underground in the collapse of the
communist regime lied primarily on uniting the opposition. Although Voknoviny has a
larger readership than the pre-revolution Vokno, it also gets criticized in the subculture.

Klíčová slova
underground,

Voknoviny,

normalizace,

alternativní paradigma,

dominantní paradigma,

subkultura, mýtus underground, Vokno

Keywords
Underground,

Voknoviny,

normalization,

alternative

subculture, underground myth, Vokno

Title/název práce
Contemporary underground subculture and Voknoviny
Současná undergroundová subkultura a Voknoviny

paradigm,

dominant

paradigm,

Poděkování
Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu této práce Mgr. Miloši Hrochovi
za trpělivost a vstřícnost, stejně jako za cenné připomínky, které pomáhaly formovat
teoretické i empirické poznatky této práce. Můj dík patří rovněž respondentům této práce
Jaroslavu Eriku Fričovi, Vladimíru Janečkovi, Vladimíru Drápalovi a Františku Stárkovi za
ochotu a příjemné rozhovory. Dále bych rád poděkoval Petře Dvořákové a Lukáši
Crhákovi za připomínky k formálním náležitostem práce. Poděkování si zaslouží i má
rodina a přátelé za podporu.

Obsah
Úvod

3

1. Historický kontext

6

1.1 Počátky undergroundu

6

1.2 Underground směřující k p rocesu s Plastiky

11

1.3 Proces s Plastiky

13

1.4 Underground a Charta 77

14

1.5 Od procesu s Plastiky k revoluci

16

1.6 Underground po revoluci

17

2. Současný underground a jeho struktury

18

2.1 Vo knoviny

19

2.2. Guerilla records

19

2.3. Undergroundová rádia

20

3. Teo retická část

21

3.1 Do minantní a alternativní parad ig ma

21

3.2 Populární kultura

22

3.3 Teorie subkultury

23

3.4 Hudba jako nástroj rezistence

25

3.5 Normalizace a konsenzus

27

3.6 Mýtus underground

28

3.7 Alternativní média a samizdat

31

4. Metodologie

33

5. Empirická část

34

5.1 Představení vzorku

34

5.2 Dějinná úloha undergroundu v rozhovorech

36

5.3 Současný underground v rozhovorech

39

5.3.1 Krize undergroundu po revoluci

40

5.3.2 Moderní subkultura

45

5.3.3 Smrt Ivana Martina Jirouse

47

5.3.4 Společný nepřítel?

49

5.3.5 OSA a underground

53

5.4. Voknoviny v ro zhovorech

55

5.5 Dějinná úloha undergroundu ve Vo knovinách

56

5.6. Současný underground ve Voknovinách

57

5.6.1 Moderní subkultura

57

5.6.2 Smrt Ivana Martina Jirouse

59

5.6.3 Společný nepřítel?

59

5.6.4 Otázka feminis mu v undergroundu

62

5.7. Voknoviny a sebereflexe

63

Závěr

64

1

Použitá literatura

68

Publikace

68

Rozhovory

70

Vo knoviny

70

Články ve Vo knovinách

70

Novinové články

71

Internetové zdroje

71

2

Úvod
Cílem této studie je sepsat zprávu o současné undergroundové subkultuře. Práce si
klade za úkol pojmenovat roli společenství undergroundu dnes. Studie se bude kriticky
zabývat „mýtem underground,“ tedy představou, že undergroundové společenství mělo
zásadní vliv na pád komunistického režimu v Československu. Posledním tématem je role
Voknovin jako kmenového média současné subkultury. Hlavní výzkumná otázka je: role
společenství undergroundu dnes, jaká je jeho úloha a nepřítel? Vedlejší výzkumné otázky
jsou: Jak aktéři vnímají zpětně svoji úlohu? Jaké je role současných Voknovin? Odpovědi
na výzkumné otázky budou hledány částečně pomocí hloubkových rozhovorů a částečně
pomocí obsahové kvalitativní analýzy Voknovin jako kmenového média.
Underground je v posledních letech široce diskutované a zkoumané téma. Přispěl
k tomu dokumentární seriál České televize „Fenomén underground“ a především pak
úspěšná kniha Marka Švehly „Magor a jeho doba.“ V posledních měsících vyvolala diskusi
například kniha „Podzemní symfonie Plastic People“ Františka Stárka a Martina Valenty o
kontroverzním konci slavné kapely undergroundu.
Současná

undergroundová

subkultura,

odvolávající se

k

undergroundovému

společenství 70. a 80. let, zůstává takřka neprobádána. Vzkříšení undergroundové
subkultury vnímají především sami její členové. Zmínky o renesanci undergroundu se
objevují například na stránkách post-undergroundových Voknovin Takto odpovídal na
dotaz o renesanci undergroundu Vladimíru Drápalovi hudebník Miloš Rudolf: „Renezance
undergroundu tomu v současnosti říkat můžeme. A nemalou zásluhu máš na tom i ty
(Vladimír Drápal), třeba tím, že seš vydavatel nosičů tvůrců týhle subkultury, že díky tobě
jsou jejich díla, produkty nejen zaznamenaný, ale i rozšiřovaný, dostupný. A v neposlední
řadě: funkční je i Underground radio Vladimíra Palivce Janečka, stejně jako Čuňasovy
Voknoviny. Jistě je toho víc, co ten náš underground oživuje a krmí a nenechá ho zřídnout
a unavit sama sebou.“1 Rudolf částečně pojmenoval i strukturu dnešního undergroundu
tvořenou například Voknovinami, Guerilla record či Underground radiem. Pojem se
objevuje také v knize „Reflexe Undergroundu“ Ladislava Kudrny a Františka: „Právě
tehdy jsme seděli s Lábusem (Vladimírem Drápalem) a Magorem (Ivanem Martinem
Jirousem) ve foyer lounského divadla a shodli jsme se na tom, že začíná probíhat cosi jako
1

DRÁPAL, Vladimír, NÁVRAT LEGENDY: PRASEČÍ FARMA, VOKNOVINY, 2018. XVII(46).
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renesance undergroundu.“ (Kudrna 2016: 30) Role undergroundové subkultury v současné
společnosti proto stojí za pozornost.
Undergroundová subkultura se formulovala přibližně od první poloviny 60. let.
Jednalo se o společenství svobodomyslných lidí pohybujících se především kolem pražské
rockové scény.

Hlavními pilíři počáteční undergroundové scény byly kapely The

Primitives Group a později The Plastic People of the Universe. Nejvýraznější postavou
undergroundu byl zřejmě Ivan Martin Jirous, který ve své „Zprávě o třetím českém
hudebním obrození“ společenství v roce 1974 definoval jako: „hnutí, které vytváří stranou
zavedené společnosti vlastní svébytný svět s jiným vnitřním nábojem, jinou estetikou a
v důsledku toho i s jinou etikou.“ (Jirous 2012: 19)
Undergroundové

společenství se

v průběhu

70.

let

dostalo

do

konfliktu

s komunistickou mocí, což vyvrcholilo tzv. „procesem s Plastiky.“ V roce 1976 byli v
Plzni odsouzeni Miroslav Skalický, Karel Havelka a František Stárek. V Praze pak
Vratislav Brabenec, Ivan Martin Jirous, Svatopluk Karásek a Pavel Zajíček. Proces vedl
k založení

Charty

77,

pravděpodobně

nejvýznamnější

opoziční

skupiny

vůči

komunistickému režimu. Charta 77 hrála významnou roli v období revoluce v roce 1989.
Otázkou přesto zůstává, nakolik byl vliv Charty 77 a undergroundu klíčový pro pád
komunistického režimu.
Vedlejší výzkumná otázka práce se zabývá tím, jak zpětně aktéři undergroundu
vnímají svojí roli v pádu komunistického režimu a jak jsou definovány jejich úlohy na
stránkách

post-undergroundových

Voknovin.

„Mýtus

underground“,

který

roli

undergroundu zpochybňuje, pojmenoval Ondřej Daniel ve sborníku Kultura svépomoci:
„Idea společného svržení komunismu byla vtělena do oficiální politiky dějin. Založení
Charty 77 získalo v rámci budování demokratické image nového státu pozici zakládajícího
mýtu o svržení komunistického režimu. A pochopitelně pozice undergroundu v tomto
vyprávění byla nezastupitelná. Příslušníci této subkultury, kteří byli ještě nedávno
nahlíženi jako devianti a výstředníci, se stali národními hrdiny“ (Daniel 2016).
Hlavní výzkumná otázka se zabývá undergroundovou subkulturou po revoluci.
Underground byl před revolucí v opozici vůči dominantní společnosti a establishmentu.
V devadesátých

letech

se

značná

část

undergroundové

subkultury

zařadila

do

mainstreamové společnosti. Část významných kapel undergroundu se nechala zastupovat
Ochranným svazem autorským, což undergroundovou komunitu štěpí.
4

V posledních dvou

dekádách však dochází k jakési renezanci undergroundu. Od roku 2002 funguje hudební
vydavatelství Guerilla records, které zastřešuje většinu významných undergroundových
kapel. V roce 2011 došlo k obnovení časopisu Voknoviny. Své kořeny však má
v předrevolučním samizdatovém časopisu Vokno, který vycházel již od roku 1979 a v jeho
informačně-servisní verzi Voknovinách, které vycházely v letech 1987 až 1990. Všechny
tyto

verze jsou spjaté s osobou Františka Stárka a jsou jedním z pilířů české

undergroundové subkultury. Stárek o nové verzi časopisu v úvodníku nultého čísla říká:
„Androš nebude stejný, jako byl v 70. a 80. letech. Ale ta skutečnost, že tady dnes existuje
a že má poměrně široký záběr, je těžko oddiskutovatelná. Je to však nyní společenství,
které má mnohem blíže k tomu, jak underground chápali a žili lidi v západních
demokraciích od 60. let.“2 Do dnešních undergroundových struktur lze zařadit ještě
Underground radio.
V roce 2011 zemřela možná nejvýznamnější postava českého undergroundu
Ivan Jirous. Mohlo by se tedy zdát, že s odchodem Jirouse ztratil underground kus své
identity. Jak vypadá undergroundová scéna bez Magora? Fungují v ní další podobně
stmelující osobnosti, jako byl Jirous? Má underground svého společného nepřítele, jako
byli před revolucí komunisté? Jde o nostalgii, nebo o vymezení se vůči dominantní
(konzumní) společnosti?
Vzhledem k povaze výzkumných otázek byla zvolena kvalitativní analýza dat.
Zodpovězení otázek

vyžaduje

induktivní postup,

který umožní téma do

hloubky

prozkoumat. Jako metoda sběru dat byly zvoleny polostrukturované hloubkové rozhovory
s významnými aktéry undergroundové scény. Výzkumný vzorek byl nadesignovaný tak,
aby pokryl hlavní významné „struktury a instituce“ undergroundu. Například František
Stárek je bez nadsázky hlavním představitelem médií undergroundu. Založil časopis
Vokno, kvůli kterému se dostal do vězení. Dnes pracuje v Ústavu pro studium totalitních
režimů a zabývá se především historií undergroundu. Zároveň vydává Voknoviny. Dalším
respondentem je hudební vydavatel a vlastník labelu Guerilla records Vladimír Drápal.
V 80. letech rovněž přispíval do Vokna a byl i jeho distributorem. Dnes vede největší
undergroundové hudební vydavatelství a pořádá undergroundové festivaly. Drápal je
rovněž ředitelem Vrchlického divadla v Lounech. Ve dnech, kdy je tato práce psaná, však
oznámil rezignaci na ředitelský post. Dále byl vyzpovídán zakladatel undergroundového
2

STÁREK, FRANT IŠEK, ÚVOD, VOKNOVINY, 2014. 0(2).
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rádia Vladimír Janečka. A nakonec básník, hudebník, organizátor koncertů a dříve knižní
nakladatel Jaroslav Erik Frič, který je zároveň představitelem moravského undergroundu.
Byla vybrána natolik pestrá skupina informátorů, aby byly pokryty veškeré zásadní
názorové proudy v současném undergroundu.
K rozboru hloubkových rozhovorů bude použita metoda zakotvené teorie, s jejíž
pomocí

budou

hledány

diskurzivní

vzorce

ve

výpovědích

informátorů

z řad

undergroundové scény.
Aby bylo v práci dosaženo odpovědí výzkumných otázek, teorii zkonstruovanou
z výsledků rozhovorů doplní obsahová analýza posledního ročníku současných Voknovin.
Skrze ni bude zkoumáno hodnotové vyznění posledních čtyř čísel Voknovin. Voknoviny
byly obnoveny v roce 2011. Píší o koncertech, kapelách, vernisážích či spisovatelích
undergroundové subkultury. Zveřejňují recenze a zvou na koncerty.
Oproti odevzdaným tezím došlo ke změně struktury práce, která vyplynula ze
směřování jednotlivých rozhovorů. Méně pozornosti je rovněž věnováno samotným
Voknovinám, které neposkytly dostatek relevantního materiálu k analýze. Slouží tedy spíše
jako doplnění rozhovorů s aktéry. Práce se více než samotným Voknovinám věnuje
současnému undergroundu. Proto se změnil i název samotné práce.

1. Historický kontext
1.1 Počátky undergroundu
V roce 1975 sepsal Ivan Martin Jirous „Zprávu o třetím českém hudebním
obrození.“ Ve Zprávě Jirous vymyslel pojem „druhá kultura“ a definoval postuláty českého
undergroundu. Pro členy undergroundového společenství, kterých se Zpráva bezprostředně
týkala, pojmenoval Jirous skutečnosti, které již podvědomě tušili a do jisté míry znali.
(Kudrna 2016: 31) Jirous ve své Zprávě pojmenoval již hotové podzemní společenství,
které se postupně vytvářelo od první poloviny šedesátých let. František Stárek komunitu,
z níž vznikl underground, zpětně pojmenoval jako „proto-underground“. Termín označuje
„společenství mladých lidí s dlouhými vlasy, spojených životním stylem a poslechem bigbeatové hudby.“ Stárek proto-underground datuje přibližně na období let 1962 – 1973.
(Kudrna 2017: 18)
Vznik prvních big-beatových kapel v Československu souvisí s hudební revolucí
britských kapel spojených především se jménem Beatles. Poslech západních rozhlasů
6

(AFN Munich, Radio Luxembourg) či pašování nahrávek ze Západu způsobilo explozi
amatérských skupin. První kapela, kterou lze podle Stárka označit za proto-underground,
byla pražská kapela Hells Devils. (Kudrna 2017: 24)
Komunistický režim nesl z počátku tento kulturní boom s nelibostí a vedl první
kampaně vůči „vlasatcům“ či „máničkám“. V roce 1966 stát perzekuoval dohromady 3 976
osob ve věku mezi 18 – 26 let. (Kudrna 2017: 40)
Od roku 1966 nastala nečekaná liberalizace společnosti, ve které mohly vzniknout
další

„proto-undergroundové“

kapely

„Primitivové“ reprodukovali hudbu

v čele

s pražskými

především amerických

The

Primitives

Group.

alternativních kapel jako

The Doors, The Fugs, Grateful Dead, Mothers of Invention atd. Poprvé se také objevil
pojem underground ve spojení s newyorskou kapelou The Velvet Underground. (Kudrna
2017: 46)
Díky The Primitives Group se do vznikajícího společenství dostal Ivan Martin
Jirous, který se do té doby o českou rockovou scénu nezajímal. Objev kapely považoval za
zásadní zlom ve svém životě. Hudbu popsal slovy: „Alespoň na chvíli osvobozuje člověka
od všeho a obnažuje mu primární základy jeho bytosti.“ (Švehla 2017: 84)
Jirous byl z hudebního a koncertního projevu „Primitivů“ tak nadšený, že kapele
nabídl spolupráci s výtvarnou stránkou koncertů bezprostředně po prvním shlédnutém
vystoupení. Ve svých zápiscích Jirous popisoval, jak jej spolupráce s Primitives obohatila:
„S Primitives jsem se dost naučil. Pro mě to bylo důležité, protože výtvarné umění, které
jsem v té době sledoval, mi připadalo hodně akademické a nemělo v sobě takovou šťávu
jako rocková hudba. Asi každý, kdo nějakou dobu strávil s tímto typem muziky, ví, co mám
na mysli.“ (Jirous 1997: 531)
V srpnu 1968 proběhla invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Pro
řadu lidí šlo o vystřízlivění z optimismu a svobody pražského jara. Přestože ještě několik
let trvalo,

než normalizace plně nahradila liberalizaci pražského jara, řada členů

formulující se undergroundové scény řešila své rozčarování emigrací. Například odchod
zpěváka Ivana Hajniše do Švédska v roce 1969 vedl k rozpadu The Primitives Group.
(Švehla 2017: 103)
Srpnové události nepředstavovaly konec alternativních kulturních aktivit. Bez
jakékoliv souvislosti s invazí vojsk Varšavské smlouvy vznikla na podzim roku 1968
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ikonická undergroundová kapela The Plastic People of the Universe, kolem které se začal
brzy vytvářet okruh věrných příznivců. (Kudrna 2017: 46)
Kapely se brzy ujal Ivan Martin Jirous jako umělecký vedoucí. S kapelou jej
spojoval společný obdiv k newyorské kapele The Velvet Underground. Jirousovi se líbilo,
že si muzikanti vybrali Velvet Underground jen na základě svého vkusu, aniž by o kapele
něco věděli. Jirous začal „Plastiky“ seznamovat s newyorskou pop-artovou tvorbou, o níž
sám věděl především ze zahraničních časopisů. Jirousovým záměrem bylo propojit svoji
výtvarnou skupinu s lidmi, kteří dle jeho slov dělali „autentickou, pravdivou rockovou
hudbu hranou pro radost mimo komerční tlaky a z nich plynoucí umělecké kompromisy“.
(Švehla 2017: 107)
Jirous navíc pořádal kulturní večery, během nichž seznamoval publikum s osobou
Andyho Warhola. Zároveň zdůrazňoval, nakolik Warhol inspiroval „Plastiky“ a snažil
se warholovský popart a přístup k tvorbě převést do kulis komunistického Československa.
Takhle mluvil v roce 1970: „Chceme také upozornit na některé souvislosti, existující mezi
jednotlivými druhy umění, v tomto případě mezi beatovou hudbou a uměním výtvarným.
Jak jistě víte, v Praze se touto činností delší dobu zabývala skupina The Primitives Group,
v současné době v ní pokračuje The Plastic People of the Universe. Mezi oběma skupinami
je nejen kontinuita stylového zaměření, ale spojuje je i osoba sólového kytaristy Josefa
Janíčka.“ (Jirous 1997: 107)
Postupně se objevovaly zárodky politické angažovanosti společenství. Sám Jirous
razil strategii, že slušné kapely by neměly dávat rozhovory do novin a časopisů, které se
podřizují novému kolaborantskému režimu, což sám praktikoval při své spolupráci
s „Plastiky“. (Švehla 2017: 110)
Situace se rychle zhoršovala. V prosinci 1970 přijal ústřední výbor strany
dokument „Poučení z krizového vývoje“, čímž byla odstartována normalizace. Pořádek
měly zajistit bezpečnostní složky v čele se Státní bezpečností. (Kudrna 2017: 47)
Dokument

měl

posloužit

jako

ideový

základ

pro

sovětské

ovládání

Československa. Normalizační směřování státu definitivně potvrdil XIV. Sjezd KSČ na
jaře 1971. Reformní komunisté ztratili veškerý vliv v komunistické straně. (Otáhal 2002:
49)
Režimní opozice byla v té době silně rozdrobena. Velkou část odpůrců režimu
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tvořili někdejší komunisté, pro které byl socialismus s lidskou tváří nejvyšší metou. Šlo
však jen o desítky nepohodlných. Státní bezpečnost však nedokázala včas podchytit
vznikající podzemní hnutí a soustředila se výhradně na trampské hnutí, potažmo na Junáka.
(Kudrna 2017: 49-50)
Kolem kapely The Plastic People of the Universe se vytvořila početná
fanouškovská základna, která navštěvovala pololegální koncerty skupiny. „Plastici“ v roce
1970 přišli o svůj profesionální status. (Kudrna 2017: 50)
„Nedovedli jsme si tenkrát ještě vůbec představit, jak nás bude režim pořád víc
okrajovat, jak nás bude tlačit stále větší silou do rohu. Nebyli jsme optimisté, jenom jsme si
něco podobného opravdu neuměli představit,“ popsal Jirous tehdejší situaci v rozhovoru
s Janem Pelcem. (Jirous 1997: 550)
V rámci

začínající

normalizace

chtěl

režim

vymýtit

symboly

liberalizace

šedesátých let včetně rockové muziky či dlouhých vlasů. Proto měly kapely podstoupit
rekvalifikační zkoušky, které si kladly za úkol prověřit loajalitu kapel vůči režimu, či zda
hudba a texty nevzhlíží příliš k západní kultuře. (Švehla 2017: 120)
Problémy však pro „Plastiky“ začaly ještě v době před rekvalifikací. Jejich
agentura nemohla domlouvat koncerty už jen kvůli anglickému názvu kapely. Plastici,
kteří nebyli ochotni ke kompromisům, dlouho přemýšleli, že by využili nabídky hrát rok v
baru v Malajsii. To jim však nakonec Jirous rozmluvil. Agentura PKS nakonec v roce 1970
zrušila Plastikům profesionální smlouvu. V tento moment se pomalu začalo rodit podzemní
společenství, mimo oficiální scénu. (Švehla 2017: 120-122)
Jirous společně s Plastiky, tehdy již nelegální kapelou, se nadále snažil systém
obcházet a hledat způsoby, jak legálně vystupovat. Částečně se mu to dařilo i díky
nevědomosti pořadatelů, kteří ještě v raných 70. letech netušili, jak se k pořádání
rockových koncertu postavit v souvislosti se začínající normalizací. Jirous pořadatelům
dával podepsat smlouvu na papíře bez hlavičky a razítka. „Smlouvu o dílo“ uzavíral jako
držitel

svazu

výtvarných

umělců.

