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Článková bibliografie časopisu Sado-Maso 

 

Články jsou číslovány průběţně od prvního textu prvního čísla časopisu 

k poslednímu. Samostatnými poloţkami jsou Obsahy jednotlivých čísel časopisu, 

řazené vţdy na začátek příslušného čísla, ale bez zařazení do průběţného číslování 

článků. Mají jednotně číslo 0/příslušné číslo časopisu a není na ně odkazováno 

v rámci rejstříků. Paginace, kterou interpolujeme, se vztahuje pouze na samotné 

články; ilustrativní fotografie a koláţe nejsou jako samostatné stránky počítány. 

Fotografie jsou paginovány tehdy, tvoří-li samostatný celek a nejsou-li pouze 

doprovodným obrazovým materiálem. Do hranatých závorek píšeme informace, které 

nejsou explicitně uváděny v textu článku. Jsou to především anotace, paginace a 

chybějící autorství článků. Paginace článků je vytvořena pro lepší orientaci autorkou 

této práce. Není-li článek signován, uvádíme v článkové bibliografii v hranatých 

závorkách autorskou značku: [...]. 

Podobu autorských jmen uvádíme u příslušných poloţek ve formě, ve které se 

vyskytují v časopise. Jde-li o článek překladový, uvádíme jako původce autora 

zahraničního článku. Pouze v případech, kde je prokazatelná redakční práce 

s původním textem a jeho změna, uvádíme jako původce překladatele. Ve snaze 

o úplnost čerpáme jména autorů jak ze signatur uvedených za samotnými články, tak 

z obsahu příslušného čísla v případech, ţe se signatura u samotného článku jiţ 

nevyskytuje. Totéţ platí pro názvy článků. 

Pokud v primárním textu chybí název článku nebo fotografie, je v bibliografii buďto 

uveden (u děl, k nimţ se původní názvy podařilo dohledat), nebo nahrazen 

poznámkou „bez názvu“. 

Opraveny byly průkazné strojopisné překlepy a gramatické chyby. Sjednoceno bylo 

psaní velkých a malých písmen v iniciálách jmen a zjednodušeno bylo psaní znaků :, 

/, –, - (např. sado-maso a s/m sjednoceno na Sado-Maso, popř. S-M). 

Čísla časopisů jsou řazena v chronologickém pořadí tak, jak postupně vycházela. 
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č. 1; prosinec 83, leden 84 

 

titul: Sado-Maso 

podtitul: Konstruktivně pesimistický magazín, neo-romantic. 

obálka: 2 fotokopie – koláţe 

počet stran: 100 

 

Řehoř Samsa: Obsah; s. [1] ● [Seznam článků čísla s anotacemi – Nebezpečí 

optimismu – Sedmý nepřítel, Nina Hagen, Estetika odporného, Bloudění v labyrintu, 

Tour de café – Prague 83, Anketa 6 filmových tvůrců – Na volné noze nové vlny, 

Třetí oko.] 0/1 

 

R. Higgins: Sedmý nepřítel – Lidský faktor v globální krizi; s. [2–15] ● [Esej o 

globální krizi morálních hodnot – překlad článku z časopisu The New Ecologist 

(1978, Nesprávná datace – článek byl publikován v časopise The New Ecologist 

v roce 1979, roč. 9, č. 1); doplněno ilustrací – fotokopie koláţe.]  1 

 

[...]: Nina Hagen; s. [16–17] ● [Diskografický a biografický portrét zpěvačky N. H.]  2 

 

[...]: Nina Hagen v Berlíně; s. [18–19] ● [Reportáţ z hudebního festivalu 

v berlínském Tempodromu 15.–20. října 1983; doplněno ilustrací – fotokopie.]  3 

 

[...]: Rozhovor Boha se světem; s. [20–26] ● [Rozhovor se zpěvačkou N. Hagen.]  4 

 

[...]: Estetika odporného; s. [27–37] ● [Výběr ze studie F. Kautmana o estetice v díle 

F. Kafky; doplněno ilustrací – fotokopie koláţe.]  5 

 

[...]: Bloudění labyrintem; s. [38–42] ● [Výběr ze studie F. Kautmana o výstavbovém 

principu labyrintu v díle F. Kafky; doplněno ilustrací – fotokopie koláţe.]  6 

 

[...]: Tour de café – Prague 83; s. [43–63] ● [Reportáţ z putování po praţských 

kavárnách; motto na začátku článku – citace z M. A. Bakunina; doplněno ilustracemi 
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– 3x fotografie L. Droţdě, T. Mazala, P. Veselého focené před kavárnami Demínka, 

Stoletá a v ulici Myslíkova.]  7 

 

[...]: Filmová anketa 1983–1984; s. [64–86] ● [Anketa s tvůrci amatérských 

nezávislých filmů, reklamní texty o filmovém festivalu Zlaté brýle 1984, o filmu 

Lyţování v Praze, upoutávka na Lexikon filmů nové vlny; doplněno ilustrací – 

fotokopie koláţe s fotografií V. Venery a V. Gaara.] 8 

 

[...]: Čísla – Magie a symbolika; s. [87–98] ● [Výklad magie čísel 1–7.]  9 

 

[...]: Novo-romantická hitparáda 83; s. [99] ● [Ţebříček 23 nejposlouchanějších LP 

desek čtenářů S-M v roce 1983.] 10 

 

[...]: Hot 12 of OZ Movies 83; s. [100] ● [Ţebříček 12 nejoblíbenějších filmů čtenářů 

S-M v roce 1983.]  11 

 

[...]: Top 7 of New Wave Films; s. [100] ● [Ţebříček 7 nejoblíbenějších filmů roku 

1983.]  12 
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č. 2; únor–květen 84 

 

titul: Sado-Maso 

podtitul: Novo romantický magazín. 

obálka: 1 fotokopie – koláţ, 1 fotografie L. Krimse Self-Operation Fiction 

počet stran: 131 

 

[...]: Obsah; s. [1] ● [Seznam článků čísla s anotacemi – Nekropolis – Hledání 

karnevalu v Praze, Humanistická orientace ochrany ţivotního prostředí, Zen – Day 

After, Revoltující fotograf – Les Krims, Filmy Wernera Herzoga, PPU 84, PPU – 

Hovězí poráţka, Egon Bondy – Jak se mi filosofovalo, Stav bdění a stav spánku, Dalí 

ţije – 80 let Salvadora Dalího, Nina Hagen, Tour de café – Prague; motto: 

Optimismus je nedostatek informací.] 0/2 

 

Antal Šašek: Nekropolis – Hledání karnevalu v Praze; s. [2–20] ● [Reportáţ z 

pietních akcí připomínajících úmrtí J. V. Andropova, úvaha o historii masopustních 

slavností; citace z K. H. Máchy; citace z Living Theatre; doplněno ilustrací – fotokopie 

koláţe.] 13 

 

T. Chmielowski: Humanistická orientace ochrany ţivotního prostředí; s. [21–29] 

● [Esej o ekologickém chování, hnutích na ochranu přírody a o ekologických 

politických stranách v Evropě – překlad článku ze samizdatového ekologického 

sborníku vydaného Geologickým ústavem (1979); doplněno ilustrací – fotokopie 

koláţe.] 14 

 

H&H; hudba do hlavy: Day after – Den poté; s. [29–39] ● [Úvaha zenového mistra o 

budoucnosti zaloţené na duchovních cvičeních východní kultury inspirovaná filmem 

Day After; doplněno ilustrací – letáček. Viz téţ č. 33.] 15 

 

[...]: Les Krims – Revoltující fotograf; s. [40–42] ● [Portrét fotografa L. K.; doplněno 

ilustracemi – fotografie L.K.: Heavy Feminist with Wedding Cake (1970), bez názvu.]  

 16 
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[...]: Filmy Wernera Herzoga – Fatamorgana celuloidu; s. [43–48] ● [Kritická studie 

o filmové tvorbě reţiséra W. H.]  17 

 

[...]: [bez názvu]; s. [49–51] ● [Doprovodný materiál k albu skupiny The Plastic 

People of the Universe Hovězí poráţka – fotokopie koláţe, kopie odborného článku 

ze slovenské učebnice pro řezníky o jatečních technikách.]  18 

 

[...]: Plastic people of 1984 – Milan „Mejla“ Hlavsa u výslechu; s. [52–54] ● 

[Rozhovor se zpěvákem a baskytaristou hudební skupiny The Plastic People of the 

Universe M. H.] 19 

 

[...]: 4 vybrané texty z LP Hovězí poráţka – PPU; s. [55–56] ● [Texty písní hudební 

skupiny The Plastic People of the Universe – I. Wernisch: Šel pro krev a Prasinec, P. 

Lampl: Kanárek, P. Placák: Bleskem do hlavy.]  20 

 

Václav Havel: Hovězí poráţka; s. [57–61] ● Sleevenote na posledním album Plastic 

People 1983/84. 21 

 

[...]: Disko-pásko grafie Plastic People; s. [61] ● [Přehled vydaných LP hudební 

skupiny The Plastic People of the Universe v letech 1973–1984 – Egon Bondy‘s 

Happy Hearts Club Banned, 100 bodů, Pašijové hry, Dopis Magorovi, Jak bude po 

smrti, Co znamená vésti koně, Hovězí poráţka.] 22 

 

Egon Bondy: Špatná věc; s. [62] ● [Báseň E. Bondyho zhudebněná na LP Hovězí 

poráţka (1984).] 23 

 

[...]: Tour de café – Prague 83: Pouť po starých praţských kafírnách; s. [63–74] ● 

[Reportáţ z putování po praţských kavárnách; doplněno ilustrací – fotokopie koláţe.]  

 24  

 

Egon Bondy: Jak se mi filosofovalo; s. [75–91] ● [Výběr ukázek z knihy 

filosofických esejů E. Bondyho Kníţka o tom, jak se mi filosofovalo (1980).] 25 
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[...]: Bondyáda; s. [92] ● [Bibliografie díla E. Bondyho z let 1947–1984 – poesie, 

próza, dramata, vlastní filosofické práce, dějiny filosofie, politologické práce, různé.] 

 26 

G. I. Gurdjiev: Stav bdění a stav spánku; s. [93–97] ● [Esej o stavech vědomí a 

psychologii války – Projevy G. I. Gurdjieva zaznamenané P. D. Uspenským ve 

Zlomcích neznámého učení (1949).] 27 

 

[...]: Dalí ţije – 11. května 1984 – 80 let Salvadora Dalího; s. [98–107] ● 

[Vzpomínka na osobnost a dílo S. Dalího u příleţitosti jeho 80. narozenin; ukázky 

z knihy Tajný ţivot  Salvadora Dalího (1942).] 28 

 

Les Krims: [bez názvu] s. [108] ● [Fotografie: The Result of Living in a Dark Room 

for Three Years and Not Looking for Work (1970).] 29 

 

S-M: Nina Hagen – Punková bohyně?; s. [109–112] ● [Reportáţ o rozhovoru se 

zpěvačkou N. H. pro časopis Musical Express (1982).] 30 

 

Herman Brood: Nina Hagen v tureckém bordelu Amsterdam; s. [113–117] ● 

[Scénář inscenovaného rozhovoru se zpěvačkou N. H. pro časopis M. Express 

(1983), upoutávka na album Angstlos; doplněno ilustrací – fotografie N. Hagen.] 31 

 

Nina Hagen: [texty písní]; s. [118–125] ● [Překlady textů písní ze dvou alb N. Hagen 

– 1. LP (1978): TV-Glotzer, Na hřbitově, Pavouk; Unbehagen (1979): African reggae, 

Wir leben immer noch, Wau-Wau, Wenn ich ein Junge wär, Jmenoval se Herrmann.]  

 32 

 

J. P. K.: 1984 ran-popálenin Krista; s. [126–131] ● [Úvaha na téma Apokalypsa – 

dodatek k článku č. 15; doplněno ilustrací – fotokopie koláţe.] 33 
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č. 3; podzim 84 

 

titul: Sado-Maso 

podtitul: není 

obálka: 1 kopie dřevorytu z Biblia das ist die ganzte Heilige Schrift, 1 fotokopie 

počet stran: 110 

 

[…]: Obsah; s. [1] ● [Seznam článků čísla s anotacemi – Credo, Hlavní město míru, 

Co dělat v roce George Orwella 1984, Improvizace a texty písní 7 letého Tadeáše L., 

Přes velkou vodu – Pouť ducha, Filmy Wernera Herzoga, Joy Division – Šepoty a 

výkřiky; citace z díla F. Kafky.] 0/3 

 

[…]: Credo – Erich Fromm; s. [2–8] ● [Úryvek z knihy E. Fromma Beyond the 

Chains and Illusion (1962) a biografická anotace o autorovi.] 34 

 

Sado-Maso 84: Praha hlavní město míru – Jak mlčely všechny zvony Prahy; s. 

[9–32] ● Příspěvek k problematice míru v roce George Orwella – [Zpráva o mírovém 

kongresu v Praze v roce 1984, reportáţ o manifestaci Praţské shromáţdění za mír a 

ţivot (1983); v úvodu zmínka o vídeňské výstavě Orwell a přítomnost (1984); 

doplněno ilustracemi – 2x fotokopie koláţí.] 35 

 

[…]: Co můţe člověk dělat v roce George Orwella?; s. [33–34] ● [Dopis E. 

Bondymu; citace na začátku článku – tři citace z románu 1984. Viz téţ č. 37.] 36 

 

Egon Bondy: Co vlastně můţe mladý člověk v dnešní situaci, tak jak ji známe, 

nebo se domníváme znát, co tady a teď můţe dělat?; s. [35–45] ● [Odpověď E. 

Bondyho na dopis z článku č. 36.] 37 

 

OZ: Tadeáš „Vinnetou“ L.; s. [46–53] ● [Improvizace a texty písní – Amerika, 

Amerika II, Na ušáka, Zejtra, Ani nevíš, ţe ti vzadu syčí had, Ani nevíš, ţe jsi projel 

uţ jedno moře, To, co se ti zdá, je pravda, Hlava se mi točí kolem dokola; doplněno 

ilustrací – fotografie T. Libánského signovaná Fleischhacken Art Institute – Wien 84.]  

 38 
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S–Maso: Black Elk Speaks; s. [54–66] ● [Ukázka z knihy J. G. Neihardta – překlad 

dvou kapitol Přes velkou vodu a Pouť ducha; odkaz na dvě následné kapitoly 

uveřejněné v časopise OPL; doplněno ilustrací – fotokopií grafiky F. Koblihy Upír.] 39 

 

[…]: Filmy Wernera Herzoga; s. [67–82] ● [Anotace k filmům Signál k ţivotu, Fata 

morgana, Aguirre – hněv boţí, I trpaslíci začínali malí, Kaţdý pro sebe a bůh proti 

všem aneb Záhada Kaspara Hausera, Srdce ze skla, Stroszek, Nosferatu, 

Fitzcarraldo, Tam, kde sní zelení mravenci.] 40 

 

Sado-Maso: Herzogova esej o člověku; s. [83–86] ● [Esej o vývojovém stupni 

kultury a smyslu civilizace – výběr pasáţí z eseje W. Chyly; překlad článku 

z časopisu Film (1983).] 41 

 

[…]: Rocková melancholie – Joy Division, Ian Curtis, New Order; s. [87–90] ● 

[Nekrolog I. Curtise – překlad článku z časopisu New Musical Express (1980); 

doplněno ilustrací – fotokopie obalu LP desky Closer.] 42 

 

[…]: Šepoty a výkřiky – Joy Division; s. [91–108] ● Výběr materiálů o skupině Joy 

Division, který poskytly hudební britské časopisy Melody Maker a New Musical 

Express mezi lety 1978–1982. 43 

 

[…]: Diskografie Joy Division–New Order; s. [109–110] ● [Diskografie hudebních 

skupin J.D. a N.O. z let 1978–1983; doplněno ilustrací – xerokopie časopiseckého 

článku o J.D.] 44  
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č. 4; duben–květen 85 

 

titul:  Sado-Maso 

podtitul: Konstruktivně – pesi/mystický magazín. Máchovské číslo. 

obálka: 1 fotokopie dřevorytu A. Dürera Melancholia, 1 xerokopie 

počet stran: 114 

 

p.Ms: [fotografie]; s. [1] ● [Fotografie náhrobku H. Zuckermanna.] 45 

 

[…]: Obsah; s. [2] ● [Seznam článků čísla s anotacemi – Pokrok, který zabíjí, 

Brechdurchfall, Egon Bondy – Jsem rád, ţe jste na Máchu nezapomněli, 5 Bondyho 

starších věcí, Máchystán 85, 1 středočeská báseň, Krása je šok, Úvod od 

victimologie, Ekofilosofie, Koyaanisquatsi, Smrt je tvůj rádce, Memento mori.] 0/4 

 

[…]: Pokrok, který zabíjí; s. [3–4] ● [Esej o budoucnosti lidstva – překlad článku K. 

Müllera, redakčně kráceno.] 46 

 

Řehoř Samsa: Brechdurchfall; s. [5–9] ● [Literární studie o díle K. H. Máchy 

k nadcházejícímu 150. výročí vydání Máje a Cikánů.] 47 

 

Egon Bondy: Jsem rád, ţe jste na Máchu nezapomněli; s. [10–13] ● [Odpověď E. 

Bondyho na otázky k tématům K. H. Mácha, romantismus, poesie; doplněno ilustrací 

– xerokopie koláţe – grafika F. Koblihy Smutný večer a fotografie E. Bondyho.] 48 

 

Egon Bondy: Pět Bondyho starších věcí; s. [14–18] ● [Texty básní E. Bondyho ze 

sbírky Trhací kalendář (1974).] 49 

 

Řehoř S.: Máchystán – Krajem Karla Hynka Máchy r. 1985, nebo také 

Brechdurchfall; s. [19–45] ● [Cestopis o Máchově kraji; v úvodu medailon o 

působení K. H. Máchy v Praze; doplněno ilustracemi – 3x fotografie signované Pgi a 

xerokopie koláţe – grafika F. Koblihy Touha.] 50 

 

Dr. Zbyněk Fišer: 4. 5. 77; s. [46] ● [Báseň Egona Bondyho.] 51 
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Michael Greenwood: Krása je šok; s. [47–56] ● [Esej charakterizující dílo sochaře M. 

Prenta; překlad z časopisu Art Canada (1978).] 52 

 

R. S.: Úvod do victimologie; s. [57–61] ● [Úvaha o obětních praktikách; ilustrace – 

xerokopie.] 53 

 

[...]: Horror vacui; s. [62] ● [Fotografická koláţ – upoutávka na sbírku Horror vacui – 

autoři PIGI a Ř. Samsa; doplněno ukázkou básně Kroky hadů.] 54 

 

H. Skolimowski: Ekofilosofie; s. [63–78] ● [Esej definující filosofický směr 

ekofilosofie; překlad článku z časopisu Ecologist Quarterly (1978).] 55 

 

J. Schonborn: Koyaanisqatsi; s. [79–82] ● [Recenze filmu G. Reggia z časopisu 

Film (1983).] 56 

 

Carlos Castaneda: Smrt je rádce; s. [83–96] ● [Překlad 4. kapitoly románu 

C. Castanedy Teachings of Don Juan (1968); (Vloţena stránka se zprávou o uvedení 

filmu Koyaanisqatsi v Maďarsku).] 57 

 

p. K. a Ř. S. ml.: Poslední slova – memento mori; s. [97–113] ● [Citace prohlášení 

umělců a vědců z knihy Memento mori; doplněno ilustrací – xerokopie koláţe – 

grafika F. Koblihy bez názvu.] 58 

 

p. Kr: [bez názvu]; s. [114] ● [Fotografie stuh pohřebního věnce.] 59 



12 

 

č. 4-5; duben–květen 85 

 

titul: Sado-Maso 

podtitul: Čtení na léto. Víkendová příloha S/M. 

obálka: 2 fotokopie – koláţe 

počet stran: 76 

 

[...]: Obsah; s. [1] ● [Seznam článků čísla s anotacemi – Výzva k transcendenci, 

Smích zenu – zen smíchu, Tři podivné koány, Před revolucí vědomí, Kniha ke 

spálení, Bod za nekonečnem, Svět vibrací, Spektrum vědomí.] 0/4-5 

 

Václav Havel: Výzva k transcendenci; s. [2–3] ● [Úvaha – ukázka z knihy V. H. 

