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Úvod 

 

   V této bakalářské práci bych se chtěl zabývat postavou Egona Bondyho coby 

spisovatele. Egon Bondy je jeden z fenoménů české literatury, potažmo kultury. Většině 

lidí je znám jako postava z knihy Bohumila Hrabala Něžný barbar či jako autor textů 

kultovní české undergroundové kapely The Plastic People of the Universe. Kromě 

velkolepého básnického díla, které čítá přes čtyřicet sbírek, ve kterých autor napsal přes 

tři tisíce básní, Bondy vytvořil také velmi rozsáhlé dílo filozofické, dramatické a 

prozaické. Ve své práci se budu snažit představit Egona Bondyho coby prozaika. Do 

jeho prozaických děl samozřejmě jeho básnická a filozofická činnost prostupuje.  

Nejprve se budu zabývat jeho životem, kde mne bude zajímat jaké událost a 

osobnosti ho formovaly především v jeho prozaickém díle. Budu se soustředit zejména 

na postavy Ivo Vodseďálka, Jany Krejcarové, Bohumila Hrabala a Vladimíra Boudníka. 

Bude mne zajímat činnost kolem skupiny Půlnoc a otázka, jak poetika autora a jeho 

přátel v té době, prostoupila do pozdějších jeho textů. Bude mne zajímat, jak literární 

díla a pokusy jeho přátel z padesátých let ovlivnila Bondyho v jeho literárních dílech 

vznikajících v sedmdesátých letech. Budu zkoumat, jaké postavení měla jeho poetika 

v postavení českého undergroundu. Jaký vliv mělo působení Egona Bondyho 

v undergroundu a jaký měl on vliv na jeho vývoj.  

V životopisné části práce se záměrně vyhýbám psaní o Bondyho kontaktech s StB a 

výsleších. Tím bych se dostal na pole etiky, práva a zkoumání protokolů, což není 

záměrem práce a značně se odchyluje od vymezení typu práce jako literárně-historické. 

Cílem práce je podrobně zkoumat prózu Invalidní sourozenci, literárněhistoricky ji 

zařadit a najít jaké okolnosti Egona Bondyho vedly k sepsání tohoto jeho nejznámějšího 

prozaického díla. Děj Invalidních sourozenců se sice odehrává v dystopické 

budoucnosti, ale reálie a problémy v románu odrážejí problémy doby jeho vzniku, tedy 

první poloviny sedmdesátých let. Budu se soustředit na to, které kulturně-historické 

skutečnosti jsou v díle satirizovány či naopak oslavovány. Dále budu analyzovat 

postavy v románu s důrazem na vysvětlení sociální třídy Invalidů. Kniha je do jisté míry 

takzvaným klíčovým románem, proto se budu snažit rozklíčovat jednotlivé reálné 

postavy. Dílo budu komparovat s obdobnými prózami ve světové i české literatuře. 

V těchto literárních dílech budu hledat paralely, inspirace či práce, které Invalidní 
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sourozenci ovlivnili. Bondy si v Invalidních sourozencích pohrává s náboženskou a 

mytologickou mystikou. Vzhledem k zaměření fakulty, na které studuji, budu této 

okolnosti jednu podkapitolu věnovat. 

Kladu si hypotézu, zda se inspirace ke knize a Egon Bondy jako prozaik zrodil až 

v reakci na undergroundové společenství, jak on sám v některých rozhovorech tvrdí, 

nebo se jeho prozaická část spisovatele formovala daleko dříve. 

Přestože je dnes Egon Bondy veřejnosti již poměrně znám a do jeho smrti před deseti 

lety vyšlo knižně téměř celé jeho básnické a prozaické dílo, tak jeho literární činnost 

stále není podrobně akademicky prozkoumána, jak si osobnost Bondyho formátu 

zaslouží. Při studiu odborné literatury jsem zjistil, že je velmi kvalitně rozebrána jeho 

činnost v padesátých letech. Především jeho sbírkám Totální realismus a Trapná poezie 

je věnována řada odborných prací. Méně studií je věnováno jeho činnosti v období 

undergroundu sedmdesátých a osmdesátých let. Přestože je fenomén českého 

undergroundu téměř vyčerpán ze strany televizních dokumentů, rozhovorů a 

memoárových knih, tak z hlediska odborných prací je téma undergroundu stále velmi 

aktuální. Celkově je období normalizace téma, kde je spousta vědecké práce, která čeká 

na historiky. Přišel totiž čas, kdy se normalizace s odstupem může komplexně hodnotit 

ve všech svých příčinách a následcích. Kromě lidí, kteří mají s tímto obdobím životní 

zkušenost, jsou hodnotné i pohledy badatelů, kteří mají od této doby odstup, protože 

předlistopadový režim nezažili. 

