
Posudek diplomové práce Gabriely Romanové: 

„Sado-Maso 1983-1986. Historie a článková bibliografie samizdatového časopisu“ 

 

Práce je rozdělena do čtyř poměrně samostatných, průběžně nepaginovaných částí: 1/ vlastní 

studie o konkrétním samizdatovém periodiku (s. 7-57), 2/ článková bibliografie, k níž jsou 

připojeny autorský a předmětový rejstřík (s. 2-40), 3/ záznam tří rozhovorů s pořadateli a 

spolupracovníky diskutovaného samizdatového periodika (s. 47-64), 4/ komentovaná edice 

jednoho „programového textu“ Egona Bondyho, jenž byl v tomto periodiku zveřejněn; k té 

jsou připojeny ještě dva další rozhovory s pamětníky, které pomáhají ozřejmit souvislosti 

tohoto textu (s.65-89). 

 

Práce je rozvržena přehledně a co se formálních náležitostí týče, nechybí jí nic důležitého. Je 

vybavena přehledným obsahem, bibliografií (diplomantka v bibliografii cituje základní 

odbornou literaturu týkající se zvoleného tématu, nic podstatného neopomíjí) i obrazovou 

přílohou a v úhrnu je možno konstatovat, že je dobrým příspěvkem k dalšímu poznání 

samizdatových aktivit 70. a 80. let v normalizačním Československu. Toto konstatování však 

neznamená, že práce není co vytknout. Začněme od částí, které jsou celkem bezproblémové. 

Východisko k jakékoli analýze se samozřejmě nachází ve shromáždění faktů, v jejich utřídění 

a popsání: tohoto úkolu se diplomantka zhostila celkem bez obtíží. Článková bibliografie je 

sestavena podle metodiky uplatňované v obdobných soupisech např. na stránkách čísel 

Kritického sborníku, je přehledná, dobře použitelná. Diplomantce se podařilo dešifrovat řadu 

pseudonymů za pomoci již publikovaných prací a nově též ve spolupráci s vydavatelem 

samizdatového periodika Sado-Maso Lubomírem Drožděm a dále se dvěma tehdejšími 

přispěvateli. Takto sestavenou, rejstříky opatřenou bibliografii by po drobnějších upřesněních 

bylo možno doporučit k publikaci, byť by bylo v případě této publikace zřejmě dosti kýžené, 

kdyby tato bibliografie byla rozšířena též o materiál ze dvou dalších samizdatových periodik 

od stejného vydavatele a redaktora v jedné osobě, která časově periodikum Sado-Maso 

předcházela, ale v jádře s ním tvoří jeden celek. 

Rovněž třetí a čtvrtá část diplomové práce přináší cenný materiál: pět sem zařazených 

rozhovorů diplomantky s pamětníky mnoho osvětluje a místy se týká i širších souvislostí 

samizdatového vydávání zejména v tzv. undergroundovém okruhu 80. let. Poněkud 

diskutabilní je zde snad až příliš velká pozornost, jakou diplomantka věnovala textu Egona 

Bondyho „Zaplaťpánbů za underground“, neboť ten zřejmě není tím, zač jej diplomantka má, 

totiž teoretickou formulací ideově-estetických stanovisek, příznačných pro samotného 

vydavatele a pořadatele diskutovaného periodika: tento text totiž byl vydán až v posledním 

čísle samizdatového časopisu, vlastně „na objednávku“ vydavatelovu a navíc prakticky ve 

stejné době vydal Egon Bondy několik dalších, obdobně polemicky vyhrocených textů na 

stránkách známějších samizdatových časopisů Vokno a Revolver Revue, takže jeho vskutku 

objektivní interpretace by byla možná jen s přihlédnutím k těmto dalším textům. Nicméně 

alespoň vzhledem k tomu, že text nikdy nikde jinde nevyšel, že jeho rukopis je zřejmě ztracen 

a že v jistém ohledu opravdu vyjadřuje jistý vývoj v reflexi undergroundové kultury a 

literatury, a to i ve vztahu k periodiku Sado-Maso, lze přítomnost celého tohoto bloku 

v diplomové práci koncedovat.  

Nejvíce problémů nacházím v první části diplomové práce, tj. v samotné teoretické části, ve 

studii, v níž diplomantka téma zvolené téma popisuje, charakterizuje a hodnotí. 

V podkapitolách věnovaných struktuře periodika, jeho nákladu, technice, jíž bylo 

zhotovováno, jeho distribuci a dále též osobnosti vydavatelově, jeho záměrům, jeho 

předchozím vydavatelským aktivitám a jeho postavení ve spektru samizdatových vydavatelů 

v 70. a 80. letech, je převážně faktografie a nic podstatného zde nechybí. Problematičtější je 

podkapitola nadepsaná „Literární hodnota a struktura článků v S-M“, kde je nejen řada míst 



formulačně vágních a občas spíše zavádějících, ale navíc se celek tohoto pojednání poněkud 

míjí se analyzovaným předmětem: jen těžko lze hovořit o specifické literární hodnotě textů 

v periodiku, které mělo spíše publicistický charakter a literární texty v pravém slova smyslu 

byly do něho většinou přejímány odjinud. Dosti nadbytečná je kapitola nadepsaná „Ilustrace a 

obálky“: diplomantka zde věnuje zbytečně mnoho pozornosti záležitosti, která je vůči 

literárnímu obsahu samizdatového periodika sekundárního až terciálního významu (a bohužel 

by toto zřejmě platilo i v případě, kdyby tématem diplomové práce bylo samotné typografické 

ztvárnění výtvarný doprovod diskutovaného samizdatu: jde vesměs sice o zajímavé, ale 

nepochybně jen amatérské koláže či fotografie, jaké byly v samizdatové produkci 80. let 

běžně využívány). A z této kapitoly pak podkapitola nazvaná „Ilustrace a ‚pravdivý tvůrčí 

princip´“ je pak zřejmě nejproblematičtější částí práce a s meritem věci se míjí dosti značně. 