Výzva k transcendenci – Consolatio philosophiae hodierna. (1984).] 60 

 

zen amateur: Smích zenu – zen smíchu; s. [4–7] ● [Úvaha o úloze smíchu ve 

cvičení zenu; dodatek redakce – citace z A. Wattse.] 61 

 

amateur šms: Tři hlavolamy zenovému vyslanci v Praze; s. [8–13] ● [Rozhovor se 

zenovým mistrem; doplněno ilustrací – xerokopie koláţe.] 62 

 

B/P: Před psychologickou revolucí; s. [14–15] ● [Úvaha o pokroku lidského 

poznání a o psychologické revoluci – ukázka z knihy Jitro kouzelníků. Úvod do 

fantastického realismu (1969).] 63 

 

R. A. Wilson: Kniha ke spálení?; s. [16–32] ● [Interview s teoretikem 

morfogenetického pole Dr. Rupertem Sheldrakem a charakteristika jeho vědeckého 

výzkumu – překlad článku z časopisu New Age Journal (1984).] 64 

 

Bergier; Pauwels: Bod za nekonečnem; s. [33–36] ● [Esej o magii čísla alef – 

ukázka z knihy Jitro kouzelníků. Úvod do fantastického realismu (1969).] 65 
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Lawrence Blair: Svět vibrací, svět vlnění; s. [37–64] ● [Esej o vlnění, barvách a 

přenášení energie – překlad ukázky z knihy Rhythms of Vision (1975); doplněno 

ilustrací.] 66 

 

William Blake: Velká vlna; s. [65] ● [Fotokopie obrazu (Jedná se o obraz s názvem 

Vichřice milenců).] 67 

 

Pauwels; Bergier: Spektrum vědomí; s. [67–76] ● [Esej o psychologické činnosti 

lidského mozku, vědomí a nevědomí – ukázka z knihy Jitro kouzelníků. Úvod do 

fantastického realismu (1969) – výběr z kapitol Před psychologickou revolucí a 

Opětovný objev magického ducha; doplněno ilustrací – xerokopie obrazu malíře J. 

Lagarrigue.] 68 
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č. 5; podzim 85 

 

titul: Sado-Maso 

podtitul: Konstruktivně – pesimistický magazín. 

obálka: 1 fotokopie, 1 fotokopie portrétu zpěvačky Siouxsie 

počet stran: 109 

 

Ř. Samsa: Obsah; s. [1] ● [Seznam článků čísla s anotacemi – Svoboda bez naděje, 

Ironie-tolerance-dialog, Sado-Maso se ptá – Egon Bondy odpovídá, New painting 

v Německu, Zeitgeist, Zen na divoko, Zen čisté země, Z domácího vězení, Sirény 

svolávají k modlitbám – story skupiny Siouxie and the Banshees, Výsledky ankety 

čtenářů Sado-Maso magazínu oblíbeností r. 1985.] 0/5 

 

René Daumal: Svoboda bez naděje; s. [2–7] ● [Filosofický esej o svobodě lidského 

vědomí – překlad článku (Jde patrně o úryvek z knihy Mount Analogue (1952).] 69 

 

red. S-M: Ironie, tolerance, dialog; s. [8–14] ● [Úvaha o etice – ukázka z práce E. 

Bondyho Juliiny otázky aneb Esej o posledních věcech člověka (1970); doplněno 

ilustrací – fotokopie: Egon Bondy-Dr. Zbyněk Fišer.] 70 

 

S-M: Sado-Maso se ptá Egona Bondyho – Estetika surrealismu; s. [15–27] ● 

[Rozhovor s E. B., text Manifestu surrealismu, tři básně E. Bondyho z roku 1960 bez 

názvu; doplněno ilustrací – fotokopie: Pocta K. H. M. Egon Bondy na Bezdězu 12. 9. 

85.] 71  

 

Jeannot L. Simmen: New painting v Německu; s. [28–34] ● [Esej o výtvarném 

směru Nová malba v Německu – překlad článku z časopisu Flash Art (1982).] 72 

 

[...]: Zeitgeist; s. [35–38] ● [Interwiev s Christos Joachimidesem – pořadatelem 

výstavy nových expresionistů v Berlíně – překlad článku z časopisu Flash Art (1982).] 

 73 
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amateur: Zen na divoko; s. [39–44] ● [Úvaha o východním učení satori; doplněno 

ilustrací – fotokopie.] 74 

 

Kenryo Kanamatsu: Přirozenost v kaţdodenní práci – Zen; s. [45–47] ● [Úryvek 

z knihy Přirozenost – Kenryo Kanamatsu – buddhismus šinšu – buddhismus čisté 

země (1949) – překlad úryvku.] 75 

 

[...]: Z domácího vězení; s. [48–65] ● [První a Druhá zpráva o mém domácím vězení 

V. Havla (1979); doplněno biografickými daty V. Havla.] 76 

 

[...]: Ţivot jde dál; s. [66] ● [Obrazová příloha – fotografie I. Gosmanové.] 77 

 

[...]: Sirény svolávají k modlitbám; s. [67–68] ● [Zpráva o punkovém hnutí a 

vystoupení hudební skupiny Siouxie and The Banshees – překlad článku S. 

Fellowese Boys and Girls come out to pray z časopisu New Musical Express (1981).] 

 78 

 

[...]: Siouxie and The Banshees; s. [69–78] ● [Zpráva o hudební skupině Siouxie 

and The Banshees.] 79 

 

Christopher Petit: Children of R. D. Laing and Charles Manson; s. [79–82] ● 

[Recenze alba The Scream - překlad článku z časopisu Melody Maker.] 80 

 

[...]: [bez názvu]; s. [83–105] ● [Výběr článků o hudební skupině Siouxsie and The 

Banshees a jejích členech – překlady článků z časopisů a publikací Suspect 

Magazine (1981), The Banshees Story (1983), Melody Maker (1978), New Musical 

Express (1981), text písně Spellbound – přeloţeno do češtiny; doplněno ilustrací – 

xerokopie portrétu zpěvačky Siouxsie.] 81 

 

[...]: Siouxie and The Banshees – Diskografie; s. [106–107] ● [Diskografie LP 

desek hudební skupiny Siouxie and The Banshees s výčtem jednotlivých skladeb do 

roku 1984.] 82 
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[...]: Anketa Sado-Maso čtenářů – měřítko vkusu a oblíbenosti 1985; s. [108–109] 

● [Ţebříček čtenářů S-M nejoblíbenějších domácích a zahraničních knih, filmů, LP 

desek, hudebních skupin roku 1985.] 83 
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č. 6; zima 86 

 

titul: Sado-Maso 

podtitul: Operačně-taktický časopis středního doletu. Romanticko-realistická revue. 

obálka: 1 fotografie V. Venery, 1 xerokopie 

počet stran: 108 

 

[...]: Obsah; s. [1] ● [Seznam článků čísla s anotacemi – Vzkaz redakci–Vzkaz 

redakce, Krize identity, Smrt veselého ghetta, Vstříc slunnejm dnům aneb Melodie 

pomalého umírání, Krásné nové stroje, 3x Bondy – Malá chvilka poesie, 

Transcendentální zkušenost, Pasolini inscenuje vlastní smrt, Přehazování kanálů, 

The Residents – Strategie anonymity.] 0/6  

 

OZ: Zasláno redakci – Zasláno z redakce ven; s. [2–4] ● [Korespondence redakce 

s E. Bondym; doplněno ilustrací – 1x fotografie E. B.] 84 

 

Václav Havel: Krize identity; s. [5–8] ● [Filosofický esej (Datováno: Věznice Plzeň – 

Bory, březen 1982).] 85 

 

[...]: The Death of Merry Ghetto – Melody of Slowly Dying; s. [9–18] ● [Zpráva o 

českých undergroundových hudebních skupinách – překlad článku B. Hoskynse 

z časopisu New Musical Express (1984); doplněno ilustrací – fotokopie.] 86 

 

Řehoř Samsa: Vstříc slunnejm dnům aneb Melodie pomalého umírání v Praze; s. 

[19–48] ● [Reportáţ z festivalu alternativní hudební scény 4. Opatov – Přehlídka 

amatérské rockové tvorby; doplněno ilustracemi – 1x koláţ, 1x fotokopie portrétu M. 

Choury.] 87 

 

S-M: Krásné nové stroje; s. [49–65] ● [Rozhovor se zpěvákem hudební skupiny 

Krásné nové stroje S. Divišem; doplněno ilustrací – xerokopie fotografie členů KNS.] 

 88 

 

[...]: Práce v redakci; s. [66] ● [Ilustrativní fotografie.] 89 
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Egon Bondy: Malá chvilka poesie; s. [67–72] ● [Básně E. Bondyho – tři texty z r. 

1960 bez názvu.] 90 

 

[...]: Nejsem občan, jsem bůh! Popis jednoho zápasu; s. [73–74] ● [Ukázka textu 

ze samizdatové publikace Pabla de Sax Tak pravil Vincent (1985).] 91 

 

Ronald David Laing: Transcendentální zkušenost; s. [75–83] ● [Filosofický esej o 

šílenství; doplněno citací z W. Blakea, doplněno ilustrací – xerokopie portrétu M. 

Tanaky.] 92 

 

L. Bukowiecki: Pasolini inscenuje vlastní smrt; s. [84–86] ● [Recenze na film H. 

Allahyariho Pasolini inszeniert seinen Tod (1985); překlad článku z časopisu Film 

(1985).] 93 

 

Thomas Lawson: Přehazování kanálů; s. [87–91] ● [Esej o manipulaci uměleckým 

dílem – recenze na film P. P. Pasoliniho Saló aneb 120 dní Sodomy; překlad článku 

z časopisu Flash Art (1985).] 94 

 

[...]: Strategie anonymity. The Residents  – fakta a mystifikace; s. [92–99] ● 

[Profil americké hudební skupiny The Residents; doplněno ilustrací – xerokopie zadní 

strany obálky LP Subterranean Modern: The Residents at Golden Gate Bridge.] 95 

 

[...]: Kryptický list; s. [100] ● Částečná diskografie The Residents do roku 1983. 96 

 

E. Forcher: Kdo vlastně jsou ve skutečnosti The Residents; s. [101–104] ● 

Rock’n’rollová fikce Abe R. Hearta, kterou v r. 1979 zaslal do Evropy Eberhard 

Forcher, aby poodhalil mystérium – [Zpráva o členech hudební skupiny The 

Residents; překlad článku ze sborníku ke koncertu The Residents ve Vídni (1979).] 

 97 

 

A. Hilsberg: The Residents – S ničím nesrovnatelné drama; s. [104–106] ● [Kritika 

tvorby hudební skupiny The Residents; překlad úryvku článku z časopisu Sounds.] 98 
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L. A.: Residents a jejich „Mole Show“; s. [106–108] ● Zpráva z programu týdne 

avantgardní hudby ve Vídni (1983) – [Překlad článku; doplněno úryvkem z dopisu od 

fanouška hudební skupiny The Residents.] 99 
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č. 7 a půl 

 

titul: Sado-Maso 

podtitul: Esthetic Anarchy Magazine. 

obálka: 2x fotokopie, na vnitřní straně titulky 1x xerokopie obrazu W. Blakea Bůh jako 

architekt 

počet stran: 168 

 

[...]: Obsah; s. [1] ● [Seznam článků čísla s anotacemi – The Plastic People versus 

Iron Government, Zaplaťpánbů za „underground“, Buď vůle hrát pro sebe!, Mí 

Praţané mi rozumí – Nico v Praze aneb Být velký znamená být nepochopen, A 

sakra!, Únos západu – Tragédie střední Evropy, V kleci biotu, Pochopení 

elektronického věku, Mimmo Paladino, Divná malba – Divné obrazy, 10 let punku! – 

punková příloha Sado-Maso 86.] 0/7 a půl 

 

[S-M]: Ţelezná vláda versus Plastic People 1976 – The Plastic People versus 

The Iron Government; s. [2–7] ● [Zpráva o policejních zásazích na členy hudební 

skupiny The Plastic People of the Universe – překlad článku z časopisu IT (1976); 

doplněno ilustrací – fofokopie portrétu M.Hlavsy: Milan Hlavsa-rock’n’roll star.] 100 

 

[...]: Sado-Maso se ptá Egona Bondyho – Zaplaťpánbů za „underground“; s. [8–

14] ● [Esej E. B. o československém undergroundu; doplněno ilustrací – fotokopie 

portrétu E.B.] 101 

 

Sado-Maso: Buď vůle hrát pro sebe!; s. [15–22] ● 12 otázek pro PPU – [Rozhovor 

se členy hudební skupiny The Plastic People of the Universe.] 102 

 

S-M a Ř. Samsa: Mí Praţané mi rozumí – Nico v Praze; s. [23–38] ● [Reportáţ 

o pobytu a koncertním vystoupení zpěvačky Nico v Praze; doplněno ilustrací – 

P. Veselý: fotografie zpěvačky Nico.] 103 
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S-M a T.: A sakra! – ze seriálu příběhů V. V.; s. [39–42] ● Další z příběhů Vincenta 

V. na ţádost našich čtenářů tak, jak jsme je zaznamenali pro S-M; doplněno ilustrací 

– fotokopie; nekrolog J. Geneta. 104 

 

M. Kundera: Únos západu – Tragédie střední Evropy; s. [43–64] ● [Politický esej 

o mezinárodních vztazích a jejich historii – překlad článku z časopisu The New York 

Review of Books (1984); doplněno ilustrací – xerokopie dřevorytu A. Dürera Čtyři 

jezdci Apokalypsy (1497).]  105 

 

S-M: Understanding of Electric Age – Pochopení věku elektroniky; s. [65–83] ● 

[Studie o původu války – překlad úryvků z knihy M. McLuhana War and Peace in 

Global Village (1968); doplněno ilustracemi – 2x fotokopie.] 106 

 

S-M: V kleci biotu; s. [84–89] ● [Filosofický esej – vybraná část z eseje Dr. Zbyňka 

Fišera Juliiny otázky aneb Esej o posledních věcech člověka (1970) – opis ze 

strojopisné edice z r. 1983; doplněno ilustrací - xerokopie; nekrolog J. Geneta.] 107 

 

S-M: Malíř Mimmo Paladino; s. [90–98] ● [Dva eseje o tvorbě malíře M. Paladina – 

překlad článků A. Wildermutha a J. Ch. Ammanna z časopisu Flash Art (1982); 

doplněno ilustrací – fotokopie obrazu M. Paladina: Foolishness (1981).] 108 

 

[...]: New painting v Čechách; s. [99–100] ● [Zpráva o uměleckého ţánru New 

painting a jeho reprezentaci v Praze.] 109 

 

S-M: Divná malba – divné obrazy; s. [101–115] ● [New painting v Čechách – 

rozhovor s new-painterem S. Divišem.] 110 

 

Tony Parsons: Punk is dead – No future? – Spirit of 76–77; s. [116–127] ● [Esej o 

historii hudebního stylu punk od 50. do 70. let 20. století – překlad článku z časopisu 

New Musical Express (1977); doplněno ilustrací – fotokopie.] 111 

 

Jam.85: Punkové Polsko ještě nezhynulo?; s. [128–134] ● Reportáţ o punkovém 

koncertu v Polsku – Popis jednoho festivalu aneb K bratrům přes dráty. 112 
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S-M: Sid and Nancy – Love Kills; s. [135–144] ● [Zpráva o filmu A. Coxe Sid and 

Nancy: Love Kills, úryvky z rozhovoru s A. Coxem – překlad z časopisu New Musical 

Express (1986).] 113 

 

S-M: Punk movement – Hippie ideology – Paralela kontrastu; s. [145–151] ● 

Caroline Coon odpovídá časopisu Dangerous Logic (1978). 114 

 

Caroline Coon: Punková abeceda; s. [152–156] ● [Seznam hudebních skupin, 

interpretů a termínů spojených s punkovou subkulturou – překlad článku z časopisu 

Melody Maker (1976).] 115 

 

[...]: Vzestup a pád prázdné generace – Punk – Sex Pistols ve zkratce; s. [157–

168] ● [Zpráva o historii punkové hudební skupiny Sex Pistols; doplněno o 

biografická data členů skupiny – překlad úryvku z časopisu Melody Maker (1976), 

doplněno ilustrací – xerokopie portrétu J. Rottena.] 116 

 

[...]: Poslední zprávy z fronty; s. [vnitřní strana obálky] ● [Zpravodajské noticky o 

kulturních akcích českého undergroundu.] 117 
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Rejstříky 
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Autorský rejstřík 

 

Obsahuje jména a pseudonymy, kterými jsou v časopise signovány články. 

Pseudonymy jsou uváděny v takové podobě, v jaké se vyskytují v časopiseckém 

textu. Značka = poukazuje k alternujícím jménům či pseudonymům. V hranatých 

závorkách jsou k pseudonymům uvedena občanská jména autorů, pokud se je 

podařilo zjistit. Jsou uváděna v podobě příjmení, jméno. Tam, kde se nepodařilo 

spolehlivě zjistit křestní jméno, uvádíme pouze iniciálu, která se vyskytuje 

v časopiseckém textu. Není-li článek vůbec signován, zavádíme v článkové 

bibliografii autorskou značku ... uvedenou v hranatých závorkách. Na konci 

Autorského rejstříku je seznam neidentifikovaných pseudonymů.  

Dešifrování pseudonymů vychází z ústního sdělení T. Mazala a L. Droţdě, 

z elektronické korespondence s L. Droţděm, z článku M. Machovce v Kritické příloze 

RR (2001) a z diplomové práce J. Růţkové (2000). 

 

A 

amateur =  amateur šms, zenový amateur [Marek, Vlastimil] 61, 62, 74 

amateur šms viz amateur 

Antal Šašek [Droţď, Lubomír] 13 

 

B 

Bergier; Pauwels = Pauwels; Bergier [Bergier, Jacques; Pauwels, Louis] 65, 68 

Blair, Lawrence 66 

Blake, William 67 

Bondy, Egon = Dr. Zbyněk Fišer 23, 25, 37, 48, 49, 51, 90 

Brood, Herman 31 

Bukowiecki, Leon 93 

 

C 

Castaneda, Carlos 57 

Coon, Caroline 115 
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D 

Daumal, René 69 

Dr. Zbyněk Fišer viz Bondy, Egon 

 

F 

Forcher, Eberhard 97 

 

G 

Greenwood, Michael 52 

Gurdţijev, Georgij Ivanovič 27 

 

H 

Hagen, Nina 32 

Havel, Václav 21, 60, 85 

H&H [Droţď, Lubomír] 15 

hudba do hlavy [Marek, Vlastimil] 15 

Higgins, Ronald 1 

Hilsberg, Alfred 98 

 

CH 

Chmielowski, T. 14 

 

J 

Jam 85. [Janíček, Martin] 112 

J. P. K. [Krásný, Jan Patrik] 33 

 

K 

Kanamatsu, Kenryo 75 

Krims, Les 29 

Kundera, Milan 105 

 

L 

L. A. [Řanda, Ladislav] 99 
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Laing, Ronald David 92 

Lawson, Thomas 94 

 

O 

OZ [Droţď, Lubomír] 38, 84 

 

P 

p. Kr  [Gaar, Vladimír] 59 

p. Ms [Mazal, Tomáš] 45 

Parsons, Tony 111 

Pauwels; Bergier viz Bergier; Pauwels 

Petit, Christopher 80 

 

R 

R. S. viz Řehoř Samsa 

red. S-M viz Sado-Maso 

Ř. S. ml. viz Řehoř Samsa 

Ř. Samsa viz Řehoř Samsa 

Řehoř S. viz Řehoř Samsa 

Řehoř Samsa = Řehoř S., Ř. Samsa, Ř. S. ml., R. S. [Droţď, Lubomír] Obsahy, 47, 

50, 53, 58, 87, 103 

 

S 

S-M viz Sado-Maso 

Sado-Maso = SM, S-Maso, red. S-M, S-M [Droţď, Lubomír] 30, 35, 39, 41, 70, 71, 

84, 88, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 113, 114 

Schonborn, J. 56 

Simmen, Jeannot L. 72 

Skolimowski, Henryk 55 

SM viz Sado-Maso 

S-Maso viz Sado-Maso 
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T 

T. [Mazal, Tomáš] 104 

 

W 

Wilson, Robert Anton 64 

 

Z 

zenový amateur viz amateur 

 

Neidentifikované a nejisté pseudonymy  

 

B/P viz asi Bergier; Pauwels 63 

p. K. [pravděpodobně Gaar, Vladimír] 58 
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Předmětový rejstřík jmen 

 

Obsahuje občanská jména osob, která se vyskytují v bibliografických anotacích. 

Nejsou zde tudíţ zaznamenáni autoři článků. U jednotlivých hesel uvádíme 

biografická data1 a stručnou charakteristiku.  

V některých případech se bohuţel nepodařilo zjistit všechny informace, některé 

poloţky proto nejsou vyčerpávající. 

Značkou → odkazujeme na související rejstříkové heslo. 