 

Přehled literatury 

 

Práce je rozdělená na dvě části. První mapuje život Egona Bondyho s důrazem na 

činitele, kteří jej formovali při napsání knihy Invalidní sourozenci. Analýzou této knihy 

se zabývá druhá část bakalářské práce. Podkapitoly v prvé části jsou členěny dle 

životního období, osobností či skupin lidí, se kterými se stýkal. Druhá část je členěna 

dle zkoumaných složek románu. 

V prvé části vycházím z různých monografií a odborných knih, které se tématem 

zabývají. Jednou ze zásadních prací, která o undergroundové literatuře vyšla je kniha 

Martina Pilaře (Underground, Brno 1999). Dále jsem použil monografii Oskara Mainxe 

(Poezie jako mýtus, svědectví a hra, Ostrava 2007), která je studií Bondyho především 
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jako básníka. Pro pochopení ranných let je tato kniha důležitá, protože v mládí byla 

poezie Bondyho hlavním a téměř výlučným zájmem. Němka Gertraude Zandová 

(Totální realismus a trapná poezie. Česká neoficiální literatura 1948-1953, Brno 2002) 

se zabývá českou undergroundovou literaturou přelomu na přelomu čtyřicátých a 

padesátých let. Autorčina práce je hodnotná v tom, že ji psala zahraniční badatelka. 

Kniha italského badatele Alessandra Catalana (Rudá záře nad literaturou. Česká 

literatura mezi socialismem a undergroundem, Brno 2008) mapuje dané téma od 

poválečných let až po konec padesátých let. Velká část je tu věnována také Bondymu a 

undergroundu. Obsáhlá kniha, kterou editoval Josef Alan (Alternativní kultura, Praha 

2001) se zabývá českou nezávislou kulturou od roku 1945. Zde jsou pro zkoumaný 

problém důležité zejména příspěvky Martina Machovce a Jiřího Gruntoráda. Zásadní 

osobnosti a badatelé jako Ivan Martin Jirous, Egon Bondy, Jáchym Topol, Paul Wilson 

a Martin Machovec se snaží zachytit význam undergroundové kultury v knize (Pohledy 

zevnitř. Česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích, 

Praha 2008) Monografie Hnědá kniha o procesech s českým undergroundem (Praha, 

2013) je detailní studií plnou pramenných materiálů o celé situaci kolem tohoto 

zásadního soudního procesu. K zachycení Bondyho životopisu jsem také použil článek 

Pavla Kosatíka z knihy portrétů českých intelektuálů (Česká inteligence, Praha 2011). 

 Prvních deset let je jediná vskutku autobiografická práce Egona Bondyho.
1
 Tu jsem 

použil s kritickým nadhledem, protože o Bondym je známo, že se snažil udělat ze své 

osoby mýtus. Vztah Egona Bondyho a Jany Krejcarové jsem popisoval také analýzou 

děl Jany Krejcarové, které vyšly jako sebrané spisy pod názvem Tohle je skutečnost. 

Dále jsem k této problematice použil memoáry Saši Fleischmannové s názvem 

Vrstvami. Vztah Bondy-Hrabal jsem zkoumal v Hrabalových prózách Něžný barbar a 

Morytáty a legendy a v knize fiktivních dopisů Dopisy Dubence. Dále jsem prozkoumal 

vzpomínky a texty jeho dalších souputníků jako například Vladimíra Boudníka či 

Mikuláše Medka. 

Hlavním zaměřením práce je próza Invalidní sourozenci, která bude detailně 

rozebrána v druhé části. K té jsem využíval primárně poslední vydání z pražského 

nakladatelství Akropolis z roku 2012, které je již pravděpodobně poslední ediční 

podobou. Rovněž používám nejnovější edici sebraných básnických spisů z let 2014 až 

2016. Nahlédl jsem i do jiných vydání. Podrobnou čtenářskou zkušenost z četby 

                                                 
1

 MACHOVEC 2002 Ediční poznámka in BONDY 2002a, 20. 
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ostatních autorových děl využiji v popisu Bondyho životopisu a rozboru Invalidních 

sourozenců. Dílo budu komparovat s dalšími literárními díly. 

Atmosféru doby vzniku díla skvěle zachytil Václav Havel v eseji (Moc bezmocných, 

Praha 1990). Ten v něm také řeší morální rozdíl se podvolit režimu a být v aktivní 

opozici, tedy problému který se řeší i v Invalidních sourozencích. Zásadním pramenem 

pro studium českého undergroundu je manifestační esej Ivana Martina Jirouse Zpráva o 

třetím českém hudebním obrození, která vyšla v celé řade monografií.  

Detailně se opozicí vůči předlistopadovému režimu zabývá Milan Otáhl (Opoziční 

proudy v české společnosti 1969-1989, Praha 2011). Při vyložení tehdejšího zákona o 

příživnictví jsem použil práci tria Michal Bobek, Pavel Molek a Pavel Šimíček 

(Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví, Brno 2009), které 

vysvětluje vývoj práva v komunistickém režimu.  

