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Oproti samizdatovým periodikům, která v literární historii spojujeme s přívlastkem 

„undergroundová“ a jimž dominují orientace na původní tvorbu, ať už insitního nebo výsostně 

uměleckého charakteru (Vokno, Revolver Revue), představuje časopis Sado-Maso pokus o alternativu 

nejen vzhledem k „oficiálnímu“ veřejnému prostoru, kontrolovanému komunistickou cenzurou, ale i 

vůči zájmu o standardizované umělecké druhy a témata osmdesátých let, jak se rozvíjela ve 

svobodných paralelních strukturách. Alternativou bylo S-M koneckonců i v pojetí redakční práce: 

v zásadě šlo o časopis jednoho-autora redaktora (Lubomíra Droždě) s jeho zájmy o učení východních 

kultur, punk, psychedelii, hippies, hermetismus, ekofilosofii apod., uplatňovanými nejen v literatuře, 

ale zejména v hudbě, filmu a výtvarném umění, přičemž Drožďův autorský vklad spočíval zejména ve 

výběru a překladu materiálů. 

Práce Gabriely Romanové představuje v první, „výkladové“ části redaktorův koncepční záměr, 

strukturu časopisu, jeho socializační dosah, věnuje se technickým otázkám jako náklad, rozmnožovací 

technika, formát a distribuce. Dále diplomantka formuluje nuancovaný význam undergroundové 

kultury v pojetí Sado-Maso a v kapitole možná ne úplně šťastně nazvané „Literární hodnota a 

struktura článků v S-M“ (s. 21–24) se pokouší pojmenovat poznávací přínos materiálů S-M 

v nejrůznějších oblastech umělecké tvorby. Profil časopisu vystupuje zřetelněji při srovnání dalších 

Drožďových časopiseckých aktivit (Opium pro lid, Jen pro blázny, s. 24–33). Autorka se posléze 

pokusila o analýzu redakční práce s obrazovým doprovodem (s. 33–37) a s reflexí uměleckých a 

společensko-kulturních hnutí, na jejichž pozadí se časopis situoval (s. 37–54). Zatímco první krok 

zůstal na úrovni evidence a de facto kopíruje bibliografii časopisu, v druhém diplomantka ukázala 

schopnost jistého zobecnění, a především vystihla osobitou afinitu vydavatele S-M k surrealismu, 

punku, dekadenci, romantismu, rocku, New Wave apod. Řada jejích formulací představuje 

z literárněhistorického hlediska neúměrná zjednodušení, ale řekl bych, že úsilí vydavatele S-M jimi 

v podstatě vyznačuje adekvátně. Výklad je nesen zřejmými jazykovými neobratnostmi, ale jako 

vedoucí práce, jenž viděl a připomínkoval, často dokonce redigoval několik předchozích verzí, mohu 

říci, že nejsou projevem ledabylosti nebo zanedbání, nýbrž maximem, kterého bylo možné za daných 

podmínek dosáhnout. 

Přílohu diplomové práce tvoří článková bibliografie časopisu, včetně ilustrací. Soupis je 

koncipován dle chronologie jednotlivých čísel a jejich obsahu, takže si uživatel bibliografie může jako 

první informaci utvořit představu o sledu a koncepci příspěvků v každém sešitu. K příčnému 



vyhledávání slouží rejstřík autorů a předmětový rejstřík, který diplomantka vhodně rozdělila na 

registr jmen a děl, názvů a institucí; soupis díky tomu „ožívá“ z vícera perspektiv. Anotace 

jednotlivých příspěvků volila autorka na stručné popisné rovině a toto nastavení se jí v zásadě 

podařilo udržet v rozsahu celého soupisu. O určitých formulačních neobratnostech, kterými se 

anotace vyznačují, mohu říci totéž co o jazykové rovině části výkladové. – Cenným příspěvkem 

k poznání samizdatového periodika a šířeji kulturně-společenských souvislostí osmdesátých let 

minulého století jsou rovněž původní interview, které pro potřeby DP autorka vedla s vydavatelem a 

téměř výhradním autorem příspěvků S-M Lubomírem Drožděm a jeho spolupracovníky, stejně jako 

s Petrem Uhlem a Danou Němcovou, kteří komentovali Bondyho improvizovanou přednášku, jejíž 

přepis S-M ve svém posledním čísle přineslo a kterou diplomantka představila se svým komentářem 

v příloze rovněž. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Michael Špirit, 10. června 2012 

 