 

A 

Allahyari, Houchang (1941; íránský psychiatr a filmový reţisér) 93 

Amman, Jean-Christophe (1939; švýcarský historik umění) 108 

Andropov, Jurij Vladimirovič (1914–1984; sovětský politik a šéf KGB) 13 

 

B 

Bakunin, Michail Alexandrovič (1817–1876; ruský revolucionář a anarchista) 7 

Blake, William (1757–1827; britský malíř a básník) 92, č. 7 a půl-obálka 

Bondy, Egon (1930–2007; český básník a prozaik) 36, 48, 70, 71, 84, 101, 107 

 

C 

Coon, Caroline (1945; britská hudební novinářka a politická aktivistka) 114 

Cox, Alexander (1954; britský filmový reţisér) 113 

Curtis, Ian (1956–1980; britský zpěvák skupin → Joy Division, New Order) 42 

 

D 

Dalí, Salvador (1904–1989; španělský surrealistický malíř a filmový reţisér) 28 

Diviš, Stanislav (1954; český malíř a zpěvák skupiny → Krásné nové stroje) 88, 110 

Droţď, Lubomír (1955; šéfredaktor časopisu Sado-Maso, prozaik) 7 

Dürer, Albrecht (1471–1528; německý malíř a grafik) č. 4-obálka, 105 

 

F 

Fellowes, Simon (americký zpěvák a hudební publicista) 78 

                                                           
1
 Biografická data jsou aktuální k 21. 4. 2011. 
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Fišer, Zbyněk viz Bondy, Egon 

Fromm, Erich (1900–1982; švýcarský filosof, psycholog a sociolog) 34 

 

G 

Gaar, Vladimír (1956) 8 

Genet, Jean (1910–1986; francouzský prozaik a dramatik) 104, 107 

 

H 

Hagen, Nina (1955; německá punková zpěvačka a herečka) 2, 30, 31 

Havel, Václav (1936–2011; český spisovatel a dramatik, první prezident České 

republiky) 76 

Herzog, Werner (1942; německý filmový reţisér) 17 

Hlavsa, Milan (1951–2001; český undergroundový hudebník, zpěvák skupiny → The 

Plastic People of the Universe) 19, 100 

Hoskyns, Barney (1959; britský hudební kritik, redaktor časopisu → New Musical 

Express) 86 

 

CH 

Choura, Martin (zpěvák skupiny → Krásné nové stroje) 87 

Chyla, Wojciech (polský filmový kritik) 41 

 

J 

Joachimides, Christos (1932; řecký historik umění) 73 

 

K 

Kafka, Franz (1883–1924; praţský německý spisovatel) 5, 6 

Kautman, František (1927; český literární teoretik) 5, 6 

Kobliha, František (1877–1962; český symbolistický malíř) 39, 48, 58 

Krims, Les (1943; americký fotograf) 16, č. 2-obálka 

 

L 

Lagarrigue, Jean (1941; francouzský surrealistický malíř) 68 

Laing, Ronald David (1927–1989, skotský psycholog a psychiatr) 80 
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Lampl, Petr (1930–1978; český spisovatel) 20 

Libánský, Tadeáš (1975; syn Abbého J. Libánského) 38 

 

M 

Mácha, Karel Hynek (1810–1836; český spisovatel) 13, 47, 48, 50 

Manson, Charles (1934; americký zločinec) 80 

Mazal, Tomáš (1956; příleţitostný redaktor časopisu Sado-Maso, český spisovatel) 7 

McLuhan, Marshall Herbert (1911–1980; kanadský filosof a literární kritik) 106 

Müller, Kurt 46 

 

N 

Neihardt, Johnatan Gneisenau (1881–1973; americký spisovatel) 39 

Nico (1938–1988; německá zpěvačka hudební skupiny The Velvet Underground) 103 

 

O 

Orwell, George (1903–1950; britský spisovatel) 35, 36 

 

P 

Pablo de Sax (= Veselý, Pavel, 1961; český výtvarník, amatérský filmař) 7, 91, 103 

Paladino, Mimmo (1948; italský malíř a sochař) 108 

Pasolini, Pier Paolo (1922–1975; italský spisovatel a filmový reţisér) 93, 94 

Pgi viz PIGI 

PIGI (= Gosmanová, Irena; autorka fotografií v časopise Sado-Maso, autorka básní 

ve sbírce → Horror vacui) 50, 54, 77 

Placák, Petr (1964; český spisovatel) 20 

Prent, Mark (1947; kanadský sochař a malíř) 52 

 

R 

Reggio, Godfrey (1940; americký filmový reţisér) 56 

Rotten, Johnny (= Lydon, John Joseph, 1956; britský zpěvák hudební skupiny → Sex 

Pistols) 116 

Ř. Samsa (= Droţď, Lubomír, 1955; šéfredaktor časopisu Sado-Maso, básník a 

amatérský filmař) 54 
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S 

Schonborn, Jerzy (1932–2007; polský filmový kritik) 56 

Sheldrake, Rupert (1942; britský biolog) 64 

Siouxsie (= Susan Janet Ballion 1952; britská zpěvačka) 81, č. 5-obálka 

 

T 

Tadeáš Vinnetou L. viz Libánský, Tadeáš 

Tanaka, Min (1945; japonský herec alternativního divadla, tanečník butó) 92 

 

U 

Uspenskij, Petr Demianovič (1878–1947; ruský filosof) 27 

 

V 

Venera, Vincent (1958; člen praţské bítnické skupiny, ikona redakce S-M) 8, 91, 104, 

č. 6-obálka 

Vincent V. viz Venera, Vincent 

 

W 

Watts, Allan (1915–1973; britský teoretik východních učení) 61 

Wernisch, Ivan (1942; český básník) 20 

Wildermuth, Armin (1930; německý filmový historik) 108 

 

Z 

Zuckermann, Hugo viz náhrobek H. Zuckermanna 45 
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Předmětový rejstřík děl, názvů a institucí 

 

Obsahuje kniţní a časopisecké tituly, hudební a filmové tituly, názvy hudebních 

skupin, kulturních akcí, institucí a geografické názvy. U kniţních titulů uvádíme 

autora a rok prvního vydání. U časopiseckých titulů uvádíme rok vydání prvního 

čísla, v případě, ţe jde o jiţ zastavené periodikum, uvádíme rozmezí let, v kterých 

časopis vycházel. U hudebních titulů uvádíme název interpreta a rok vydání titulu. U 

filmových titulů uvádíme reţiséra, produkční stát a rok výroby. U názvů hudebních 

skupin uvádíme rok zaloţení. V některých případech se bohuţel nepodařilo zjistit 

všechny informace, tyto poloţky proto nejsou vyčerpávající. 

Značkou → odkazujeme na související heslo v rámci rejstříků této práce. 

Neodkazujeme na názvy a jména, které nejsou samostatnými rejstříkovými hesly, ale 

jsou pouze součástí rejstříkových hesel jako doplňující informace. 

 

 

1. LP (Nina Hagen, 1983) 32 

100 bodů (The Plastic People of the Universe, 1977) 22 

1984 (G. Orwell, 1949) 36 

4. Opatov (hudební festival punkové a rockové hudby, 1986) 87 

 

A 

African reggae (píseň N. Hagen nahraná na LP → Unbehagen) 32 

Aguirre, hněv boţí (W. Herzog, Německo/Peru 1972) 40 

Amerika (improvizovaná báseň T. Libánského) 38 

Amerika II (improvizovaná báseň T. Libánského) 38 

Angstlos (= 1. LP, Nina Hagen, 1983) 31 

Ani nevíš, ţe si projel uţ jedno moře (improvizovaná báseň T. Libánského) 38 

Ani nevíš, ţe ti vzadu syčí had (improvizovaná báseň T. Libánského) 38 

Art Canada (kanadský umělecký časopis) 52 

 

B 

Beyond the Chains and Illusion (= Beyond the Chains of Illusion: My Encounter with 

Marx and Freud, E. Fromm, 1962) 34 
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Biblia das ist die ganzte Heilige Schrift (první německý překlad Bible, M. Luther, 

1541) č. 3-obálka 

Black Elk Speaks (J. G. Neihardt, 1932) 39 

Bleskem do hlavy (báseň P. Placáka zhudebněná na LP → Hovězí poráţka) 20 

Bůh jako architekt (W. Blake, 1794) č. 7 a půl-obálka 

 

C 

Cikáni (K. H. Mácha, 1835) 47 

Closer (Joy Division, 1980) 42 

Co znamená vésti koně (The Plastic People of the Universe, 1981) 22 

Čtyři jezdci Apokalypsy (A. Dürer, 1497/1498) 105 

 

D 

Dangerous Logic (britský punkový časopis) 114 

Day After (N. Meyer, USA 1983) 15 

Demínka (praţská kavárna, restaurace v ulici Anglická na Vinohradech) 7 

Dopis Magorovi (The Plastic People of the Universe, 1978) 22 

Druhá zpráva o mém domácím vězení (V. Havel, 1979) 76 

 

E 

Ecologist Quarterly (britský ekologický časopis, od r. 1978) 55 

Egon Bondy’s Happy Hearts Club Banned (The Plastic People of the Universe, 1978) 

22 

 

F 

Fata morgana (W. Herzog, Německo 1971) 40 

Film (polský filmový časopis, od r. 1946) 41, 56, 93 

Fitzcarraldo (W. Herzog, Peru/Německo 1982) 40 

Flash Art (italský umělecký časopis, od r. 1967) 72, 73, 94, 108 

Foolishness (M. Paladino, 1981) 108 

 

H 

Heavy Feminist with Wedding Cake (L. Krims, 1970) 16 
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Hlava se mi točí kolem dokola (improvizovaná báseň T. Libánského) 38 

Horror Vacui (Ř. Samsa = L. Droţď; PIGI = Irena Gosmanová 1985) 54 

Hovězí poráţka (The Plastic People of the Universe, 1984) 18, 20, 21, 22, 23 

 

I 

I trpaslíci začínali malí (W. Herzog, Německo 1970) 40 

IT (= International Times – britské hippie noviny) 100 

 

J 

Jak bude po smrti (The Plastic People of the Universe, 1979) 22 

Jitro kouzelníků. Úvod do fantastického realismu (= Le Matin des Magiciens, 

J. Bergier; L. Pauwels, 1960) 63, 65, 68 

Jmenoval se Herrmann (píseň N. Hagen nahraná na LP → Unbehagen) 32 

Joy Division (britská hudební skupina, zal. 1976, později → New Order) 42, 43, 44 

Juliiny otázky aneb Esej o posledních věcech člověka (E. Bondy, 1970) 70, 107 

 

K 

Kanárek (báseň P. Lampla zhudebněná na LP → Hovězí poráţka) 20 

Kaţdý pro sebe a bůh proti všem aneb Záhada Kaspara Hausera (= Kaţdý pro sebe 

a bůh proti všem, W. Herzog, Německo 1974) 40 

Kníţka o tom, jak se mi filosofovalo (E. Bondy, 1980) 25 

Koyaanisquatsi (G. Reggio, USA 1983) 56, 57 

Krásné nové stroje (česká punková hudební skupina, zal. 1982) 88 

Kroky hadů (báseň ze sbírky → Horror Vacui) 54 

 

L 

Lexikon filmů nové vlny (sbírka anotací a obrazových příloh k domácím amatérským 

filmům, V. Gaar, 1983) 8 

Living Theatre (americká alternativní divadelní skupina, zal. 1947) 13 

Lyţování v Praze (T. Mazal; V. Gaar, 1982) 8 

 

M 

M. Express viz New Musical Express  
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Máj (K. H. Mácha, 1836) 47 

Manifest surrealismu (27. 1. 1925 vyhlášen → Úřadem pro surrealistický výzkum) 71 

Melancholia (A. Dürer, 1514) č. 4-obálka 

Melody Maker (britský hudební časopis, od r. 1926) 43, 80, 81, 115, 116 

Mount Analogue (R. Daumal, 1952) 69 

 

N 

Na hřbitově (píseň N. Hagen nahraná na LP → Angstlos) 32 

Na ušáka (improvizovaná báseň T. Libánského) 38 

náhrobek H. Zuckermanna (náhrobek na ţidovském hřbitově ve Strašnicích) 45 

New Age Journal (americký časopis alternativního ţivotního stylu, od r. 1974) 64 

New Musical Express (britský hudební časopis, od r. 1952) 30, 31, 42, 43, 78, 81, 86, 

111, 113  

New Order (britská hudební skupina, zal. 1980, dříve → Joy Division ) 42, 44 

New painting (Nová malba, malířský směr přelomu 70./80. let v Itálii a Německu, 

v 80. letech i u nás) 72, 109, 110 

Nosferatu (= Upír Nosferatu, W. Herzog, Německo/Francie 1979) 40 

 

O 

OPL (= Opium pro lid, samizdatový časopis 1979–1982) 39 

Orwell a přítomnost (= 1984 – Orwell und die Gegenwart, výstava konaná ve Vídni, 

1984) 35 

 

P 

Pavouk (píseň N. Hagen nahraná na LP → Angstlos) 32 

Pasolini inszeniert seinen Tod (H. Allahyari, 1985) 90 

Pašijové hry (= Pašijové hry velikonoční, The Plastic People of the Universe, 1978)22 

PPU viz The Plastic People of the Universe 

Prasinec (báseň I. Wernische zhudebněná na LP → Hovězí poráţka) 20 

Praţské shromáţdění za mír a ţivot (= Světové shromáţdění Za mír a ţivot, proti 

jaderné válce, Praha 21.–26. června 1983) 35 

První zpráva o mém domácím vězení (V. Havel, 1979) 76 

Přirozenost  – Buddhismus šinšu – buddhismus Čisté země (K. Kanamatsu, 1949) 75 
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R 

Rhythms of vision (L. Blair, 1975) 66 

 

S 

Saló aneb 120 dní Sodomy (P. P. Pasolini, 1975) 94 

Self-Operation Fiction (L. Krims, 1970) č. 2-obálka 

Sex Pistols (britská punková hudební skupina, zal. 1975) 116 

Sid and Nancy (= Sid and Nancy: Love Kills, A. Cox, 1986) 113 

Signál k ţivotu (W. Herzog, Německo 1968) 40 

Siouxie and The B. viz Siouxsie and the Banshees 

Siouxie and the Banshees viz Siouxsie and The Banshees  

Siouxsie and The Banshees (britská punková hudební skupina, zal. 1976) 78, 79, 81, 

82 

Smutný večer (F. Kobliha, 1909) 48 

Sounds (britský hudební časopis, 1970–1991) 98 

Spellbound (píseň z alba JuJu. Siouxsie and the Banshees, 1981) 81 

Srdce ze skla (= Herz aus Glas, W. Herzog, Německo 1976) 40 

Stoletá (praţská kavárna v ulici Na Zderaze) 7 

Stroszek (W. Herzog, Německo 1977) 40 

Subterranean Modern (profilové LP hudebních skupin →The Residents, Chrome, 

MX-80 Sound, Tuxedomoon, 1979) 95 

Suspect Magazine (britský hudební časopis) 81 

Šel pro krev (báseň I. Wernische zhudebněná na LP → Hovězí poráţka) 20 

 

T 

Tajný ţivot Salvadora Dalího (= The Secret Life of Salvador Dalí, S. Dalí, 1942) 28 

Tak pravil Vincent (Pablo de Sax = P. Veselý, 1985) 91 

Tam kde sní zelení mravenci (= Kde sní zelení mravenci, W. Herzog, Německo 

1984) 40 

Teachings of Don Juan (= The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge, 

C. Castaneda, 1968) 57 

Tempodrom (kulturní centrum v Berlíně) 3 
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The Banshees Story (monografická broţura o skupině → Siouxsie and the 

Banshees) 81 

The Day After viz Day After 

The New Ecologist (britský časopis s ekologickou tematikou, od r. 1970) 1 

The New York Review of Books (americký kulturní časopis, od r. 1963) 105 

The Plastic People of the Universe (česká hudební skupina zal. 1972) 18, 19, 20, 22, 

100, 102 

The Residents (americká avantgardní hudební skupina, zal. 1972) 95, 96, 97, 98 

The Residents at Golden Gate Bridge (The Residents, 1979) 95 

The Result of Living in a Dark Room for Three Years and Not Looking for Work (L. 

Krims, 1970) 29 

The Scream (Siouxsie and The Banshees,1978) 80 

To, co se ti zdá, je pravda (improvizovaná báseň T. Libánského) 38 

Touha (F. Kobliha, 1911) 50 

Trhací kalendář (E. Bondy, 1974) 49 

TV-Glotzer (píseň N. Hagen nahraná na LP → Angstlos) 32 

 

U  

Unbehagen (Nina Hagen, 1979) 32  

Upír (F. Kobliha, 1909) 39 

 

V 

Vichřice milenců (W. Blake, 1827) 67 

Výzva k transcendenci – Consolatio philosophiae hodierna (V. Havel, Z. Neubauer 

1984) 60 

 

W 

War and Peace in the Global Village (M. McLuhan; Q. Fiore, 1968) 106 

Wau-Wau (píseň N. Hagen nahraná na LP → Unbehagen) 32 

Wenn ich ein Junge wär (píseň N. Hagen nahraná na LP → Unbehagen) 32 

Wir leben immer noch (píseň N. Hagen nahraná na LP → Unbehagen) 32 
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Z 

Zejtra (improvizovaná báseň T. Libánského) 38 

Zlaté brýle 1984 (filmový festival snímků promítaných v rámci domácích projekcí) 8 

Zlomky neznámého učení (= Fragmenty neznámého učení: Hledání zázračného, 

P. Uspenskij, 1949) 27 
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Filmové tituly „Čarodějné filmy OZ“ 

 

Následující seznam je řazen abecedně vţdy pod příslušným rokem natočení snímku, 

v závorce je uvedena délka snímku. 

 

1980 

Blahoslavený uklizeč (10 min) 

1981 

Markýz ze Sadu (14 min) 

Sny toaletářovy (15 min) 

1982 

Klíčení brambor (5 min) 

Nirvana (15 min) 

Queen of China Town (17 min) 

Zamilovaná (8 min) 

1983 

10.000 jabloní (15 min) 

Dolce far niente  (2 min) 

Noví Romantici (5 min) 

Viva  l´Anarchy  (6 min) 

1984 

1984 – Volně podle Orwella (38 min) 

Akupresura (22 min) 

Bojujeme za mír (11 min) 

Easy Rider OZ (cca 20 min) 

Pokušení sv. Antonína (30 min) 

1985 

Co nám zbejvá (cca 6 min) – hudební klip pro interpreta J. B. Saharu 

Hynku, Egone… (cca 12 min) 

Chladnu, chladneš (cca 6 min) – hudební klip pro skupinu Precedens 

Kamasutra (10 min) 

Koupelnová záhada (cca 6 min) 

Pohádka pro Šílence (16 min) 
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Ruka (cca 5 min) – hudební klip pro skupinu The Plastic People of the Universe 

Sbohem, hvězdy (cca 10 min) – hudební klip pro skupinu Hyeny 

Voko za vokem (cca 10 min)  

Z kouta do kouta (cca 5 min) – hudební klip pro skupinu The Plastic People of the 

Universe 

Za spásu duší (8 min) 
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Fotografická dokumentace 
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Obálky časopisu Sado-Maso



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



43 

 

Obálky časopisu JPB (přední strany)
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Obálky časopisu OPL (přední strany)
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Záznamy ze součinnostních porad StB k akcím Klín a Satan
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Rozhovory 
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Rozhovor s Lubomírem Droţděm 

 

Rozhovor byl veden na pokračování jako několikaměsíční elektronická 

korespondence od listopadu 2010 – do června 2011 a osobně 12. 5. 2011. Písemnou 

komunikaci ponecháváme beze změn, původně ústní rozhovor redigujeme. Řazení 

otázek volíme s ohledem na logiku výsledného textu.  

 

Kdy a proč u vás vznikla myšlenka vytvořit si vlastní časopis? 

 

Moje vzpomínky jsou nejasné, všechno se ztrácí v mlhách času. Vím, ţe prvním 

„home grown“ – nebo také DIY (Do It Yourself) – magazínem bylo xeroxové Opium 

pro lid z roku 1979. Je moţné, ţe inspirací bylo i to, ţe jsem se v roce 1977 vrátil 

z Londýna se dvěma fanziny, nezávislými subkulturními časopisy, které se mi 

graficky i obsahově docela líbily. Koupil jsem to někde na koncertě. Posléze jsem 

zkusil něco podobného, ovšem jinak a s trochu „váţnějším“ obsahem v Sado-Maso. 