Při rozboru Invalidních sourozenců jsem nahlédl do zásadních článků, které dílo 

rozebírají, a kterými jsou články Martina Pilaře (Slovník české prózy1945-1994, 

Ostrava 1994) a Martina Machovce (Český dekameron: 100 knih 1969-1992, Praha 

1993). Dále jsem použil práce literárního kritika a Bondyho přítele Jana Lopatky 

(Předpoklady tvorby (Kritické vydání), Praha 2010) 
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1. Život Egona Bondyho       

         

1.1 Dětství, mládí 

 

Egon Bondy se narodil v Praze 20. ledna 1930 jako Zbyněk Fišer do rodiny legionáře 

a plukovníka Československé armády Jana Fišera. Již od raného dětství miluje poezii. 

Jen co se naučí psát, tak vznikají jeho různé literární pokusy, nejprve na základní škole 

psal pro spolužáky westerny, později v pubertě pornografické texty v latině. 

Vyrůstal a většinu života žil v Praze. Ve třinácti letech mu zemřela matka, která byla 

nervově nemocná, a Zbyněk ji neměl příliš v lásce. Na reálné gymnázium chodil se 

Zdeňkem Mlynářem, se kterým společně později vstoupil do strany, a také s Ivo 

Vodseďálkem. V septimě ze školy odešel, stejně jako z domova. Bydlel na půdním bytě 

v Hlubočepech spolu s přáteli z UMPRMu a dalšími lidmi. Zde začínající básník 

prožívá svá první milostná vzplanutí.
2
 

Pro sedmnáctiletého Zbyňka Fišera „byl surrealismus magií - znamenal vše“
3
, píše 

Tomáš Mazal v úvodu knihy Prvních deset let. Jeho vzory a inspirací byli Karel Teige, 

André Breton a marxismus. Ten byl pro mladého Zbyňka cestou ke svobodě. V té době 

vzniká Bondyho juvenilní sbírka s příznačným názvem Fragmenty a prvotiny, která je 

psána v duchu surrealismu a poprvé vyšla v roce 1951 v samizdatové edici Půlnoc. 

Zachycuje jeho první lásku k Libuši Strouhalové, v té době studentce UMPRMu, ale 

třeba i téma smrti.
4
 Sbírka je věnována Ivo Vodseďálkovi. Z knihy je patrná neobvyklá 

sečtělost takto mladého autora. 

V roce 1947 pracoval na stavbě mládeže. Ve své autobiografii popisuje, jak s 

nadšením vítal rok 1948 a přihlásil se do KSČ.
5
 Po únorovém převratu nástup 

komunismu oslavuje, záhy ale víru v režim ztrácí. Postupně začíná, jak působením v 

místní organizaci v KSČ, tak i sledováním globální politiky, ztrácet iluze.
6
 Již v září 

tohoto roku odsoudil stalinistický režim jako fašistický. Po četbě Zrazené revoluce se 

                                                 
2
  BONDY 2002a,  20. 

3  MAZAL, Tomáš. Místo drogy jsme měli ovocný vermut… in BONDY 2002a, 7. 
4
  MAINX 2007, 19. 

5
  BONDY 2002a,, 25. 

6
  BONDY 2002a,, 28. 
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z něj stává trockista. Chyby na samotné marxistické filosofii nalézá až v roce 1951. To 

ho donutí se zabývat východními filosofiemi, jako jsou taoismus a buddhismus.
7
 

Po odchodu ze Slovanky
8
 se autor setkává s Karlem Teigem a dalšími surrealisty a 

začíná se intenzivně věnovat psaní poesie.
9
 Seznamuje se také se svým dalším 

duchovním otcem, teoretikem surrealismu a historikem, Závišem Kalandrou. Přátelí se 

také se surrealistickým malířem Mikulášem Medkem, který měl stejně jako Zbyněk 

Fišer otce vysoce postaveného důstojníka. 

Autorova tvorba tedy začala v duchu surrealismu. Mladý básník používá paranoicko-

kritickou metodu Salvadora Dalí.  Tvoří také v duchu takzvané trapné poezie, podobně 

jako jeho přítel Ivo Vodseďálek, ta měla ale blíže k dadaismu. Sám si vymyslí vlastní 

básnický styl – totální realismus, který odvozuje od bretonovského surrealismu, snaží se 

v něm ale o zrušení metafory a pointy.
10

 Bondy svůj styl definoval v teoretickém spise 

Poznámky k situaci umění 1948, který publikoval v edici Půlnoc. Totální realismus, 

nejen v Bondyho stejnojmenné sbírce, kterou dopsal v roce 1950, paroduje a kritizuje 

stalinistické a nacistické mýty tak, že používá jejich jazyka a poetiky, takže naoko se 

s nimi sbližuje.
11

 Dále se snaží o potlačení emocí a zdánlivě neosobní přístup. Bondyho 

sbírka Totální realismus je stylizována do deníkových záznamů. Je hodnotná také 

v tom, že zachycuje atmosféru totalitního režimu 50. let na území tehdejšího 

Československa. Oba směry, totální realismus a trapná poesie, se realizovaly v edici 

Půlnoc a později se vzájemně prolínaly. Spojuje je také to, že se začaly uplatňovat ještě 

před jejich teoretickým výkladem. K této poetice se hlásil i například Karel Marysko. 