Organizátorům

nenabízel

rockovou

kapelu,

ale

„scénickou koncepci.“ (Švehla 2017: 193)
Příkladem problémových koncertů té doby jsou vystoupení ve Zruči nad Sázavou
v červnu 1972, které skončilo jen negativním ohlasem v regionálním tisku a vystoupení
v závodním klubu ČKD Polovodiče v Praze 4, které skončilo potyčkou s Veřejnou
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bezpečností. O rok později byl Ivan Martin Jirous zatčen a odsouzen (za slovní potyčku
s majorem Státní bezpečnosti ve výslužbě). (Kudrna 2017: 50)
V roce 1972 spustil komunistický režim skrze Československou televizi, tedy
nejúčinnější propagandistický nástroj komunistického režimu, kampaň „Máš-li dlouhý
vlas, nechoď mezi nás.“ Celkově se jednalo o třináct snímků dehonestujících dlouhovlasé
muže. Velká divácká odezva pak potvrdila účinnost propagandistické kampaně. (Kudrna
2017: 72-73)
Plastikům v té době nezbývalo než se pokusit složit rekvalifikační zkoušky a
získat tak zpět profesionální licenci. Zkoušky se skládaly z písemné práce ověřující znalost
hudební teorie, z ústního pohovoru z kulturně politického přehledu a z živé přehrávky.
Režim samozřejmě správně předpokládal, že systém přehrávek povede ke snížení počtu
profesionálních hudebních celků. Kapely, které zkouškou neprošly, nesměly oficiálně
vystupovat. (Konrád 1990: 67-68)
Přehrávky se konaly 17. května 1973. Kromě Plastiků se jich účastnila i
alternativní kapela Inrou s Mikolášem Chadimou. Ten atmosféru přehrávek popsal ve své
knize Alternativa. Muzikanti dostali podle něj předem doporučení nemít dlouhé vlasy.
Řada z nich se proto ostříhala či nejrůznějšími způsoby kadeře zakrývala. „Nemohli jsme
pochopit, co se děje a začali jsme se bavit o tom, jestli ty profi papíry stojej za takovej
sebeprodej,“ napsal Chadima. (Chadima 2015: 54)
Proto Chadima ocenil, že Plastici ostříhaní nebyli a vlasy měli jenom svázané
v ohonech pod košilemi. Během hraní se přesto natolik uvolnili, že jim copy stejně vylezly.
Chadima navíc ocenil, že kapela hrála výborně a všichni přítomní jim úspěšné zvládnutí
přehrávek přáli: „V předsálí vládlo napětí. Cítil jsem a zdálo se mi, že to tak cítí i přítomní
popaři, že jestli Plastici papíry dostanou, bude to znamenat, že celková situace není ještě
úplně v prdeli.“ (Chadima 2015: 54)
Plastici zahráli dvě skladby, po nichž musel hudebník Josef Janíček zodpovědět
několik hudebních a politických otázek. Komise se poté radila asi dvacet minut. Poté
rozhodla, že kapela přehrávky udělala. Kapela měla mít nárok na honorář 350 kč za
koncert. Po dvou týdnech ale přišlo kapele vyrozumění, že přehrávkami neprošla: „Vaše
skladba repertoáru nezaručuje takový společenský dopad, aby bylo možné zprostředkování
vaší skupiny Pražským kulturním střediskem.“ (Švehla 2017: 233-234)
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Pro velkou část tehdejší scény to byl důkaz, že svobodné období konce 60. let je
nenávratně pryč. „Za týden jsme se dozvěděli, že ideový dozor zvítězil a rozhodnutí
odborné poroty bylo vedením agentury anulováno. Po tom, co jsme se to dozvěděli, nám
bylo jasný, že žádný ‚lepší‘ nebude,“ napsal hudebník Mikoláš Chadima. (Chadima: 2015:
55). Pro samotné Plastiky to však byla svým způsobem úleva. Jirous ve svých zápiscích
píše: „Nedávno jsem byl u toho, když Pepa s Mejlou v jednom z těch rozhovorů, kdy se sní
o tom, co by bylo, kdyby… shodně říkali, že pod žádným PKS by nemohli a nechtěli dělat
už nikdy. Ale tehdy to byl – alespoň pro mne v souvislosti s Plastiky, první náraz svobody,
kdy jsme mohli začít dělat věci jinak, bez vnitřní cenzury.“ (Jirous 1997: 310)
Podobně situaci mladých lidí v normalizaci vidí i historik Michal Stehlík. „A
najednou tady byla polovina 70. let a bylo zřejmé, že žádné vyjednávání nebo hledání
nějakých malých ústupků už není možné. A že před mladou generaci a ty další je kladeno
„buď – anebo“ i v každodenním rozhodování,“ řekl Stehlík v rozhovoru pro Český
rozhlas.3

1.2 Underground směřující k procesu s Plastiky
Když bylo agenturou rozhodnutí komise anulováno, pokračovali Plastici v cestě
nastoupené po roce 1970, zrodil se tak český underground. Navíc začaly vznikat nové
kapely, které se řadily do podzemního společenství. Byly to kapely jako DG307, Sen noci
svatojánské band, nebo Umělá hmota. Pro underground se začalo používat označení „druhá
kultura,“ která byla v kontrastu s oficiální kulturou. V září 1974 byl pořádán „První festival
druhé kultury“. (Chadima 2015: 73)
Jirous později přiznal, že rozhodně nebylo jeho záměrem být v opozici s režimem:
„My jsme se původně nechtěli do žádné politiky zaplést, chtěli jsme dělat svoje umění,
svoje nepolitické věci s jiným mentálním nábojem, s jiným cítěním světa, než měli oni.
Nechtěli jsme na ně jen útočit, chtěli jsme to celé dělat prostě jen mimo. Bolševik to tak ale
necítil. Správně se domníval, že jestliže mu takováto aktivita, zdánlivě sebeodtažitější,
sebevýznamnější, naruší jeho monolitní pojetí společnosti, je to začátek konce komunismu.
Logicky by se i za tak nepatrným ohniskem, jakým byli Plastic People, musela postupně
přelévat celá společnost.“ (Jirous 1997: 590)
V roce 1975 Jirous sepsal „Zprávu o třetím českém hudebním obrození,“ v níž
3

http://www.rozhlas.cz/plus/jaktobylo/_zprava/procesy-proti-undergroundu-se-netykaly-jenplastiku-rezim-si-vytvoril-nepritele -konstatuje-historik--1794712 (staženo 13.4.2018)
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vytvořil pojem „druhá kultura.“ Pojem chápal jako underground zasazený do reálií totality.
(Kudrna 2016: 31)
Underground

však

přestával

být

jen

pražskou

záležitostí.

Významná

undergroundová scéna se rodila například kolem Ústí nad Labem. V rozhovoru o tom
mluvil František Stárek „Já jsem byl z Teplic, postupem doby se v tom Severočeským kraji
vyvinul hodně svébytnej Androš. To nám mladým pomáhalo, že jsme se z těch různejch
měst mohli integrovat do takovýho toho androšskýho prostředí, to už mluvím o letech
sedmdesátých, kdy v Teplicích byla hospoda na Vyšehradě, což byl takovej komunikační
uzel. Ten severočeskej okruh byl tenkrát naprosto masovej, i ti estébáci psali, že se
evidovalo 1 000 lidí tohoto typu v severních Čechách.“4 V 80. letech se pak zase přidala ve
velkém Morava. Kvůli perzekucím undergroundu v Čechách se Morava stala centrem
undergroundu. Například Psí vojáci začínali koncertovat právě v moravských městech.
(Kudrna 2017: 206)
Přelomovou událostí pro další vývoj undergroundu bylo vystoupení Plastiků
v Rudolfově u Českých Budějovic. Na koncert se vypravilo až 1 500 fanoušků. Mnoho
z nich to považovalo za lámání ledů. Byli však nakonec ještě před zahájením vystoupení
napadeni pohotovostními jednotkami VB a lidových milic. Velkou část surově zbily a dav
pozatýkaly. Následně bylo několik vybraných lidí exemplárně potrestáno. Po této události
bylo prakticky nemožné se na undergroundový koncert dostat bez pozvánky. (Chadima
2015: 77-78)
Podle historika Michala Stehlíka byl právě zásah Státní bezpečnosti v Rudolfově
vyhlášením války undergroundu: „Snaha režimu zasáhnout, sledovat a podstatně omezit
tyto aktivity, je tady delší dobu. V roce 1974 byl v českém Rudolfově velký zásah proti
návštěvníkům koncertu a bylo zřejmé, že Státní bezpečnost velmi tvrdě půjde po
představitelích undergroundu.“5
Zásah byl přelomový i pro samotnou Státní bezpečnost, která do té doby
podzemní společenství téměř ignorovala. Na koncertech sice docházelo pravidelně ke
střetům s bezpečnostními orgány, nešlo však o cílenou perzekuci společenství, ale o zásahy
proti „máničkám“. Vyšetřovatelé zásahu v Rudolfově byli šokováni celorepublikovou
skladbou „vlasatců“ a jejich výbornou organizaci. (Kudrna 2017: 88)
4

Rozhovor s Františkem Stárkem uskutečněný dne 25. 4. 2018
http://www.rozhlas.cz/plus/jaktobylo/_zprava/procesy-proti-undergroundu-se-netykaly-jenplastiku-rezim-si-vytvoril-nepritele -konstatuje-historik--1794712 (staženo 13.4.2018)
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František Stárek popisoval, jakým způsobem se organizovaly koncerty Plastiků.
Šlo o sofistikovaný systém, kdy každý kraj měl určité kvóty na počty lidí, kteří z něj mohli
na koncert přijet: „Já jsem od Magora dostával kvóty, kolik lidí můžu přivést. Tam byly
tisíce lidí. Kdyby měl nějakej velkej sál, já jsem mohl ze Severních Čech přivést tisíc lidí,
ale to byl nesmysl. Ten sál byl třeba do 300 lidí a Severní Čechy dostaly kvótu třeba 50
lidí. Tak jsem vybíral lidi, u kterých jsem si myslel, že by to na ně mohlo mít nějaký dopad.
Že jsou třeba k téhle kultuře vnímavý.“6
Po Rudolfově se konaly postupně další dva koncerty druhé kultury. Nejdříve
v roce 1974 v Postupicích u Benešova a v roce 1976 v Bojanovicích. Mezi tím v roce 1975
na akci Hlavsa’s Wedding přečetl Jirous svou „Zprávu o třetím českém hudebním
obrození“. (Kudrna 2017: 51)
Po „druhém festivalu druhé kultury“ v Bojanovicích nastaly zásadní represe vůči
undergroundu. Byly zatčeny téměř dvě desítky lidí, o kterých se režim domníval, že jsou
čelními představiteli undergroundové subkultury. Represe však zatím nevyvolaly větší
ohlas u širší veřejnosti. Vedly však k vlně solidarity v řadách opozice a intelektuálů.
Solidarita k členům undergroundové subkultury vedla k postupnému sjednocování opozice
a nakonec až k formování Charty 77. (Daniel 2016: 44) V Bojanovicích bylo asi 400
návštěvníků a vystoupilo více než 10 kapel. (Otáhal 2011: 120)

1.3 Proces s Plastiky
Proces s Plastiky bylo jen jakési mediální označení.

V Plzni byli odsouzeni

Miroslav Skalický, Karel Havelka a František Stárek. V Praze pak Vratislav Brabenec,
Ivan Jirous, Svatopluk Karásek a Pavel Zajíček. Ze všech vyjmenovaných byl pouze
Vratislav Brabenec členem The Plastic People of the Universe. „Tzv. procesy proti Plastic
People jsou jenom značka. Pod tím vším se skrývá postup a represe vůči mladé generaci,
která chtěla žít alternativní kulturu. Takže nebyly to procesy proti Plastic People, ale byly
to procesy s mladými lidmi,“7 řekl v rozhovoru pro Český rozhlas historik Michal Stehlík.
Havelka, Skalický a Stárek byli odsouzeni za organizování koncertu v Přešticích u
Plzně. Kvůli Jirousově svatbě v Bojanovicích bylo vyšetřováno 100 osob a 20 jich bylo
zatčeno. Jirous byl odsouzen na 18 měsíců, zpěvák Pavel Zajíček na 12 měsíců, hudebník
6
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Svatopluk Karásek také na 12 měsíců a saxofonista a zpěvák The Plastic People of the
Universe Vratislav Brabenec na 8 měsíců. Všichni nepodmíněně za výtržnictví spáchané
v organizované skupině. (Otáhal,2011: 120-121)
Četnost článků o procesu s Plastic People v Rudém právu svědčí o snaze režimu
snažit se celou věc ututlat. Během procesu se v Právu objevil jen jediný krátký článek z 23.
září 1976, který píše: „Ve dnech 21-23. září se konalo u okresního soudu Praha-západ
hlavní líčení v trestní věci proti obžalovaným Ivanu Jirousovi, Pavlu Zajíčkovi, Svatopluku
Karáskovi a Vratislavu Brabencovi za trestné činy výtržnictví ve spolupachatelství podle
ustanovení paragrafu 9/2 a paragrafu 202/1, 2 trestního zákona. Dne 23. září 1976 byl
vynesen odsuzující rozsudek. Ivan Jirous byl odsouzen na osmnáct měsíců, Pavel Zajíček
na dvanáct měsíců, Svatopluk Karásek a Vratislav Brabenec na osm měsíců, všichni
nepodmíněně.“8
Pro většinu veřejnosti byla tato jména neznámá, tak je zřejmé, že podobný článek
asi většina populace přešla bez povšimnutí, protože se píše jen o neznámých výtržnících.
Nepadlo ani slovo o tom, že jde o hudebníky, či umělce. Režim tedy pravděpodobně
nechtěl vyvolávat žádný velký ohlas.
Režim věřil, že se mu podaří proces před širší veřejností utajit. Neočekávala se ani
větší reakce ze Západu, jelikož souzení nebyli za hranicemi známí. Kulturní opozice si
však uvědomila, že se jedná o útok na svobodu vůbec, což se jí bezprostředně dotýkalo.
Dokázala proto oslovit významného spisovatele Heinricha Bölla, který se souzených
zastal. (Otáhal 2011: 121-122)

1.4 Underground a Charta 77
Díky procesu s Plastiky došlo k navázání kontaktu mezi undergroundem a
intelektuály, vyřazenými z veřejného života. Zásadní zásluhu na tom měl filosof Jiří
Němec, který seznámil Václava Havla s Ivanem Martinem Jirousem. První společné
setkání proběhlo jen krátce před vlnou zatýkání lidí s vazbami na underground. Jirous
seznámil Havla s uměleckým a kulturním životem undergroundového společenství. Havel
následně přiblížil underground širším opozičním kruhům, díky čemuž se během represí
zvedla vlna solidarity s undergroundem, která vedla k založení Charty 77. (Daniel 2016:
44) Underground se dostal do konfliktu s mocí jen kvůli svému úsilí o svobodný projev
8
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v hudbě. (Otáhal 2002: 72)
Historik Michal Stehlík v rozhovoru pro Český rozhlas popisoval, jak se
komunistická propaganda snažila vylíčit souzené jako výtržníky a delikventy, což však
vedlo k něčemu, co si komunisté ani nedovedli představit. Ve společnosti totiž naopak
vznikala podpora ve prospěch pronásledovaných. Na straně undergroundu se objevili
reformní komunisté, katolíci a intelektuálové, a to byl už jen pouhý krok ke vzniku Charty
77. „Tehdy tady neexistovala žádná politická opozice, neexistovaly skupiny, kterých by se
režim bál. A najednou se začal bát své mladší mládeže, která žila mimo struktury, takže dle
mého názoru udělal obrovskou chybu, že si sám vytvořil svého vlastního nepřítele, kterého
vůbec nemusel mít. Ti lidé si mohli žít svůj vlastní kulturní život mimo schéma
znormalizovaného Československa.“ 9
Cílem Charty 77 bylo chránit občanská a lidská práva v souladu s platnými
zákony a se Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, který byl
podepsán československou vládou. Charta zpočátku sama sebe nechápala jako politickou
opozici, nýbrž jako občanskou platformu dohlížející na dodržování politických, sociálních,
ekonomických a ekologických práv. Mezi signatáři Charty se sešli představitelé různých
politických proudů: bývalí reformní komunisté, katoličtí a protestanští aktivisté, umělci a
intelektuálové a především představitelé undergroundu. (Kolář 2016: 89)
Charta vznikla na základě represí režimu. Režim proto nereagoval trestní represí,
ale masivní propagandistickou kampaní, jejímž cílem bylo ukázat chartisty jako nepřátele
státu. Režim přesto neustoupil od všech represivních nástrojů. Chartisté byli podrobováni
výslechům, domovním prohlídkám či byli propouštěni ze zaměstnání. Komunisté zároveň
nutili jednotlivce veřejně zaujmout odmítavé stanovisko vůči Chartě. Došlo i ke
shromáždění umělců v Národním divadle, kde vznikla tzv. Anticharta. (Otáhal 2002: 56)
Byl to samotný režim, který pomohl modelovat obraz undergroundu. Mediální
kampaně vůči undergroundu šířené tiskem a televizí měly často opačné důsledky, než si
režim představoval. Šlo v počátku především o článek „Případ Magor“, který vyšel 30.
listopadu 1976 v Mladém světě a propagandistický film „Atentát na kulturu“ vysílaný
v srpnu 1977. Příslušníci undergroundové subkultury byli zobrazováni jako narkomani,
devianti, chlípníci, výstředníci, příživníci a výtržníci. Dalším propagandistickým výtvorem
9
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byla epizoda „Mimikry“ seriálu „Třicet případů majora Zemana.“ Kapela Mimikry, která
bývá ztotožňována s „Plastiky“ byla zobrazena jako soubor narkomanů a kriminálníků.
Underground se díky propagandistické kampani u části veřejnosti naopak zpopularizoval.
(Daniel 2016: 46)
Ondřej Daniel ve sborníku „Kultura svépomoci“ zmiňuje například Vladimíra
Drápala, který je jedním z respondentů této práce a v rozhovoru se k tématu vyjádřil: „To
bylo přes ten dokument Atentát na kulturu, v němž jsem vlastně poprvé viděl ty chlapíky, o
kterých jsem neměl ani páru a když jsem zjistil, že existují, tak jsem se je prostě vydal
hledat. Mě samozřejmě uchvátila ta hudba, která byla v tom dokumentu, ale zároveň že ti
kluci vypadali, tak jak vypadali. Já jsem měl vnitřní touhu odlišovat se od té konzumní
společnosti a oni byli přesně tím obrazem. Pak když jsem věděl, že tady jsou, tak jsem je
prostě začal hledat, až jsem je našel.“ 10

1.5 Od procesu s Plastiky k revoluci
Represe vůči protagonistům undergroundu měly na společenství destruktivní
dopad. Někteří autoři mluví o diaspoře undergroundu. Pro část členů subkultury to
znamenalo

často

nucený

odchod

do

emigrace,

či

hledání

vlastního

prostoru

v Československu. Příkladem může být zakládání „baráků“, tedy kolektivní osidlování
opuštěných stavení, ideálně na odlehlých místech, mimo pozornost mocenských orgánů.
Na „barácích“ se odehrával kulturně společenský život. Inspirací bylo hnutí hippies.
(Daniel 2016: 46)
Části nepřátel se režim zbavil tím, že některým nepohodlným lidem poskytl
možnost emigrovat. V rozhovoru o tom mluvil Vladimír Drápal: „Ona vlastně spousta lidí
odešla kvůli asanaci, akce asanace vyhnala celou řadu lidí, kteří byli nejaktiv nější, čili tam
zbylo takový vakuum a ty kapely jako byly DG307, protože Zajíček byl v emigraci, nebo
Plastici, tak ty nehrály, protože každý jejich koncert byl průser, tak se rozhodli, že prostě
veřejně hrát nebudou, že budou jenom nahrávat.“11
Podle Lábuse však díru po emigrantech zalepila nová vlna undergroundu: „To
velký vakuum zaplnila taková ta druhá generace undergroundu. Psí Vojáci třeba byli
vrchol, ale tam byla spousta dneska bezejmenných kapel, který prostě tu štafetu převzaly.
Ať už měly ten plastikovský sound, anebo naopak prostě byly takový otevřený, svobodný a
10
11
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ten projev prostě měly. Nastoupila ta druhá generace undergroundu, ty špičky jsou prostě
Krchovský a tak. Bych to doplnil o ty kapely, na které si prostě nevzpomenu, jako Orchestr
Bissext ze Žatce, to byly lokální kapely. To už nebyla jen Praha. To byli kluci z Jihlavy
Závodnička Pětka, to byli z Prahy Hally Belly, což byl vlastně první koncert, na kterým
jsem byl, a s kterýma jsem hodně jezdil a stýkal se s nimi.“12
Underground se v polovině 80. let značně decentralizoval. Zažíval rozmach
v různých regionech, především na Moravě. Objevily se desítky hudebních skupin a
nových časopisů. Důvodem atomizace undergroundu byly především perzekuce jejich
hlavních představitelů. (Kudrna 2016: 48)
Plastici, kolem kterých původně underground vznikl, se v druhé polovině 80. let
kvůli perzekucím stali jen izolovanou studiovou kapelou. Plastici, kteří se proslavili
především jako nekompromisní protirežimní kapela, tak po letech útlaku přistoupili ke
kompromisu. V roce 1987 se přejmenovali na PPU a přihlásili se na festival Rockfest,
organizovaný režimními strukturami. Nakonec ale nevystoupili. Režim se bál, že by se
z koncertu stal „chartistický sraz“. Kapela se následně roku 1988 rozpadla. Vznikla však
kapela Půlnoc, která byla částečně tvořena členy Plastiků. Půlnoc dostála všem
náležitostem pro oficiální vystupování a již v červnu 1988 vystupovala. Kapela se navíc na
jaře 1989 vydala na americké turné, které přitom v USA bylo avizované jako turné
Plastiků. V té době přitom hlavní lídři undergroundu a přátelé Plastiků Ivan Jirous a
František Stárek seděli ve vězení a koncerty ostatních kapel byly přitom policií rozháněny.
(Kudrna 2016: 64-66)

1.6 Underground po revoluci
Underground byl před revolucí úzce spjat s protikomunistickým disentem a
vytvářel si své paralelní struktury mimo dominantní společnost. Po revoluci se proto
museli členové společenství zabývat rolí undergroundu v novém režimu. Otázkou se začala
undergroundová subkultura zabývat bezprostředně po revoluci. Redaktor Vokna Blumfeld
se už v jednom z prvních polistopadových čísel tématu „undergroundu ve věku plurality“
věnoval. Vyslovil obavu, že se subkultura nedokáže adaptovat na nové podmínky.
Underground

podle něj musel začít formulovat nová východiska. Samotné pojmy

„underground“ či „druhá

kultura“ chápal jako

přežitek,

který

odpovídal totalitě

východoevropských režimů. Nový „post-underground“ měl být charakterizován termíny
12
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jako „subverzní kultura, heretická, invalidní, paralelní, alternativní či kultura okraje.“
Underground

se

podle

Blumfelda musel zkrátka přizpůsobit novému historickému

kontextu. (Daniel 2016: 49)
V devadesátých letech řada lidí z undergroundu odešla a zařadila se do
dominantní společnosti.

Samotný underground se stal částečně součástí dominantní

kultury. Některé kapely vstoupily pod Ochranný svaz autorský a vydávaly desky ve
velkých nákladech. „Všichni měli hlad po všem zakázaném,“ 13 uvedl v rozhovoru hudební
vydavatel Drápal.
Otevřel se tak prostor pro nové undergroundové komunity, které se spíše než
u československého undergroundu inspirovaly západními subkulturami.
O

fenoménu

nových

undergroundových

subkultur

psal

v

knize

Reflexe

undergroundu i Vladimír 518: „Akce a reakce, rozbourávání systému a jeho následná
obrana, to všechno má určitou logiku a teď jde o to, co prožil underground, o kterém se
bavíte vy, což je samozřejmě scéna iniciována před rokem 1989, a to co je to, co nazýváme
undergroundem po roce 1989 a často vychází z úplně jiných základů.“ (Kudrna 2016: 17)

2. Současný underground a jeho struktury
Po roce 2000 nastal postupný návrat bývalých členů subkultury do undergroundu,
vedla je k tomu především nespokojenost s konzumním životem a dominantní kulturou, jak
bude přiblíženo v empirické části. Vzkříšení undergroundu nazývají sami aktéři „renesancí
undergroundu.“
František

Stárek

v monografii Reflexe undergroundu vzpomíná, že přibližně

v roce 2007 si přední osobnosti undergroundové scény uvědomili, že nastává renesance
undergroundu: „V roce 2007 jsem měl pocit, že ze strany odborné veřejnosti je
underground chápán jako uzavřená záležitost. Řada vědeckých pracovníků jej považovala
tolika za hrstku příznivců skupiny The Plastic People of the Universe a již se chystali
případ underground převázat slušivou mašličkou a uložit ad acta. Právě tehdy jsme seděli
s Lábusem (Vladimírem Drápalem) a Magorem (Ivanem Martinem Jirousem) ve foyer
lounského divadla a shodli jsme se na tom, že začíná probíhat cosi jako renesance
undergroundu.“ (Kudrna 2016: 30)
Dnešní underground má řadu center. Díky osobnosti Vladimíra Drápala hrají
13
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významnou roli Louny, kde se každoročně odehrává festival „Lábusovky“ věnovaný
Drápalově narozeninám. Dalšími významné undergroundové akce se odehrávají v Praze
nebo v Brně. Za zmínku stojí například festival Krákor u Brna. Jedním z center je i
Meziříčko na Vysočině, kde se na mlýně Miroslava Skalického odehrávají festivaly jako
„Konec léta u Skaláka,“ nebo „Magorovo Vydří.“ Další centra undergroundových komunit
se

nacházejí

například

v Teplicích,

v Broumově,

ve

Frýdku

Místku,

v Uničově,

v Rýmařově či v Chrudimi atd. Všeobecně platí, že nejde o oddělené komunity. Jedná se o
stovky lidí, kteří cestují po koncertech a potkávají se navzájem.