A pak je zde fakt, ţe jsem podobným způsobem jiţ předtím, v letech 1976–78–79 

rozmnoţil, rozepsal a svázal několik kníţek, které jsem pro sebe a pár přátel přeloţil 

a vydal. Jednou z nich byla Joyous Cosmology od Alana Wattse, druhou Now Be 

Here od R. Alperta. Třetí byla nějaká zenová věc. Co vím jistě, ţe inspirací pro mne 

tehdy nebylo Vokno, protoţe se mi dostalo do ruky aţ v roce 1981. 

 

Jak vznikl název? 

 

Náš tehdy oblíbený podivín Vincent Venera – holohlavý démon, který figuruje i na 

jedné obálce S-M a zachycený v knize Pabla de Saxe Tak pravil Vincent – často 

reagoval na dění a situace kolem sebe slovy: „To je sado-maso!“  

 

Kdo do S-M přispíval? 

 

Pokud jde o české autory, tak jsem tam psal jen já pod různými pseudonymy. 

M. Machovec snaţivě zjistil, viz jeho stať v KP Revolver Revue, ţe jsem jich pouţíval 

desítky. Pokud jde o přeloţené články, překládal jsem si to taky sám, ale těţko uţ 

vyhledat zdroje. Jména těch zahraničních autorů tam však, myslím si, jsou. 
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Jaké jiné časopisy jste ještě vydával? 

 

Pokud bych pouţil nějakou vrtnou sondu do minulosti, snad by se mi rozjasnilo. 

Tehdy jsem "vydával" kromě Sado-Maso i magazíny Opium pro lid a Jen pro blázny. 

Střídal jsem to a pohrával si s názvy – stejně jako s pseudonymy. 

 

Jak se časopis dostával mezi čtenáře? 

 

S distribucí to bylo velmi jednoduché. Kaţdé číslo bylo v deseti průklepových 

opisech. Kdyţ jsem to vybavil fotografiemi a obálkou, tak jsem to sešil a postupně 

rozdal lidem, které jsem dobře znal. Zpravidla a nejraději, kdyţ se jich, respektive nás 

sešlo víc – při nějakých narozeninách, Vánocích, mejdanech atd. V podstatě šlo 

o dárek. Kdyţ jsem dal někomu 2 kusy (coţ se stávalo běţně), bylo mi celkem fuk, 

komu ze svých známých to pak dotyčný půjčí nebo dá. Tím to pro mne končilo. 

Nemám absolutně tušení, kde ta Sado-Masa, která jsem před 25 lety rozdával 

přátelům, skončila. To budou vědět spíš myši. V archívech rozhodně nikoli – hádám, 

ţe spíš ve sklepích či na půdách, ale chtít po někom, aby se v těch krámech hrabal, 

je zbytečné. Vím to, protoţe jsem takhle po pár lidech ţádal archívní fotografie, 

dokonce i filmy. Bohuţel, moţná ţe ještě větším nepřítelem dokumentů doby, neţ 

jsou války, revoluce, ţivelné pohromy, je prostá kaţdodennost. Etablované manţelky, 

které rády uklízejí a oprašují kde co, nakonec všechno významné z minulosti svých 

partnerů (u čeho samy nebyly) vyhodí dříve nebo později do popelnic a kontejnerů. 

 

Fotky, které jsou v časopisech originální na fotopapíru, jste si vyvolával sám? 

Tomáš Mazal mi ukazoval, ţe na fotkách v příloze k reportáţi Tour de café 

Prague jste spolu. 

 

Ano, jsem to já, Tomáš a Pablo. Já jsem nám pak nalepil na obličeje barevné 

puntíky, aby nás policajti nepoznali. Ta fotka je focená v Myslíkově ulici u budovy 

soudu. Sám jsem si ji vyvolal, ale nefotil jsem to, asi to fotila moje ţena. 
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A jak jsou dělané koláţe? 

 

Našel jsem třeba něco, co se mi líbilo, ve starých časopisech. Co mě zaujalo, jsem si 

ofotil a vystříhal. Hodně toho bylo třeba ze starého Světozoru. 

 

Nejdřív jste udělal koláţ, pak jste ji vyfotil foťákem a vyvolal? 

 

Ano. 

 

Ve druhém čísle S-M je příloha k Hovězí poráţce – texty okopírované z nějaké 

instruktáţní studie o jatečných metodách. Co to je? 

 

To je z učebnice pro řezníky. Pablo dělal v Národní technické knihovně v Klementinu, 

kde měli veškeré technické kníţky, co vycházely, a kdyţ se ty kníţky likvidovaly, 

schoval si je a dal mi je k Vánocům. Je to slovensky a slovenština je krásný jazyk – 

vůbec se nehodí na tak brutální věci. Je spíš pro zamilované. Taková něţná 

a zajímavá. 

 

Snaţila jsem se dohledávat, komu patří autorské pseudonymy. Třeba 

v publikované bibliografii Vokna je jako J. P. K. uveden Kostúr, L. A. je Řanda. 

Je to tak i v SM? 

 

J. P. K. je Jan Patrik Krásný.2 L. A. byl L. Řanda. 

 

Víte, kdo se podepisoval pseudonymem HdH, „hudba do hlavy“? 

 

Tak pozor, to jsou dva pseudonymy. Není to HdH ale H&H jako Homeless and 

Hungry – můj pseudonym. Ale článek s podpisem „hudba do hlavy“ dělal Vlastimil 

Marek, je to jeho text, ale asi pod ním nechtěl být podepsaný. 

 

                                                           
2
 J. P. Krásný vydával v letech 1985 až 1988 svůj vlastní samizdatový časopis s názvem Vibrace. Byl zaměřen na 

orientální a čínskou medicínu a staroindickou filosofii, ekologii a autory náboženské literatury. 
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Kdo to je? 

 

Vydával taky samizdaty, ale uţ nevím, jak se ten jeho samizdat jmenoval. Vţdycky 

pouţíval japonské znaky, podepisoval se „amateur“. A byl docela aktivní, překládal 

kníţky, dělal si časopis, pořádal přednášky a koncerty. Já jsem s ním pak dělal 

v druhé půlce devadesátých let chviličku dva časopisy – Mana a Baraka. 

 

Sado-Maso a OZ jste vy? 

 

To jsem já, ano. 

 

Kdo je Tadeáš Vinnetou L. (má v třetím čísle S-M otištěny básničky)? 

 

Tadeáš Libánský, kterému tehdy bylo sedm let, a říkal si Vinnetou, byl s rodiči u nás 

na návštěvě, jeho otec je Abbé Libánský a v tu dobu uţ byli ve Vídni v emigraci. 

Jedno odpoledne jsme spolu jamovali, zapnul jsem mu elektrickou kytaru a on hrál 

a improvizovaně si k tomu zpíval. A protoţe jsem to nahrával a jeho "zpěvy" se mi 

líbily, přepsal jsem to brzy na papír jako dětskou poezii. 

 

Lexikon filmů nové vlny – to jsou vaše filmy, nebo nějaké oficiální? Je mezi 

nimi mimo jiné Lyţování v Praze, My ţijeme v Praze a Ţidovský hřbitov... 

 

Teď nevím, v jaké souvislosti to je, ale jakýsi lexikon našich filmů z 80. let tu existoval 

jako vázaný abecední seznam filmů, plus anotace doplněné fotografiemi z filmů. 

Dělal ho kamarád Vladimír Gaar pro nás pár hochů, co jsme točili, včetně něho. 

Lyţování v Praze byl film Tomáše Mazala. Točil to v roce 1982, on a Gaar. Spolu 

udělali i film Jaro na rejdišti. Tomáš Mazal byl hlavně skvělý v tom, ţe ty všechny věci 

sbíral. Uţ tehdy dělal s Jaroslavem Hutkou a s Vlastou Třešňákem a připravoval 

jejich texty3, dával to dohromady, opisoval to a vázal. A kdyţ oba emigrovali, bylo to 

cenné.  

 

                                                           
3
 V samizdatu vyšlo: Písničkář (Jaroslav Hutka) v roce 1978 a Třešňák v roce 1984. 
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A co článek od T. Chmielowského? Není tu napsáno, odkud ho máte. 

 

Měl jsem půjčený sborník s ekologickou tematikou z Geologického ústavu, pro který 

jsme tehdy pracovali. Dal to dohromady myslím Bedřich Moldan, který tam pracoval, 

a dělal to tak jaksi polodisidentsky. Většinou tam byly články o ekologii a o přírodě, 

ale tenhle sborník byl víc eko-filosofický, to se mi líbilo. Tak jsem si to opsal a měl 

jsem ho nějakou dobu doma a pak jsem to dal do S-M, kdyţ jsem začal dělat 

časopis. Moţná jsou z něj i některé další články, to uţ nevím. 

 

O jaká témata jste se v době vydávání těch časopisů nejvíc zajímal? 

 

Zabýval jsem se praktickými otázkami osobní lidské svobody i teoretickými otázkami 

svobody společenské. Zajímala mne ekologie, alternativní kultura, dějiny i přítomnost 

subkultur, nové myšlenkové proudy, samozřejmě i hudba – tehdejší hudba, to byl 

post-punk, nová vlna, new romance, gothic atd. Literaturu jsem, přiznávám, moc 

nečetl. Raději jsem si snil … 

 

Povaţoval jste se za undergroundového autora? Za anarchistu? 

 

V 70. letech jsem si přál být „členem“, „příslušníkem“, „součástí“ undergroundu – tak 

nějak mezi osmnácti a dvaceti lety. V 80. letech, kdy jsem se vystěhoval z Prahy na 

venkov, jsem se chtěl stát především členem, příslušníkem, součástí přírody. Ten 

underground s tím šel, kulhavě, tak nějak sám.  Anarchismus tady neměl v 80. letech 

ţádnou kulturní ani ideovou základnu. Pankáči si s oblibou dělali na trička a bundy 

anarchistické logo „A“, ale myslím si, ţe o anarchismu věděli zpravidla jen to, ţe 

propaguje zrušení státu a boha. 

 

V posledním čísle je podepsaná fotka od zpěvačky Nico. Je to u reportáţe 

z jejího koncertu v kulturním domě na Opatově. Píše se tam, ţe se někdo z vás 

dokonce dostal aţ k ní do hotelového pokoje, opravdu se to stalo? 

 

Vím, ţe Aleš Drvota měl kytky, které jí chtěl dát, ale ţe by se dostal aţ k ní do 

pokoje, to nevím. Popisuje se to tam, ale mohl si to třeba i vymyslet. Orální paměť je 
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nespolehlivá. Nedávno jsem četl, ţe aţ 55 procent věcí, které si spolehlivě 

pamatujeme, se nikdy nestalo. A já teda taky musím mít tu paměť děravou, protoţe 

tohle poslední číslo si vůbec nepamatuju, ţe jsem dělal. 
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Rozhovor s Tomášem Mazalem 

 

Rozhovor byl nahrán 14. 4. 2011 v praţské kavárně Louvre. Text necháváme 

v podobě co moţná nejvěrnější formě ústního sdělení. Ve výpovědích provádíme 

pouze takové stylistické a pravopisné změny, aby nedocházelo ke zkreslení významu 

nebo k výraznému porušení pravidel spisovné variety českého jazyka. 

 

Narazila jsem v Libri Prohibiti na kníţku Tak pravil Vincent  v S-M z ní je úryvek, 

autoři Pablo de Sax a Vincent Venera. A vy tam máte předmluvu... 

 

Pablo je Pavel Veselý. S tím jsem potom natočil 8mm film o Egonu Bondym, jmenuje 

se My ţijeme v Praze. Má zvláštní historii – promítal se tehdy jen po bytech, potajmu, 

vyptávalo  se na něj StB, pak film odvezl Bondy do Francie, ţe se tam profesionálně 

přetočí a rozmnoţí na VHS, ale málem se tam ztratil a aţ před třemi roky se konečně 

film podařilo přepsat v dobré kvalitě, a dokonce vydat u Guerilla Records na DVD. 

A s odstupem času to je opravdu zajímavé, má to nezaměnitelnou atmosféru, je tam 

úplně jiná Praha. Bylo dost pracné to natočit, Bondy celý ten film ještě dodatečně 

namluvil – my jsme mu ho promítali a on k tomu na magnetofonový pásek namluvil, 

o  co se a v jakých lokalitách jedná. Nahrávalo se to u Pabla na Smíchově 

v Buďánkách v jednom z těch domečků, ţila tam taková svérázná komunita, tenkrát 

to hlídali tuším i estébáci, dneska je to tam uţ zbořený. Filmovali jsme to asi rok, 

v kaţdém ročním období, bylo to organizačně dost sloţitý, ale byla to zábava. 

 

Sloţité muselo být i vydávat vlastní časopis, ne? Vy si pamatujete, ţe jste do 

Droţďových časopisů psal nějaký článek?   

 

Já myslím, ţe jo, ale uţ si nevzpomínám přesně. Já si to pletu, moţná to bylo do 

Revolver Revue, kam jsem myslím psal jako dr. Azur Hák, uţ nevím.  
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Je tam reportáţ z pouti po praţských kavárnách, kde jste společně vyfocení, 

tam jste nic nepsal?   

 

Já nevím, jestli jsem to nakonec psal, ale vím, ţe jsem to inicioval, ţe jsme chodili po 

těch kavárnách. 

 

A pamatujete si, ţe byl v Praze mezinárodní mírový sjezd a konala se 

demonstrace na Staroměstském náměstí?  

 

To uţ nevím, ţe byla demonstrace, ale pamatuju si ten sjezd. Souviselo to nějak 

s Helsinkami, Mírová helsinská konference, moţná4. Pamatuju si, ţe tenkrát udělali 

takovou věc, ţe se všude v hospodách normálně zavíralo v deset hodin, a v těch 

dnech, kdy to tu probíhalo, tak tady udělali, jako ţe tu všechno funguje do noci, takţe 

hospody byly otevřený do půlnoci. A vím, ţe na Staromáku byl i stánek, kde jsme si 

kupovali v jedenáct hodin pivo. A to se jako tvářili, ţe je to tu normální kaţdý den. 

Protoţe tu bylo spousta cizinců, takţe oni jim takhle nalakovali Prahu. Tak to je 

jediný, co si z toho pamatuju. My jsme šli ke Králi Brabantskýmu, kde měli vţdycky 

jenom do devíti, a najednou servírka říká, nechoďte pryč, já mám do dvanácti, já 

musím mít do dvanácti. 

 

V čísle 4 je inzerce na básnickou sbírku Horror Vacui od autorů PIGI a Řehoře 

Samsy, co je to za kníţku? 

 

Horror Vacui je Čarodějova sbírka básní, my jsme si všichni dělali takový básnický 

sbírečky. PIGI a Čaroděj to dělali spolu, jsou tam zajímavý koláţe Prahy, který se 

potom po revoluci udělaly jako pohlednice. A já to mám doma, je to taková sbírečka 

A4 ve tvrdých deskách. 

 

                                                           
4
 Jednalo se ve skutečnosti o Světové shromáždění Za mír a život, proti jaderné válce, které se konalo v Praze 

21.–26. června 1983. (V Helsinkách vešel v platnost Mezinárodní pakt o občanských a politických právech v roce 
1975, který byl v ČSSR přijat 23. 3. 1976.) 
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A kolik bylo exemplářů? 

 

No, nevím, tak čtyři nebo asi jako ty časopisy. 

 

V kolika opisech se vydávalo Sado-Maso? 

 

To všechno záviselo na tom, kolikrát se to propsalo na průklepovém jemném papíře 

na psacím stroji. Desetkrát se to dalo, pak sice ta kvalita byla horší, ale deset 

najednou se dalo udělat. Já jsem v té době dělal v Kancelářských strojích na 

Smíchově, kde byl takový velký servis těch strojů a bylo tam i reprostředisko – takový 

ohromný xerox, tenkrát to všechno začínalo. Byla tam starší paní, kterou jsem tu 

a  tam poprosil, ţe potřebuju něco zkopírovat, a trnul jsem hrůzou, aby si to 

neprohlíţela. A tak se některý věci takhle podařilo zkopírovat. Třeba Opium pro lid 

jsme tam kopírovali, takţe toho bylo dvacet nebo třicet kusů. Tam byly různý 

kresbičky a různý makovice, jak z nich teče opium u toho afghánský samopalník, 

a Čaroděj mě tlačil, ať to dám tý paní, aby to okopírovala. A já trnul ještě víc, ţe 

někdo přijde a uvidí to. Nemohl jsem jí to dát, aby mi řekla, nechte to tady a přijďte si 

za hodinu, to nešlo, to jsem tam vţdycky stál, vypadlo těch dvacet listů a já to hned 

sbalil, aby to nikdo neviděl. Byly to takový první pokusy. Kdyţ to pak bylo 

okopírovaný, tak si to Čaroděj sešil doma sešívačkou a rozdával nám to. Bylo to 

zvláštní, ale byly tam i šikovný lidi, třeba pan Máša. V té době to fungovalo tak, ţe 

kdyţ někdo měl domovní prohlídku, při které mu přišli na psací stroj, kde si psal něco 

samizdatového, tak si policajti poznamenali, jaký má ten stroj typy, věděli, které 

písmeno tiskne třeba víc. Takţe mně pak ty lidi nosili psací stroje a pan Máša je 

takzvaně přetypoval, aby tam ty chyby uţ nebyly, vyčistil stroj, srovnal litery, takţe 

pak měl jiný charakter písma. 

 

V jednom čísle je reportáţ z koncertu Nico v Praze... 

 

Tam jsem byl, to bylo v rámci klubu na Opatově5. Pořádal to Vojtěch Lindaur, 

samozřejmě pokoutně, do poslední chvíle nikdo o ničem nevěděl, netušil, zda se to 

podaří. Lístek ale stál 12 korun. Akorát to bylo strašně sloţité, začátek měl dvě 

                                                           
5
 Kulturní dům na Opatově v Praze 4. 
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hodiny zpoţdění. Nakonec koncert skončil ani ne po hodině, protoţe tam dorazila 

StB. Ale ten článek myslím psal Čaroděj a fotky dělal Pablo a do toho hotelu se 

k Nico dostal Aleš Drvota, ten se vloudil do pokoje. Hráli v Maďarsku a jenom přes 

noc ji sem přivezli. Z legálního koncertování Nico v Maďarsku pak vyšla dvoudeska – 

Nico za ţeleznou oponou6 – a myslím, ţe tam jedna nahrávka z Prahy je taky. Vojta 

Lindaur v tom klubu na Opatově dělal rockový a punkový koncerty a dramaturga 

a zval tam ty, co nemohli nikde moc hrát. Ovšem kvůli Nico ho vyhodili hned 

a definitivně. 

 

Aleš Drvota dělal taky nějaké samizdatové časopisy, nebo pomáhal s překlady 

do S-M? 

 

Oni byli s Čarodějem kamarádi od malička, chodili spolu do školy, a Aleš Drvota si 

pak zaloţil hudební skupinu Babalet. A někdy v roce devadesát, tuším, moţná 

osmdesát devět se zabil Aleš v autě. Taky si dost vydával svoje vlastní časopisy, 

dělali to s Čarodějem tak napůl. Překládal krišňáckou literaturu, tak je i moţné, ţe 

něco v Sado-Maso je od toho Aleše Drvoty, ale myslím, ţe většinu těch článků 

a textů si překládal Čaroděj sám, protoţe on umí dobře anglicky a v té době uměl 

dobře anglicky, takţe si to překládal spíš on. 

 

A co Opium pro lid a Jen pro blázny?  

 

To dělal Čaroděj sám, Aleš měl zase svoje samizdaty. 

 

Pak tam je jedna fotka náhrobku Hugo Zuckermanna... 

 

Hugo Zuckermann, to jsem fotil já. To je náhrobek na ţidovském hřbitově ve 

Strašnicích, kdyţ se tam vejde branou, tak hned po pravé straně v té uličce to je, 

porostlé břečťanem, mně se líbily ty prsty. To jsem fotil, kdyţ jsem tam točil 

s Bondym. 

 

                                                           
6
 LP s názvem Behind the Iron Curtain je živá nahrávka koncertů z Budapešti a Prahy z období 29. 9.–31. 10. 

1985. Deska vyšla v roce 1986. 
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A jak jste se vůbec dostali k Bondymu?  

 

Kamarád Mirek Vodráţka bydlel v Templové ulici a v tom bytě pořádal různé 

filosofické přednášky, bytové akce a večírky. A já jsem tam párkrát byl pozvaný 

a jednou tam Bondy četl svojí novou kníţku, tuším v roce osmdesát dva osmdesát tři 

to bylo, kníţku, která se jmenovala Nový věk. A kdyţ to skončilo, tak jsem Bondyho 

doprovázel do Nerudovy ulice a říkal jsem mu, ţe bude rok 1984 a ţe bych rád 

natočil film o ţidovském hřbitově na Vinohradech, o Kafkovi. A on se pro to nadchnul, 

domluvili jsme se, já jsem něco pak natočil a on pak namluvil. A pak jsme domluvili 

další film, My ţijeme v Praze, to uţ bylo pak jenom o něm. 