Diplomantka sice adekvátně enumeruje témata (literární, hudební, výtvarná), která se 

v samizdatovém periodiku nejčastěji objevovala, tak např. surrealistická literatura, literatura 

„romantického vzdoru“, texty Máchovy, Kafkovy, Havlovy, Bondyho, dále punk-rock, 

ekologie, zen-buddhismus a některé soudobé výtvarné trendy, avšak místo aby poukázala na 

to, že samizdatový vydavatel přistupoval k těmto oblastem svého zájmu právě spíše jen jako 

k materiálu, z něhož vytvářel onu tolik pozoruhodnou literárně-výtvarnou koláž, za niž je 

celek osmi čísel samizdatového časopisu Sado-Maso možno považovat, místo aby vystihla 

onu pro vydavatele tak příznačnou směs ironie a vážnosti, jíž je ozvláštněna celá jeho 

vydavatelská aktivita (stačí snad připomenout nejen jméno diskutovaného periodika, případně 

periodik, jež vydával Drožď dříve – „Jen pro blázny“ a „Opium pro lid“), diplomantka se 

vážně zaobírá jednotlivými v periodiku zastoupenými díly a autory a snaží se mezi nimi najít 

nějakou „vnitřní souvislost“ a na ní pak konstituovat jakýsi „invariant“ písemnictví periodika 

Sado-Maso, potažmo undergroundové literatury 80. let vůbec. 

Místo této v jádře zbytečné odbočky postrádám v diplomové práci alespoň dvě jiné věci: 

1/ Srovnání periodika Sado-Maso (a případně oněch dalších dvou Drožďových 

samizdatových časopisů) s obdobně koncipovanými samizdatovými periodiky, která stejně 

jako v Drožďově případě bylá a/ záležitostmi jednoho či maximálně dvou pořadatelů, b/ 

vznikala přibližně ve stejné době a přibližně ve stejném kulturním okruhu, tj. 

v undergroundovém společenství 80. let. Mám na mysli např. Váhy, Horizont, Mene Tekel 

Fares, Sklepník, Západočeskej průser, Severomoravskou pasivitu, PAKO či Slovo. Některé 

z nich diplomantka sice připomíná, ale jen zcela na okraj – a právě srovnání s těmito 

samizdaty by zřejmě nejlépe pomohlo ozřejmit význam a roli periodik, které vydával Drožď. 

V komentáři, který by případně provázel publikaci článkové bibliografie, by rozhodně 

takovéto srovnání nemělo chybět. 

2/ Kritický rozbor a zhodnocení alespoň jednoho ze vlastních Drožďových textů, nejspíše 

snad ze „máchovského čísla“ Sado-Masa z května 1985. Rozbor těchto kolážových textů, 

nesoucích tituly „Brechdurchfall“ a „Máchystán“, vskutku hybridních útvarů na pomezí 

aktuální reportáže a literární archeologie, psaných v duchu undergroundového outsiderství, by 

asi nejlépe ozřejmil, co vlastně bylo samizdatové periodikum Sado-Maso zač. 

 

Závěrem bohužel nemohu nepoukázat na záležitost sice nepodstatnou, ale přece jen nikoli 

zanedbatelnou, totiž na formulační schopnosti diplomantky. Na rozdíl od ryze faktografických 

částí diplomové práce, kde jsou formulace přesné, se v teoretické části věcné sdělení místy 

poněkud ztrácí za zbytečně zašmodrchanými souvětími, která nejenže znesnadňují 

porozumění, ale místy dokonce mohou svádět i k nedorozumění, ba občas působí i bezděčnou 

a jistě nezáměrnou jazykovou komikou. Tak např. (s. 8) formulaci: „inspirativním 

filosofickým proudem byla pro redakci časopisu učení východních kultur – buddhismus, zen-

buddhismus /.../“, je zřejmě dlužno číst v tom smyslu, že „v periodiku byly vydávány zen-

buddhistické texty“. Nebo formulaci (s. 9): „Sado-Maso bylo především předmětem zábavy 



jeho přispěvatelů, kteří se nechtěli programově nijak vymezovat vůči politické situaci, nebyla 

s ním spjata žádná aktivní politická činnost“, by snad šlo upřesnit a zjednodušit na sdělení, že 

„důvod, který Droždě vedl k vydávání S-M, nebyl nijak politický: byla to spíše jen radost 

z nezávislé tvorby, z necenzurované publicistické aktivity...“ Atd. atd. 

Závěrem: 

Diplomová práce Gabriely Romanové tedy sice obsahuje mnoho cenné faktografie, má 

všechny nezbytné náležitosti, které se od prací tohoto druhu očekávají, ale vzhledem 

k vytčeným nedostatkům nelze navrhnout její ohodnocení výbornou známkou. Mezi stupněm 

velmi dobrým a dobrým se přikláním k tomu, aby byla ohodnocena známkou velmi dobrou. 

 

 

 

PhDr. Martin Machovec 
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