2.1 Voknoviny
Současná verze časopisu Voknoviny byla obnovena v roce 2011, ale jako tištěný
čtvrtletník vychází od roku 2014. Své kořeny má v předrevolučním samizdatovém časopisu
Vokno, které vycházelo již od roku 1979 a v jeho informačně-servisní verzi Voknovinách,
které vycházely v letech 1987 až 1990. Všechny tyto verze jsou spjaté s osobou Františka
Stárka a jsou jedním z pilířů československé undergroundové subkultury. Stárek o nové
verzi časopisu říká: „Androš nebude stejný, jako byl v 70. a 80. letech. Ale ta skutečnost, že
tady dnes existuje a že má poměrně široký záběr, je těžko oddiskutovatelná. Je to však nyní
společenství, které má mnohem blíže k tomu, jak underground chápali a žili lidi v
západních demokraciích od 60. let.“ 14 Voknoviny byly obnoveny v roce 2011 a zabývají
se undergroundovou scénou. Píší o koncertech, kapelách, vernisážích či spisovatelích.
Zveřejňují recenze a zvou na koncerty

2.2. Guerilla records
Guerilla

records je hudebním vydavatelstvím,

které vzniklo

v roce 2001.

Zaměřuje se především na hudbu, jejíž kořeny tkví v undergroundu 70. a 80. let.
Zakladatelem je Vladimír Drápal. Ten měl zkušenosti s distribuováním hudby již
v 80. letech: „Před tou revolucí jsem distribuoval nějaký pak už i regulérní kazety, co
Plastici natáčeli. Jednak to byla velká vášeň, jednak jsem tomu věřil a jednak to
znamenalo, že jsem měl třeba takový tři kazety doma. Pak jsem vozil balíky a sháněl jsem
barvu na tisk a tak. A právě jak jsem mluvil o tom, že byl nějakej boom undergroundu, což
podchytili obchodníci, ať už Monitor či Globus. Pak když se to přestalo prodávat, tak je to
přestalo zajímat. A mě přišlo, že to je strašná škoda, protože po tý revoluci se to strašně
14
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rozpadlo.“15
Guerilla records vydává naprostou většinu nejvýznamnějších undergroundových
kapel. Patří mezi ně například The Plastic People of the Universe, DG307, Aktual, BBP,
Hally Belly, J. H. Krchovský & Krch-off Band, Umělá Hmota či Půlnoc.
„Potom já jsem zjistil, že tyhlety kapely už nic nevydávaj, přišlo mi to škoda. Tak
jsem vlastně to vydavatelství založil s tím, že jsem se domníval, že mě to třeba bude taky
živit, což byl vlastně omyl, jednak to zaprvé většinu přestalo zajímat, zadruhé, což je docela
fatální, se objevily vypalovačky. Říkalo se, že na jeden prodanej kus, se deset vypálilo.
Takže když jsi prodal 300 desek, tak to bylo, jako kdybys jich prodal dřív 3 000, což by
dnes byl náklad naprosto fenomenální. No ale nějak jsem to prostě rozjel a nějak mě to
bavilo a zajímalo, a nějak jsem se začal živit něčím jiným, takže tu Guerillu přes patnáct let
táhnu jenom z toho, že se kolem ní furt udržuje ta komunita, že se pořád ještě objevujou
věci, který jsou zajímavý, ať už archivní, který já mám jakoby radši, anebo nový, v kterých
cejtím poselství toho undergroundu, nějakého toho pocitu sounáležitosti. V tom mi ta
Guerilla přijde nějakým způsobem důležitá, a když už se uživí v podstatě sama, s tím, že já
si z toho nic neberu, tak prostě proč to nedělat,“ 16 popsal Drápal vznik vydavatelství.

2.3. Undergroundová rádia
Undergroundová komunita disponuje několika rádiovými stanicemi. Jedno z nich
je rádio Dráťák, které vede brněnský organizátor undergroundových koncertů Fido, ten
zároveň vede i hudební vydavatelství Ears and Wind Records, takže se rádio zaměřuje
především na tvorbu vydávanou právě tímto vydavatelstvím. Rádio si zakládá na tom, že
nehraje kapely, které jsou pod OSA. „Naše vysílačka je nekomerční, soukromý projekt
charakteru zájmové činnosti. Nepodporujeme autory, kteří jsou zastupováni OSA, nebo
podobnou organizací. Takoví nechť se laskavě obrátí na komerční sektor,“ 17 definuje rádio
svá pravidla. Dá se však říct, že je Dráťák zaměřený na brněnskou undergroundovou
scénu, která v rámci undergroundu tvoří specifickou komunitu.
Podobně regionálně je zaměřené i ostravské Radiocyp. Stejně jako Dráťák téměř
nehrají kapely, které jsou zastupované OSA: „Hrajeme především soubory a interprety,
kteří nejsou zastupováni OSA a dalšími autorskými organizacemi, pouze ve výjimečných
15

Rozhovor s Vladimírem Drápalem uskutečněný dne 10. 4. 2018
Rozhovor s Vladimírem Drápalem uskutečněný dne 10. 4. 2018
17
http://www.dratak.cz/ (staženo 15.4.2018)
16

20

případech i soubory zastupované.“ 18
Jediné rádio, které se snaží zahrnout celorepublikovou undergroundovou scénu je
Underground radio, vedené Vladimírem Janečkem. Ten se pro projekt rozhodl z důvodu,
že žádné celostátní žánrové rádio neexistovalo. Oproti výše zmíněným stanicím hraje
Underground radio i kapely zastupované OSA.

3. Teoretická část
3.1 Dominantní a alternativní paradigma
V souvislosti s médii hovoří mediální teoretik Denis McQuail o střetu mezi
dominantním a alternativním paradigmatem. Dominantní paradigma předpokládá normálně
fungující společnost, u které se předpokládá, že by měla být demokratická a liberální,
fungující s volbami, s všeobecným hlasovacím právem a v podmínkách volného trhu a se
svobodou projevu. Měl by v ní fungovat lineární model přenosů a účinků zpráv, proto
dominantní paradigma přichází s pojetím mocných masových médií. Všemocná média jsou
modifikována skupinovými vztahy. (McQuail, 2009: 73)
Underground by šel chápat jako součást alternativního paradigmatu, který je
protiváhou dominantního paradigmatu. Alternativní paradigma tvrdí, že masová média
nemají tak

přímé účinky. Kritické paradigma respektuje existenci alternativních či

idealistických myšlenek a upozorňuje na neexistenci ideálního společenského uspořádání.
Tomu odpovídá i posun směrem ke kvalitativnímu výzkumu. (McQuail 2009: 76-77)
Alternativní paradigma upozorňuje především na komercionalizaci, nízkou úroveň
pravdivosti

a

slušnosti,

nadvládu

bezohledných

monopolistů

dominantních

médií.

Postupem času se alternativní paradigma posunulo od výlučného zájmu o postavení
dělnické třídy ke vztahu mezi dominantní společností a mladými lidmi, subkulturami či
etnickými skupinami. (McQuail 2009: 78)
Alternativní přístup nevylučuje dominantní paradigma. Vychází z představy, že
komunikace není pouhý přenos, ale také sdílení a rituál. Alternativní paradigma je spíše
doplňkem dominantního.

Přináší nové cesty zkoumání, ale odlišné priority zájmu.

(McQuail 2009: 79)
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3.2 Populární kultura
Jako populární kulturu lze označit takové kulturní projevy, které se dotýkají
významné části populace. Jsou na jedné straně vytvářeny profesionály i amatéry a na druhé
straně aktivně přetvářeny jejich recipienty. Populární kultura je spjatá s modernitou a
souvisí s urbanizací a přílivem obyvatelstva do měst. Souvisí se vznikem moderního
způsobu života, s rozvojem gramotnosti a s novými nároky na trávení volného času.
(Daniel 2016: 14)
Je potřeba rozlišovat mezi populární a masovou kulturou, mezi nimiž je specifický
vztah. Populární kultura je zpravidla součástí mocenských vztahů a projevuje se v ní
neustálý zápas mezi dominancí a podřízeností. John Fiske to dokazuje tím, že přes dlouhé
trvání kapitalismu se podřízené subkultury nenechaly nikdy zcela inkorporovat. Fiske
vnímá populární kulturu jako bojiště, v níž má moc ten, kdo obsadil dominantní pozice.
Představitele masové kultury pak musí takticky vnímat všudypřítomný odpor vůči
dominantní kultuře. Fiske vnímá populární kulturu jako progresivní sílu, která je ve své
podstatě optimistická, která touží po společenské změně. (Fiske 2017: 94-96)
V konceptu

populární kultury hraje zásadní roli publikum,

obecenstvo

či

posluchači. Frankfurtská škola popisovala recipienta v masové kultuře, který pasivně
přijímá sdělení různých propagandistů a kulturtrégů.

Koncept populární kultury naopak

považuje publikum za aktivní. Publikum v tomto konceptu může být i opoziční v čtení
kulturních produktů. „Skrze populární kulturu si mnohdy utlačované vrstvy společnosti
udržují svoje vědomí sounáležitosti a současně i opozice vůči elitám“. (Daniel 2016: 1516)
Studiem populární kultury se zabývalo především birminghamské Centrum pro
současná kulturální studia (Centre for Contemporary Cultural Studies, CCCS). Centrum,
které fungovalo od roku 1964 do zhruba začátku 90. let 20. Století a hrálo klíčovou roli ve
studiu

populární kultury.

Birminghamští autoři se

významně

podíleli na přepsání

dosavadní dominantní interpretace masové kultury, které kladlo těžiště vztahu producent –
recipient na producenta. (Daniel 2016: 18-19)
V tomto je podstatná především teorie Stuarta Halla o kódování a dekódování.
Hall pracoval s pojmy opozičního, dominantního a vyjednaného čtení kulturních produktů.
Opoziční čtení dokazovalo, že budovanou hegemonii lze úspěšně nabourávat zezdola.
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(Daniel 2016: 19)
Podle Halla jsou mediální zprávy dekódovány na základě individuálního kontextu
jedince. Jde o jeho kulturní prostředí, ekonomický status a osobní zkušenosti. Publikum má
aktivní roli v interpretaci významu zprávy. V zájmu autora zprávy je, aby zakódovaná
informace byla snadno pochopitelná a neumožňovala rozdílnou interpretaci. (Mackey,
2008: 15-16)
Dekódovaný

význam

nemusí

nutně

korespondovat

s významem,

jak

byl

zakódován. Nejdůležitější je, že dekódování se může vydat jiným směrem, než jak autor
zamýšlel. Příjemci mohou číst mezi řádky, nebo význam celého sdělení obrátit. (McQuail
2009: 85-56) Teorii kódování a dekódování lze aplikovat i na výzkum současných
Voknovin.

3.3 Teorie subkultury
Lze underground definovat jako tradiční subkulturu? Sociolog Jan Jandourek ve
svém slovníku definoval subkulturu jako „kulturu dílčí skupiny, která se více nebo méně
odlišuje od převládající, většinové a oficiální kultury. Příslušníci skupiny se mohou od
většiny odlišovat sociálním postavením, věkem, povoláním nebo regionem. Zcela izolovaná
však subkultura není od dominantní kultury nikdy.“ (Jandourek 2001: 243)
Termín ‚subkultura‘ se postupem času vyvíjel. Se svými definicemi přišli
příslušníci chicagské školy, která vychovala generace významných sociologů a fungovala
od dvacátých do šedesátých let dvacátého století. Například podle Alberta Cohena je
podmínkou po

vytvoření subkultury nemožnost jedinců zařadit se do

dominantní

společnosti. Subkultura byla podle chicagské školy brána jako výsledek deviantního
chování. Subkultura podle něj vzniká, když se určitý počet jedinců se stejnými problémy
spjatými se sociálním vykořeněním začne navzájem ovlivňovat. (Gelder 1997: 12-13)
Oproti výkladu chicagské školy však

stojí definice školy birminghamské.

Centrum pro současná kulturální studia (Centre for Contemporary Cultural Studies, CCCS)
vzniklo v roce 1964 a během dalších dvou dekád formovalo zájem a metody pro analýzu
subkultur.

Výzkumníci CCCS se zaměřovali na mladé a hledali spojitost mezi ideologií a

formou u subkultur, jako byli „mods, skinheadi nebo punkáči“. Podle výzkumníků byli
představitelé

subkultur

většinou

součástí „pracující třídy“,

kteří byli v rozporu s

„dominantní kulturou“ či „kulturou rodičů“. Richard Hoggart mluví o tzv. „older order,“
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tedy jakýsi řád starších, vůči kterému stojí mladí v opozici. Subkulturní status vycházel
především z třídní subordinace. Philip Cohen definuje vznik subkultury jako důsledek
úpadku pracující třídy a nesouhlasu s „rodičovskou kulturou“. (Gelder 1997: 83-84)
Ondřej Daniel ve sborníku Kultura svépomocí upozornil na zvláštní symbiózu
mezi

definicí

subkultury

birminghamského

klasika

Dicka

Hebdige

a

definicí

undergroundového společenství Ivana Martina Jirouse ve své „Zprávě o třetím českém
hudebním obrození.“ Obě definice přitom vznikly ve zhruba stejné době druhé půlky
sedmdesátých let a pravděpodobně nemohly být vzájemně ovlivněny. Hebdige ve své
knize „Subculture: The Meaning of Style“ subkulturu definoval jako „skupinu lidí, která
sdílenými hodnotami, životním stylem, normami, vzorci chování, jazykem, vnějšími symboly
si vytváří svůj osobitý svět, který se vyděluje z kultury většinové společnosti.“ (Daniel
2016: 37)
Tato definice by šla celkem snadno použít na pojmenování české undergroundové
subkultury. Sám Ivan Martin Jirous ve své „Zprávě“ termín „subkultura“ používá a mluví o
něm jako o „hnutí, které vytváří stranou zavedené společnosti vlastní svébytný svět s jiným
vnitřním nábojem, jinou estetikou a v důsledku i jinou etikou“. (Jirous 2012: 19)
Česká subkultura, která nesla označení underground, byla v mnohém západními
subkulturami šedesátých a sedmdesátých let inspirována. Jako primární zdroj identifikace
sloužilo undergroundu kulturně-protestní a kontra-kulturní hnutí označované jako hippies.
Underground

byl inspirován především rockovou hudbou, výstředním a burcujícím

zevnějškem charakterizovaným dlouhými vlasy. Samotné anglické pojmy „underground“ a
„establishment“ vycházely z prostředí hippies. Český underground byl definován jako
„anti-komerční a

anti-konzumní umělecký

a

hodnotový postoj,

vymezující se vůči

establishmentu“. (Daniel 2016: 38-39)
Jako

duchovní

pozici

intelektuálů

pojmenoval

underground

sám

Jirous.

„Underground není vázán na určitý umělecký směr nebo styl, přestože například v hudbě
se projevuje převážně rockovou formou. Underground je duchovní pozice intelektuálů a
umělců, kteří se vědomě kriticky vymezují vůči světu, ve kterém žijí. Je to vyhlášení boje
establishmentu, zavedenému zřízení. Je to hnutí, které pracuje převážně s uměleckými
prostředky, ale jehož představitelé si uvědomují, že umění není a nemá být konečným cílem
snažení umělců. Underground vytváří lidé, kteří pochopili, že uvnitř legality se nedá nic
změnit, a kteří ani neusilují do legality vstoupit,“ napsal Jirous. (Jirous 1997: 196)
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Sociolog Dick Hebdige upozornil na významnou roli médií v posilování identity
subkultury. Média jsou podle něj rovněž součástí kultury. (McQuail 2009: 445)
Je potřeba zmínit i postsubkulturní pozici analyzovanou Davidem Muggletonem,
která tvrdí, že se postsubkulturní scény stávají jen kopiemi bez originálů založenými na
individualismu

a

hédonismu.

Socioložka

Sarah

Thornton

přibližuje

postusubkulturu

konkrétním příkladem. Kapela se v rámci hierarchie subkultury posune výše vydáváním
desek nebo častějším koncertováním. Tzv. „subkulturní kapitál“ spoluurčuje pozici jedinců
v subkultuře.

K budování subkulturní identity

slouží například

vymezování se vůči

mainstreamové kultuře, nebo pořizování si různých komodit. Tím je myšleno například
sbírání LP desek, specifický účes či oblečení. Dále je může získat postavení svým
chováním. Například když se jedinec vyzná v nejnovějších trendech na scéně nebo používá
správný jazyk. (Daniel 2016: 25)
Jako jeden z důvodů návratu jedinců k undergroundu může být brána nostalgie. Je
však nutné se pokusit si termín nostalgie definovat. Nostalgií lidí ve středním věku v době
zrychlujícího se kapitalismu se zabýval americký akademik Gary S. Cross. Nostalgie se
podle něj často projevuje například vášní pro sběratelství. Nostalgie však navíc působí
skrze smysly. Zjevným příkladem je fixace na hudbu z doby mládí. Proto například podle
Crosse existuje tolik rádio stanic hrající oldies hudbu. (Cross 2015: 2-6)

3.4 Hudba jako nástroj rezistence
Někdy se pro protestní proudy kultur, mnohdy spjatých s hudební tvorbou,
používá pojem kontrakultura, která je definována Peterem Braunsteinem a Michalem W.
Doylem jako kolekce názorů, tendencí, gest, životního stylu, ideálů, vizí, ale také
politizování hédonického přístupu k životu. Koncept je úzce spjat se společenskou revoltou
druhé poloviny šedesátých let. Do kontrakultury lze zařadit komplex aktivit od uspořádání
koncertu přes kouření marihuany až po konfrontaci s policejními jednotkami. Koncept
kontrakultury

spjatý

především se západními hippies byl často

přebírán českým

undergroundem. (Daniel 2016: 24)
Vzorce západních subkultur se přenášely za železnou oponu, kde však docházelo
k jejich modifikaci a kopírování. Ve východním bloku se tak celkově vytvářel fiktivní a
adorační obraz o západním světě. Docházelo k idealizaci Západu. (Daniel 2016: 30)
Samotný Ivan Martin Jirous popsal svůj pohled na rozdíl mezi západním a
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československým undergroundem: „Cílem undergroundu na Západě je přímo destrukce
establishmentu. Cílem undergroundu u nás je vytvoření druhé kultury. Kultury, která bude
naprosto nezávislá na oficiálních komunikačních kanálech a společenském ocenění a
hierarchii hodnot, jak jimi vládne establishment. Kultury, která nemůže mít za cíl destrukci
establishmentu, protože by se mu tím sama vehnala do náruče.“ (Kudrna 2017: 16)
V souvislosti s českým undergroundem hovoří historik

Mirek

Vodrážka o

zásadním vlivu písně Child in Time od kapely Deep Purple na české undergroundové
společenství. Píseň z roku 1970 sloužila na Západě jako protest song proti válce ve
Vietnamu. Skladba se stala mimořádně populární v Československu, kde sloužila jako
prostředek vzpoury vůči normalizační každodennosti. Podle Vodrážky byla píseň doslova
hymnou mnoha undergroundových a opozičních skupin ve východní Evropě. (Kudrna
2016: 275-278)
Vyloženě opozičním hnutím, které fungovalo na Západě v přibližně stejné době
jako undergroundové společenství, bylo hnutí „Rock in Opposition“. Bylo to společenství
založené ve Velké Británii v roce 1977 členy alternativní kapely Henry Cow Chrisem
Cutlerem a Fredem Frithem. Bylo to sdružení západoevropských skupin hrající především
alternativní a progresivní rock. Programem společenství byla nezávislost na hudebním
průmyslu a politická angažovanost. Členové zastávali silně levicové postoje a angažovali
se v boji proti rasismu. (Cutler 1985) Hnutí bylo v častém kontaktu i s českou alternativní
scénou a především s Mikolášem Chadimou. Chris Cutler vystoupil i v rámci Jazzových
dnů v Praze. Chadima ve své knize o alternativní scéně popisoval časté názorové rozepře,
které

v Praze

nastávaly

mezi

antikomunisticky

smýšlejícími

„máničkami“

a

silně

levicovými členy hnutí Rock in Opposition. (Chadima 2015)
Sociální antropolog Alexej Yurchak ve své knize o poslední sovětské generaci
popisoval vliv západní hudby na mladé lidi v Sovětském svazu. Sovětské vedení
považovalo tento vliv za nebezpečný. Mladí lidé byli sovětskými sociology upozorňováni,
že například Joana Baezová, která nejdříve proslula jako skladatelka protest songů, se
nakonec přidala do tábora antikomunistů. Sovětská mládež naopak argumentovala tím, že
se o propojení hudby a politiky nezajímá. Podle sovětských sociologů proto byla tato
mládež naivní, když nechápala zřejmou souvislost mezi masovou buržoazní kulturou a
politikou antikomunismu. Yurchak k tomu dodává, že sovětská kritická kampaň vůči
západní kultuře byla kontraproduktivní a sebedestruktivní. Sovětské vedení nebylo
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schopné rozeznat kulturní změny sovětské společnosti a pružně na ně reagovat. (Yurchak
2006: 207-209)
Přibližně do poloviny 70. let měla západní kultura vliv jen na menší sovětské
subkultury, režimem považované za deviantní. Na přelomu 70. a 80. let se západní masová
kultura rozšířila mezi většinu sovětské mládeže, což režim nesl s nelibostí. V novinových
článcích se psalo, že hudba západních hvězd byla prodlouženou rukou buržoazní ideologie.
(Yurchak 2006: 208)
Yurchak upozornil, že západní kultura, která byla totalitními režimy považována
za podvratnou, nemusela pokaždé působit podvratně. Například inspirace západního
artrocku (King Crimson, Pink Floyd) se projevovala u sovětských kapel jako Mašina
Vremeni, Astronavty či Nautilus Pompilus. Ideály a imaginace, které si kapely od
západních vzorů přebraly, neměly daleko od socialistických ideálů. Osvojování různých
kulturních vzorců tak mohlo mít stabilizační účinky. (Kolář 2016: 43)