 

V jednom čísle je filmová hitparáda OZ movies, to jsou vaše domácí filmy? 

 

My jsme si dělali takové domácí filmové festivaly. Já jsem třeba s kamarádem Ivo 

Hanákem natočil první film v roce sedmdesát sedm, to se jmenovalo Jaro na rejdišti. 

Tenkrát to bylo jednoduché, za laciný peníz se dal koupit film, který měl z kaţdé 

strany asi tři minuty, dal se do filmovačky, natáhlo se pérko kamery a uţ to jelo. Pak 

se to nechalo ve Fotochemě vyvolat a pak se muselo stříhat, lepit, všechno 

manuálně, doslova v ruce. Takţe takhle jsme se bavili. Já jako první jsem natočil to 

Jaro na rejdišti, pak se té filmovačky chopil Čaroděj a začli jsme si dělat hrané filmy 

a promítali si je po bytech. Měli jsme různé ţebříčky, kamarád Vláďa Gaar k tomu 

napsal kníţku, co se jmenovala Mélies – filmy od A do Z. Takţe to všechno byla 

taková rukodělná výroba, ale člověk si mohl připadat jako filmař, jako scenárista, 

kameraman, reţisér, herec – prostě autor toho všeho. Mohl si natočit, co chtěl. A pak 

byly hezké premiéry, kdy jsme si ty filmy promítali na plátno promítačkou a pouštěli 

do toho hudbu z magneťáku. Vţdycky jsme u někoho doma udělali premiérový 

večírek. Hodně se toho dělalo u nás doma,7 protoţe jsme v té době měli byt, 

v osmdesátém roce jsme ho dostali a pamatuju si, ţe tam chodil třeba Petr Nikolaev, 

dnes známý filmový reţisér, a Kvasnička třeba. Akorát tam byl problém, ţe v tom 

bytě bylo hrozně moc lidí a neměli jsme kam dát jejich boty, kdyţ přišlo třeba třicet 

lidí. Tak si pamatuju, ţe jsme vzali těch třicet párů bot a dávali je po chodbě před jiný 

partaje. No a ještě se mi vybavuje taková epizoda – vedle nás bydlela paní 

                                                           
7
 V bytě na sídlišti Jižní město v Praze 4. 
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s pubertálním synem, jmenoval se Martin Choura a pořád se k nám loudil na ty 

večírky, jestli se můţe taky přijít podívat. A později Čaroděj někde objevil, ţe tenhle 

Martin Choura zaloţil hudební skupinu Ţeny. 

 

A nehrál i v Krásných nových strojích? 

 

Máte pravdu, tam byl se Standou Divišem, co Krásný nový stroje zaloţil. A pak jsme 

Martina vţdycky viděli chodit domů zmalovaného z koncertů. 

 

Byly redakce různých samizdatových časopisů nějak propojené? 

Spolupracovali jste třeba s RR? Nebo dokonce s politickým disentem? 

 

V Praze byly různé partičky. Tak třeba s Jáchymem Topolem nebo Petrem Placákem 

jsme se moc nestýkali. Čaroděj tak trochu. Jednak kluci byli mladší, bydleli na 

druhém břehu Vltavy, scházeli se v hospodě Na Klamovce a dělali si to zas jinak. 

Párkrát jsme se někde potkali, třeba na těch bytových promítáních, nebo přes 

Bondyho. Ten byl takovým svorníkem, guruem toho všeho praţského kvasu mladých 

samizdatových autorů. Ale na druhou stranu občas jsme něčím přispěli do Revolver 

Revue, Čaroděj pak byl i ve Vokně. 

A disent? To byla úplně jiná parketa. Pro mě z toho dost čouhali ti osmašedesátníci – 

komunisté Praţského jara 1968, kteří uţ se zase těšili na „nejvyšší stranické funkce“, 

aţ se to jednou otočí.  

Coţ se taky stalo. Samozřejmě Havel byl čestnou výjimkou, ale takovým těm 

Dubečkům, Šilhánům, Kohoutům atd., tak těm jsem nikdy nevěřil… My jsme byli 

v tomhle ohledu pasivní, my jsme neřešili, co bude, aţ to jednou praskne. Bohuţel, 

promarnili jsme svý nejlepší léta, ale tím, ţe jsme měli svoje samizdatový časopisy, 

kníţečky, filmy, kapely a zabývali se jen tím, co nás baví, tak jsme se alespoň 

opravdu skvěle bavili.  
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Rozhovor s Pavlem Veselým 

 

Rozhovor byl nahrán 7. 11. 2011 v praţské kavárně Uměleckoprůmyslového muzea. 

Text necháváme v podobě co moţná nejvěrnější formě ústního sdělení. Ve 

výpovědích provádíme pouze takové stylistické a pravopisné změny, aby 

nedocházelo ke zkreslení významu nebo k výraznému porušení pravidel spisovné 

variety českého jazyka. 

 

Co se vám spojuje s časopisem Sado-Maso? 

 

Pamatuju si, ţe celý projekt Sado-Maso byla čistě Čarodějova záleţitost. Já jsem 

ještě předtím fotil Vincenta Veneru. To byl takový můj objev a příspěvek do časopisu. 

Jinak jsem Čarodějovi velkou pomoc nepřinesl. Nějaké fotky jsem mu zvětšoval, 

něco ze svých obrázků jsem mu věnoval. On si celý časopis dělal sám na koleně na 

venkově. Vídali jsme se sice často, ale nějaká větší přímá spolupráce z mé strany 

u vzniku toho časopisu nebyla. A nebyla, co vím, ani nikoho jiného. On sám si udělal 

svou koncepci, obsah a po nás občas chtěl, abychom mu k tomu něco udělali. Někdo 

měl třeba zvětšovák, tak zvětšil nějakou fotku, nebo u někoho viděl zajímavý 

příspěvek, tak to Čarodějovi přinesl, ofotil. To byla taková ta naše úzká skupinka lidí, 

která se kolem něj pohybovala. 

 

Úzká skupinka? To znamená vy, Čaroděj a Tomáš Mazal? 

 

Ještě pan Karra – Vladimír Gaar. On si taky vydával vlastní časopis, říkal tomu Karra 

Almanach a tam dával svoje i převzaté texty. Myslím, ţe některé fotky zvětšoval, 

protoţe měl zvětšovák, a asi i něco opisoval. Jinak veškerá ta redakční práce je 

Čarodějova. Já jsem třeba pak zajišťoval styk s Bondym. Čaroděj nepracoval a byl 

ohroţenej tím, ţe ho mohli zavřít za příţivnictví, takţe občas zavítal do Prahy, rozdal 

nám časopisy a my jsme je pak uţ sami distribuovali dál. Tehdy jakákoli nezávislá 

kulturní činnost mohla být postiţitelná, takţe bylo bezpečnější Čaroděje krýt. Proto 

pouţíval i tolik pseudonymů a já třeba jsem dlouho ani nevěděl, kde bydlí. To se 

prozradilo, aţ kdyţ jsme zorganizovali máchovskou pouť na Bezděz v roce 1985, 

kam jsme přivezli i Bondyho. Tehdy teprve vyšlo najevo, odkud Čaroděj je. 
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Fungovalo to prostě tak, ţe jsme se někde v Praze potkali, vzájemně si předali 

nějaké věci a kaţdý z nás šel po svých. Já jsem pracoval v Klementinu, moje tehdejší 

partnerka v Památníku národního písemnictví a ještě Franta Stárek, šéfredaktor 

Vokna, pracoval v kotelně hospody U Tomáše na Malostranském náměstí. Bondy 

bydlel v Nerudovce, a tak jsme se různě střídali, kdo za ním chodil, a nosili jsme mu 

ty časopisy podle toho, kdo z nás měl zrovna čas. 

 

Na té máchovské pouti vznikla fotka Bondyho, jak stojí u klášterní hrobky na 

Bezdězu? 

 

Ano. Tu jsem fotil já. A vůbec všechny fotky Bondyho, které jsou v Sado-Maso, jsou 

moje fotky. Vznikly během natáčení filmu My ţijeme v Praze. Fotil jsem pak i koncert 

Nico na Opatově. Takţe ta fotka, co je v Sado-Maso č. 7 a půl je taky moje. Pak se 

mi dokonce podepsala „Nico For Pablo“, seděli jsme spolu pod schodama u toho 

kulturního domu, protoţe tam vtrhli estébáci, a my jsme se běţeli schovat. Já, Jirka 

Vnouček a Aleš Drvota. Byli jsme tam schovaný i s ní. Měla nejspíš docela strach, co 

se bude dít, hrozně se klepala. No a jak jsme tam tak seděli a povídali jsme si, tak 

jsem jí poprosil, jestli by se mi nepodepsala. 

 

Takţe vaše jsou jen dokumentární fotky, nebo i nějaké koláţe? 

 

Ne, koláţe ty jsou Čarodějovy. Některé fotky jsou i PIGI a pana Karry.  A některé 

obrázky vznikly zvětšením pohlednic, které posílal z Vídně Abbé Libánský. 

 

A jak se zvětšovaly? 

 

Na fotografický dokumentní papír, který se normálně prodával ve formátu A4. 

Z filmového negativu se pomocí zvětšováku fotografickou cestou dalo udělat cokoli. 

Čaroděj třeba udělal koláţ, vyfotil ji na film a na zvětšováku se to zvětšilo a pak 

vyvolalo. Dělaly se takhle koláţe a pohlednice, ale i kopie ilustrací z různých 

časopisů. 
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Natočili jste i celou řadu filmů, pamatujete si, kolik jich bylo? 

 

Přesně si to uţ nepamatuju. Ale pamatuju si, ţe kdyţ jsme s panem Karrou točili film 

podle předlohy Hermanna Hesseho Stepní vlk, ukradl nám někdo kameru, takţe 

tenhle film byl náš poslední a nedotočili jsme ho. Bohuţel Vladimír Gaar – pan Karra 

– loni vyhořel, takţe dost toho materiálu je nenávratně pryč. Čaroděj vţdycky 

vyhlašoval soutěţ a měly se točit filmy na určité téma. Jednou to byl koán, jednou 

upíři, potom výročí spojené s románem 1984 – orwellovské téma – potom jsme točili 

hudební videoklip. A pak byl konec, pak nám kameru ukradli, myslím, ţe to bylo 

v roce 1985, neměli jsme na novou, pak uţ jsme jenom fotili. Ale fotky, kde jsme 

vyfocení my, jsme maskovali takovými barevnými kolečky vystřiţenými z papíru 

a přelepovali jsme je přes obličeje, aby to měli estébáci kdyţtak těţší. I kdyţ pro ně 

by samozřejmě nebyl problém to odlepit. 

 

A měli jste opravdu pocit, ţe by vás mohli trestně stíhat za ilegální publikování 

samizdatového časopisu? 

 

Jasně. Strach z toho byl všudypřítomný. Já jsem bydlel v Buďánkách v domečku, kde 

policie dost často hlídala a dělala domovní prohlídky. Byl u nás hlášený i Saša 

Vondra, i kdyţ tam moc nebydlel, ale měl tam trvalou adresu. A poté, co se stal 

mluvčím Charty 77, byly zveřejněny v tisku jména a kontaktní adresy disidentů, takţe 

mu k nám začaly chodit dopisy a lidi se chodili dívat, kde ţe to vlastně bydlí. Měli tam 

zkušebnu i Plastici a Mejla Hlavsa tam svařoval igelitové pytlíky a občas k nám chodil 

na čaj a na kafe. On ten undergroundový svět byl vlastně hrozně malý, všichni se 

nějak znali, byli to třeba spoluţáci z VŠUP. U nás v domečku bydlel i Ludvík Hradilek, 

který zase fotil pro Revolver Revue. V jednom domě se stýkaly dvě skupinky – 

skupinka kolem časopisu Jednou nohou a takový estétský underground kolem Sado-

Maso. Těch skupinek v undergroundu bylo hrozně moc. A lišily se od sebe, třeba byl 

velký rozdíl mezi městem a venkovem, na venkově to bylo o dost drsnější, v Nové 

Vísce a tak. A něco z toho jsem cítil i v tom hlavním proudu undergoundu tady 

v Praze, něco buranského, syrového, a to mě moc nebavilo. On ten undergroud měl 

opravdu hodně poloh. Vlastně by se dalo říct, ţe okruh kolem Čaroděje ani ţádný 
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underground nebyl. Vystihl to Jáchym Topol, kdyţ říkal, ţe jsme byli underground 

v undergroundu. 

 

A dělal jste něco i pro jiné samizdatové časopisy? 

 

Zkoušel jsem vydávat vlastní časopis Nouzový východ, ale udělal jsem dvě čísla 

a nechal toho. Bylo mi asi osmnáct. Udělal jsem samizdatovou kníţku Tak pravil 

Vincent. 

 

A jak jste na Vincenta Veneru vlastně přišli? 

 

On byl známá postava skrze Bondyho román 677. Jedna z ústředních postav toho 

románu je právě inspirovaná skutečným Vincentem Venerou. Ale Vincent byl velmi 

výrazný i jako osoba uţ v patnácti letech nejen obrovskou postavou, ale celkovým 

projevem. Oba jsme chodili na střední školu, kde učil češtinu Jaroslav Med. A kdyţ 

jsem jednou k němu přišel na návštěvu, měl jsem na kabátě placku s fotkou 

Vincenta, a pan Med povídá: „Není to Venera?“ A já: „Je, Vy ho znáte?“ „No vţdyť 

jsem ho učil. To byl blázen!“ A my jsme se s Vincentem vídali v Malostranské 

kavárně, kousek od Nerudovky, kde bydlel Bondy. Ale ten mu nevěřil, ţe je skutečně 

psychicky nemocný, myslel si, ţe hraje schizofrenii, aby mu přiznali invalidní důchod. 

Ale on byl skutečně podivín. Scházel se s partou kamarádů, kteří by se dali označit 

jako opravdoví praţští beatnici, mezi nimi byl třeba i Milan Koch a stýkal se s nimi 

Abbé Libánský.  

 

Abbému vyšla kníţka „my underground“, kde jsou mimo jiné fotky Čaroděje 

s vámi. Čaroděj pak zařadil do třetího čísla Sado-Maso asociativní poezii 

Tadeáše Libánského a doprovodil to jeho fotkou. Kdo je její autor? 

 

Abbé. Emigroval 6. srpna 1982 do Vídně a tohle je focené uţ tam v jeho studiu, které 

si pojmenoval Fleischhacken Art Institute. Pamatuju si to datum přesně, protoţe to je 

datum, kdy Američani ve druhé světové válce shodili bombu na Hirošimu, a taky nám 

v ten samý den odmítli nalít v Malostranské kavárně, protoţe jsme měli dlouhý vlasy. 

Mám pocit, ţe v tu dobu se začalo to nařízení hodně kontrolovat a dodrţovat. Trvalo 
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to takhle asi půl roku, dokonce mě několikrát legitimovali na ulici jenom kvůli těm 

vlasům. Ale Malá Strana v tomhle byla ještě dobrá, tam byli policajti benevolentnější 

neţ jinde v Praze. Ale tak nějak v tom roce 1982 se tam asi vystřídali estébáci na 

vysokých pozicích a začlo to být opravdu přísné. V těch undergroundovejch 

hospodách, co jich po Malé straně bylo – U Kocoura, U Slunců, Malostranská 

kavárna –, nám najednou fakt přestali nalívat i čaj. Dost číšníků bylo nepříjemných, 

prý dokud neupravíme svůj vzhled podle normy, tak se v kavárně vůbec nemáme 

ukazovat. Tak jsem se ptal, jak vypadá člověk, co můţe chodit do kavárny, jestli by 

tam nevyvěsili nějakou fotku. A oni mi řekli, ţe to přeci moc dobře vím. Jednou se mi 

stalo, kdyţ jsem si stěţoval, ţe mi udělali studený kafe, ţe mi obsluha řekla, ať jsem 

zticha, ţe tam stejně mám „plot“. A to znamenalo v hantýrce pinglů, ţe jsem jako za 

plotem, ţe překračuju zákon. 

 

Pojďme se vrátit k ilustracím v Sado-Maso, z jakých zahraničních časopisů 

jsou ty ilustrace? 

 

Většinou jsme je kopírovali z časopisů Flash Art, Grafis, Photography, National 

Geographic a vozily se sem LP desky, takţe z jejich obalů jsou taky některé fotky, 

třeba ta z desky Closer od Joy Division ve třetím čísle Sado-Maso. Čaroděj si nechal 

vozit hlavně hudební desky a kníţky, kdyţ měl moţnost získat něco ze zahraničí.  

 

A ty časopisy tu byly dostupné aspoň v knihovnách? Vy jste k nim jako 

zaměstnanec Národní technické knihovny měl nějak přístup? 

 

Nene, vůbec ne. Kdyţ uţ vůbec, tak ty časopisy chodily do knihovny VŠUP, nebo 

moţná do Muzea Hlavního města Prahy, kde pracovali nějací Ševčíkovi8. A my jsme 

se tenkrát seznámili se skupinkou kluků, kteří studovali na akádě – se Standou 

Divišem, Petrem Niklem, Jirkou Davidem, Tondou Stříţkem a Michalem Gabrielem. 

Standa Diviš pak zaloţil hudební skupinu Krásné nové stroje a s Jirkou Davidem 

pořádali výstavy s názvem Konfrontace. Potom zaloţili výtvarnou skupinu Tvrdohlaví. 

Bondy mi pak říkal, ţe Pavel Tigrid chce do Svědectví článek o mladé české výtvarné 

scéně, ale protoţe se Ševčíkovi dozvěděli, ţe je do Svědectví, zalekli se toho a nic 

                                                           
8
 Jiří a Jana Ševčíkovi – historici umění. 
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nenapsali. Bondy pak teda něco dával dohromady sám, ale jestli to nakonec v tom 

Svědectví vyšlo, to nevím.9 

 

A není vlastně škoda, ţe Sado-Maso nevycházelo ve větším nákladu? 

 

My jsme ty časopisy chtěli dělat ve větším nákladu, ale nikdo nám nechtěl poskytnout 

přístup k cyklostylu. Čuňas10 nám sliboval ty rámečky, ale v podstatě chtěl, aby mu 

Čaroděj psal do Vokna, ne aby si vydával vlastní časopis, to byla pochopitelně 

konkurence. Jak se to dělá ve velkém, jsme objevili aţ během revoluce v galerii 

U Řečických, kde bylo Tiskové centrum Občanského fóra a tiskly se tam letáky. 

                                                           
9
 Ve Svědectví z let 1980–1989 nevyšel Bondyho článek, jejž by mohl mít P. Veselý na mysli. 

10
 František Stárek. 
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Komentovaná edice Zaplaťpánbů za „underground“ 

 

1. Kontext 

 

Text vznikl původně jako audio nahrávka na magnetofonový pásek v březnu 1986. 

Šlo o Bondyho odpověď na otázku redakce časopisu Sado-Maso:  

 

„Dotaz, který pokládáme Egonu Bondymu tentokrát, má souvislost s nešťastným, 

smutným desátým výročím pogromu na český underground a následujícím procesem 

se skupinami Plastic People a DG 307 a dalšími hudebníky (1976).  

 

Desetiletí, které právě uplynulo, desetiletí, v němţ tzv. 2. kultura (underground) 

bojuje o přeţití nepochybně ,něco‘ znamená i pro českou kulturu. Útokem na skupinu 

Plastic People a underground se rozhodně stalo ,něco‘ významného. Co to bylo 

a jaký význam to má pro dnešek? V letech, jeţ následovaly po procesu s Plastiky, se 

otřásá v obleţení celá ,budova‘ podzemní kultury – tedy ty sloţky paralelní 

a nezávislé české kultury volně soustředěné kolem Jirousova pojetí kultury nezávislé 

na establishmentu. Dá se říct, ţe český underground se celé desetiletí především 

zuby nehty brání před ,genocidou‘ reţimu, který se snaţí tuto nezávislou kulturní 

alternativu zničit všemi prostředky. Spousty lidí jsou nuceny opustit Československo, 

někteří raději dobrovolně, jiní ze strachu před dalším násilím, jeţ místy hraničí 

s terrorem. Ivan Jirous většinu dní, týdnů, měsíců a roků tohoto desetiletí strávil ve 

vězení. Ti, co zůstali na ,svobodě‘, snaţili se v úzkostech a malých radostech 

pokračovat ve svém stylu ţivota a kultury. Pár koncertů Plastiků, pár nahrávek 

a desek, jeţ vyšly venku a dostaly se k velké radosti undergroundu i do Čech – 

zpátky, pár sbírek, několik románů, ale hlavně boj o sebezáchovu naplnil ţivot této 

těţko uchopitelné ,komunity‘ lidí, kteří se nemínili vzdát. Proces s undergroundovým 

časopisem Vokno. Další útrapy, výslechy, vězení. Další stovky lidí se stěhují za 

hranice. Underground ztrácí zřetelně vymezené obrysy, ale pojem zůstává... 