3.5 Normalizace a konsenzus
Jako „normalizace“ bývá označované období mezi invazí vojsk Varšavské
smlouvy v roce 1968 a pádem komunistického režimu v roce 1989. (Činátl 2017: 60)
Někteří historici nepokládají normalizační systém za totalitní, ale za autoritářský. Podobně
charakterizují i normalizační režim, který ztratil některé rysy typické pro stalinské období.
Nelze již hovořit o totální kontrole nad mimopolitickým životem občanů. Režimu chyběla
schopnost i ochota zasahovat do sociálního dění. Komunistická ideologie ztratila svůj
význam a vedení státu se místo „revoluční legitimity“ opíralo o Sovětskou armádu.
S nástupem Gorbačova režim postupně o sovětskou oporu přišel. Jednotlivé společenské
vrstvy přestaly mít zájem na existenci normalizačního režimu, což podle některých
historiků vedlo k revoluci. (Otáhal 2002: 43)
Normalizace rozdělila společnost. Vznikla vrstva privilegovaných, do které patřilo
především vedení strany. Pro privilegované v zásadě neplatily zákony a využívali výhod,
které nebyly ostatním občanům k dispozici. Oproti nim stáli lidé postiženi v čistkách
včetně půl milionu bývalých komunistů, kteří přišli o členství ve straně. Tito lidé neměli
stejná práva jako zbytek obyvatelstva. Nemohli například vykonávat povolání, které
odpovídalo jejich kvalifikaci, nebo jejich děti nemohly studovat na středních a vysokých
školách. (Otáhal 2002: 53)
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Podle historika Michala Pullmanna byl pro fungování normalizační společnosti
podstatný ideologický konsenzus. Konsenzus však nelze chápat jako vědomé ztotožňování
většiny společnosti s ideologií režimu. „Spočívá v kolektivním opakování obecných
postulátů ve veřejné sféře a jejich překódování v každodenním životě.“ Občané mohou
podle Pullmanna v rámci veřejného života fungovat s tím, že omílají ideologická hesla, ale
zároveň je v soukromí zpochybňují. (Kolář 2016: 54) Underground a disent byl v rámci
konsenzu vnímán jako společenství elitářských intelektuálů. Charta 77 či soudní procesy
vyvolaly jen nepatrný zájem široké veřejnosti v Československu. Většina obyvatelstva
tolerovala oficiální stigmatizaci disentu jako „živlů.“

Širokou odezvu měla Charta 77

naopak na Západě. (Kolář 2016, 88-90)
Tuto tezi zpochybňuje historik Mirek Vodrážka, který tvrdí, že Pullmann
subkultury

rámcuje

do

identifikačního

světa komunistického

socialismu,

místo

aby

subkulturní život vykládal z něho samého. Označuje to za „zajetí ducha marxistické
historiografie a ideologie.“ (Kudrna 2016: 267-268)
Jako „společenskou smlouvu“ nazývá konsenzus Milan Otáhal. Režim skrze ni
nabídl občanům možnost sociálního zabezpečení a ucházející životní úroveň, výměnou za
zřeknutí se demokratických hodnot a účasti ve veřejném životě. Důsledkem bylo
prohloubení morální krize národa. „Lidé reagovali naprostou negací, vzrostla i
nezodpovědnost a nenáročnost, lajdáctví, špatná pracovní morálka, rozkrádání a došlo
k deformacím charakterů.“ To se projevovalo i v umění či ve vědě. (Otáhal 1999: 15-16)
Typickým jevem normalizace byl útěk do svého soukromí. Ten se projevoval
například chalupařením. Jen mezi roky 1969 až 1981 bylo vybudováno více než sto tisíc
víkendových chat. Chalupy sloužily jako azyl od všedního života, jako soukromé místo pro
svobodný rodinný život. (Bolton 2012: 74)

3.6 Mýtus underground
Roland Barthes popisuje původní význam slova mýtus jako jakékoliv vyprávění či
příběh, které v tradiční společnosti pomáhalo organizovat realitu a vysvětlovalo místo
jedince ve společnosti. Podle Barthese je mýtus v postmoderní společnosti typem
promluvy, který má za cíl vypovídat, rovněž ale může operovat s celkovým významem.
Dochází podle něj k tzv. naturalizaci významů, kdy se nový význam může tvářit jako
přirozený a prastarý. Toho je dosahováno pomocí symbolů, analogií, emblémů a motivů,
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které pracují se zkreslením či s redukcí. (Barthes 2018: 107-157)
Historik Johnatan Bolton tvrdí, že tendence k vytváření legend a mýtů o sobě
samém byla klíčovým rysem undergroundové subkultury. (Bolton 2012: 177)
Takovým mýtem může být „mýtus underground,“ který pojmenoval Ondřej
Daniel ve sborníku Kultura svépomoci.

Daniel zaujmul kritické stanovisko

k roli

undergroundu v pádu komunistického režimu: „Idea společného svržení komunismu byla
vtělena do oficiální politiky dějin. Založení Charty 77 získalo v rámci budování
demokratické image nového státu pozici zakládajícího mýtu o svržení komunistického
režimu. A pochopitelně pozice undergroundu v tomto vyprávění byla nezastupitelná.
Příslušníci této subkultury, kteří byli ještě nedávno nahlíženi jako devianti a výstředníci, se
stali národními hrdiny.“ (Daniel 2016)
„Okolnosti rozpadu komunistické diktatury a následné transformační období měly
pak za následek, že příběh této subkultury se stal součástí ‚zakládacího mýtu‘
polistopadové demokracie. Vyprávění o ‚mladých lidech, kteří chtěli hrát jen svoji hudbu‘,
a na jejichž obranu se zformovala Charta 77, vstoupilo do oficiální paměti, a společenství
undergroundu, které se původně identifikovalo na základě vzdoru proti autoritativnosti
komunistického establishmentu, se samo stalo autoritou,“ dodává Daniel. (Daniel 2016:
146) Přesto Daniel připouští, že proces s undergroundem vedl ke sjednocení dosud
nesourodých opozičních skupin. (Daniel 2016: 44)
Kriticky se na roli Charty 77, tvořené z velké části undergroundem, v pádu
komunismu dívá i historik Michal Pullmann: „Činnost disentu, považovaného velkou částí
české historiografie a převážnou většinou české publicistiky za hlavního aktéra pádu
komunismu, ve skutečnosti nebyla příčinou zhroucení režimu.“ (Pullmann 2011: 224)
Většina československé společnosti se podle Pullmanna a Pavla Koláře o Chartu
77 příliš nezajímala. Oficiální státní propaganda, jako Anticharta či soudní procesy, u
veřejnosti vyvolaly jen malý zájem. Většina lidí nebyla ochotna se s disentem ztotožnit, či
ho odsuzovat. (Kolář 2016: 89)
Disent podle Pullmanna představoval spíše ideovou alternativu až v době, kdy se
komunistický režim hroutil. Pro většinu lidí byla nejdůležitější jistota o klidném životě, a
ta se koncem osmdesátých let zdála být ohrožena. Idea nenásilí, představována disentem,
se tak stala hlavním nástrojem, jak odmítnout dosavadní uspořádání a žádat odchod
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protagonistů režimu. (Pullmann 2011: 224)
„Příklon společnosti k lidskoprávní rétorice disentu v revolučních týdnech roku
1989 nebyl procitnutím z omylu ani rozpomenutím se na domnělé dřívější sympatie
vůči utlačovaným. Solidarizace s disentem vznikla až v letech 1988 a 1989 jako specifický
výsledek přestavbového experimentu“. (Pullmann 2011: 224)
Hlavním důvodem k příklonu k ideám Charty 77 byl podle Pullmanna rozpad
autoritativního diskursu, který do té doby umožnil většině obyvatelstva více či méně
pohodlně realizovat osobní životní cíle. „Když se v přestavbě tento formální model
koncensu ukázal být nefunkčním, spojila se na jistý čas lidová očekávání s lidskoprávní
rétorikou disentu. Stejně rychle, jak se tyto cesty spojily, se pak začátkem devadesátých let
rozdělily.“ (Pullmann 2011: 225)
Milan Otáhal vidí jako největší problém Charty to, že nešlo o masivní dělnické
hnutí, jako byla Solidarita v Polsku. Rozhodující úlohu v ní hráli intelektuálové, kteří
prosazovali především své vlastní požadavky. (Otáhal, 2002: 73) Přesto zdůraznil, že
členové undergroundu byli „dělníky“ Charty 77, kteří byli aktivní především při
rozmnožování a distribuci samizdatu. (Otáhal 2011: 451)
„Underground nevypracoval jako hlavní opoziční skupina ucelený politický
program, vnášel však do disidentského hnutí radikální postoje a prosazoval masové formy
odporu. Také proto jej politická moc považovala za nebezpečný, věnovala mu stálou
pozornost a jeho příslušníci byli neustále pronásledováni, i když jeho vliv na mládež nebyl
velký.“ (Otáhal 2011: 451)
Podle Otáhala může za pád komunismu kromě vnitřních příčin především nástup
Michaila Gorbačova k moci, a změny, které jeho politika vyvolala v mezinárodních
vztazích. (Otáhal 1999: 16)
Oproti názoru Daniela a Pullmanna stojí druhý postoj, který roli undergroundu
v pádu komunistického režimu vidí zásadně. Například historik Ladislav Kudrna společně
s Františkem Stárkem v úvodu své knihy „Kapela,“ Pozadí akce, která stvořila Chartu 77,
píší: „Věříme, že underground si zaslouží být vrácen do dějin. Vždyť i jeho přičiněním
vznikla Charta 77, která rovněž i jeho zásluhou nakonec vyšla do ulic a neuzavřela se
sama do sebe“. (Kudrna 2017: 21) Stárek však jako historik hodnotí příběh, ve kterém měl
významnou roli. To znamená, že jeho pohled může být zkreslující.
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Kudrna pak

se Stárkem navíc rozvíjí myšlenku, že v rámci disentu byl

underground ještě důležitější než samotná Charta 77: „Otázka, kterou si nelze v této
souvislosti nepoložit, zní: kdo tedy více ovlivnil své bezprostřední okolí, Charta 77 nebo
underground? V roce 1989 sice Václava Havla znaly intelektuální elity, tehdejší
nomenklatura a její kulturní fronta, ale v dělnickém prostředí to byla fakticky neznámá
osobnost, o níž, když už se mluvilo, tak spíše pejorativně jako o synkovi z bohaté rodiny.
Oproti tomu generace nastupující do subkultury v polovině osmdesátých let, třebaže oproti
svým starším souputníkům z let sedmdesátých bez vazby na Chartu 77, dokázala svůj
životní postoj přenést i na pracoviště, kde často probíhaly bouřlivé diskuse s kovanými
komunisty“. (Kudrna 2017: 194)
Střízlivější pohled přinesl například historik Jan Cholínský, který v knize Reflexe
undergroundu připomíná, že v druhé polovině 80. let byla podstatná část mladší generace
undergroundu ke spolupráci s Chartou lhostejná a nezajímala je. Chartistický program je
ničím neoslovoval a nechtěli se zaplést do „politikaření“. (Kudrna 2016: 57)
Přesto považoval úlohu undergroundu za důležitou: „Český underground jakožto
subkultura a sociální hnutí sehrál v rezistenci české společnosti proti totalitnímu
komunismu specifickou a nepochybně důležitou roli. Jde o spontánně a průběžně vznikající
síť a vzájemnou komunikací území celého pečlivě střeženého totalitárního státu, rozmanité
aktivity a prolínání s občanským odporem.“ (Kudrna 2016: 73)

3.7 Alternativní média a samizdat
Alternativní média je pravděpodobně nejčastější označení toho, co jiní mohou
nazývat radikální nebo nezávislá média. Je to škála mediálních projektů, intervencí nebo
sítí, která se snaží rozvíjet jiné formy, než zaběhnuté způsoby tvorby médií. Jsou to
mediální formy, které mají menší rozsah, možnost větší participace a jsou méně zatížené
byrokracií a komerčními zájmy než mainstreamová média. V některých příkladech jsou
v přímé opozici vůči nim. (Coyer 2007: 1-3)
Alternativní média jsou orientovaná na komunitu a vztah mezi médiem a
komunitou přesahuje tradiční jednosměrnou komunikaci, která je typická pro masová
média, kde profesionální komunikátoři cílí na konkrétní potřeby a zájmy publika.
Alternativní média by naopak měla propagovat participaci komunity a dvousměrný vztah
mezi médiem a publikem. (Bailey 2008: 10-11)
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V souvislosti s tématem práce je potřeba hovořit především o samizdatu. Samizdat
byl důležitým nástrojem, kterým disent a nezávislá literatura působily na veřejnost. Autory
československých samizdatů byli převážně disidenti, kteří se na výrobě přímo podíleli. O
významu tuzemských samizdatů svědčí především zájem Státní bezpečnosti. Důležitou rolí
bylo seznamovat západní veřejnost s tuzemskou nezávislou kulturou a vědou. V zahraničí
byly samizdaty přetiskovány a ve větších nákladech pašovány společně s exilovou
literaturou zpět do Československa. (Otáhal 2002: 78)
V roce 1979 vznikl na jednom z undergroundových „baráků“ v Nové Vísce u
Chomutova samizdatový časopis Vokno. Byl tištěn na ofsetovém stroji s ormigovou
blánou Františkem Stárkem. Kvůli kapacitě tiskového stroje bylo ze začátku vydáváno jen
120 kusů. V průběhu 80. let přešli autoři na cyklostyl a byli schopni tisknout až 380 kusů.
Celkem do roku 1989 vyšlo 15 čísel. Vokno vycházelo takřka po celá 80. léta kromě
přestávky v letech 1981-1985, kdy byl Stárek společně s dalšími lidmi za vydávání
samizdatového časopisu vězněn. (Daniel 2016: 48)
Obsahově

se

jednalo

o

převážně kulturní časopis.

Tématům dominovala

především hudba a literatura. Přispěvatelé psali často pod pseudonymy a zkratkami
z důvodu

konspirace.

Jednotlivá

vydání byla

šířena

z ruky

do

ruky

po

celém

Československu díky síti dealerů. Vokno tak působilo jako jakási celostátní platforma.
Vokno bylo jedním ze základních pilířů identity undergroundové subkultury. (Daniel 2016:
48)
„My jsme z toho Vokna nakonec udělali instituci, to nebyl jenom časopis, to byla
taková matice undergroundová. Pořádali jsme koncerty, festival v Trutnově jsme se snažili
uspořádat. Tam už tenkrát přijelo 3 000 lidí. Oni to sice rozehnali, ale to, že jsme na
nějaký místo dokázali dostat tři tisíce lidí, to byla bomba. Knížky jsme dělali, videomagazín
jsme dělali. Měli jsme vlastní školství. Edukativní proces jsme rozjeli. To byla universita
undergroundová. Tam byl třeba cyklus dějiny kultury, či dějiny umění,“ popsal rozsáhlost
projektu Vokna jeho hlavní představitel František Stárek. 19
V roce 1987 založil Stárek Voknoviny, které měly za úkol urychlit tok informací
v undergroundu.

Převažovaly zprávy o

koncertech či výstavách.

Ve Voknovinách

vycházely nejrůznější recenze či zprávy o represích proti undergroundu. (Kudrna 2017)

19

Rozhovor s Františkem Stárkem uskutečněný dne 25. 4. 2018
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4. Metodologie
K zodpovězení výzkumných otázek byla zvolena metoda zakotvené teorie, která
představuje typ kvalitativního výzkumu. Metoda zakotvené teorie slouží k interpretaci dat
a konstrukci teorie. Je využitelná v oblastech, které nejsou dostatečně teoreticky uchopeny
a vysvětleny. (Trampota 2010: 263)
Metoda zakotvené teorie byla vybrána i proto, že je vhodná ke sledování
sociálních interakcí a procesů. Dá se skrze ni zkoumat, jak lidé jednají, a které okolnosti je
k jednání vedly. Metoda nezačíná stanovením hypotézy, jako jiné výzkumy, ale hypotézy
generuje v průběhu výzkumu. (Trampota 2010: 264) Výzkumné otázky se týkaly 1) Role
společenství undergroundu dnes, jaká je jeho úloha a nepřítel. 2) Jak aktéři vnímají zpětně
svoji úlohu. 3) Role současných Voknovin.
Princip výzkumu spočívá v neustálém procházení shromážděných dat. Data se
porovnávají mezi sebou a hledají se mezi nimi spojitosti a rozdíly. Ze získaných dat se
postupně definují teoretické koncepty. Při analýze jsem postupoval takto: 1) otevřené
kódování, které probíhá při prvním setkání s daty a při jejich procházení. Dochází
k označování jevů a k jejich konceptualizaci. 2) axiální kódování, při němž dochází
k propojování kategorií a hledání vzájemných vazeb mezi nimi. K tomu jsem využil
paradigmatický model, který zahrnuje příčinné podmínky, jev, kontext, intervenující
podmínky, strategie jednání a interakce a následky. V této fázi taky dochází k zúžení počtu
definovaných kategorií. 3) selektivní kódování, které představuje závěrečný krok k tvorbě
zakotvené teorie. V této fázi se formuluje kostra příběhu, která je vystavena kolem
ústředního jevu výzkumu. (Trampota 2010: 266-269)
Jako hlavní zdroj výzkumu mi posloužily hloubkové polostrukturované rozhovory
s důležitými aktéry současného undergroundu. Polostrukturované rozhovory se vyznačují
určitou osnovou a velkou pružností celého procesu získávání informací. (Hendl 2005: 164)
Respondenti jsou zpravidla tázáni, aby se vyjádřili k určitému problému, nebo aby
vysvětlili, jak se staví ke svému sociálnímu světu. (Lindlof 2002: 178)
Rozhovory dodržují určitou strukturu. Všem respondentům byly pokládány stejné
otázky týkající se výzkumných otázek. Zároveň byly jednotlivé rozhovory přizpůsobené na
základě subkulturního statusu jednotlivých respondentů. Některá témata přibyla až u
posledních respondentů, protože vyplynuly ze samotných rozhovorů. Takovým příkladem
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je problematika zastupování kapel společností OSA.
Z důvodu nízkého počtu respondentů bylo potřeba získat další materiály pro
zodpovězení výzkumných

otázek.

Analýzu rozhovorů s čelními příslušníky současné

undergroundové komunity tak doplní hermeneutická obsahová analýza posledního ročníku
Voknovin. Čísla 14 až 17 přibližně pokrývají období vzniku této práce a časově se
prolínají s dobou,

kdy vznikaly jednotlivé rozhovory. Respondenti tedy mohli být

konfrontováni s aktuálními tématy Voknovin.
Hermeneutická analýza vychází z lineárně vědní textové interpretace. Pomocí
metody se odkrývají autorské licence a poukazuje se na argumentační struktury. Metoda
počítá s velkou mírou otevřenosti a s velmi důkladným rozborem jednotlivých mediálních
obsahů. Tímto způsobem však lze analyzovat jen omezené množství textů, proto byla
vybrána pouze čtyři čísla. Výsledek výzkumu je přirozeně spjat s osobou, která výzkum
provádí. (Schulz 2004, 29) Metoda zakotvené teorie je rovněž subjektivní a taktéž staví na
zkušenostech výzkumníka. Proto by výzkum měl být vyvážený a obě metody by měly
přispívat k zodpovězení výzkumných otázek.
Jelikož je mi subkultura blízká a sám působím v kapele, disponuji příslušným
subkulturním kapitálem, abych rozhovory a obsahovou analýzu pomocí příslušné literatury
zpracoval.

5. Empirická část
5.1 Představení vzorku
Jako reprezentativní výzkumný vzorek jsem zvolil čtyři respondenty. Ve výběru
mi chybí několik jmen, která jsem uvedl v tezích. 1) V případě Miroslava Skalického sice
rozhovor proběhl, ale musel z osobních důvodů Skalického předčasně skončit, takže byl
pro práci nepoužitelný. 2) Karla Havelku a Milana Friče jsem nakonec neoslovoval, jelikož
jsem se rozhodl se méně zabývat předrevolučním Voknem. 3) Evelína Brozmanová
rozhovor odmítla. 4) Vladimíra Jaromíra Horáka, Miroslava Marusjaka, a Martina Šumáka
jsem nakonec neoslovoval z časových důvodů. 5) Pro neoslovení Mikoláše Chadimy jsem
se rozhodl nakonec proto, že by správně nezapadal do vybraného vzorku, jelikož se sám
nepovažuje za člena undergroundu, zatímco zbytek vybraných ano.
Vybranou

čtveřici

respondentů

charakterizuje

to,

že

v

rámci současné

undergroundové scény plní důležitou roli. Kromě případu Vladímíra Janečka plnili
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respondenti důležitou úlohu i v předrevolučním undergroundu. Výběr zahrnuje hudebního
vydavatele a pořadatele koncertů, vydavatele Voknovin, provozovatele undergroundového
rádia a hudebního pořadatele a dříve knižního vydavatele.
Jaroslav Erik Frič
Frič je básníkem, hudebníkem, nakladatelem a pořadatelem undergroundových
festivalů. Je to především čelní představitel moravského undergroundu. Již od konce 60. let
vydával Frič samizdaty, většinou se jednalo o spisy Fričova „učitele“ Josefa Šafaříka. Po
revoluci založil nakladatelství Votobia a později jiné nakladatelství Vetus via. Od nového
tisíciletí pořádá pravidelně v Brně kulturní festivaly Potulný dělník a Uši a vítr. Své
kulturní a politické názory šíří přes svůj internetový deník Uši a vítr. Za svůj blog byl
v roce 2017 navržen na cenu Magnesia Litera. Friče v posledních letech trápí zdravotní
problémy, které jej v další kulturní činnosti omezují. Přesto je stále aktivní a jednou za čas
pořádá například akce zvané Paralelní universita Josefa Šafaříka, kam si zve hosty
z prostředí undergroundu, se kterými probírá současné problémy.
Vladimír Janeček
Janeček je v rámci undergroundu zvláštní unikát. Přestože jej undergroundová scéna
především skrze hudbu oslovila již na konci 70. let, aktivně se do ní tehdy nezapojil.
Součástí undergroundu se stal v podstatě až v posledních několika letech, kdy se seznámil
s Františkem Stárkem a objevil, že underground nejsou jen Plastici. Rychle se však stal
důležitou součástí. V podstatě totiž objevil trhlinu na undergroundové scéně a v roce 2013
založil první celostátní online undergroundové rádio Underground radio. Janečkovi
poskytly své hudební archivy obě hlavní undergroundová vydavatelství plus samotné
kapely. Janeček navíc objíždí takřka všechny významné undergroundové akce, z nichž
pravidelně vysílá své reportáže. Pravidelně přispívá i do Voknovin.
Vladimír Drápal
Drápal podobně jako Janeček představuje mladší generaci undergroundu, přesto
byl v undergroundu činný již od osmdesátých let, kdy přispíval do Voknovin a byl
distributorem Vokna pro severní Čechy. V rámci undergroundu se však nejvíce prosadil,
když v roce 2001 založil hudební vydavatelství Guerilla records, které pokrývá většinu
významných undergroundových kapel. Drápal, taktéž známý pod přezdívkou „Lábus“, se
v roce 2002 navíc stal ředitelem divadla v Lounech, čímž se mu úspěšně daří propojovat
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undergroundovou

scénu

se

scénou

mainstreamovou.

Drápal rovněž pořádá různé

undergroundové koncerty, mezi nimiž vyčnívají tradiční Lábusovky, které pořádá u
příležitosti svých narozenin. V současné době přispívá i do Voknovin.
František Stárek
František Stárek je takřka dokonalým respondentem, jelikož byl významným
představitelem předrevolučního undergroundu a je významným představitelem současného
undergroundu. Navíc založil časopis Vokno, kvůli kterému byl v 80. letech vězněn. Stárek
byl navíc úzce spjat s Chartou 77. Po revoluci pracoval pro Bezpečnostní informační
služby (BIS) a dnes působí jako historický badatel v Ústavu pro studium totalitních režimů.
V roce 2016 dokonce kandidoval do Senátu za ODS. V roce 2011 obnovil internetovou
verzi Voknovin a v roce 2014 je začal vydávat již jako tištěný čtvrtletník. Vychází
v nákladu 600 kusů.
Jako další vzorek posloužily čísla 14-17 Voknovin:
VOKNOVINY, PRAHA : ŠIMON FORMÁNEK 2017. ČÍSLO 14. 43 STRAN. (ZÁŘÍ 2017)
VOKNOVINY, PRAHA : ŠIMON FORMÁNEK 2017. ČÍSLO 15. 43 STRAN. (PROSINEC 2017)
VOKNOVINY, PRAHA : ŠIMON FORMÁNEK 2018. ČÍSLO 16. 47 STRAN. (BŘEZEN 2018)
VOKNOVINY, PRAHA : ŠIMON FORMÁNEK 2018. ČÍSLO 17. 51 STRAN. (ČERVEN 2018)

5.2 Dějinná úloha undergroundu v rozhovorech
Pojem „mýtus underground“ pojmenoval ve sborníku Kultura svépomoci Ondřej
Daniel. Zaujmul kritické stanovisko k roli undergroundu v pádu komunistického režimu:
„Idea společného svržení komunismu byla vtělena do oficiální politiky dějin. Založení
Charty 77 získalo v rámci budování demokratické image nového státu pozici zakládajícího
mýtu o svržení komunistického režimu. A pochopitelně pozice undergroundu v tomto
vyprávění byla nezastupitelná. Příslušníci této subkultury, kteří byli ještě nedávno
nahlíženi jako devianti a výstředníci, se stali národními hrdiny.“ (Daniel 2016)
Jakým způsobem vidí zpětně roli undergroundu jednotliví aktéři subkultury?
Otázkou byli konfrontováni v jednotlivých rozhovorech.
Mezi respondenty panuje všeobecná shoda, že underground měl zásadní vliv při
formování nesourodé opozice vůči komunistickému režimu. Underground navíc tvořil
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podle Františka Stárka či Vladimíra Drápala většinu v rámci Charty a disentu. „Jsme to
jednou počítali a je to tak, že přibližně 40 % signatářů Charty jsou androši. Tahle
obrovská entita byla strašně důležitá pro ten chod Charty.“20 „Já myslím, že zásadní je, že
na základě Plastiků vznikla ta Charta a není úplně známý, že dvě třetiny chartistů jsou
z undergroundu a že to byli vlastně i takový dělníci na těch malých městech.“21
Respondenti se však neshodli na tom, že by Charta 77 stála přímo za pádem režimu.
Někteří jako například Jaroslav Erik Frič mluvili o konkrétních jménech. „To byli
konkrétní lidé. Byl to nesmírně záslužný Michal Kocáb. O Václavu Havlovi není asi
potřeba vůbec mluvit.“ (Frič, rozhovor 15.3)
Stárek hovořil o sjednocení nesourodé opozice: „Já si myslím, že to byl řetězec
událostí. Proces s Plastikama se stal katalyzátorem vzniku Charty 77. Před tím tady byly
opoziční skupiny. Bejvalí komunisti a potom takový ty křesťanský: evangelíci, katolíci,
bigotní katolíci a tak. Pak ještě takoví ti liberálové kolem spisovatelů a tak. Ale ty skupiny
byly od sebe poměrně izolovaný a ani si nepomáhaly navzájem. Třeba když zavřeli Šabatu,
tak katolíci dělali mrtvýho brouka. Když zase zavřeli nějakýho faráře, tak zase bývalý
komunisti nedělali žádnej humbuk, protože to nebyl jejich člověk.“ 22
Byl to právě proces s Plastiky, který podle Stárka opozici sjednotil: „Když ten
proces skončil s tím poměrně kladným výsledkem, nebo aspoň kompromisním výsledkem,
tak ti činitelé, kteří se angažovali, tedy jmenovitě Václav Havel a Jiří Němec. Ti si
uvědomili, že by byla škoda, kdyby celé to společenství, které se dalo dohromady pro tu věc
kolem Plastic People, že by bylo škoda to rozpustit. Tak hledali text, kterej by byl pro ně
všechny zkousnutelnej a ty lidský práva se nabízely. Tím vznikla Charta. Ten boj za
Plastiky vešel do toho života tý Charty. Pro nás pro Androše ty podpisy Charty, to byla do
jisté míry vděčnost, že tihleti lidi se za nás postavili, a že my tu jejich věc vememe s nima.
Já osobně jsem to chápal tak, že tím vyjadřuju nějakej občanskej postoj.“ 23
Vladimír Janeček považuje roli undergroundu za zásadní. Především podobně
jako Stárek ve sjednocení do té doby nesourodé opozice: Vladimír Janeček je přesvědčený,
že role undergroundu měla na pád režimu vliv: „Já si myslím, že ta role byla hodně veliká.
I když dnes velká spousta lidí řekne, že ne, že ono by to padlo tak jako tak. Každopádně to
20
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urychlili, protože ten proces s Plastikama znamenal vznik různých peticí a v podstatě i
podnítil vznik Charty 77. To vlastně bylo jediný významnější politický hnutí a v tom byli
soustředěný od intelektuálů, těch hodně levicových, až přes křídlo katolický, až po tenhle
severočeský underground, jak mu říká Čuňas ‚lopaty ze severu.‘ Ale ta Charta byla
sepsaná na základě procesu s máničkama, s tím undergroundem a pak se to vyvinulo
v nejsilnější opoziční uskupení. Když pak Václav Klaus o tom řekne, že to význam nemělo,
že by to stejně padlo, možná jo, protože samozřejmě už to nebylo podporované Sovětským
svazem, tam ta perestrojka běžela a rozkládalo se to samo od sebe, ale každopádně si
myslím, že ta Charta k tomu přispěla a v podstatě i ten underground k tomu přispěl.“24
Respondenti kladli důraz na počet „androšů“ v rámci Charty 77. Underground
podle Stárka tvořil téměř její polovinu. Svými názory však podle něj příslušníci
undergroundu způsobovali tenze mezi jednotlivými skupinami zastoupenými v Chartě:
„Ten underground v Chartě, ten těm politickejm činitelům připadal, hlavně těm bývalým
komunistům, kteří tu politiku uměli dělat, tak jim tam připadal jako hodně nesourodej
prvek. Oni si dokázali představit jednat s křesťanama, ale ten underground byl pro ně
nesystémovej. Ten se s tou Chartou do jisté míry míjel, ale najednou se ten underground
stal tím lidem tý Charty. Jsme to jednou počítali a je to tak že přibližně 40 % signatářů
Charty jsou androši. Tahle obrovská entita byla strašně důležitá pro ten chod Charty.
V 80. letech, když jsme se vrátili z kriminálů. V roce 1981, my tomu říkáme druhá intifáda,
proces s Voknem a bylo to zase proti celýmu undergroundu. Po tom chtěli už i ti androši
formulovat svoje názory i uvnitř Charty. Už nechtěli být jenom těmi dělníky Charty, což
znamenalo trochu i takové pnutí mezi undergroundem a Chartou.“ 25
Podobně to vidí i Vladimír Drápal. Nechce spekulovat, nakolik se underground
přičinil vyloženě na pádu režimu, ale zásadní pro něj je, že tvořil velkou část Charty, tudíž
nejzásadnější opozici vůči režimu: „Já myslím, že zásadní je, že na základě Plastiků
vznikla ta Charta a není úplně známý, že dvě třetiny chartistů jsou z undergroundu a že to
byli vlastně i takový dělníci na těch malých městech. Jádro tý Charty byla sice velká
Praha, možná Brno a tím to končilo, ale prostě v tom Kladně, v Žatci, či v Liberci, i tam
byli lidi z undergroundu, kteří tam přinášeli nějaké materiály, a pak ten režim padnul, tak
jak padnul. Úplně bych si nemyslel, že underground měl nějakou zásadní roli, ale byl
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zásadní v tom, že vznikla ta Charta na základě procesu s Plastikama.“26
Fakt, že underground sjednotil nesourodé opoziční skupiny, připustil však i
Ondřej Daniel, který s pojmem „mýtus underground“ přišel:. „Protestní dopisy, účast na
soudních přelíčeních a všeobecná sblížení dříve nesourodých opozičních skupin a jejich
představitelů vedla k vytvoření společné platformy: Charty 77.“ Daniel rovněž připouští,
že underground tvořil přibližně 40 % signatářů Charty 77. Argumenty respondentů proto
přesvědčivě pochybnosti o vlivu undergroundu na pád komunistického režimu nevyvrací.
Jaroslav Erik Frič vnímal roli undergroundu v pádu komunistického režimu
především skrze konkrétní lidi: „To byli konkrétní lidé. Byl to nesmírně záslužný Michal
Kocáb. O Václavu Havlovi není asi potřeba vůbec mluvit. Ovšem to byly intelektuální elity.
Magor byl jinačí elita intelektuální. Byla tam spousta ještě dalších lidí. Tam byl Jan
Patočka, Václav Černý a Ivan Martin Jirous, to byly takový mozky a přitom lidi hozený na
okraj společnosti úplně stejně.“27
Je však otázka, zda se dají Michal Kocáb, Václav Havel, Jan Patočka či Václav
Černý považovat za členy undergroundu. Pravděpodobně ne. Frič si přesto myslí, že
minimálně Kocáb do undergroundu patřil: „V té době nepochybně. Tak je to hlavně čestnej
chlap. Je to prostě člověk, který to má v hlavě velice dobře srovnaný a ví, kde je dole a kde
je nahoře, kde je dobro, kde je zlo. Michal Kocáb, když oznámil, že prezidentem by měl být
Václav Havel, tak jsem tím byl naprosto šokovanej, jsem to vůbec nečekal. Čekal jsem zas
nějaký trouby, zas nějaký papaláše, zas nějaký bafuňáře a najednou jsem si uvědomil, že
vlastně mám svobodu a volnost volit koho chci,“ 28 odpověděl Frič.

5.3 Současný underground v rozhovorech
Hlavní výzkumná otázka práce se týká role současného undergroundu, a jak
reflektují jednotliví aktéři undergroundové subkultury. Respondenti ve svých rozhovorech
pojmenovali „krizi undergroundu“, která nastala v porevolučním období, a na jejíž
existenci se shodli tři ze čtyř respondentů. Důvodem podle nich byla nově nabytá svoboda.
Následně budou zhodnoceny důvody „renesance“ undergroundové subkultury na začátku
nového tisíciletí. Na existenci nové vlny undergroundu se shodli rovněž tři ze čtyř
respondentů. Respondenti se lišili v odpovědích, nakolik zasáhla subkulturu smrt Ivana
26
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Jirouse v roce 2011.

5.3.1 Krize undergroundu po revoluci
Otázkou, jaká bude role undergroundu po pádu komunistického režimu, se začala
undergroundová subkultura zabývat bezprostředně po revoluci. Redaktor Vokna Blumfeld
se už v jednom z prvních polistopadových čísel tématu „undergroundu ve věku plurality“
věnoval. Vyslovil obavu, že se subkultura nedokáže adaptovat na nové podmínky.
Underground

podle něj musel začít formulovat nová východiska. Samotné pojmy

„underground“ či „druhá

kultura“ chápal jako

přežitek,

který

odpovídal totalitě

východoevropských režimů. Nový „post-underground“ měl být charakterizován termíny
jako „subverzní kultura, heretická, invalidní, paralelní, alternativní či kultura okraje.“
Underground

se

podle

Blumfelda musel zkrátka přizpůsobit novému historickému

kontextu. (Daniel 2016: 49)
Z rozhovorů

s jednotlivými

respondenty

vyplynulo,

že

se

předrevoluční

undergroundová subkultura dostala v devadesátých letech do krize. Mezi třemi ze čtyř
respondentů (Stárek, Drápal a Janeček) panuje shoda, že důvodem byla nově nabytá
svoboda, kdy mohl underground „vylézt z podzemí“. Bývalí členové subkultury například
začali podnikat, někteří vstoupili do státní správy, jiní začali cestovat, a další dokonce
vstoupili do politiky. Po revoluci navíc začal být hlad po všem zakázaném, takže
vycházely nosiče undergroundových kapel, či knihy zakázaných spisovatelů, které se
prodávaly ve velkých nákladech. Předrevoluční undergroundová subkultura téměř zanikla
a její bývalí členové se dočasně stali součástí mainstreamu a dominantní kultury.
Devadesátá léta byla naopak obdobím vzniku nových undergroundových subkultur. Byly
to subkultury mladých lidí inspirované západními společenstvími.
Již

počátkem

devadesátých

let

někteří

aktéři undergroundu

chápali,

že

předrevoluční subkultura je v krizi. V rozhovoru s Janem Pelcem o tom mluvil Jirous již
v roce 1994. „To je těžká otázka. I když jsem zpočátku vlastně underground v Čechách
vymyslel, dokonce se dá říct, že napřed vznikl název a ten se potom začal naplňovat lidmi,
je pochopitelné, že jeho existence potřebuje určité společenské klima. Stav společnosti,
který ze sebe underground vlastně vydestiluje. Je doba, kdy se zdánlivě všechno může a
všichni mají v podstatě možnosti se nějak realizovat. Ale vidíme-li například soustředěný
tlak proti rockovým klubům…pořád bude existovat určitá vrstva lidí, kterou bude možné
označit slovem underground. Lidé, kteří budou v přímém střetu se společností. Asi už nikdy
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nebude tak semknutý a ohraničitelný, jako byl v sedmdesátých letech, protože svobodná
společnost je mnohem víc atomizovaná a nepřehledná. Kdyby se underground už nikdy
neobjevil a zcela zaniknul, bylo by to potvrzení, že ve společnosti je všechno v pořádku.“
(Jirous, 1997: 606-607)
Devadesátá léta, jak Jirous naznačil již v roce 1994, se otevřela novému
undergroundu

mladých

lidí,

který

neměl

mnoho

společného

s předrevolučním

undergroundem.
O

fenoménu

nových

undergroundových

subkultur

psal

v

knize

Reflexe

undergroundu i Vladimír 518: „Akce a reakce, rozbourávání systému a jeho následná
obrana, to všechno má určitou logiku a teď jde o to, co prožil underground, o kterém se
bavíte vy, což je samozřejmě scéna iniciována před rokem 1989, a to co je to, co nazýváme
undergroundem po roce 1989 a často vychází z úplně jiných základů.“ (Kudrna 2016: 17)
Vladimír 518 pojmenovává pojmem underground v podstatě úplně jinou scénu,
než tu která fungovala kolem kapely Plastic People of the Universe. Přiznává však, že i
tuto

scénu jako

teenager sledoval. Přesto za porevoluční underground považoval

subkulturu kolem fenoménu graffiti, kolem squatterů na Ladronce, či kolem strahovského
Klubu 007. Vladimír vychází z premisy, že underground je tvořen spíše ideály svobody
než konkrétními lidmi. „Ty scény se vždy znovu začnou vztahovat k tomu, co nepochybně
zažily i generace před rokem 1989 – totiž, že se to děje tak trochu samo a je to biologická,
kulturní aktivita, jež na sebe navazuje a pramení z jednotlivců, kteří se snaží vymezit vůči
tomu, co jim vadí, nebo co jim neumožňuje třeba se jen bavit, protože ty věci často mohou
vznikat z jednoduchého důvodu, například proto, že jsme chtěli jen poslouchat svoji
muziku, ale nebylo nám to umožněno,“ napsal Vladimír 518 pro monografii Reflexe
undergroundu. (Kudrna, 2016: 17-28)
S pádem komunistického režimu nastal jakýsi „exodus“ z undergroundu. Shodují
se na tom Drápal se Stárkem a s Janečkem. Přiznávají, že sami na čas vstoupili do
dominantní

společnosti.

Janeček

začal

s podnikáním,

Drápal

pracoval

v kulturním

středisku a později začal pracovat jako ředitel Vrchlického divadla v Lounech. Nejdále
však

zašel

František

Stárek.

Před

revolucí

pronásledovaný

disident

vstoupil

v demokratických časech do tajných služeb.
„Mně přišlo, že to je strašná škoda, protože po tý revoluci se to strašně rozpadlo.
Každej něco dělal, já jsem byl třeba čtyři roky na radnici v Lounech, na obecním kulturním
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středisku a tak. Měl jsem pocit, že už je ta svoboda a měl jsem hotovo, a že každej si
budeme žít ten život už svobodně,“ řekl Vladimír Drápal.
Do

státních služeb vstoupil František Stárek. Bývalý disident, vězněný a

pronásledovaný komunistickým režimem se stal součástí tajných služeb BIS, byť
v demokratickém režimu: „V devadesátých letech se to trochu rozuteklo. Každej mohl začít
dělat to, co by dělal, kdyby nebylo komunismu. Magor sedm let chlastal, to s ním nebylo
řeči. A někteří blbci jako já šli do státní správy. Protože si mysleli, že je potřeba udělat tu
zemi k obrazu svému, jakože to pude. Se všema těma lidma, že pude dělat tu zemi.“29
Důvodem krize undergroundu mohla být i nově nabytá svoboda. Podle Vladimíra
Janečka již underground nebyl potřeba, protože svět byl v pořádku : „A vlastně až
v devadesátých letech, prostě začal jsem podnikat, dokoupil jsem si nosiče, který mi
chyběly a už jsem na nic neměl čas. Až někdy v devadesátým šestým nebo sedmým, kdy se
dali znova dohromady Plastici, tak jsem začal chodit na jejich koncerty, vždycky měli
výroční koncert v Akropoli a mě už připadalo, že svět je v pořádku.“30
Do dominantní společnosti nešli jen jednotliví členové undergroundu, ale i
undergroundové kapely, mluvili o tom Vladimír Janeček i Vladimír Drápal.
„A v té době se ty desky vydávaly v tisícových možná desetitisícových nákladech.
Vznikla spousta vydavatelství, Globus, Black point a tak dále. Vydávali to v obrovských
sériích. Pak to samozřejmě šlo dolů a androši už jsou zase v podzemí,“31 řekl Vladimír
Janeček.
Podobně tento fenomén popsal Vladimír Drápal: „Underground se dostal na
nějakej level, že všichni měli hlad po všem zakázaném. Prodávali se zakázaní spisovatelé.
Například Havel v desetitisícových nákladech. Takže ten underground šel do těch Luceren
a byl o něj velkej zájem, ale stejně rychle opadl, bych řekl teda. Že ti lidi, ten
establishment, zjistili, že ta kultura jim nic neříká, protože vyžadovala prostě nějakej
vnitřní bohatší svět. Větší míru citu třeba.“32
Postupný neúspěch undergroundu v rámci dominantní kultury začal vytvářet půdu
pro vzkříšení undergroundové subkultury založené na alternativním paradigmatu, který
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respektuje existenci alternativních či idealistických myšlenek a upozorňuje na neexistenci
ideálního společenského uspořádání. (McQuail 2009: 76-77)
. Důvody nového rozcházení undergroundu s dominantní společností popsal
Jirous: „Jedním z mnoha bude určitě i to, že řada lidí se v těchto funkcích příliš
nevyznamenala, jako například Petr Pithart. Obecně by mohlo hrát roli povědomí lidí o
tom, že měli pořád na očích osobnosti, které se chovaly dlouhou dobu statečněji než oni
sami… Spousta lidi namočených v malých polokolaboracích raději vidí někoho trochu
šmouhovatého, než by se dívali na lidi, kteří by jim mohli být v něčem morálním
příkladem.“ (Jirous 1997: 605)
Jednotliví aktéři v rozhovorech uvedli, že se nebyli schopni do dominantní
společnosti

nikdy

plně

začlenit.

Establishment

už

pro

ně

nebyl

představován

komunistickým režimem, ale spíše komercí a mainstreamovou kulturou. Přiznali však, že
jim chybí samotná komunita. Či subkulturní status.
„Zjistil jsi, že ten underground, nebo jak to budeme nazývat, v tobě je. Ty seš
stejně v rozporu s tím establishmentem, kterej se nakonec utvořil, přestože byl v nějakém
protipólu proti tomu komunistickýmu. Jak byl před tím ten tlak ideologickej, tak teď začal
být ekonomickej a já už jsem se v tom plácal skoro stejně. Nechtěl jsi porušovat nějaký svý
zásady, nechtěl jsi jít proti svému přesvědčení, proti svému svědomí, chtěl si být furt
svobodnej. Brzy se ukázalo, že i v tý svobodný společnosti vznikají podobný mantinely. Čili
já jsem se do toho undergroundu vrátil jako plno lidí, kteří si po revoluci začali žít vlastní
životy. Někdo začal mít obchod s vysavačema, někdo začal cestovat, někdo začal vydávat
noviny. A postupem času se to v podstatě začalo vracet k těm kontaktům předrevolučním.
Zjistil jsi, že s těma lidma seš stejně nejblíž,“33 uvedl Vladimír Drápal v rozhovoru.
Podobně

mluvil i František

Stárek.

Popsal deziluzi bývalých

příslušníků

undergroundové subkultury s novým uspořádáním, která vedla k postupnému návratu
k undergroundu: „Každej měl svůj sen. Někdo třeba navštívil 145 zemí světa, někdo šel
podnikat. Prostě to co nemohli, tak si najednou realizovali. Takže se ten androš rozsypal a
nutno říci, že až kolem roku 2000, poté co si to všichni vyzkoušeli, tak začal takovej ten
zpětnej chod.“34
Za návratem do předrevoluční subkultury může stát nostalgie a fixaci na hudbu
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z mládí, jak ji pojmenoval Gary S. Cross. Gary S. Cross. Nostalgie ve středním věku
v době zrychlujícího se kapitalismu se podle něj projevuje například vášní pro sběratelství.
Nostalgie působí skrze smysly. Zjevným příkladem je fixace na hudbu z doby mládí. Proto
například podle Crosse existuje tolik rádio stanic hrající oldies hudbu. (Cross 2015: 2-6)
Můžeme tím vysvětlovat postupný vznik undergroundových rádií.
Jak výše popsal Martin Jirous s Vladimirem 518, začaly v 90. letech vznikat nové
undergroundové

subkultury,

které

neměly

mnoho

společného

s předrevolučním

undergroundem. František Stárek tvrdil, že nový underground měl tematicky blízko
k západnímu undergroundu. Upozorňuje, že český předrevoluční underground byl svými
tématy specifický. „Ale mezitím ty devadesátý léta, protože byly opravdu svobodný, až
anarchisticky svobodný, tak tady vznikl normální underground, kterej je v demokratických
zemích. Kterej je třeba levicově naběhlej trošku. Starej Němec vždycky říkal. Ten
underground českej, ten měl vždycky to, co viselo ve vzduchu. Ve vzduchu visely myšlenky
křesťanství a filozofie, to bylo to, co tady viselo ve vzduchu. Na západě to byly ty levicový
myšlenky a východní náboženství. A to prostě nasával underground, ať tam, nebo tady. Po
tý revoluci tady nastoupili lidi, kteří normálně generačně přišli. Ti se s náma sice znali, ale
říkali, že to jsou ti bejvalí. Skutečnost je prostě taková, že ty kořeny undergroundu, který
my jsme tady vytvořili, tak ty najednou nestojej na tom místě, odkud roste ten strom, ale je
to spojený.“35
Vladimír Drápal si však pod pojmem underground nepředstaví jiné subkultury.
V českém prostředí je pro něj underground jednoznačně spjatý se subkulturou 70. a 80. let:
„Já si myslím, že vlastně podobnej příběh mohou mít dead metalisti, podobnej příběh
mohou mít folkaři, podobnej příběh mohou mít včelaři. Ten underground, ještě vzhledem
k tomu, že ten Jirous to takhle pojmenoval, takže zjednodušeně to beru tak, že ty kořeny
jsou v tom hnutí těchto lidí, který prostě přetrvává tak nějak dodnes. Ty vůdčí osobnosti,
které neumřely, nebo nejsou ještě úplně nemocný, tak se furt toho dění účastněj, furt dělají
nějaký věci. Čuňas vydává znovu Voknoviny, Skalák pořádá na mlejně koncerty, já mám tu
Guerillu, takže lze říct, že ten underground lze takhle pojmout s tím, že prostě má ducha
toho, co se ti mladí lidi snažili prosazovat v těch 70. a 80. letech.“36
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5.3.2 Moderní subkultura
Bývalý členové undergroundové subkultury, která se po revoluci částečně
integrovala s mainstreamem a částečně rozutekla, se kolem začátku nového tisíciletí začali
k undergroundové komunitě znovu vracet. Buď v tom hrála role jakási nostalgie, či pocit,
že je potřeba se vymezit vůči současnému establishmentu, často reprezentovanému
pojmem komerce. Pro řadu lidí to byl návrat do společenství, v němž se cítili doma. Bývalí
androši brzy pochopili, že hlad po undergroundu nebude trvat věčně a vrátili se do opozice
vůči establishmentu.