 

Jaký smysl mělo toto desetiletí obrany, utrpení a obětí? Podařilo se uhájit něco 

z podzemní ,budovy undergroundu‘, nebo snad dokonce něco vydobýt? Nebo se 
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snad podařilo policejně-byrokratickému systému ,druhou kulturu‘ rozbagrovat? Co si 

o tom všem myslíte dnes, pane doktore?!“  

 

V obsahu časopisu Sado-Maso č. 7 a půl (jedná se ve skutečnosti o v pořadí osmé 

publikované číslo) je text uveden následovně:  

 

„Zaplaťpánbů za ,underground‘ – Egon Bondy opět odpovídá na dotaz S-M – 

,ohlédnutí‘ za dekádou represe, zamyšlení nad situací undergroundu 86.“ 

 

Autorem přepisu Bondyho odpovědi je Lubomír Droţď, který v poznámce pod textem 

zaznamenal autorství a časové určení audiozáznamu: „Egon Bondy přímo do pásku, 

tedy improvizujíc [sic], březen 86.“ Samotná audio nahrávka jiţ není k dispozici, proto 

byl jako výchozí text přítomné edice pouţit zmíněný přepis ze S-M. Není dosud 

známo, ţe by byl text publikován jinde. Strojopis má 6 stran formátu A5 natištěných 

na průklepovém papíře. 

 

2. Editorské zásahy 

 

Všude, kde výchozí text pokládáme za porušený písařským opomenutím (nečleněný 

mezerami, s nadbytečnými mezerami, vynechaná písmena, záměny písmen – 

překlepy), opravy provádíme mlčky. Úpravy interpunkce a ortografie sjednocujeme se 

současnou normou a s edicemi Bondyho textů provedenými M. Machovcem. 

Korigujeme psaní velkých a malých písmen; psaní s/z v cizích slovech a slovech 

přejatých sjednocujeme na psaní z v těchto případech: pozice, fyzický, pozitivně, 

organizace, reprezentant, sjednocujeme na psaní s v těchto případech: filosofie, 

persekuce; korigujeme kvantitu i/í (převáţně ve 4. pádě fem. zájmen); kvalitu i/y; 

pravopis spřeţek dodrţujeme v následujících podobách: v podstatě, přece jen, ale 

zaplaťpánbů, vzápětí; psaní číselných výrazů ponecháváme tak, jak kolísá ve 

výchozím textu – číslicí i slovem (v případě číslovky 10 ponecháváme obě varianty 

deseti i desíti). Výraznější zásahy provádíme v případech, kdy výchozí text vykazoval 

výrazné znaky mluvenosti: Vypouštíme přebytečné výrazy – deiktická zájmena, 

výplňové výrazy –, měníme slovosled. Jedná se o tyto případy (v hranaté závorce 

uvádíme původní znění časopiseckého textu): ř. 6: málokdo měl vztahy k nějakým 
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vzdálenějším lokalitám a rozhodně [nějaká] komunikace v té šíři, jak je dnes, ř. 40: 

který vzápětí reagoval [právě] oním pogromem, ř. 47: [tehdy ale se organizovala], 

ř. 56: [tak tehdy Petr Uhl, jak říkám tehdy, kdy uţ bylo všechno ukončeno, se obrátil 

znovu], ř. 69: [ţe někteří z nich podporovali tu obranu Plastiků], ř. 87: [70. let a 80. 

let], ř. 127: umoţňuje i těmto vrstvám [se kulturně participovat], ř. 133: [tak se 

setkávám] jenom s mladými lidmi. Grafickou podobu zvýraznění upravujeme 

z podtrţení ve výchozím textu na kurzívu. 
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Zaplaťpánbů za „underground“ 

 

Milí přátelé, jsem rád, ţe jste si vzpomněli na smutné datum. Nejprve bych chtěl 

přece jen říci, ţe si naše nejmladší generace nedovede dnes uţ ani představit, jak 

vypadala situace předtím, neţ byl underground – tehdy, kdy ještě neexistovalo ani 

toto pojmenování. Na začátku 70. let doslova bloudily po republice skupinky mladých 

lidí, které byly bez moţnosti vzájemného kontaktu, lidé většinou znali pár svých 

přátel, málokdo měl vztahy k nějakým vzdálenějším lokalitám a rozhodně 

komunikace v té šíři, jak je dnes – od Chebu aţ po Košice – neexistovala. 

Nevycházely ţádné undergroundové tiskoviny, ani časopisy, ani samostatné 

publikace, a jen sem tam byl nějaký koncert Plastiků nebo DG, případně v jiných 

městech nějaké jiné podobné skupiny, a navzájem jsme o sobě věděli málo. Na 

rozdíl od řekněme edice Petlice jsme neměli ţádné finanční fondy a ţádnou 

distribuční nebo komunikační síť. Jakýmsi krystalizačním jádrem pozdějšího 

undergroundu byla pověstná a legendární „Ječná 7“, kde bydlil Jiří Němec a Dana 

Němcová, a kolem nich se soustřeďoval kulturní ţivot nejen praţského budoucího 

undergroundu, ale začínaly se tady vytvářet i kontakty mimo Prahu. Přesto ta situace 

byla velice neutěšená a zdálo se, ţe kulturní aktivita mladé generace bude naprosto 

znemoţněna. V této situaci jsme s Magorem někdy v zimě 1974/75 o těchhle 

poměrech váţně uvaţovali a došli jsme k přesvědčení, ţe je potřeba vytvořit nějakou 

pevnou platformu a určitou strukturu pro kulturní ţivot mladé generace, nalézt 

nejenom formy organizační, ale i formy komunikační a distribuční, a ţe se nám to 

musí podařit do dvou let, jinak bude se skutečnou nonkonformní kulturou u nás 

konec, protoţe orientace Edice Petlice nikterak neodpovídala našim potřebám a byla 

a je zcela elitářská a co do tvorby nových kulturních hodnot sterilní. Magor tehdy razil 

pojem „2. kultura“, já jsem uţíval termínu „underground“. Obsahově se ovšem oba 

termíny kryly. 

 

Dnes můţeme klidně říci, ţe se nám to v podstatě podařilo. Přes ty pohromy, které 

postihly underground v posledních deseti letech, je tu dnes uţ underground pevnou 

společenskou realitou a kulturní veličinou a mladí lidé v celé republice se k němu 

obracejí spontánně „jako domů“, cítí svoji sounáleţitost s ním a tato skutečnost je 

dnes uţ tak neotřesitelná, ţe i kdyby establishment nějakým způsobem naráz 
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zlikvidoval všechny přední představitele undergroundu, underground by vzápětí 

vznikl znovu v stejných intencích a s novými lidmi. Underground, jak jsem jiţ 

několikrát řekl, není ţádné hnutí, ale významný sociologický a kulturní celosvětový 

jev a není moţno ho zadupat. Kdyţ uţ jednou v nějaké zemi vznikl, nebude na něj 

zapomenuto, ani kdyby ho postihly nejtěţší pohromy. Nejdůleţitější bylo skutečně 

začít – a to se stalo. 

 

Ţe to skutečně začalo, ukázala právě i reakce establishmentu, který vzápětí reagoval 

oním pogromem na Plastiky a lidi kolem. Establishmentu se to nevyplatilo. Jednak 

masová kampaň ve sdělovacích prostředcích seznámila s undergroundem nejširší 

veřejnost a hlavně mladou generaci, jednak skutečně na základě precedentu 

s vytvořením určité jednotné fronty protestu proti procesu s Plastiky vznikla za pár 

měsíců Charta. Ta historie je sama o sobě poučná mimo jiné proto, aby se vyjasnilo, 

ţe Charta není underground a underground není Charta. Došlo k tomu prostě 

řečeno, pokud si vzpomínám, hlavně přičiněním Petra Uhla, který sám příslušníkem 

undergroundu nebyl a není. Tehdy se ale organizovala podpisová akce na jakousi 

protestní listinu proti procesu s Plastiky a velkou část organizační práce s tím 

spojené vzal na sebe právě Petr Uhl. Kdyţ osobně navštívil celou řadu předních 

reprezentantů takzvaných „exkomunistů“, později předních představitelů Charty, 

setkal se naprosto ve všech případech s prudkým odmítnutím jakékoli podpory, 

protoţe Plastici a mladí lidé kolem nich byli pro ně chuligánská chátra, s kterou se 

nechtěli špinit. Kdyţ uţ byla podpisová akce skončena a několik desítek, nebo snad 

i víc neţ sto podpisů tam bylo, v první řadě to byl skutečně profesor Patočka, z kruhů 

undergroundu velmi vzdálených, který se okamţitě a spontánně připojil k tomu 

protestnímu hnutí, Petr Uhl se tehdy, kdy uţ bylo všechno ukončeno, obrátil znovu, 

myslím, ţe formou dopisu, na několik předních exponentů oněch takzvaných 

„exkomunistů“ s tím, ţe jim jaksi posměšně předloţil skutečnost, ţe mezi podpisy na 

obranu Plastiků není ani jeden bývalý komunista. Tehdy buď Kriegel, nebo Mlynář si 

jako první uvědomili, ţe by tu promarnili šanci, a v poslední fázi, přímo tedy dva dni 

před procesem, se do hnutí za obranu Plastiků vehementně zapojili. Pokud je mi 

známo z vyprávění, právě to, ţe se v tomto případě takto vytvořila určitá jednotná 

fronta a určitá akční jednota mezi různými sloţkami nekonformistů, přivedlo prý 

potom v zápětí některé pozdější tzv. disidenty k nápadu, ţe by bylo moţno podobnou 
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jednotnou širokou frontu vytvořit i za jinými cíli, tedy za cíli dlouhodobými. Na základě 

této úvahy vznikla skutečně za několik málo měsíců Charta a je velmi významné si 

uvědomit, ţe to vysoké procento mladých lidí z dělnických profesí, kteří byli mezi 

prvními tisíci signatáři Charty, to vysoké procento se tam objevilo právě proto, ţe 

organizátoři Charty se mohli odvolat na to, ţe někteří z nich obranu Plastiků 

podporovali. Tak vznikla specifická situace, která je pro současnou československou 

opozici charakteristická, ţe Charta nebyla a není sdruţením několika intelektuálů, 

jako byl řekněme KOR v Polsku, nýbrţ ţe měla jiţ ve svých začátcích relativně 

širokou a relativně demokratickou základnu. To ale je věc, která se netýká ani tématu 

mé odpovědi a ani mne osobně vůbec a ponechává celou záleţitost budoucím 

historikům jak Charty, tak undergroundu. Chci jen podotknout, ţe kompetentní místa 

establishmentu si této skutečnosti byla jiţ hned při vzniku Charty vědoma a doufám, 

ţe na to nezapomněla. Opakuji jen, ţe Charta není underground a naopak, 

a domnívám se, ţe nemůţeme přehlédnout ani tu skutečnost, ţe v Chartě se 

vytvořilo poměrně úzké vedoucí centrum, jehoţ vztah právě k undergroundu, s jeho 

problematikou a jeho potřebami, zůstává v podstatě odmítavý. Underground by se 

v této situaci měl pokusit zřetelněji profilovat svoji identitu a jasněji vyjádřit. Je to 

obtíţné, protoţe underground je velice různorodý, i kdyţ ho spojují určité základní 

ţivotní postoje a určité základní kulturní orientace, ale tu vlastní identitu budeme 

muset hledat, budeme muset najít a budeme ji muset formulovat. 

 

Co se týče bilance těch posledních deseti let. Myslím, ţe není pasivní. Přesto, ţe na 

přelomu 70. a 80. let pod tlakem skutečně aţ brutální persekuce, kdy docházelo 

vícekrát přímo k fyzickému násilí, emigrovaly desetitisíce mladých lidí, z nichţ vysoké 

procento byli právě lidé, kteří měli k undergroundu velice blízko, eventuálně k němu 

uţ přímo patřili, a mezi nimi byly i desítky předních reprezentantů undergroundu, 

kteří ho spoluvytvářeli od začátku 70. let – začíná to řekněme Sváťou Karáskem 

a končí to Dr. Jiřím Němcem –, přesto underground nejenom nezahynul, ale dokonce 

svoji pozici, abych tak řekl, upevnil. Rozhodně dneska ţije jako nepomíjitelná sloţka 

naší společnosti a všeobecně se s ním počítá a musí počítat. Je příznačné, ţe právě 

v těchto posledních desíti letech začaly poprvé vycházet undergroundové časopisy 

(máme jich dneska uţ několik) a jejich kvalita se pomalu, ale zřetelně zlepšuje, je 

příznačné, ţe během těch posledních deseti let se i jinak rozšířila literární produkce 
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undergroundu, a nyní, jak jiţ jsem řekl na začátku, je situace taková, ţe mladí lidé po 

celé republice přicházejí uţ k undergroundu „jako domů“, počítají s tím, ţe 

underground je jejich přirozené prostředí, a ani se uţ nepokoušejí přidruţit se ke 

kultuře establishmentu, s výjimkou těch, kteří vysloveně od začátku jdou za 

finančním ziskem. 

 

Na začátku 80. let nám nastoupila velmi početná mladá umělecká generace od 

básníků aţ po filmaře a ti všichni k nám přicházejí. Někteří naši mladí básníci 

znamenají dnes vysloveně špičku naší kultury. Oficiální kultura, jak známo, je tak 

sterilní, ţe za posledních ne deset, ale více neţ patnáct let nevydala ani jediné dílo 

trvalé hodnoty. Neoficiální kultura, coţ je pochopitelně širší pojem neţ jenom 

underground, ale v jejímţ rámci má underground velmi významné postavení, naopak 

během té doby dokázala i v podmínkách kruté persekuce a odříznutí od informací 

o světovém vývoji vytvořit celou řadu děl, která zůstanou trvalou hodnotou české a 

moţná i celosvětové kultury. Underground ovšem má ještě celou řadu dluhů. 

 

V rámci neoficiální kultury vycházejí u nás například specializované vědecké 

časopisy – historické, literárně vědecké, ba i přírodovědecké – a underground se 

bohuţel o tuto publikační činnost nestará, tyto publikace v undergroundu nekolují 

a v důsledku toho je široká obec undergroundu nejen ochuzena, ale mnohdy ţije 

i s pocitem nebo s falešným vědomím, ţe se u nás ve vědě a v kultuře vůbec nic 

neděje a je mrtvo. Zaplaťpánbů underground reflektoval pozitivně alespoň vydávání 

Bondyho dějin filosofie, takţe aspoň z tohoto hlediska je informován o tom, ţe se tu 

něco děje. Ale undergroundové časopisy by měly propagovat četbu těch jiných 

vědeckých publikací, které u nás vycházejí v neoficiální sféře, a měly by se případně 

starat o jejich reprinty, eventuálně i o jejich distribuci. Underground má pochopitelně 

své specifické ţivotní postoje, ale nevzdělanost mezi tyto postoje patřit nesmí. 

Underground pochopitelně je na své spodní rovině dosti nezřetelně ohraničen či 

oddělen od málo kulturních vrstev mládeţe, toto nezřetelné oddělení je určitou 

předností undergroundu, který plynule proniká do těchto vrstev a umoţňuje i těmto 

vrstvám participovat na kultuře. Je však důleţité, aby duševní obzory této vrstvy 

nepřejímal jako standard. Naopak, underground znamená, alespoň v našich 

podmínkách, apel na sebevzdělání. 
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Já jsem v tom ohledu hodně optimistický, protoţe pokud moje osobní zkušenost 

sahá, setkávám se jenom s mladými lidmi, kteří skutečně o sebevzdělání 

v nejrůznějších oborech, počínaje znalostmi jazykovými, usilují, a spíš tedy u nás 

v mladé generaci – v mladé generaci undergroundu – je určitý hlad po vzdělání, 

nejenom po informacích všeobecně, a já i moji přátelé se snaţíme pochopitelně, seč 

jsme s to, vyjít těmto poţadavkům vstříc. V undergroundu, nebo velmi blízko, 

probíhaly a probíhají různé přednáškové cykly, některé jsou nahrávány na pásky, 

které pak běhají po republice, a já doufám, ţe těch akcí bude stále víc. Ovšem 

kaţdý, kdo se hlásí k undergroundu, by měl osobně něčím přispět. Alespoň tím 

klepáním na stroji nebo něčím podobným. Kaţdý se raduje, kdyţ dostane nové číslo 

některého z našich časopisů, ale snadno zapomíná na to, ţe to stojí strašně mnoho 

práce a ţe potřebujeme ve všech ohledech pomoci. 

 

Kdyby se underground skutečně naučil svépomoci v nejširším měřítku, mohli bychom 

dokázat desetkrát víc. V Sovětském svazu jsou zvyklí na existenci samizdatu uţ od 

dob Ivana Hrozného a kaţdému je tam zcela přirozené, ţe kdyţ dostane nějaký 

samizdatový exemplář, tak to okamţitě opíše. My jsme na to zvyklí nebyli, ale 

musíme si na to zvykat. Doufám, ţe aţ budeme bilancovat za dalších deset let, 

budeme se moci vykázat ještě lepšími výsledky neţ dosud. Je totiţ nutno si v prvé 

řadě neustále uvědomovat, ţe společenské podmínky, a patrně ani kulturní klima, se 

v naší zemi na velice mnoho desítek let měnit nebudou. 
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3. Komentáře 

 

2: naše nejmladší generace – Za nejmladší generaci undergroundových tvůrců 

jsou povaţováni autoři narození na počátku 60. let (J. Topol, P. Placák, I. Lamper, 

J. Pelc, V. Kremlička, V. Karlík, J. H. Krchovský, B. Landovská, L. Marks, 

M. Socha, V. Brukner). E. Bondy v eseji Sado-Maso se ptá Egona Bondyho 

hodnotí právě dílo Topola a Placáka jako významné pro českou literaturu 

z hlediska přínosu nových tvůrčích trendů: „Protoţe jsme uměle odizolováni od 

ţivého proudu světového umění, je pro nás těţší orientovat se. Ale ţe to jde, 

dokládá nejen robustní Jindra Tma [pseudonym J. Topola], ale i autor románové 

prvotiny Medorek [P. Placák].“ Je to tatáţ tvůrčí generace, kterou má Bondy 

na mysli i zde: ř. 100: Na začátku 80. let nám nastoupila velmi početná mladá 

umělecká generace od básníků aţ po filmaře a ti všichni k nám přicházejí (S-M 

5/1985, nepagin.). 

I. M. Jirous vyčleňuje tuto generaci undergroundových tvůrců jako „druhou 

generaci undergroundu“ v článku Český underground – geneze a přítomnost 

hnutí, původně psaném pro Bulletin polsko-československé solidarity, 

publikovaném rovněţ v časopise Informace o Chartě 77 a v katalogu k výstavě 

V. Karlíka v Západočeské galerii v Plzni (Karlík, V.: Podzemní práce. Zpětný 

deník, Praha: Revolver Revue 2012): Dospěla druhá generace undergroundu – 

v mnohém se lišící od jeho generace průkopnické. [...] generace osmdesátých 

let, jak budou tito básníci a hudebníci zřejmě nazýváni, [se] hlásí o slovo 

důrazným a nepřehlédnutelným způsobem. Je to generace nesentimentální 

a duchovně ostře vyhraněná. Má mezi sebou básníky a spisovatele první 

velikosti (za všechny jmenujme Jáchyma Topola, Krchovského, Wagnerovou 

a Petra Placáka), významné hudební skupiny (Psí vojáci, Garáţ, Ţeny a řadu 

dalších), teoretiky a kritiky Ivana Lampera a Sašu Vondru, malíře Viktora Karlíka 

(Podzemní práce, s. 233).  