Ten již nebyl představován komunistickou stranou, ale spíše

mainstreamovou kulturou či konzumem. Respondenti nepovažují underground za hudební
žánr,

ale

spíše za existencionální záležitost.

Podle Františka Stárka není dnešní

undergroundová subkultura jen navrátilců, ale hlásí se k němu řada mladých lidí: „Fakt je
ten, že od začátku novýho tisíciletí se ti lidi z toho starýho androše začali vracet ke
kořenům. Dneska na těch festivalech, tam vidíš lidi od 15 do 70 let a kupodivu žádná
generační propast neexistuje.“37
František

Stárek

v monografii Reflexe undergroundu vzpomíná, že přibližně

v roce 2007 si přední osobnosti undergroundové scény uvědomili, že nastává renesance
undergroundu: „V roce 2007 jsem měl pocit, že ze strany odborné veřejnosti je
underground chápán jako uzavřená záležitost. Řada vědeckých pracovníků jej považovala
tolika za hrstku příznivců skupiny The Plastic People of the Universe a již se chystali
případ underground převázat slušivou mašličkou a uložit ad acta. Právě tehdy jsme seděli
s Lábusem (Vladimírem Drápalem) a Magorem (Ivanem Martinem Jirousem) ve foyer
lounského divadla a shodli jsme se na tom, že začíná probíhat cosi jako renesance
undergroundu.“ (Kudrna 2016: 30)
V této

kapitole

se

respondenti pokoušeli pojmenovat význam současného

undergroundu. Podle Stárka a Friče je underground věcí duchovní. Subkultura je propojena
na základě podobných postojů. „Dokonce jsme to jednou formulovali jako kolik lidí, tolik
undergroundů. Je to duchovní postoj každýho člověka. Ten duchovní postoj se v některých
bodech potkává, a tím vznikají ty elementární vazby,“ 38 řekl například Stárek.
„Pak ti lidi, kteří viděj obsah toho androše, tak věděj, jestli je jim to blízký, nebo
ne. Když se řekne underground, tak se můžou vybavit dvě věci. Buďto ten duchovní postoj,
37
38

Rozhovor s Františkem Stárkem uskutečněný dne 25. 4. 2018
Rozhovor s Františkem Stárkem uskutečněný dne 25. 4. 2018

45

to znamená to, co ten underground je z hlediska teoretickýho, druhým významem toho
slova je to společenství. To společenství, to žije skutečně. Může se hádat mezi sebou, ale
existuje prostě, reálně existuje. Je to nenadiktovaný, ale tím, že jsou si ti lidi k sobě blízko,
tak spolu komunikujou,“39 dodal Stárek.
Podobně o současném undergroundu mluvil i Frič. Je to pro něj jinými slovy
taktéž duchovní záležitost: „Pro mě to byla vždycky věc existencionální. Do žádného
způsobu života undergroundového jsem vědomě nešel, ani jsem se do něj nijak
nevyřazoval. Já jsem se vyřadil úplně mimo společnost.“40
Důležitou kategorií je i neprahnutí po úspěchu v rámci dominantní kultury.
V rozhovorech o tom mluvil František Stárek a Vladimír Janeček.
„Já to nechci definovat, ale jakože: Nehrajeme pro peníze, nehrajeme pro
úspěch. Je to takovej ten proud, kterej je vedle toho hlavního proudu. To neznamená, že
tam nejsou jiný proudy ještě. Ale tenhle proud se tím, že se realizuje, tak tím prezentuje ten
svůj obsah,“ řekl Stárek.
Podle toho, jak se členové undergroundové subkultury sami definují, platí stále
definice Dicka Hebdige: „Skupina lidí, která sdílenými hodnotami, životním stylem,
normami, vzorci chování, jazykem, vnějšími symboly si vytváří svůj osobitý svět, který se
vyděluje z kultury většinové společnosti.“

(Daniel 2016: 37) A zároveň i definice Ivana

Martina Jirouse ve „Zprávě o třetím českém hudebním obrození“: „hnutí, které vytváří
stranou zavedené společnosti vlastní svébytný svět s jiným vnitřním nábojem, jinou
estetikou a v důsledku i jinou etikou.“ (Jirous 2012: 19) Z jednotlivých rozhovorů ale
vyplývá spíše zařazení do potsubkulturní teorie analyzovanou Davidem Muggletonem,
která tvrdí, že se postsubkulturní scény stávají jen kopiemi bez originálů založenými na
individualismu a hédonismu. (Daniel 2016: 25) Členové undergroundu budují svojí
subkulturní identitu tím, že se navenek vymezují vůči dominantní společnosti.
Stárek ale připustil, že i Plastici, asi nejslavnější undergroundová kapela, podlehla
některým lákadlům většinové společnosti: „Odmítnutí establishmentu, odmítnutí těch
principů, který establishment nabízí, těch lákadel, který nabízí taky, protože ony to jsou
lákadla. A Plastici jim třeba podlehli těm lákadlům. Ještě těm komunistickejm podlehli,
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když udělali Půlnoc a jeli do Ameriky.“ 41
Vladimír Janeček je relativně novým představitelem undergroundové subkultury.
V rozhovoru

popsal,

nekompromisnost

že na undergroundové hudební scéně jej fascinovala právě

undergroundových

kapel,

které

netouží po

úspěchu v dominantní

společnosti: „Najednou jsem zjistil, že to co jsem já pokládal za ten starej underground,
Plastiky, DG307, ale říkám, to jsem jednou za rok zašel prostě na nějaký koncert, ale zjistil
jsem, že ta scéna je daleko širší, že je spousta kapel mladých, který kašlou na nějakou
komerci a nepotřebují se dostat nikam do Zlatého slavíka, vybojovat Anděla, být komerčně
úspěšný, který si jedou to svoje a neuhýbají prostě.“ 42
Je underground duchovní postoj nebo žánr? Jediný Janeček připustil, že
underground jej oslovil především hudebně. Ostatní respondenti underground jako hudební
žánr odmítají.
Opačně to vidí nejstarší respondent Jaroslav Erik Frič, podle kterého underground
nelze považovat za hudební žánr: „Takže ten žánr nebo ten styl. Ty to chápeš, já to
vnímám, že tvoje generace to vnímá jako takový určitý temný žánr hudební, ale. O žádném
žánru nemůže být ani řeč.“
Stejně to vnímá i největší hudební vydavatel undergroundové scény Vladimír
Drápal: „Pořád je ta skupina lidi, na kterou se to nabaluje, a já si myslím, že pořád
důležitější než ta muzika, je ten příběh a to, co je za tím ukrytý. Protože ten hudební
underground těžko můžeš dneska nějak definovat. Máničky s punkáčema spolu dobře
vycházeli, protože byli na stejný lodi v těch 80. letech. Dneska už to třeba takhle nefunguje,
protože punkáči si dělají svý věci, máničky svý věci, takže to je roztříštěný i tímhle
způsobem.“43

5.3.3 Smrt Ivana Martina Jirouse
Respondenti byli dotazováni, nakolik subkulturu zasáhla smrt Ivana Jirouse, který
v podstatě definoval český underground, a zda v rámci společenství existuje podobně
stmelující osobnost. Respondenti se v podstatě shodli na tom, že „Magorova“ smrt zasáhla
komunitu zásadně, a že až po ní si často někteří uvědomili jeho význam. Nikdo si
neodvážil tvrdit, že by v současném undergroundu, který je navíc výrazně roztříštěn, byla
41
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takováto sjednocující osobnost. Například podle Stárka nebyl ani sám Jirous sjednocující
osobnost.
O tom, jak byl Magor silná osobnost, která underground spojovala, mluvil
Vladimír Drápal. „Já myslím, že po smrti Magora se ukazuje, jak to byla silná osobnost.
On opravdu uměl ty lidi spojovat a propojovat a dával těm věcem význam, možná třeba
vyšší než to mělo, ale ty lidi aspoň třeba měli pocit, že to je hodno nějaké námahy a
nějakého strádání.“44
Vladimír Janeček jako jediný z respondentů zmínil určitá jména, ale s výhradami:
„Erik Frič třeba, ale on je dneska v podstatě nemocný. Jako Magor si myslím, že to
sjednocoval. Byl taková osobnost celostátního ražení a ten Erik spíš funguje víc v tom
Brně. Čuňase mám hrozně rád, máme hodně podobný názory na život i na politiku, ale tím,
že je Čuňas v politice dost vyhraněný, tak si myslím, že hodně lidí ho taky nemusí.“45
„Vesměs všichni to jsou lidi, kteří se neustále odvolávají ve všem na Magora.
Prostě Magor by to řekl takhle, Magor by to udělal takhle. Ale nějaká osobnost, která by
toho Jirouse nahradila, tady prostě není. Proto taky x let po jeho smrti vychází 700
stránkový knížky o něm a dostávají Magnesiu Literu. Myslím si, že ten člověk je
nahraditelný, říká se, že každý člověk je nahraditelný. Myslím si, že jednak ta společnost je
víc roztříštěná názorově, tenkrát to bylo úplně jasný. Všichni byli proti bolševikovi. Já jsem
osobně Magora neznal. Potkával jsem ho na těch koncertech, ale že bychom se spolu
bavili, to ne. Ale vím, že všichni lidi, kteří ho znali, tak ho uznávali jako naprostou
autoritu, i když se někdy choval dost výstředně,“ 46 zdůraznil Janeček sice nahraditelnost
každého, ale i Jirousovu jedinečnost.
Že underground postrádá takový sjednocující prvek, jako byl Jirous, je přesvědčen
i Vladimír Drápal: „Ta jeho smrt prostě dokázala, že žádná taková osobnost není, ale tak
on si to prostě odseděl, obětoval tomu život. Dneska není důvod, aby to člověk dělal.“ 47
Podle Františka Stárka undergroundová subkultura nikdy sjednocující osobnost
ani neměla: „Magor je postava zároveň kritizovaná, stejně jako já. Třeba Penc, co o mě
píše. Nenávidí mě, ale to je i u rodiny. Na druhou stranu já považuju Pence za součást
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undergroundu, i když je vůl.“48 Naznačuje tím i značnou roztříštěnost současného
undergroundu.
Rotříštěný byl však pro něj i předrevoluční underground: „Magor byl taky
kritizovanej. Sahara dokonce zpívala, že Magor dává razítka, že Magor chce, aby
underground měl legitimace. Do něj se naváželi taky vždycky. Fakt je ten, že teďka ke stáru
už byl Magor váženou postavou. Byl váženej básník a už se do něj nikdo moc nenavážel.
Třeba ale Knížák se do něj naváží. Ty vztahy tam jsou, ale je to furt ten androš. Ale i ten
Knížák, kterej bere za hraní mraky peněz, tak u Skaláka vystoupí zadarmo. To samý i The
Primitives Group. Oni mohou hrát za velký peníze, ale tam vědí, že hrajou pro nás.“49

5.3.4 Společný nepřítel?
Underground

se

před

revolucí

stal

jakýmsi

symbolem

vzdoru

vůči

komunistickému režimu. Během nastalé renezance undergroundu v novém tisíciletí, kdy
musí obnovená subkultura bojovat se svou vlastní identitou, nastává otázka, zda sjednocuje
undergroundovou komunitu společný nepřítel i dnes. Shoda mezi respondenty nenastala.
Respondenti se přesto shodují na postupném utahování šroubů v posledních letech, které je
symbolizováno například zavedením EET či zákazem kouření v restauracích. Jsou to
témata mainstreamové společnosti,

čímž se underground

rozchází se subkulturními

teoriemi. Dnešní underground je podle respondentů značně roztříštěný. Podle Ondřeje
Daniela byl i předrevoluční underground roztříštěný: „Je třeba říct, že mezi různými
undergroundovými regiony existovalo napětí. Severočeský underground se například
zpočátku na své pražské souputníky díval trochu jako na změkčilé intelektuály,“ píše
Ondřej Daniel. (Daniel 2016: 40)
Podle části dotázaných se společný nepřítel znovu formuje. „Ten společný
nepřítel tam už pomalinku zase vyrůstá. Ty šrouby se utahují. Ta svoboda se salámovou
metodou pořád ukrajuje, ukrajuje, ukrajuje, ať už to jsou různý EET na koncertech, vlítnou
tam. Kapela prodává své cdéčka a vlítnou na ně, že by měli mít pokladnu a EET. Ti to
dotují ze svého, to je čistě prodělečná záležitost. Takže se to uk rajuje, ukrajuje. Ať už to
jsou ty různý předpisy o rušení nočního klidu, a tak dále,“ 50 řekl Vladimír Janeček.
Podle Friče má dnešní establishment podobné rysy jako ten předrevoluční:
48
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„Vnitřně, ten establishment má pořád stejné charakterové znaky, děsivé.“ 51
Současnou politickou situaci Frič komentoval slovy: „Mě to tak uráží.
Nejtriviálnější rozum, o charakteru ani nemluvě. Tito lidé nemají s charakterem nic
společného. Tam je strašná věc lidí, strašná věc, že lidé si neuvědomují, že to jsou jejich
služebníci, to jsou jejich slouhové, kteří jsou placeni z jejich daní a tito lidi s námi chtějí
manipulovat, oni s námi manipulují a říkají: ‚Jo to je dobré, aspoň bude klid na práci,
dostanou nažrat.‘“52
Co je to tedy ten establishment, proti kterému se underground v dnešní době
staví? Vladimír Drápal jej chápe i jako specifickou kulturu: „Můžeš taky ten establishment
brát jako určitou kulturu, která je poplatná době. Establishment nemusí být celej svět.“ 53
„Jak říkal Magor, dneska je nepřítel améba, se kterou neumíme bojovat, takže
ono jde možná o to, zůstat v undergroundu a být věrnej a upřímnej sám k sobě. Odmítat ty
tlaky komerce, nebo to, co se říká, že je správný. Když to necejtíš, tak se proti tomu prostě
vymezit. Možná že to je taky nějaká definice undergroundu současnýho, prostě si nenechat
srát na hlavu,“ řekl v rozhovoru Drápal.54 Tyto výroky znovu potvrzují definice
postsubkultury, kdy k budování subkulturní identity slouží vymezování se vůči dominantní
společnosti.
Donutí však současná politická situace androše, aby se stal underground zase
politickou záležitostí? Drápal si myslí, že musí přijít nová generace, ta už však nebude
underground: „Ono to nepůjde, protože vlastně furt jsme ve svobodný a demokratický zemi,
ať se to zdá, nebo nezdá. Dneska tě nezavřou, ale já si myslím, že už je to otázka nový
generace, že už jsme prostě starý a jsme pomalý a máme zastaralý myšlení, který v týhle
rychlý době už nejde moc recyklovat. Takže musí přijít něco jinýho než underground.“ 55
Podle této odpovědi nevytváří underground spiklenecké společenství proti dominantní
společnosti.
Podle Františka Stárka se momentálně underground nachází v dobré situaci a
nepotřebuje společného nepřítele. Underground si vytvořil vlastní struktury a žije se mu
pohodlně: „Já bych byl rád, kdybychom neměli žádnýho nepřítele. Já myslím, že žijeme
51
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v dobrý době, že je androš ve velice dobrý situaci. Prostě čím víc je ten mainstream
v prdeli, ten mainstream se potýká sám se sebou, tak v tom undergroundu je útulněji.
Dneska máme to, co jsme si přáli vždycky. Vydavatelství Guerilla records, androšský
knihy, radio Underground, který vysílá po internetu, rádio Dráťák. Časopisy Uši a Vítr,
Voknoviny. Čili ten underground má to, co jsme si vždycky přáli. Máme svoje sdělovací
prostředky. Na svý půdě si pořádáme festivaly. Můžeme si dneska pronajmout hospodu,
když na to máme prachy. Ten androš nepotřebuje víc. Podstatný je to, smířit se s tím, že
nemám žádnej recept pro společnost, ale mám recept jak solidně žít v tom společenství, v tý
paralelní struktuře. Já nemám žádnej recept pro mainstream, jak maj žít, jak si maj
uspořádat společenství. Ale v tý paralelní struktuře se žije poměrně solidně. Neměnil bych
ani minutu života.“56 Tento výrok by odpovídal definicím undergroundové subkultury ze
70. let. V článcích ve Voknovinách je však již radikálnější a splňuje spíše postsubkulturní
definice.
František Stárek v roce 2018 kandidoval za ODS do Senátu. Kontroverzním se
stal Stárkův slogan, „300 kilometrů od Kulaťáku vraždí.“ 57 Dnes s odstupem času tvrdí, že
mu šlo především o to vnést do Senátu myšlenky undergroundu: „My jako underground,
my nemáme volební právo, protože volební právo je udělaný teritoriálně, ale nikde není
žádný město androšů. Myslel jsem si, že ti lidi na tý šestce by tohleto mohli chápat. Ten
Senát mi připadal jako vhodný místo, kde se dají, ne že by se něco změnilo, ale daj se
artikulovat ty názory. Že bych byl tam byl schopnej říct, že to může být i jinak. Ale občani
Prahy 6 mě nechtěli. Demokracie má řadu nemocí, řadu nepříjemností, ale furt je to
demokracie a nám, v tý paralelní struktuře, nám se v tý demokracii žije dobře.“58
Přesto podobně jako ostatní respondenti Stárek připouští, že se poměry
ve společnosti zhoršují: „To co se děje teď, že přichází nová normalizace, do jistý míry
taková operetní normalizace, jak se ty dějiny točej v jistých spirálách, tak přicházíme zase
na tu normalizaci, ale už to není tak, že by zavírali, ale půjdou do nás ekonomicky. To se
nás začíná dotýkat a Voknoviny, takovýto utahování šroubů, to my cítíme velice dobře.
Tady jsem napsal úvodník do Voknovin, kde jsem napsal: Budeme se muset zase vrátit
hlouběji do toho androše, čím bude ta nová normalizace vostřejší. Ten stát má zase
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prostředky jak, například skrze EET, utáhnout ty šrouby. Třeba Hanka Marvanová, která
s náma kdysi spolupracovala, tak tady ve Voknovinách radí, jak pořádat koncerty v dnešní
době. Co s hlukem po desátý hodině. Teď budeme pokračovat s věcmi, jako jak prodat
alkohol atd., protože to jsou věci, se kterýma se budeme stále více potýkat.“59
Stárek sice mluvil o tom, že je underground v dobré situaci, a že si vytvořil vlastní
struktury, což by zapadalo do teorií Jirouse a Hebdiga, ale zároveň jako hlavní témata
považuje EET. Underground se nesnaží být spikleneckým kolektivem, ale zapadá do
většinových rámců. Tím se s definicemi subkultury současný underground rozchází.
Několik respondentů mluvilo o roztříštěnosti undergroundové komunity. Zároveň
však dodávají, že jednotlivé skupiny spolu se vzájemně respektují: „To jsou lidi
nejrůznějšího ražení. Člověk by si na první pohled mohl myslet, že ten underground je
politicky hozený doleva, ale je to spíš tím, že ti lidi jsou naladěný proti establishmentu. Lidi
tady, aniž by měli myšlení levicový nebo pravicový, v zásadě vždycky byli antikomunisti.
Což se mi líbilo, protože já jsem přesvědčený antikomunista. Přišel jsem na to, že jak ti
staří androši byli zvyklí žít v těch barákách, v těch komunách, z kterých jakoby nemohli
nikam utéct a schovat se před ničím. Vždycky když byl nějaký problém, tak si to museli
vyříkat. A oni jsou zvyklí diskutovat. Jsou schopni diskutovat i s lidmi, kteří mají úplně
diametrálně odlišný názor, což trošičku narážím teď na ty lidi, kteří jsou sice jakoby
podobného ražení, ale nejsou zvyklý diskutovat. Když máš jiný názor, tak táhni. My se
bavíme jenom s těma, kteří mají stejný názor, jako my. To mně trošku vadí, já jsem třeba
byl přítomen diskusi na téma migrační krize. To je teď téma, které dělí tu společnost. Ale
někteří lidi reagují tak, že když se ti to nelíbí, tak buďto seš rasista, nebo tohleto, táhni.“ 60
Jako příklad uvádí konkrétní situaci: „V tom undergroundu, tam třeba na festivalu
na Skalákovým mlýně, Skalák známý to sluníčkář, který by pozval celý svět a řekl, že my se
o vás postaráme, versus severočeský androši. Severní Čechy, to jsou spousta vyloučených
komunit a tento problém by řešili úplně jinak. A teď se tam do sebe pustili. Ale nebylo to
tak, že by Skalák řekl: ‚Jste na mé zahradě, táhněte.‘ Voni se poslali všichni někam, ale
vyříkali si to a pak se sebrali a šli poslouchat muziku zase. Prostě jsou zvyklí diskutovat,
jsou zvyklí respektovat lidi s odlišným názorem. Vyříkají si to.“ 61
Současná undergroundová komunita je tedy značně roztříštěná. Především proto,
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že už chybí ten spojovací prvek, jako byl Ivan Jirous. Pro dnešního mladého člověka navíc
není tak složité považovat se za androše, jelikož neexistuje žádný postih, jako v dobách
normalizace. „Underground je roztříštěný možná i proto, že odpadlo to síto, které dřív
tvořila ta státní bezpečnost. Nebo ty hrozby nějakých občanských postihů, když jsi do toho
undergroundu vstoupil v těch 70. nebo 80. letech, tak jsi do něj šel s tím rizikem, že tě to
připraví o nějakou existenci, o nějaký výdobytky socialismu, ale stálo ti to za to. Dneska
když chce bejt někdo v undergroundu, tak se prostě rozhodně a za tři roky může bejt
depešák, a taky to nenese potřebu osobního rizika. K undergroundu se dneska může hlásit
kde kdo. Třeba v tý době ho to odrazovalo, takže ten jeho zájem není tak upřímnej,“ řekl
v rozhovoru Vladimír Drápal.62

5.3.5 OSA a underground
Z rozhovorů s undergroundovými aktéry postupně vyplynulo, že jednou z dělicích
čar mezi současnými androši, je postoj k Ochrannému svazu autorskému (OSA), který se
stará o autorská práva hudebníků. Pro někoho je však OSA velice kontroverzní záležitost.
Pořadatelům koncertů svaz způsobuje administrativní komplikace i v případě, kdy žádná
kapela zastupovaná OSA nevystupuje. Rádia zase musí platit nemalé poplatky, pokud
zastupované kapely vysílají. Pro mnoho androšů je z principu nepřijatelné, mít s OSA
cokoliv společného. Neoficiální nezávislá scéna by měla být nezávislá i na OSA či na
byrokratických povinnostech, které OSA ukládá. Problémem však je, že největší české
undergroundové kapely jako Plastic People of the Universe či DG307 se hned po revoluci
k OSA upsali. Tím se však vyřadili z undergroundových akcí a rádií, pro něž je OSA
nepřijatelná. Téma zastupování undergroundových kapel svazem OSA zmínil v rozhovoru
Vladimír Janeček, který jako provozovatel rádia musel otázku poplatků pro svaz řešit.
Ukázalo se, že tohle téma underground do jisté míry rozděluje. Underground tak částečně
spadá do většinových rámců, čímž narušuje své zařazení do subkulturních teorií.
Jednotliví aktéři se shodují, že za zastupováním undergroundových kapel svazem stojí
Mikoláš Chadima.
Vladimír Janeček se nakonec rozhodl svazu OSA platit, aby mohl ve svém rádiu
hrát své oblíbené kapely: „Já jsem po tom pídil, tenkrát když jsem to rádio rozjížděl, a
zjistil jsem, že tyhle skladby, které se mi líbí, jsou v databázi OSA, tak jsem se domluvil
s firmou Play.cz, že přes ně to budu nějak platit. Když jsem to zahájil, tak na web rádia
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jsem napsal něco o tom, že abych to mohl hrát, musím platit OSA a Intergram, aby jim
mráz prdel roztrhl. A ozval se mi Mikoláš Chadima a vysvětloval mi blahodárný vliv na
nezávislou scénu. On byl fanoušek OSA a tvrdil, že ten algoritmus, podle kterého
rozpočítává OSA peníze, tak je dělaný tak, že víc dostanou ty nezávislý a nekomerční než ty
komerční. Chadima je nekomerční a část příjmů mu zajišťuje OSA.“63
Mikoláš Chadima je podle Janečka oním důvodem, proč velké undergroundové
kapely pod svazem OSA jsou: „Jemu, což mi teda říkal Čuňas, se na začátku devadesátých
let podařilo přesvědčit tyhle androše, kteří vylezli ať už z kriminálů, z podzemí, nebo se
vrátili z emigrací, že je dobrý být v té OSA a budou dostávat peníze. A v té době se ty desky
vydávaly v tisícových možná desetitisícových nákladech. Vznikla spousta vydavatelství,
Globus, Black point a tak dále. Vydávali to v obrovských sériích. Pak to samozřejmě šlo
dolů a androši už jsou zase v podzemí.“64
Jedním ze zásadových androšů je brněnský pořadatel koncertů, vydavatel
undergroundových kapel a provozovatel rádia Draťák Fido. O sporu s ním mluvil
v rozhovoru Vladimír Janeček: „To jsem měl diskusi s Fidem a on řekl: ‚A to je jako
undergroundový rádio, když platíš OSU?‘ Podle mě je potřeba rozlišovat mezi
undergroundovým vysíláním a pirátským vysíláním. On to má striktně: ‚Seš v OSE, máš
tady plot.‘ Podobně to má i to rádio Cyp. No ale to bych nemohl hrát zase tyhle kapely,
který mám rád. Takže to bylo prostě buď, anebo. Zase budu trošku jiný než oni a využil
jsem toho, že si to můžu dovolit. Kdybych si to nemohl dovolit, platit ty poplatky OSE, tak
bych to asi ani nerozjížděl. Kdybych chtěl chytat ryby, tak si musím koupit vercajk a každý
rok platit poplatky, abych mohl chytat a stejně bych prdlajs chytil. Tady prostě platím za
nějaký rádio a ono to běží a dělá mi to radost.“ 65
Vladimír Drápal si myslí, že to nebylo správně, když androši pod OSA vstoupili,
ale snaží se je ospravedlňovat: „Je to každého věc, ale je nutný si uvědomit, že ti lidi třeba
neměli vůbec žádný prachy. Já to teda vůbec neobhajuju a ani na to nemám žádnej názor a
myslím si, že to nebyl správnej krok. Ale snažím se je hájit, protože když třeba takovej
Zajíček byl úplně bezradnej, tak jestli jim slíbili nějaký peníze, který ani nevím, zda
dostávali, nebo jestli dostávaj, tak na to prostě přistoupili. Taky si myslím, že je tam
důležitá osoba toho Kocoura, kterej založil Globus, a kterej to vydával. Mám informaci, že
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třeba toho dvojalba Chadimy se prodalo deset tisíc kusů, přitom je to dneska úplně
neprodejnej titul. By se ho prodalo těžko 300 kusů. Takže tenkrát v tom byly asi velký
peníze, který mohly někomu zamotat hlavu, protože když seš prostě dvacet let někde
v prdeli, a najednou máš kámoše prezidentem a najednou můžeš hrát před třema tisícema
lidma, před tím jsi hrál před třema stovkama, tak asi to není jednoduchý ustát taky.“66
František Stárek se k otázce nechtěl zásadněji vyjadřovat: „To je zrovna
Chadimův vynález. Chadima s tou OSA přišel. To je jejich věc.“67

5.4. Voknoviny v rozhovorech
Do Voknovin přispívají všichni respondenti této práce. František Stárek popsal
své důvody k obnovení média. Tvrdí, že díky Voknovinám se podařilo trochu sjednotit
roztříštěný underground. Vladimír Drápal je však k novinám kritický: „Na druhou stranu
já si myslím, že obnovovat se v takovýhle formě, a jakým způsobem se obnovily, tak to
možná neměly ani. Že to je nevyrovnaný. Je to spíš takové hobby.“68
František Stárek obnovil se svou bývalou partnerkou Evelínou Brozmanovou
Voknoviny především proto, aby pomohl undergroundovému společenství, které zažívalo
svou renezanci: „Já si myslím, že jsem deset let dělal na historii undergroundu, že to mělo
nějakej smysl, protože před těmi deseti lety slovo underground nebylo vůbec známý, bylo
takřka zapomenutý. Teoretici právě pod vlivem devadesátých let, kdy se to rozešlo, tak to
považovali za skončenou věc. Ale tím, že jsem o tom začal psát, a že jsem pro to zbláznil
nějaký další lidi, historiky a odborníky, tak se to začalo zkoumat a mělo to i pro tu
současnost nějakej důsledek. Před deseti lety byl ten underground mnohem více
roztříštěnej. Vydávání Voknovin tomu zas trochu pomohlo, tomu feelingu, že to je
společenství.“69
„Já jsem chodil s holkou, která byla o 30 let mladší než já, čili ona byla v tvojí
generaci. Ona to cejtila taky, že se to společenství zase dává dohromady. Cítili jsme, že je
potřeba to spojení znovu nějak podporovat. Časopis je vždycky o spojení. Jedni se dovědí o
jiných, že někdo něco dělá,“70 dodal Stárek.
Stárek dále uvedl, že vydává svůj čtvrtletník v nákladu 600 kusů: „Samozřejmě,
66

Rozhovor s
Rozhovor s
68
Rozhovor s
69
Rozhovor s
70
Rozhovor s
67

Vladimírem Drápalem uskutečněný dne 10. 4. 2018
Františkem Stárkem uskutečněný dne 25. 4. 2018
Vladimírem Drápalem uskutečněný dne 10. 4. 2018
Františkem Stárkem uskutečněný dne 25. 4. 2018
Františkem Stárkem uskutečněný dne 25. 4. 2018

55

ale teďka to musíme taky prodat. Vrážím do toho sice vlastní prachy, ale do čeho jinýho,
než do toho, čím žiju celej svůj život.“ 71
Voknoviny však nesklízí jen chválu. Jedna z nejdůležitějších postav současného
undergroundu Vladimír Drápal na ně pohlíží velmi kriticky, přestože sám do časopisu
občas přispívá. „Já je vnímám ze dvou hledisek, jednak je tam nějaká ta romantika, že se
obnovilo něco, co bylo tenkrát důležitý a zanechává to stopu, protože většina těch lidí není
internetových. Jsou to důležitý papírový věci, takže to svědectví zůstává jakoby trvalejší.
Na druhou stranu já si myslím, že obnovovat se v takovýhle formě, a jakým způsobem se
obnovily, tak to možná neměly ani. Že to je nevyrovnaný. Je to spíš takové hobby. Já tam
píšu o věcech, který si myslím, že jsou dobrý, zrovna tak ale píšu třeba do UNI, nebo do
nějakých takových jiných časopisů. Tak pro někoho jsou asi hodně důležitý. Nesmíš
ustrnout na jednom místě a ty Voknoviny jsou takový strnulý,“ 72 řekl Drápal v rozhovoru.
Dalším undergroundovým médiem je server Uši a Vítr, který vede Jaroslav Erik
Frič. A sám to nazývá jako deník pro umění, kritiku a život. Články píše především sám
Frič a vyjadřuje se v nich jak k umění, tak k politice. O srovnání serveru Uši a Vítr
s časopisem Voknoviny se pokusil Vladimír Drápal: „Tak já myslím, že okolo toho Erika,
že je třeba, i když teď nechci, aby to znělo nějak blbě, že ten Erik je lídr, je charismatická
osobnost, je hodně chytrej, je velice inteligentní a dává tomu jasnej rámec, kterýho si
vážím, a kterej mě zajímá což jakoby u těch Voknovinách takovej lídr není a nikdy nebyl po
revoluci. Protože před revolucí ten Čuňas samozřejmě nesl to riziko a byl to velkej čin. Za
to, že narušoval tu informační blokádu, tak ho taky zavřeli. Pokud za tím časopisem, nebo
za tím vydavatelstvím, nebo za tou firmou, za tou kapelou je silná osobnost, tak je daleko
jednoduší cejtit se s tím spojenej.“73

5.5 Dějinná úloha undergroundu ve Voknovinách
Tématu úlohy undergroundu v pádu komunistického režimu se zkoumaný vzorek
Voknovin téměř nevěnoval. Pro undergroundové společenství není tato otázka zřejmě
důležitým tématem. Ve čtyřech zkoumaných číslech se objevila jen jediná zmínka, která
potvrzovala propojení undergroundu a pádu komunistického režimu.
Redaktor Rudo Prokop popisuje jasnou spojitost mezi undergroundem a pádem
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komunismu popisuje ve svém článku ve 14. čísle Voknovin. Ten jde tedy ve svém názoru
ještě dál, a na začátku řetězu události vedoucí k pádu komunistického režimu vidí Andy
Warhola: „Kdybych položil řečnickou otázku, který světový umělec XX. století byl pro
společensko-politický vývoj v ČSR nejdůležitější? Správná odpověď by zněla: Andy
Warhol. Vývojový oblouk totiž lze vyklenout takto: Nebýt Andy Warhola, nejsou Velvet
Underground, nebýt Velvetů, nejsou Plastic People of the Universe, nebýt Plastiků, není
Charta 77, nebýt Charty, není Listopad 89.“ 74

5.6. Současný underground ve Voknovinách
Tématům role současné undergroundové subkultury, otázce společného nepřítele,
identity společenství bez Ivana Martina Jirouse či otázce feminismu se věnovalo celkem 18
článků. Z nichž se 13 nacházelo v posledních dvou číslech a 7 přímo v posledním 17. čísle
Voknovin. Na vývoji čísel lze pozorovat postupnou radikalizaci a politizaci. Od kulturních
a vzpomínkových témat čísla 14 se přešlo až k silně politickému číslu 17 s podtitulem
„Republika zákazová.“ Tématem posledních dvou čísel Voknovin je především omezování
svobody současným vedením státu. Je potřeba si uvědomit, že mezi 14. a 17. Číslem
proběhly v České republice dvoje volby. Ve volbách do Poslanecké sněmovny na podzim
2017 zvítězilo hnutí ANO Andreje Babiše. Babiš jako politik stojí za zavedení EET, což je
jedno z témat Voknovin. V lednu 2018 v prezidentské volbě zvítězil Miloš Zeman, který je
v undergroundové

subkultuře

v

nelibosti.

Nejaktivnějším a

zřejmě

nejradikálnějším

redaktorem je Miroslav Marusjak, který podle teorie Stuarta Halla kóduje své zprávy tak,
aby

zakódovaná

informace

byla

snadno

pochopitelná

a

neumožňovala

rozdílnou

interpretaci. Ostře se v úvodnících vyjadřuje i šéfredaktor František Stárek. Je zřejmé, že
do Voknovin píše radikálněji, než jak odpovídal na otázky během rozhovoru. Častým
přispěvatelem Voknovin je i Vladimír Drápal, který přitom patří ke kritikům časopisu.
Drápal se ve svých článcích často věnuje tématu „renesance undergroundu.“

5.6.1 Moderní subkultura
Pojem „renesance undergroundu“ vznikl v rámci samotné subkultury. V knize
Reflexe undergroundu o ní mluvil František Stárek: „Právě tehdy jsme seděli s Lábusem
(Vladimírem Drápalem) a Magorem (Ivanem Martinem Jirousem) ve foyer lounského
divadla a shodli jsme se na tom, že začíná probíhat cosi jako renesance undergroundu.“
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(Kudrna 2016: 30) O renesanci undergroundu se v rozhovoru s Vladimírem Drápalem
v 17. čísle Voknovin zmínil hudebník Miloš Rudolf. Podobně jako respondenti vidí
underground jako alternativu vůči dominantní společnosti: „A jestli dochází k renezanci
v tom našem undergroundu? Je fakt, že i v týhle době je potřeba hlídat nezastupitelnost
subkultury v boji proti masírování tím bezduchým mainstreamem a zhovadilým konzumem,
je fakt, že za poslední roky přibylo pořadatelů undergroundových setkání, je fakt že kapely
nemají nouzi o živé hraní. Zhruba v půli 90. let tomu tak nebylo, fungovala sice řada klubů,
ale že by program plnila hudební tělesa z tohoto ranku…“ 75
Jako důležitou součást současné undergroundové subkultury vidí Rudolf i síť
institucí undergroundu, vytvořenou respondenty této práce: „Renezance undergroundu
tomu v současnosti říkat můžeme. A nemalou zásluhu máš na tom i ty (Vladimír Drápal),
třeba tím, že seš vydavatel nosičů tvůrců týhle subkultury, že díky tobě jsou jejich díla,
produkty nejen zaznamenaný, ale i rozšiřovaný, dostupný. A v neposlední řadě: funkční je i
Underground radio Vladimíra Palivce Janečka, stejně jako Čuňasovy Voknoviny. Jistě je
toho víc, co ten náš underground oživuje a krmí a nenechá ho zřídnout a unavit sama
sebou.“76
V 16. čísle Voknovin se objevil další z příkladů návratu k undergroundu po roce
2000. Informace se zmiňuje v článku Miroslava Marusjaka o hudebníkovi Vladimíru
Smýkalovi: „V mládí tulák po československých luzích, hájích a horách. Od osmdesátých
let šťastný fotr tří dětí a veselý trempík-mánička. Po návštěvě festivalu Krákor v roce 2000
opět návrat do androše.“77
Redaktor Voknovin Václav Svoboda se podobně jako Vladimír Janeček řadí
k lidem, který považují underground za určitý žánr: „Vzhledem k mému věku a okolí, ve
kterém jsem vyrůstal, necítím obsah slova underground jako vy, starší čtenáři Voknovin,
zvláště vy, pro které bylo tohle společenství útočištěm i útěchou v dobách nedávno
minulých. Pro mne underground znamená osobitou hudbu, básně či obrazy, které slovem
underground označili jiní.“78
Ve

Voknovinách

se

dá

vnímat nostalgie současné subkultury.
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zkoumaných číslech se objevují především vzpomínky na doby minulé.

V rámci jednoho

čísla nalezneme prvky nostalgie. Velká část 14. čísla je plná nostalgického vzpomínání na
předrevoluční období, na období vzdoru. Číslo 14 obsahuje například článek o altánku
P.A.J.Z.L. v Ústí nad Orlicí, kde se tehdejší alternativci v 60. letech scházeli, nebo
vzpomínku na projekt Zappa aus Paka, což byl kulturní program počátkem 80. let, či
článek o případu únosu letadla Lubomírem Adamicou a spol., který komunistický režim
využil jako propagandu vůči undergroundu. Známý je například díl 30 případů majora
Zemana nazvaný Mimikry, kde byl tento případ spojen s případem Plastic People. Ve 14.
čísle by se našla ještě další řada případů vzpomínání. Tendenci ke vzpomínání přiznává
v jednom z článků i redaktor Miroslav Marusjak: „Možná jste si zvykli, že se často na
stránkách Voknovin píše o starých pákách undergroundu, o tom, jak začínali za hluboké
totality a jak se jejich muzika, malování, psaní formovalo až do dnešní podoby.“79

5.6.2 Smrt Ivana Martina Jirouse
Zmínka o významnosti Jirousovi smrti se ve zkoumaném vzorku Voknovin
objevila jen jedna. Bylo to v rozhovoru s jedním z respondentů této práce s Jaroslavem
Erikem Fričem: „Magoři vymírají, a to je jedno z neštěstí českého národa,“80 komentoval
situaci po smrti Frič v rozhovoru s Miroslavem Marusjakem v 16. čísle Voknovin. Frič
zároveň přiznal, že připravuje knihu o Jirousovi. Načež vyslovil Marusjak obavu, zda
nebude „přemagorováno.“ „Ne, není, a nikdy nebude. Naopak Magora bude stále málo, a
stále bohužel méně a méně. Toho se obávám mnohem spíš,“ 81 odpověděl Frič.

5.6.3 Společný nepřítel?
Analýza Voknovin ukázala, že téma „společného nepřítele“ je zásadní
součástí obsahu jednotlivých čísel. Zvláště poslední dvě zkoumaná čísla Voknovin jsou
vyloženě zaměřená na současné omezování svobody. Obě obsahují právnické rady
pořadatelům koncertů Hany Marvanové, o kterých v rozhovoru mluvil František Stárek.
Navíc se ukázalo, že v osobním kontaktu jsou aktéři undergroundu mírnější než ve psaném
projevu pro konkrétní publikum.
Hana Marvanová, která se dá sama považovat za političku, jelikož v komunálních
79
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volbách kandiduje do pražského zastupitelstva, se ve Voknovinách věnovala otázce rušení
nočního klidu: „Termín noční klid není zákonem konkrétně vymezen, je pouze stanoveno,
že hluk z veřejné produkce hudby (například koncert, taneční zábava) nesmí překročit
hygienické limity upravené nařízením vlády. Splnění této povinnosti musí zajistit pořadatel
nebo provozovatel veřejné produkce hudby.“ 82
V dalším čísle čtenářům vysvětlovala pravidla ohledně podávání a prodeje
alkoholu na koncertech: „Pokud bychom to shrnuli, při pořádání koncertu lze prodávat
alkohol, konkrétně pivo, víno a medovinu bez problému, jedná-li se o příležitostný prodej
někým, kdo prodej alkoholu nemá jako podnikání.“ 83
Jaroslav Erik Frič zatím nevidí důvod k návratu k praktikám předrevolučního
undergroundu, přesto naznačil obavu, že k tomu jednou znovu dojde. „Ne, nebudu pořádat
narozeninové oslavy, když mohu dělat koncerty a festivaly. Ne, nebudu vydávat
samizdatově, když mohu dle zákona vydávat oficiálně a vše, co chci a mohu. Na samizdat
je čas. Uvidíme, jak dlouho,“ řekl to v rozhovoru s Miroslavem Marusjakem v 16. čísle
Voknovin.
Zřejmě nejradikálnějším článkem ve zkoumaném vzorku Voknovin je úvodník
Martina Sumerauera 17. čísla „Republika zákazová“. Obsahuje takové věty jako: „Po
policejních hodinách, kdy po překročení desáté o pár minut naši práskačtí spoluobčané
volají fízly.“ Nebo: „Za naprosto největší debilitu ze všech však považuji před necelým
rokem schválený protikuřácký zákon, který vyhnal všechny kuřáky z hospod ven na ulici.“
„Jenže s tím spokojen nejsem, a všichni ti, kteří myslí jako já volnomyšlenkářsky a
svobodně, nemůžou být.“ „Podstatnější pro mě však je, že tento zákon naprosto narušuje
svobodu podnikání.“ „Proto si myslím, že veškeré tyto zákazy jsou pouze buzerací ze
strany mocných, řiťolezectví do Bruselu.“ „Proto vás všechny vyzývám, serte na to,
zakládejte soukromé kluby, kde budete rozdávat klubové karty.“ 84 Vyznění takovýchto
článků je snadno interpretovatelné. Dekódování zakódovaných významů proto není pro
čtenáře obtížné.
Tématu zákazu kouření v restauracích se ve stejném čísle věnuje i Miroslav
Marusjak. Zákaz kouření přirovnává k předrevolučnímu zákazu svobodného cestování:
„Za bolševika jsme nemohli svobodně cestovat, teď nemůžeme svobodně kouřit. Je řada
82
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zásadnějších témat, ale nezačíná tímto omezováním jen další utahování šroubů?“85
Často zmiňovaným aspektem dominantní kultury je EET. Evidence tržeb společně
s OSA jsou v rozhovoru s pořadatelem festivalu Litoměřický kořen Michalem Hanzalem
v 17. čísle Voknovin pokládány za jedny z největších překážek pořádání festivalů:
„Myslím, že do budoucna bude jedním z větších problémů EET a nechuť stánkařů účastnit
se středně velkých festivalů. Dalším problémem jsou neustále rostoucí poplatky pro
OSA.“86
V úvodníku prosincového 15. čísla Voknovin byl Stárek oproti rozhovoru ve
svých výrocích mnohem radikálnější. Úvodník se týkal zásahu policie na Skalákově
mlýně. Stárek vyslovil obavy, že směřujeme k nesvobodě: „To jsou znaky, které
nepochybně ukazují na úbytek svobody, přitom netvrdím, že jsme už v totalitě, ale vektor
směřování společnosti se povážlivě k takovému cíli naklání. Mainstreamová společnost to
nechce vidět, anebo jí to ani nevadí. Všeobecné utahování šroubů pociťujeme především
my, kteří žijeme dobrovolně na okraji společnosti. Máničky, androši, pankáči a tak dál, na
nás trénují užívání prostředků, kterými jsou vybaveny. A to proto, že jsme pro ně měkkým
cílem, pochopitelně neočekávají, že by se nám dostalo nějaké významnější politické, právní
či společenské podpory od institucí, které jsou k tomu určené. Stručně řečeno, je to zase
tady, stát nám zase leze do ložnice. A my se proti tomu musíme bránit. Jestliže společenský
mainstream deklaruje, že nemá zájem o svobodu, musíme my zaujmout kruhovou obranu,
abychom alespoň ten náš androšský plácek udrželi svobodný. Jestli si to takhle lid vybral,
tak ať to má, ale bez nás. Už jednou jsme dokázali svobodně žít v nesvobodné zemi, nejsme
ani překvapení, ani vyjukaní a neposereme se z toho ani tentokrát. Solidarita byla, je a
bude účinnou zbraní – co udělají jednomu z nás, jakoby udělali nám všem.“87
Vladimíru Drápalovi odpovídal ve 14. čísle Voknovin hudebník Jiří Větrovský na
otázku, zda-li se dnes může nadále mluvit o undergroundu. Větrovský zmiňoval zhoršující
se podmínky, které ohrožují volný život: „Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, jak se mi
stát snaží stále víc a víc zasahovat do života. Totalita byla jasná, ale demokracie, zatím
pořád to nejlepší, co funguje, má v poslední době tendence náš život korigovat. Šrouby se
utahují a asi až budoucnost ukáže, jestli to parlamentní demokracii zachránilo, nebo
zabilo. Underground v tomhle mém pohledu žije a já ho vidím jako nutnou součást našich
85
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životů.“88
V době vznikání této práce se Drápal rozhodl opustit místo ředitele lounského
divadla. Jako jeden z hlavních důvodů uvedl, že nedokáže být loajální státní zaměstnanec,
v době vlády Miloše Zemana a Andreje Babiše. Avizovaný odchod však vyvolal u
veřejnosti značnou reakci.89 Například v 17. čísle Voknovin píše Václav Svoboda: „Není
důvod obávat se o jeho další budoucnost, bude dělat opět to, co ho bude bavit. Obávám se
však o nás všechny ostatní. Jaké si volíme zástupce a reprezentanty. Jak nakládáme se lží a
pravdou, jak často nazýváme zbabělost rozumem.“ 90