 

4: Na začátku 70. let doslova bloudily po republice skupinky mladých lidí, které 

byly bez moţnosti vzájemného kontaktu, lidé většinou znali pár svých přátel, 

málokdo měl vztahy k nějakým vzdálenějším lokalitám [...]. – K výskytu „ohnisek 

undergroundové kultury“, jejichţ vznik zasazuje jiţ do padesátých let 20. století, 
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se vyjadřuje I. M. Jirous v článku Český underground – geneze a přítomnost 

hnutí: Podobné postoje, které dnes patří undergroundu, nechaly v minulosti – 

především po poráţce demokracie v ČSR v únoru 1948 – vzniknout řadě 

skrytých ohnisek autentické kultury, k nimţ se underground hlásí jako k etické 

výzvě a kulturním předchůdcům. Ale na současném undergroundu je nové jeho 

rozšíření – pokrývá v podstatě celé území Čech a Moravy (mluvíme pochopitelně 

o městech); jeho struktura je přitom nezachytitelná, nemá pevné kontury 

a přesné programové vymezení. [...] To je významnější posun oproti např. 

padesátým létům, kdy – jak jsme jiţ zmínili – existovala pouze ezoterická ohniska 

„jiné“ kultury, která se snaţila o zachování oáz kulturní kontinuity v totalitní poušti 

oficiálního umění (Podzemní práce, s. 232). Jirous potvrzuje nepropojenost 

ohnisek undergroundu ve stati O české undergroundové kultuře 70. a 80. let 

(in Machovec, M. (ed.): Pohledy zevnitř. Česká undergroundová kultura ve 

svědectvích, dokumentech a interpretacích, Příbram: Pistorius & Olšanská 2008) 

a dále zde komentuje i personální zastoupení undergroundové „kultury“ počátku 

70. let: V raných 70. letech byla zázemím undergroundu skutečně dělnická, často 

bezprizorná mládeţ [...]. Ale intelektuály (tvořící v Americe páteř kontrakultury), 

kteří v Čechách pochopili, jaký duchovní i etický náboj se v rockové 

undergroundové kultuře skrývá, by bylo tehdy moţno spočítat na prstech jedné 

ruky (Pohledy zevnitř, s. 74). 

 

8: Nevycházely ţádné undergroundové tiskoviny, ani časopisy ani samostatné 

publikace, a jen sem tam byl nějaký koncert Plastiků nebo DG. – V „podzemí“ 

oficiální kultury se děla a vznikala celá řada kulturních a publikačních projektů uţ 

od počátku 70. let. Předchůdcem undergroundových periodik byl časopis 

Spektrum (1977–1979), plánovány byly Underground Magazine a Plastic people 

in the Sky. První dlouhodobě vycházející undergroundový časopis Vokno 

vycházel aţ od r. 1979, coţ Bondyho tvrzení o neexistenci tiskovin na počátku 

70. let podporuje, mezi „undergroundové“ edice ovšem můţeme řadit uţ edici 

Půlnoc, kterou v roce 1950 zaloţili E. Bondy a I. Vodseďálek a také edici 

Explosionalismus zaloţenou v roce 1952 V. Boudníkem. I kdyţ jim přímo 

nepřísluší označení „undergroundové“, povaţujeme je za jejich přímé 

předchůdce. Další významnou edicí představující jiţ „regulérní“ undergroundové 
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autory byla Edice Expedice (zkr. EE) – zaloţena V. Havlem v roce 1975, edice 

Popelnice J. Gruntoráda pak fungovala od roku 1978. Koncerty 

undergroundových skupin se konaly ve větším počtu a s mnohem četnějším 

zastoupením různých hudebníků – především od roku 1967 působily hudební 

skupiny The Primitives Group a Aktual, ještě starší „undergroundovou“ skupinou 

vycházející z tradic rock’n’rollu byly Komety – zaloţené v roce 1959, Umělá 

Hmota vystupovala od r. 1973, Hever & Vazelína band od 1975, Sen noci 

Svatojánské band a Bílé světlo od r. 1973, Dr. Prostěradlo Band a Dom od 

r. 1976, v průběhu 70. let vzniklo a koncertovalo i mnoho dalších kapel. Zmíněné 

skupiny The Plastic People of the Universe a DG 307 byly zaloţeny 1968 (PPU – 

transformovaná ze skupiny The Undertakers), respektive aţ 1973 (DG). 

K velkému mnoţství hudebních skupin působících jiţ od konce 60. let – se 

vyjadřuje I. M. Jirous s odvoláním na K. Vojáka ve své Zprávě o třetím českém 

hudebním obrození (in Jirous, I. M.: Magorův zápisník, Praha: Torst 1997): 

[K. Voják] označil totiţ za druhé české hudební obrození sklonek šedesátých let, 

tedy dobu, kdy došlo k netušené eskalaci rockových (nebo big beatových, jak se 

jim tehdy říkalo) skupin především v Praze, ale i kdekoli v Československu. ¶ 

Jenom v samotné Praze jich bylo několik set. Z nich jen málo dosáhlo veřejného 

uznání nebo dokonce slávy. O to nejde. Důleţité bylo, ţe u nás dostali příleţitost 

dělat umění lidé, kteří by se k tomu nikdy nemohli dostat [...] (Magorův zápisník, 

s. 173). 

 

17: V této situaci jsme s Magorem někdy v zimě 1974/75 o těchhle poměrech 

váţně uvaţovali a došli jsme k přesvědčení, ţe je potřeba vytvořit nějakou pevnou 

platformu a určitou strukturu pro kulturní ţivot mladé generace, nalézt nejenom 

formy organizační, ale i formy komunikační a distribuční a ţe se nám to musí 

podařit do dvou let – Bondy zde upozorňuje na dobu, kdy vznikala Zpráva o třetím 

českém hudebním obrození I. M. Jirouse. Jeho přímý podíl na jejím vzniku ovšem 

Jirous v samotné Zprávě (byla od ledna 1975 šířena jako samizdatový text) 

nereflektuje. 

 

23: Magor tehdy razil pojem „2. kultura“, já jsem uţíval termínu „underground“. 

I. M. Jirous ve své Zprávě o třetím českém hudebním obrození se k uţívání 
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těchto dvou termínů vyjadřuje následovně: Častokrát tady padlo slovo 

underground a dvakrát termín druhá kultura. Na závěr bychom si měli ujasnit, co 

to je. [...] Underground je duchovní pozice intelektuálů a umělců, kteří se vědomě 

kriticky vymezují vůči světu, ve kterém ţijí. [...] Je to hnutí, které pracuje převáţně 

s uměleckými prostředky, ale jehoţ představitelé si uvědomují, ţe umění není 

a nemá být konečným cílem snaţení umělců. [...] 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 (Magorův zápisník, s. 196). Jirous dále ve stati O české 

undergroundové kultuře 70. a 80. let píše o uţívání těchto dvou pojmů: 

Především naprosto nechci a nemohu tvrdit, ţe underground byla jediná 

významná kulturní vrstva té doby. Proto jsme také s Bondym začali razit termín 

druhá kultura – jako protipól kultury oficiální, „první“, která zahrnovala veškerou 

neoficiální produkci, a tedy i underground (Pohledy zevnitř, s. 77). K dalšímu 

termínu souvisejícímu s undergroundem – „paralelní kultura“ – a k zásadní roli 

Bondyho prózy Invalidní sourozenci se vyjadřuje v téţe stati: Underground sám ţil 

vlastně aţ do procesu v roce 1976 relativně izolovaným ţivotem. Médium rockové 

hudby [...] mu vytvářelo v okolním, zcela zjevně nepřátelském světě duchovní 

enklávu, v níţ byly natolik hluboké přátelské vazby, ţe by bylo marné doufat ještě 

někdy v návrat těch idylických časů. Bondyho kniha Invalidní sourozenci 

transponovala ten svět do sféry pohádky a zpětně ovlivnila sebeuvědomění si 

undergroundu jako svébytné minority, která se pokoušela mimo oficiální svět 

establishmentu vytvořit strukturu, o níţ můţeme v plném významu toho slova 

pouţít výraz paralelní, zavedený ovšem do českého kulturního povědomí aţ 

o několik let později (Pohledy zevnitř, s. 78). Dále se Jirous ke vzniku a pouţívání 

termínů vyjadřuje ve svém článku Český underground – geneze a přítomnost 

hnutí: Termín druhá kultura (později nazývaná téţ paralelní nebo alternativní) se 

prvně objevuje ve Zprávě o třetím českém hudebním obrození (1975), v níţ 

teoretik undergroundu [...] Ivan Jirous (pseudonym Magor) postuloval některé 

principy, vymezující místo undergroundu v současné české kulturní scéně 

(Podzemní práce, s. 232). Bondyho „uţívání termínu underground“ Jirous ovšem 

nepotvrzuje, pouze Bondymu přiznává výraznou úlohu na „formování principů 

undergroundu“: Na formování principů undergroundu se výrazně podílel i utopický 
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román Egona Bondyho Invalidní sourozenci. Egon Bondy (nar. 1930) se k hnutí 

undergroundu těsně přimknul svým postojem i dílem (Tamtéţ). 

 

37: reakce establishmentu, který vzápětí reagoval právě oním pogromem na 

Plastiky a lidi kolem – Míněn je soudní proces se členy hudebního undergroundu, 

který proběhl v létě a na podzim 1976, a jehoţ oběťmi odsouzenými k výkonu 

trestu byli S. Karásek, V. Brabenec, I. M. Jirous a P. Zajíček. Tomuto 

nejznámějšímu případu předcházela soudní líčení s několika desítkami dalších 

osob zúčastněných na hudebních festivalech a soukromých oslavách – např. 

tzv. Přeštický proces, který byl veden v Plzni v červenci 1976 a během něhoţ byli 

odsouzeni F. Stárek, M. Skalický a K. Havelka. 

 

40: na základě precedentu s vytvořením určité jednotné fronty protestu proti 

procesu s Plastiky vznikla za pár měsíců Charta – Komentář P. Uhla tento 

Bondyho výklad vzniku Charty upřesňuje: kdyţ bylo to soudní líčení, tak jsem já 

o téhle jejich reakci ještě nevěděl. Nicméně na té chodbě soudu byly stovky 

mladých lidí. A já si pamatuju, ţe se tam bývalí komunisti, evangelíci, katolíci 

a lidi, kteří nepatřili do ţádné z nějakých skupin, prostě sčuchli. A tady byl podle 

mě základ Charty 77. No, a pokud to Zbyněk Fišer vykládá jinak, tak můţu říct, ţe 

tam tehdy v soudní budově osobně nebyl. (Komentář P. Uhla je dále součástí této 

práce.) 

 

45: Tehdy se ale organizovala podpisová akce na jakousi protestní listinu proti 

procesu s Plastiky a velkou část organizační práce s tím spojené vzal na sebe 

právě Petr Uhl. – Ve skutečnosti bylo podpisových akcí a obranných prohlášení 

více, mezi nimi i dopis pro Amnesty International z 7. 4. 1976, prohlášení 

V. Černého, V. Havla, P. Kohouta, I. Klímy a L. Vaculíka z 12. 6. 1976, osobní 

dopis z 16. 8. 1976 adresovaný H. Böllovi a podepsaný mnoha signatáři pod 

vedením J. Seiferta, dopis V. Jirousové, V. Havla a J. Němce z 23. 9. 1976 jako 

reakce na televizní reportáţ očerňující členy hudební skupiny The Plastic People 

of the Universe, dopis J. Seiferta z 28. 10. 1976 O. Motejlovi – obhájci 

S. Karáska, článek J. Patočky K záleţitostem PP a DG 307 – (zmíněné texty jsou 

součástí tzv. Hnědé knihy. O procesech s českým undergroundem 1976, 1977 
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a 1980, v níţ jsou dokumentovány soudní procesy s československým 

undergroundem a materiály vztahující se k procesům). Sám P. Uhl tuto Bondyho 

domněnku uvádí na pravou míru – Uhl neinicioval podpisové akce v jejich první 

fázi, ale aţ poté, co byla hlavní podpisová vlna dopisů ze srpna 1976 ukončena, 

a Uhl zjistil, ţe pod peticí není podepsán ţádný bývalý člen KSČ. Oslovil několik 

z nich dopisem-výzvou k vyjádření o přiměřenosti soudního stíhání: To byla 

normální petice, kterou dělal někdo jiný a kterou já jsem podepsal u Jirky Němce. 

A řekl jsem ano, moje výhrady k textu jsou nepatrné a nebrání mi v podpisu. 

Takţe jsem to podepsal [...]. (Viz komentář P. Uhla v Příloze.) 

No a tím, ţe pod tou první peticí nebyli podepsáni tihle lidi, jsem Zbyňkovi 

Šilhánovi [...], Hájkovi, právě i Mlynářovi a ještě Krieglovi, i kdyţ jsem ho neznal, 

a snad ještě dvěma bývalým komunistům, napsal dopis, který začínal tím, ţe 

„v minulých dnech publikovala L’Unità – deník Komunistické strany Itálie – 

rozhodný protest proti perzekuci hudební skupiny Plastic People. A publikovala to 

proto, ţe v italské komunistické straně jsou komunisté. A co vy?“ ptal jsem se 

v dopise, „To vám opravdu vadí sprostá slova v těch písních?“ A prostě na tenhle 

způsob jsem sestavil takový apel. (Tamtéţ.) 

 

48 a 56: „exkomunisté“ – Členové KSČ vyloučení ze strany v roce 1969. 

(Nejčastějším důvodem pro vyloučení byl nesouhlas s intervencí vojsk Varšavské 

smlouvy do ČSSR 21. srpna 1968 a se smlouvou o dočasném pobytu sovětských 

vojsk na území republiky, která byla schválena v říjnu 1968, a příklon k tzv. 

reformní frakci komunistů během Praţského jara.) 

 

57: Tehdy buď Kriegel, nebo Mlynář si jako první uvědomili, ţe by tu promarnili 

šanci, a v poslední fázi, přímo tedy dva dni před procesem, se do hnutí za obranu 

Plastiků vehementně zapojili – Proces proběhl v budově okresního soudu pro 

Prahu-západ v ulici Karmelitská 19, Praha 1, 21.–23. září 1976. Dva dny před ním 

je tedy 19. září (Je ovšem moţné, ţe Bondy myslí začátek soudního procesu před 

definitivním vynesením rozsudku, tedy 21. září 1976). 

 

85: emigrovaly desetitisíce mladých lidí, z nichţ vysoké procento byli právě lidé, 

kteří měli k undergroundu velice blízko [...] začíná to řekněme Sváťou Karáskem 
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a končí to Dr. Jiřím Němcem – Jednalo se o tzv. Akci Asanace, represi vůči 

osobám pohybujícím se v undergroundu. Tento útlak v letech 1980–1983 řešilo 

emigrací velké mnoţství tvůrců undergroundové kultury: S. Karásek emigroval do 

Rakouska v roce 1980 a J. Němec rovněţ do Rakouska v roce 1983. Dále např.  

1980: P. Zajíček – Švédsko a USA, J. Vondruška – Rakousko, K. Havelka – 

Rakousko, M. Skalický – Rakousko, Z. Freundová – Velká Británie, A. Březina – 

USA, E. Brikcius – Rakousko a Velká Británie, 1981: J. Pelc – Francie, J. Unger – 

USA, T. Liška – USA, 1982: V. Brabenec – Kanada, Z. Benýšek – Rakousko, 

V. Třešňák – Švédsko, M. Benetková – Kanada. (Úplný výčet emigrantů není 

v současné době hotov, odkazujeme na osobní archivy a pracovní verze 

připravovaných seznamů např. v Libri Prohibiti a v ÚSTR ČR. Podrobněji o 

„undergroundové emigraci“ pojednává K. Kolajová ve své diplomové práci: Veselé 

ghetto. Pokus o představení undergroundu v české kultuře, České Budějovice: 

Jihočeská univerzita v ČB 2001, s. 123). 

 

92: v těchto posledních desíti letech začaly poprvé vycházet undergroundové 

časopisy – Vokno (první číslo v roce 1979), Váhy (1979), Desítka X/Violit (1980), 

Nový brak (1981), Prostor (1982), Sado-Maso (1983), Praţské komunikace 

(1984), Jednou nohou – Revolver Revue (1985), Punk Maglajz (1985). (Nejedná 

se o vyčerpávající výčet, pro seznamy a bibliografie samizdatových periodik 

odkazujeme na zdroje: Posset (1991) a Prečan (1988)).  

 

114: vydávání Bondyho dějin filosofie – Bondy má pravděpodobně na mysli 

samizdatový soubor díla Poznámky k dějinám filosofie, jehoţ vyšlo původně 

14 svazků v letech 1977 aţ 1987. (Edičně upraveny byly pak jako šestisvazkové 

Poznámky k dějinám filosofie I.–VI., Praha: edice Vokno 1991–1996). 
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Komentáře k eseji Zaplaťpánbů za „underground“ 

 

Petr Uhl 

 

Do prosince 1969, kdy jsem zůstával na svobodě, jsem to slovo „underground“ 

neznal a myslím, ţe se v roce 1969 ještě neuţívalo, to píše Bondy správně. Zbyňka 

Fišera11 jsem poznal aţ na jaře 1968, kdy jsem se stal členem občanské iniciativy 

Názorové sdruţení levice, které tehdy zaloţil. Po mém propuštění z vězení v roce 

1973 jsem ho několikrát navštívil u něj doma v Nerudově ulici a i v 80. letech jsem se 

s ním stýkal. 

 

Z toho článku vyplývá, ţe opravdu striktně odlišuje politický disent a kulturní 

underground. 

 

To odlišuje právem, nicméně kulturní underground byla spíš společenská záleţitost 

neţ kulturní. Slovo kulturní jsem tam cpal já, kdyţ jsem o tom psal, protoţe mi na 

západě nerozuměli a mysleli si, ţe mluvím o nějakém politickém podzemí a ţe 

underground je podzemní katolická církev a vyloučení komunisti. 

 

Na západě znamená kde konkrétně? 

 

Ve Francii, kde jsem celý ţivot jednou nohou ţil. Mnoho Francouzů to slovo 

underground chápalo jako něco „podzemního“, konspirativního, ilegálního v tom 

smyslu, ţe ti, co ţijí v undergroundu, si musejí nechat narůst vousy, nosit nějakou 

masku a bydlet v ilegalitě a mít jiné jméno. Ale to tady nebylo ani v Chartě, natoţ pak 

v undergroundu! Čili já jsem říkal kulturní underground, protoţe oni se začali dávat 

dohromady přes muziku. Ale nebyla to jen hudba, byli tu i básníci a lidi, kteří vydávali 

samizdatové časopisy. V tom hrál velkou úlohu František Stárek, řečený Čuňas, který 

byl velmi činný i v Chartě 77. Jeho Vokno byl literární časopis, ale měl přesah do 

politiky, coţ Bondyho dělení „underground není Charta“ usvědčuje z toho, ţe je sice 

správné, ale není absolutní. Zbyněk Fišer to právě viděl trochu jinak. V domě U Dvou 

slunců, kde ţil, se kolem něj sdruţovali lidi hlavně z prostředí undergroundu. 

                                                           
11

 P. Uhl často označuje Bondyho jeho občanským jménem Zbyněk Fišer. 
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V tomhle prostředí bylo hodně lidí – mladí lidé kolem dvaceti let –, které třeba vyhodili 

ze školy, ale ne proto, ţe byli stoupenci Praţského jara, ale proto, ţe se dostali do 

nějakého konfliktu kvůli nerespektování pravidel establishmentu. A někdy to bylo 

spojeno i s dalšími jevy, které povaţujeme i dneska za „protispolečenské“. Některým 

z nich underground pomohl, ţe se dostali z drogové závislosti nebo z alkoholismu – 

taková charakteristická postava byl třeba básník Fanda Pánek. Proslavil se veršem 

„Charta uţ se nevyplácí, podepsal jsem spolupráci,“ poté, co ji skutečně podepsal. 

Ovšem okamţitě mu ji ve svých spisech zrušili, protoţe tímhle veršem se 

„dekonspiroval“. Kaţdý tajný spolupracovník se totiţ zavázal k mlčenlivosti, podle StB 

ji Fanda Pánek zradil. 

 

Jak jste vy osobně vnímal underground? 

 

Jako společenskou komunitu. Efemérní, neohraničenou. Chartista byl ten, kdo 

podepsal, a jeho jméno vyšlo na seznamu. Tedy jenom podepsat nestačilo, 

předpokládala se nějaká činnost nebo aspoň trvalý solidární postoj. 

A v undergroundu byl ten, kdo to tvrdil, kdo to tvrdí teď, o kom jiní říkali ano, ten tam 

chodil, toho znám. Já jsem vţdycky říkal „Charta a nezávislé hnutí“ a to jsem pak 

myslel i underground, ale třeba i strukturovanější kluby a iniciativy a organizace jako 

bylo Nezávislé mírové sdruţení, České děti nebo různé další, i politické. 

Ptal jsem se začátkem roku 1977 Jiřího Němce, který byl vedle Martina Jirouse 

(Magora) a Egona Bondyho jedním z duchovních otců undergroundu, proč Chartu 

k podpisu nenabídl rovnou i lidem z undergroundu, kdyţ jich bylo tolik. Řekl, ţe to ze 

začátku nabídl jenom Plastikům a Magorovi, ale ostatním ne, protoţe se bál, ţe by je 

tím vystavoval velikému nebezpečí. Takţe se rozhodl to nenabízet, tím se ty skupiny 

taky vlastně v počátku vyhranily, ţe se Jirka takhle rozhodl.  Později to uţ nemohl 

udrţet, nebo moţná nechtěl, to nemohu vědět, a začal to nabízet nejrůznějším lidem. 

Bondy v tom článku má tezi, ţe underground není hnutí. On nebyl sociolog, já taky 

nejsem sociolog, ale na základě všech definic, které znám, jsem vţdycky povaţoval 

underground za hnutí. I Chartu jsem povaţoval za hnutí a tato dvě hnutí se prolínala. 

To procento rostlo, počátkem osmdesátých let mnoho aktivních lidí v undergroundu 

bylo buď přímými signatáři Charty, nebo s ní nějak spolupracovali. Třeba lidi, kteří 
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nám rozmnoţovali Infoch (časopis Informace o Chartě 77), byli lidi z androše12. 

Dneska uţ si nevzpomenu, kdo všechno z nich i podepsal Chartu. Tenkrát jsem to 

věděl, přece jen to bylo určité rozlišovací znaménko. 

 

Bondy se v tom článku zmiňuje o rodině Němcových a jejich bytě v Ječné 7. 

Jaký význam měl? 

 

Pro mne je to spojeno zase s Chartou 77. Mezi lidmi, kteří se mohli účastnit redakce 

základního prohlášení Charty 77, jsem měl tu čest být právě na pozvání Jiřího 

Němce. Takţe se mi líbí, ţe o něm Zbyněk Fišer mluví hezky. Ale uţ tam třeba 

nezmiňuje, ţe Jiří byl levicově orientovaný katolík na úrovni propagátorů teologie 

osvobození v Latinské Americe a podle toho to taky organizoval tady, aniţ ovšem 

uţíval ideologického slovníku. Zásadní podobu celému undergroundu, jeho 

společenské a politické orientaci, vtiskl právě on. On se v té době – teda v roce 1976 

s Fišerem trochu rozešel. S mou ţenou Annou Šabatovou jsme v tomhle roce byli 

pozváni na pár akcí do Ječné 7, která byla skutečně střediskem mladých lidí tohoto 

typu, které spojoval odpor vůči establishmentu. Jeho ţena Dana byla politicky trochu 

konzervativnější. 

 

Býval jste často v Ječné? 

 

Tam jsem za Charty býval docela často na návštěvě a na různých besedách, které 

se tam pořádaly, předtím asi jenom třikrát. S Jirkou Němcem jsem se tam potkával, 

ovšem v době, kdy Bondy tohle napsal, byl Jirka uţ v emigraci v Rakousku, vrátil se 

aţ po revoluci. Bondy to psal  v roce 1986, tedy ještě předtím, neţ začal působit 

v Chartě a v undergroundu Saša Vondra, který se uţ tehdy snaţil o pravicovou 

orientaci.  

 

Konaly se tam bytové semináře? 

 

To nevím, ale myslím, ţe ne. Bytové semináře, jak se to ustálilo asi tři roky před 

revolucí, byly dost plánované, měly pevný studijní program. Hodně se v nich 

                                                           
12

 Z undergroundu. 
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angaţovali třeba Ivan Chvatík, který ani nebyl v Chartě, Ivan Dejmal, Julius Tomin, 

profesor Milan Machovec a jeho syn Martin Machovec, katolický kněz Tomáš Vlasák. 

V Ječné to byly spíš jednotlivé besedy, které organizovala Dana Němcová. Vţdycky 

na ně sezvala přátele. Kdyţ jste přišla do Ječné, úplně vţdycky tam byli nějací lidi 

z androše.  

 

Bondy píše o vaší zásadní roli v petičních akcích na podporu uvězněných 

Plastic People: „Došlo k tomu [vytvoření jednotné formy protestu proti procesu 

s Plastiky] tedy prostě řečeno, pokud si vzpomínám přičiněním Petra Uhla, 

který sám příslušníkem undergroundu nebyl a není. Tehdy se ale organizovala 

podpisová akce na jakousi protestní listinu proti procesu s Plastiky a velkou 

část organizační práce s tím spojené vzal na sebe právě Petr Uhl.“ 

 

To není pravda. To byla normální petice, kterou dělal někdo jiný a kterou já jsem 

podepsal u Jirky Němce. A řekl jsem ano, moje výhrady k textu jsou nepatrné 

a nebrání mi v podpisu. Takţe jsem to podepsal. Je to teď v Libri prohibiti u Jiřího 

Gruntoráda. Myslím, ţe to podepsalo několik set lidí, a ţe se tam nepodepsal nikdo 

z vyloučených z KSČ, to je moţné. 

 

Bondy tam ale píše, ţe jste osobně navštívil celou řadu takzvaných 

„exkomunistů, později předních představitelů Charty.“ 

 

To je jeho výmysl, blud. Pravdivé je to, co píše dál s tím mým dopisem.  

 

„Kdyţ uţ byla podpisová akce skončena a několik desítek, nebo snad i sto 

podpisů tam bylo, v první řadě byl skutečně profesor Patočka, tak tehdy Petr 

Uhl, jak říkám, tehdy, kdyţ uţ bylo všechno ukončeno, se obrátil znovu, 

myslím, ţe formou dopisu, na několik předních exponentů oněch takzvaných 

exkomunistů.“ 

 

Ano. Tohleto je pravda. Ale ten dopis já bohuţel nemám, já si na něj velmi dobře 

pamatuju. Jirka Gruntorád mi ho loni marně pomáhal hledat. Já jsem ten dopis moc 

chtěl, protoţe jsem znal osobně Jiřího Hájka a i Zdeňka Mlynáře, protoţe někdy 
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v polovičce roku 76, před Chartou a tímhle procesem, mi říkal Ruda Slánský, 

s kterým jsem se stýkal přes Karla Bartoška, „Hele, on by s tebou chtěl mluvit Zdeněk 

Mlynář. Zařídil bych to.“ A domluvili jsme se, ţe mě vyzvedne u Thomayerovy 

nemocnice. Přijel vozem, pak jsme chvíli tak jezdili a zjišťovali, jestli nás někdo 

nesleduje, a pak mě zavezl do Krčského lesa, kde na lavičce seděl Zdeněk Mlynář. 

Ruda se toho neúčastnil a kontroloval, jestli nad námi nelítá vrtulník, nebo jestli nás 

někdo nejde zatknout. Asi hodinu jsme potom takhle rozmlouvali, bylo to moc 

příjemný. Čili já jsem znal Mlynáře a Hájka, náhoda chtěla tomu, ţe jsem znal velmi 

dobře Jiřího Němce, ale Havla a Patočku jsem neznal. No a protoţe pod tou první 

peticí nebyli podepsáni tihle lidi, jsem Zbyňkovi Šilhánovi – toho jsem znal přes jeho 

ţenu Líbu –, Hájkovi, Mlynářovi a ještě Krieglovi, i kdyţ jsem ho neznal, a snad ještě 

dvěma bývalým komunistům, napsal dopis, který začínal tím, ţe „v minulých dnech 

publikovala L’Unità – deník Komunistické strany Itálie – rozhodný protest proti 

perzekuci hudební skupiny Plastic People, a publikovala to proto, ţe v italské 

komunistické straně jsou komunisté. A co vy?“ ptal jsem se v dopise, „To vám 

opravdu vadí sprostá slova v těch písních?“ A prostě na tenhle způsob jsem sestavil 

takový apel. Nepřišla mi ţádná odezva, ale adresáti mého dopisu zveřejnili 

prohlášení prominentních komunistických právníků – Jičínského, Klokočky, Mlynáře 

a ještě asi dalších dvou, ve kterém se dost berou za Plastiky. Argumentují tam třeba, 

to si pamatuju: „Copak sprostá slova ve Švejkovi někoho pohoršují?“  

 

Aha, takţe tohle prohlášení „exkomunistů“ je reakce na ten váš dopis? 

 

Sice se tam přímo nepíše, ţe to je reakce na můj dopis, ale takhle to bylo. Ale kdyţ 

bylo to soudní líčení, tak jsem já o téhle jejich reakci ještě nevěděl. Nicméně na té 

chodbě soudu byly stovky mladých lidí. A pamatuju si, ţe se tam bývalí komunisti, 

evangelíci, katolíci a lidi, kteří nepatřili do ţádné ze skupin, prostě sčuchli. Tady byl 

podle mě základ Charty 77. Pokud to Zbyněk Fišer vykládá jinak, můţu říct, ţe tam 

tehdy v soudní budově osobně nebyl. A smyslem toho účelového procesu, kterému 

předcházely ještě další – přeštický proces třeba, kde odsoudili Čuňase –, bylo 

zastrašit mladý lidi, lidi nonkonformní, nebo spojený s náboţenstvím a církevníma 

aktivitama, prostě ty, kterým se uţ tenkrát říkalo underground. 
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„Plastici a mladí lidé kolem nich byli pro lidi chuligánská chátra...“ 

Ale to je mýtus! Různí lidé ze starší generace, o deset dvacet třicet let starší neţ 

tehdy já, měli k undergroundu, podle toho, jakou část z něj kdo znal, dost odlišné 

postoje. To je prostě Bondyho blud, ţe je všichni vnímali jako odporný individua, co 

smrděj a berou drogy. Nesmysl. 

 

Jak vám připadá Bondyho vymezení undergroundu, resp. Magorovy druhé 

kultury? 

 

Moje hlavní výhrada vůči Magorovu postoji k undergroundu byla ta, ţe nikdy nechtěl 

uznat, ţe jsou součástí velkého hnutí květinových dětí, hippies, a politicky 

i  amerických liberálů, kteří nám evropským marxistům vţdycky vyčítali, jak říkám 

často ţertem, ţe jsme málo levicoví. Ale byli úplně stejná anti-establishmentová 

struktura. A Magor nechtěl uznat, ţe je to totéţ jako ono na západě vnímané levicové 

hnutí, a tvářil se tak, jako ţe jsou spojení v českém kulturním prostředí spíš 

s katolickým hnutím a s pravicí. Ale oni byli levicoví, ne teda maoisticky, jak by si to 

přál s ideologického hlediska Egon Bondy, ale levicoví. 
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Dana Němcová 

 

Kdyţ jsem na ten text koukla prvně, tak jsem se docela naštvala. Teď jsem to četla 

znovu a uţ nejsem naštvaná, i kdyţ to Bondy popisuje spíš tak, jak si to pamatuje on, 

ne jak to mnohdy bylo. Uvědomila jsem si, ţe všechno to byly velké osobnosti – ať uţ 

Petr Uhl, Bondy, Magor... A kaţdý z nich k tomu má svou verzi, svou variantu. Kaţdý 

to proţíval trochu jinak. Já ostatně také. 

 

Proč jste se naštvala? 

 

Protoţe jsem měla pocit, ţe z toho mluví Bondy ideolog, coţ teda jo, to je naprosto 

jednoznačný. Bondy potřeboval organizaci, strukturu, náplň, plán. Vychází to z jeho 

minulosti, z jeho proţívání situací. Nedivím se, ţe estébáci v nás viděli organizaci, 

pokud jim Bondy předestřel takovýhle projekt, skvěle se jim to hodilo a museli po té 

myšlence jednoznačně skočit. Bondy to bral velmi ideologicky. A Magor, myslím, by 

se vymezoval vůči tomu, na co se Bondy odvolává, ţe spolu něco organizovali 

a chtěli něco vzít pevně do ruky. On organizoval v tom smyslu, ţe vychovával kluky 

v kapele. Snaţil se jim zprostředkovat něco z kunsthistorie, seznámit je se 

současným uměním, zprostředkovat jim i výtvarno. Ale rozhodně neměl chuť 

zakládat nějaké hnutí. Taky spousta lidí z undergroundu podepsala Chartu ze 

solidarity, z principiálních důvodů, protoţe věděli, ţe jsme se zastali Plastiků 

a ostatních kluků ve vězení. V době VONS se to pak uţ začalo všechno proplétat 

dohromady. 

 

Bondy píše, ţe underground měl důleţité zázemí ve vašem bytě v Ječné. Jak se 

to stalo, proč je vnímaný jako centrum undergroundu? 

 

Já nevím, jestli je pořád takhle vnímaný, ale fakt je, ţe to byl byt dostatečně velikej, 

my jsme byli otevření, měli jsme spoustu kamarádů přes různý typy ne zrovna 

proreţimního umění – ať to byli malíři, kunsthistorici jako Ivan a Věra Jirousovi, ať to 

byli lidi jako Evţen Brikcius, Daníček, Zbyšek Sion, Nepraš – prostě k nám chodili lidi 

ze všech oborů a přes Martina-Magora také hlavně hudební okruh. Můj muţ Jirka 

Němec byl spíš přes výtvarno, já jsem lnula spíš k muzice Plastiků, která se mi líbila, 
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a líbilo se mi, jak Plastici v době „normalizace“ insistovali na tom svém „nenormálnu“. 

Líbilo se mi, ţe chtěli dělat a dělali svou muziku, a ne to, co po nich chtěly zkušební 

komise. Prostě byli sví, i ve svém vzhledu. Ta jejich rezistence se mi moc líbila. 

A  tihle nepoddajní, rezistentní, bludičky, individuality, tvořiví lidé se uznávali 

navzájem. Určitou vnější podobu pak společenství získalo signováním Charty, ale 

spontaneita a potřeba zveřejnění vlastního postoje byla asi typická pro tenhle náš 

prostor. U nás se prostě věci děly tak, jak přicházely. Kaţdý mohl být takový, jaký byl. 

Bez jakéhokoli ideologizování. Kdyţ sem přijel nějaký filosof a chtěl tu mít seminář, 

tak si ho přišel poslechnout kdokoli, kdo měl zájem, i z těch androšů. 

 

Ze začátku tu byly bujaré večírky, potom oslava toho, ţe se někdo vrátil z kriminálu, 

ale vţdycky se tady věci nějakým způsobem děly. Ne ale v tom smyslu, ţe by se 

vymýšlely nějaké velké plány, protoţe o tom, kde se koná nějaký koncert, nebo co se 

kde připravuje, o tom jsme ani nemohli mluvit, to všechno by odposlouchali – tehdy 

nám buď vypnuli telefon jako dlouhodobou poruchu, nebo jsme ho měli zapnutý, aby 

věděli, co se děje. 

 

A nějaký koncert se konal přímo tady? 

 

Premiéra Umělé hmoty. Bylo to ale náhodou. Měli jsme domluvený koncert v nějaké 

vesnici ve společenském sále.13 Sjeli se lidi nejen z Prahy, odkud se pak jelo 

hromadně vlakem. Přijeli jsme tam a řekli nám, bylo to okolo Silvestra, ţe ten sál 

zabrali myslivci, ţe nás tam nepustí. Sto padesát lidí bylo zklamaných, ţe nám zase 

něco zkazili. Hlavně kluci, kteří měli vystupovat – Dino a Dlouhán. Bylo to vůči nim 

nefér, protoţe se na to těšili a připravovali se, měli trému. Stáli jsme tam na silnici, 

čekali na autobus a já jsem řekla: „Uděláme premiéru u nás“. Tak to bylo, kluci tu 

vybalili aparaturu, navalilo se sem těch sto padesát lidí a v našem prostředním pokoji 

hráli. Lidi nám pak říkali, ţe to na jednu stranu bylo slyšet k Vltavě a na druhou aţ na 

Mírák. Ale měli jsme skvělý sousedy. Pod námi ve druhém patře bydlel Václav 

Daněk, básník, překladatel z ruštiny, my jsme se znali uţ z Chomutova, kde 

maturoval. A bylo to vţdycky bez problémů. Jen jednou to Vašek uţ nevydrţel, 

                                                           
13

 V Líšnici – vesnici nedaleko Černošic v okrese Praha-západ – měla skupina poprvé vystupovat 30. 12. 1974. 
Informací o tomto neúspěšném koncertu začíná Jirousova Zpráva o třetím českém hudebním obrození. 
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zatelefonoval k nám a ptá se: „Musíte tak dupat?“ a Jirka povídá: „To je tureckej 

buben“. A byl to skutečně tureckej buben. Ale kdyţ jsme se jednou potřebovali rychle 

zbavit písemností, protoţe nám uţ stáli u dveří estébáci, rychle jsem je spustila 

z našeho balkónu na Vaškův balkón a on mi s nima hned pomohl.  

 

Vnímáte underground jenom jako kulturní záleţitost? 

 

Myslím, ţe to byl postoj, který se ale manifestoval v kultuře. Zpravidla to byli lidi, kteří 

byli schopní nějakého samostatného přemýšlení. Byli to lidi, kteří měli potřebu 

vyjadřovat se, ať uţ slovem, nebo muzikou, nebo výtvarnem. Nějak se mi tam 

prolínal tvůrčí potenciál s potřebou svobody jak pro tvorbu, tak pro ţivotní styl. 

I skladba těch lidí podle toho vypadala. Výrazná byla jedinečnost a výlučnost 

undergroundu, vědomí, ţe uţ nemáme co ztratit – protoţe s establishmentem jsme 

měli jedině problémy, zejména v polovině sedmdesátých let jsme nikdo nemohli dělat 

ve svém oboru. Realizovala se spousta veselých událostí. Underground chápu teda 

v tomhle smyslu. 

 

Takţe takovým jednotícím principem undergroundu je svoboda? 

 

Určitě. Svoboda, pro kterou jsou lidi ochotní něco platit a berou to jako samozřejmost 

– nemoţnost studia, ztrátu zaměstnání, práce, všechny věci na kterých je člověk 

závislý jako občan.  

 

Vnímali jste tehdy soudní proces s hudebníky jako přelomovou věc?  

 

Určitě, protoţe ty postihy směřovaly i vůči bezbranným lidem na koncertech, kteří se 

jich účastnili jen jako diváci. Tohle byl pocit obrovské bezmoci. Na druhé straně byl 

potenciál lidí, kteří se neznormalizovali a dál si psali do šuplíku, nebo to vydávali 

samizdatem a byli taky ohroţení. Říkali jsme si, ţe kdyţ pustíme tenhle proces – jako 

monstrproces, který to samozřejmě měl být, protoţe jich původně bylo zavřených 

přes dvacet, a postupně je pouštěli – tak budou šroub utahovat víc a víc. To si prostě 

nemůţou dovolit! Takţe ten společný jmenovatel pro lidi z různých oblastí, 

nezávisláky a muzikální divochy, byl postavit se svévoli reţimu a jeho nároku, který 
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chce omezit svobodnou tvorbu a nezadatelná lidská práva. Viděli, ţe kdyţ jsme přišli 

strašit na soudní chodbu, reţim se tolik nerozmáchl – nakonec odsoudili čtyři lidi na 

poměrně krátkou dobu. Tohle opravdu dalo lidi dohromady a vznikla všeobecná 

potřeba sebeobrany. 

 

Jak formoval underground váš muţ? Bondy mu připisuje důleţitou roli. 

 

Jirka především formoval underground tím, ţe byl v něm. A pak se snaţil lidi 

v undergroundu vzdělávat. Vypracoval třeba seznam doporučené literatury, od 

beletrie přes různé obory, coţ bylo neobyčejně zásluţný. Spousta lidí do dneška říká, 

jak je vlastně formovalo, ţe se toho drţeli a půjčovali si knihy od nás z knihovny. 

V tom smyslu byl Jiří velmi formativní, dokonce se pokoušel zařídit u nás seminář ze 

základů dějin filosofie, měli tu politologické přednášky i cizinci, taky Radim Palouš 

a další. 

 

A dalo by se to podle vás nazvat jako záměrné „vytváření platformy“, o kterém 

hovoří Bondy?  

 

No, to si asi myslel Bondy, ale Magor chtěl dávat lidi dohromady, ovšem ne v rámci 

nějaké organizace. Těch různých „undergroundových“ ohnisek bylo hodně, ale 

nebyly předpoklady k tomu je propojovat. Tam dělali časopis, tam zase keramiku, 

tam byli na baráku a chlastali. Bylo to propojeno takovou krajkovou sítí, ale nikdy 

jsme se nechtěli propojovat organizovaně a utvářet cíleně nějakou platformu. Spojil 

nás moţná proces s Plastiky, to ano. Vyšla k tomu Hnědá kniha, tam to všechno je, 

i jak to bylo s peticema a tak. Já jsem získala pod petici podpis Jaroslava Seiferta, 

uvedl mě k němu pan profesor Patočka. V šestasedmdesátém roce jsme ho 

seznámili s Magorem a on vyslovil jeho úţasnou charakteristiku, přesto ţe ho 

předtím příliš neznal: „Ten pan Jirous je velice jemný člověk, ale dává to sloţitým 

způsobem najevo.“ A Magor o undergroundu mluvil často jako o „pytli blech“. 
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