5.6.4 Otázka feminismu v undergroundu
Otázka feminismu byla do výzkumu současného undergroundu zařazena až
v průběhu, proto chybí vyjádření respondentů. Data jsem tak sbíral jen z literatury a
z Voknovin, které se tématu feminismu značně věnovaly v 16. čísle. Každopádně i z toho
mála vyplývá, že feminismus nepatřil mezi témata, kterými by se underground významněji
zabýval. Naopak například v některých narážkách Františka Stárka ve Voknovinách lze
cítit částečně pohrdání těmito tématy.
Přestože Charta 77 společně s undergroundem bojovala za osobní a občanské
svobody, je zajímavé, že se chartisté vyhýbali tématu feminismu a rovnocennosti mezi
muži a ženami. Například disidentka Silvestra Chnápková popsala v knize Bytová revolta,
jací byli muži z Charty šovinisté: „Chlapi jsou většinou macha. V Chartě to bylo hodně
vidět. Muži byli hodně chlapsky ješitní a ta jejich ješitnost spočívala v tom, že ženská přece
nemůže dělat chlapské práce. Nejspíš to, že ženská má být u plotny, u žehličky a u dětí, do
nich vložili rodiče. A hodně chartistek má taky hodně dětí.“ (Linková 2017: 58)
Otázky feminismu se dotkl v úvodníku 16. čísla Voknovin František Stárek
v rozhovoru s Renatou Malou. Otázka směřovala k hnutí „metoo“. „Já si myslím, že ty
holky, většinou herečky, si v dnešním světě trochu vymýšlej, aby byly viditelné. I špatná
reklama je pro ně dobrá reklama. Roky se nechaly plácat po prdeli a neslo jim to prachy a
teď to udávaj a zase jim to nese prachy,“ odpověděla Malá. Další otázka směřovala, zda
nechtěla někdy Malá vstoupit do nějakého ženského hnutí: „Ne, ne, ne, já spíš do
chlapskýho. To já si myslím, že kdyby se to stalo dneska mně, tak se budu bránit sama za
88
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sebe. Protože si myslím, že dneska už to jde. Sama za sebe určitě. Ale že bych se nějak
organizovala, ne. Nejsem žádná feministka.“ 91
Otázkou feminismu v undergroundu se v 16. čísle Voknovin zabýval i Mirek
Vodrážka: „Ve své knize připomínám, jak jsem v roce 1979 přišel do Navrátilky za Věrou
Jirousovou, kdy byla mluvčí Charty 77 Zdena Tominová, a Věra mi vyprávěla, jak u ní byla
Zdena a že na základě kritiky mužů v disentu došly k tomu, že budou muset založit Chartu
žen. Samozřejmě, že to myslely ironicky, ale mně se to úžasně líbilo, jak subverzní
feministická metafora doby.“92
„Samotný underground je subkulturou okraje, takže by měl být citlivý i k okraji
okrajů. Byla to právě Věra Jirousová, která na počátku devadesátých let začala objevovat
v rámci své kunsthistorické profese feminismus. Například pro odborný časopis Výtvarné
umění připravila rozsáhlou anketu, zdali existuje ženské umění,“ popisoval dál Vodrážka
zárodky feminismu v undergroundu.93
Vodrážka dále v rozhovoru obviní samotného Stárka z antifeminismu. Stárek totiž
uvedl, že existoval Svaz žen, který sloužil jako odkladiště manželek komunistických
pohlavárů: „To je nevědomě antifeministický argument. Pokud jde o ženy, najednou
používáme dvojí metr, jako by tehdejší Československý svaz žen měl něco společného
s politickým svobodným hnutím za práva žen.“ 94
5.7. Voknoviny a sebereflexe
Vlastní sebereflexy Voknovin provedl v 16. čísle Voknovin redaktor Miroslav
Marusjak. V několika větách shrnul témata Voknovin a na závěr vyslovil obavu, že se
čtvrtletník stane podobně jako předrevoluční Vokno samizdatem: „Voknoviny se rodily
v určitých porodních bolestech a měly spoustu různých dětských nemocí. Něco se podařilo
vychytat, s něčím se neustále bojuje. Některá čísla byla povedená, některá méně. Pestrá
rozmanitost témat zahrnuje reportáže z akcí, medailony kapel, autorů a jiných umělců,
recenze a upoutávky na nové knihy a CD, vzpomínky osobností undergroundu, pozvánky na
festivaly a klubové večery, úvahy, převzaté články z historie – dřevních dob Vokna.
Časopis se distribuuje osobně na různých festivalech, akcích, ve spřátelených klubech a
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hospodách. Po zavedení EET se Voknoviny stávají samizdatem. Vracíme se ke kořenům," 95
napsal v 16. čísle Voknovin Miroslav Marusjak.

Závěr
Současný underground lze označit za alternativní subkulturu vycházející z tradice
předrevolučního

undergroundu.

Jednotliví aktéři se odvolávají na Jirousovu definici

undergroundového společenství ze „Zprávy o třetím českém hudebním obrození“, kdy
Martin Jirous termín „subkultura“ používá a mluví o něm jako o „hnutí, které vytváří
stranou zavedené společnosti vlastní svébytný svět s jiným vnitřním nábojem, jinou
estetikou a v důsledku i jinou etikou.“ Tato definice byla podobná definici Dicka Hebdige
z birminghamské školy, který mluví o subkultuře jako o „skupině lidí, která sdílenými
hodnotami, životním stylem, normami, vzorci chování, jazykem, vnějšími symboly si vytváří
svůj osobitý svět, který se vyděluje z kultury většinové společnosti.“ (Daniel 2016: 37)
Z jednotlivých rozhovorů a článků ve Voknovinách vyplývá, že přestože se aktéři
odvolávají na předrevoluční společenství, zabývají se tématy většinové společnosti (EET,
prezident Miloš Zeman či premiér Andrej Babiš). Jednotliví aktéři hovoří o roli
undergroundu jako o vymezení se vůči establishmentu a mainstreamu. Establishment pro
ně není představován politickou mocí, ale konzumem či kulturou a vkusem dominantní
společnosti. Underground si vytváří své vlastní struktury, které jsou reprezentovány
současnými Voknovinami,

Underground

radiem,

či vydavatelstvím Guerilla records.

Underground představuje své vlastní společenství jako nezávislé na dominantní kultuře.
Přesto

se dnešní underground

rozchází s teoriemi subkultur.

Nejsou spikleneckým

kolektivem, ale zapadají do rámců dominantní společnosti. Dnešní underground spadá
spíše do teorie postsubkultury Davida Muggletona, která hovoří o „kopii bez originálu.“
(Daniel 2016: 25) Členové undergroundu budují svojí subkulturní identitu tím, že se
navenek vymezují vůči dominantní společnosti.
Underground je podle respondentů tvořen dvěma skupinami lidí. Zaprvé jsou to
mladí lidé, a zadruhé jsou to členové předrevoluční undergroundové komunity. Ta se po
revoluci rozpadla a část komunity se stala součástí dominantní společnosti. Po roce 2000
však podle jednotlivých aktérů a Voknovin nastala „renezance undergroundu“, protože
jednotliví aktéři nedokázali v rámci dominantního společenství vnitřně fungovat. Současný
underground se tak vymyká raným teoriím birminghamské školy, podle kterých většina
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subkultur byla tvořena mladými lidmi. Současný underground tvoří lidé různých generací,
převážně lidé starší padesáti let, kteří zažili předrevoluční společenství.
Současné společenství se nedokáže shodnout na společném nepříteli, jak tomu
bylo v době, kdy byl underground spjat s Chartou 77. V rozhovorech převládal názor, že
společný nepřítel není potřeba. Naopak ve Voknovinách silně rezonovala současná
politická situace spjatá s prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem
a s konkrétními kroky jako zavedení EET, či zákaz kouření v restauracích. Undergroundu
rovněž chybí sjednocující osobnost, jako býval Ivan Jirous. Underground je navíc názorově
značně roztříštěn. Projevuje se to například v otázce zastupování kapel Ochranným svazem
autorským. Pro část společenství je to nepřekročitelná hranice, a další část reprezentována
nejslavnějšími undergroundovými kapelami jako je The Plastic People of the Universe či
DG307 se nechávají svazem zastupovat.
Vedlejší výzkumná otázka se týkala reflexe členů subkultury k roli undergroundu
v pádu komunistického režimu. Mezi respondenty převládal názor, že role undergroundu
byla důležitá především v tom, že se díky němu sjednotila protikomunistická opozice
v rámci Charty 77, ve které tvořil underground podstatnou část. To, že underground přispěl
k sjednocení opozice, přiznává i Ondřej Daniel. Tezi o „mýtu underground“ tak členové
subkultury nijak nevyvrátili. Důležitá byla podle respondentů i role jednotlivých osob.
Nikdo

z respondentů netvrdil,

že by underground

vyloženě zapříčinil pád režimu.

Naznačeno to bylo akorát v jednom článku ve Voknovinách: „Kdybych položil řečnickou
otázku, který světový umělec XX. století byl pro společensko-politický vývoj v ČSR
nejdůležitější? Správná odpověď by zněla: Andy Warhol. Vývojový oblouk totiž lze
vyklenout takto: Nebýt Andy Warhola, nejsou The Velvet Underground, nebýt Velvetů,
nejsou Plastic People of the Universe, nebýt Plastiků, není Charta 77, nebýt Charty, není
Listopad 89.“96
Z obsahové analýzy Voknovin vyplynulo časté zakódování tendenčních významů
tak, aby zakódovaná informace byla snadno pochopitelná a neumožňovala rozdílnou
interpretaci. Na zkoumaných vývoji čísel lze vypozorovat postupnou radikalizaci a
politizaci Voknovin. Od kulturních a vzpomínkových témat čísla 14 se přešlo až k silně
politickému číslu 17 s podtitulem „Republika zákazová.“ Tématem posledních dvou čísel
Voknovin je především omezování svobody současným vedením státu. Je potřeba si
96

PROKOP, Rudo, LIDSKÝ PORT RÉT , Voknoviny, 2017. XIV(20).

65

uvědomit, že mezi 14. a 17. Číslem proběhly v České republice dvoje volby. Ve volbách
do Poslanecké sněmovny na podzim 2017 zvítězilo hnutí ANO Andreje Babiše. Babiš jako
politik stojí za zavedení EET, což je jedno z témat Voknovin. V lednu 2018 v prezidentské
volbě zvítězil Miloš Zeman, který je v undergroundové subkultuře v nelibosti. Role
Voknovin

se

z rozhovorů

ukázala

jako

ambivalentní.

Vydává

se

minimálně

v dvojnásobném nákladu, než se vydávalo předrevoluční Vokno, a jsou snadno a legálně
dostupné na jednotlivých koncertech či v kamenných obchodech a jistým způsobem
subkulturu sjednocují a jsou kmenovým médiem společenství, přesto například Vladimír
Drápal, častý přispěvatel Voknovin, roli časopisu kritizuje: „Já je vnímám ze dvou
hledisek, jednak je tam nějaká ta romantika, že se obnovilo něco, co bylo tenkrát důležitý a
zanechává to stopu, protože většina těch lidí není internetových. Jsou to důležitý papírový
věci, takže to svědectví zůstává jakoby trvalejší. Na druhou stranu já si myslím, že
obnovovat se v takovýhle formě, a jakým způsobem se obnovily, tak to možná neměly ani.
Že to je nevyrovnaný. Je to spíš takové hobby. Já tam píšu o věcech, který si myslím, že
jsou dobrý, zrovna tak ale píšu třeba do UNI, nebo do nějakých takových jiných časopisů.
Tak pro někoho jsou asi hodně důležitý. Nesmíš ustrnout na jednom místě a ty Voknoviny
jsou takový strnulý.“97

Summary
Interviews and articles that appear in Voknoviny make it clear that even though
the actors refer to the pre-revolution community, they are concerned with topis hotly
debated in the dominant society (EET, President Milos Zeman or Prime Minister Andrej
Babis). According to the interviewees, the underground defines itself as an opposition to
the establishment and the mainstream. In their eyes, the establishment is not grounded in
political power; rather, it is grounded in consumerism and in the culture and the taste of the
dominant society. The underground creates its own structures, represented by the
contemporary Voknoviny, the Underground Radio, or the Guerilla Records label. The
underground carves its own community, independent of the dominant culture. Despite all
that, today’s underground defies subculture theories; rather, it is more readily covered by
the post-culture theory.
The current community can’t agree on the common enemy,

unlike its

predeccessor connected with Charter 77. The interviews show a predominant belief that a
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common enemy is not needed anymore. On the other hand, Voknoviny strongly opposes
the current political situation associated with President Milos Zeman and Prime Minister
Andrei Babis and with policies such as the introduction of the EET (Electronic records of
sales) or the ban on smoking in restaurants. The underground also lacks a unifying
personality, such as the Ivan Martin Jirous. The underground is also considerably
fragmented.
The secondary research question is concerned with the reflection of subculture
members on the role of the underground in the fall of the communist regime. The majority
of respondents believe the underground played a major role in the revolution, uniting the
anti-Communist opposition under Charter 77. None of the respondents claimed that the
underground, on its own, could have caused the fall of the régime.
Content analysis of Voknoviny revealed

biased interpretaion often encoded into

the texts, turning them into chunks of information that are easy to understand and do not
allow for a different interpretation. The role of Voknoviny turned out to be an ambivalent
one in the interviews. Although Voknoviny have a larger readership than the
revolution Vokno, they also get criticized in the subculture.
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Současná verze časopisu Voknoviny má kořeny v předrevolučním samizdatovém časopisu Vokno, které vycházelo již od
roku 1979 a v jeho informačně-servisní verzi Voknovinách, které vycházely v letech 1987 až 1990. Všechny tyto verze jsou
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zůstal František Stárek. Výkonnou šéfredaktorkou se však stala Evelína Brozmanov. Voknoviny se zabývají undergroudovou
scénou, píše se tu o koncertech, kapelách, vernisážích či spisovatelích. Hlavní motivací nyní už není rezistence, mnohem spíš
současné Voknoviny čerpají z nostalgie a jakoby se zasekly v časové smyčce, uzavřené kapitole dějin. Přiživují mýtus
underground, o kterém napsal Ondřej Daniel ve sborníku Kultura svépomoci: „Idea společného svržení komunismu, byla
vtělena do oficiální politiky dějin. Založení Charty 77 získalo v rámci budování demokratické image nového státu pozici
zakládajícího mýtu o svržení komunistického režimu. A pochopitelně pozice undergroundu v tomto vyprávění byla
nezastupitelná. Příslušníci této subkultury, kteří byli ještě nedávno nahlíženi jako devianti a výstředníci, se stali národními
hrdiny.“ Underground po revoluci ztratil svého nepřítele a musel si vyvinout novou identitu, která by se teď dala nazvat už
jen klasickou subkulturou bez zásadnějšího politického vymezení.
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Tato studie se chce na základě hloubkových rozhovorů s informátory, tedy představiteli undergroundu a s tvůrci současných
Voknovin, a obsahové analýzy nové verze časopisu Voknoviny kriticky zabývat mýtem undergroundu. Dále se chce zaměřit
na pojmenování současné undergroundové scény a jejího vlivu na hudební i politickou scénu. Mým cílem je sepsat zprávu o
současném undergroundu . Hlavní výzkumnou otázkou této práce bude: Jaká byla funkce undergroundu po roce 1989, kdy
ztratil nepřítele v podobě komunistického režimu? Má hypotéza zní: Underground v současné době již nepředstavuje
politické hnutí. Jde o konkrétní subkulturu, která má svů j specifický styl umění. Je to z velké části komunita lidí, kteří
nostalgicky vzpomínají na období odporu vůči komunismu.
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou charakteristikou jejich
obsahu):
1. Historický kontext
1.1 Proces s plastiky a vznik Charty77
1.2 Vokno a František Stárek
1.3. Undeground 80. let
1.4. Voknoviny 1987-1990
1.5. Porevoluční undergroundová scéna
1.6. František Stárek a vývoj kolem Voknovin
1.7. Voknoviny 2011-2017
2. Revolta stylem – teorie subkultury
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2.1 Subkultura dnes – post-subkulturální teorie
3. Mýtus undergroundu
3.1 Význam současné undergroundové scény
3.2 Nová vlna undergroundu
3.3 Současný underground a politika
3.4 Vlastní reflexe undergroundu
3.5. Zobrazení mýtu undergroundu v současných Voknovinách
Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období):
Voknoviny (současné) 2011-2017
Rozhovory bych chtěl vést s těmito lidmi:
Vokno a Voknoviny (1977-1990): František Stárek, Miroslav Skalický, Karel Havelka a Milan Frič
Současné Voknoviny: Evelína Brozmanová, Vladimír Janeček, Vladimír Jaromír Horák, Miroslav Marusjak, a
Martin Šumák
Pro pohled z vnější: Mikoláš Chadima, Jaroslav Erik Frič a Vladimír Drápal Lábus
Metody (techniky) zpracování materiálu:
Polostrukturované hloubkové rozhovory s dobovými aktéry, které budou analyzovány pomocí metody zakotvené teorie.
Tvůrci mohou mít tendenci svou tvorbu idealizovat. Aby bylo v práci dosaženo co nejkomplexnějšího obrazu o současném
undergroundu, teorii zkonstruovanou z výsledků rozhovorů doplní obsahová analýza současných Voknovin.
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů je nutné uvést
stručnou anotaci na 2-5 řádků):
BOLTON, Jonathan. Worlds of dissent: Charter 77, the Plastic People of the Universe, and Czech culture under
communism. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2012. ISBN 978 -0-674-06438-6. – Bolton se ve své knize
zabývá historií undergroundu a jejího vlivu na Chartu 77. Za zásadní moment spojení světa disentu a undergroundu považuje
setkání Havla s Jirousem v roce 1976.
DANIEL, Ondřej. Kultura svépomocí: ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního
státního socialismu a postsocialismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. ISBN 978-80-7308-706-7. Publikace je věnována fenoménu DIY (Do-It-Yourself) v prostředí českých subkultur v období bezprostředně
předcházejícím i provázejícím socioekonomickou a politickou transformaci přelomu osmdesátých a devadesátých let 20.
století
CHADIMA, Mikoláš. Alternativa I: od rekvalifikací k "nové" vlně se starým obsahem : (svědectví o českém rocku
sedmdesátých let). Praha: Galén, 2015. Olivovníky. ISBN 978-80-7492-203-9.- Kniha hudebníka Mikoláše Chadimy
ALTERNATIVA se stala jedním z nejvýznamnějších svědectví o českém rocku sedmdesátých let. Chadima ve své knize
popisuje, jak stát v různých vlnách likvidoval alternativní hudební scénu a pomáhal tak rozšíření undergroundové scény.
KOLÁŘ, Pavel a Michal PULLMANN. Co byla normalizace?: studie o pozdním socialismu. Praha: NLN,
Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN 978-80-87912-62-1. - Soubor studií Co byla normalizace? se snaží vylíčit
pozdně socialistickou společnost v její rozmanitosti, neomezuje se jen na politické špičky nebo opozici. Autoři zachycují
pestrou škálu postojů, které se vzpírají jednoznačnému dělení na viníky a oběti.
OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám "normalizace". Praha: Maxdorf, 1994.
Historia nova, sv. 6. ISBN 80-85800-12-8. ISSN 1969-1989.– Jedna z vědeckých historiografií, která se zabývá mýtem
underground. Underground označuje za hudební scénu bez politické minulosti, která byla do disentu dotlačena
institucionálně.
PULLMANN, Michal. Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Scriptorium,
2011. ISBN 978-80-87271-31-5. - Studie se zabývá dynamikou přestavby v Československu 1985–1989. Představuje jednak
první přehled dějin československé přestavby, jednak analyzuje předpoklady pozdějšího zhroucení diktatury.
VODRÁŽKA, Mirek. DeCivilizace: výbor esejů z let 1990-2007 na téma undergroundu, chaosu, feminismu a
transgenderu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2007. ISBN 978-80-86818-46-7. - Kniha je výborem esejů z let 1990 2007 na téma undergroundu, chaosu, feminismu a transgenderu. V esejích o undergroundu popisuje funkci časopisu Vokno,
kde se podle něj objevovaly i četné polemiky týkající se vlastní identity.
YURCHAK, Alexei. Everything was forever, until it was no more: the last Soviet generation. Princeton, N.J.:
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Princeton University Press, c2006. In-formati on series. ISBN 0-691-12117-6. – kniha se zabývá rozpadem sovětského
bloku. Ten přišel pro obyvatele nečekaně. Lidem byla líčena slavná budoucnost komunistického režimu, který náhle skončil.
Kniha popisuje neoficiální subkultury v komunistických režimech.

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly k tématu
obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let)
Andrea Šulcová: Podoby české undergroundové scény Praha, 2014
Dostupné: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/119428/?lang=cs Bakalářská diplomová práce, Univerzita Karlova,
vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Tereza Slámová: Český underground dubuffetovskýma očima, Brno 2012
Dostupné: https://is.muni.cz/th/361727/ff_b/finalni_verze.pdf Bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita.
Vedoucí práce: doc. Mgr. Rostislav Niederle, PhD.
Datum / Podpis studenta/ky
………………………
TUTO ČÁST VYPLŇUJ E PEDAGOG/PEDAGOŽKA:
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:
Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:
Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá mému oborovému
zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.
Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce.
………………………
Datum / Podpis pedagožky/pedagoga

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU
UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM
PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ
KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE.

TEZE NA IKSŽ SCHVALUJE VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY.
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