Pilař píše, že to byla až Honza Krejcarová, která odklonila oba básníky od 

bretonovského pojetí surrealismu.
12

 Anna Militz v doslovu Krejcarových sebraných 

spisů s názvem Tohle je skutečnost píše, že Jana Krejcarová byla hlavním inspiračním 

zdrojem pro edici Půlnoc.
13

 Například jim zprostředkovala dílo Salvatora Daliho, které 

mělo pro zformování poetiky lidí kolem edice Půlnoc velký význam a jehož 

                                                 
7
  MAZAL, Tomáš. Místo drogy jsme měli ovocný vermut… in BONDY 2002a,  8. 

8
  Dům v Hlubočepech 

9
  BONDY 2002a,  32. 

10
  PILAŘ 1999, 44. 

11
  MAINX 2007, 38. 

12
  PILAŘ 1999, 16.  

13
  MILITZ, Anna. Doslov KREJCAROVÁ-ČERNÁ 2016, 450. 
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paranoicko-kritickou metodu tito autoři používali. Je to právě ona, kdo nejvíce Bondyho 

ovlivnil z lidí kolem edice Půlnoc. 

1.2.  První literární souputník -  Ivo Vodseďálek  

První z velkých Bondyho souputníků a přátel, Ivo Vodseďálek, se znal s Bondym již 

ze školy. Vodseďálek byl stejně jako Bondy marxista, stejně jako Bondy odešel ze 

střední školy, kam společně chodili, předčasně.
14

 V říjnu 1950 napíše sbírku Trapná 

poezie. Jeho prací se Bondy inspiroval a v květnu 1951 napsal stejnojmennou sbírku. 

Oba zesměšňovali především soudobou stalinistickou propagandu a používali k tomu 

nástrojů dadaismu a surrealismu.
15

 Rozdíl Trapných poezií obou básníků je ten, že 

trapnost Vodseďákova je založena psychologicky, naopak Bondyho je tvořena 

dadaistickým happeningem s absurdními budovatelskými hesly.
16

 Egon Bondy o 

básnickém programu trapná poezie prohlásil: „Objevili a realizovali jsme možnost 

využít pseudoestetiky stalinistické mytologie k jejímu vlastnímu popření.“ Vodseďálek 

v zesměšňování sovětské budovatelské kultury pokračoval ve sbírkách Kvetoucí 

Ukrajina (1950), Smrt vtipu (1951) a Pilot a oráč (1951).  Spolu s Bondym byli zvyklí 

si navzájem hodnotit svá díla.  

Jeho iniciační cestopisná povídka Kalvárie, nese dekadentní prvky a líčí 

symbolickou smrt hlavní postavy. Tato kniha inspirovala Bondyho o několik dekád 

později k napsání próz Mníšek a Hatto. Podobné rysy, především uchýlení hlavního 

hrdiny do poustevnické samoty najdeme i v jeho další novele Šaman.
17

  Dalším 

podobným rysem v jeho poezii je varovní před neustálou hrozbou války. Ve 

Vodseďálkově díle je důležitým prvkem ironie. Ta právě posouvá trapnost na trapnou 

poezii. Od poloviny padesátých let je literárně méně aktivní, přesto i nadále píše 

literárně kvalitní práce. V sedmdesátých letech se nezapojil do aktivit českého 

undergroundu, žil spokojený rodinný život, avšak věnoval se psaní v ústraní. Kladně 

bývají hodnoceny jeho sbírky Střízlivost (1975) a Podezření (1976). Knižně debutoval 

až v roce 1992 knihou s paradoxním názvem na knižní debut Dílo Ivo Vodseďálka 

(1949-1989). Kromě psaní básní se věnoval i výtvarnému umění a později, v šedesátých 

letech podnikal v cestovním ruchu. 

                                                 
14

  MAINX 2007, 15. 

15
         PILAŘ 1999, 47.  

16
  MAINX 2007, 49. 

17
  PILAŘ 1999, 150. 
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1.3. Divoký vztah, tvorba s a o Janě Krejcarové  

O Vánocích 1948 vydává s osudovou ženou svého mládí, Honzou Krejcarovou, 

surrealistický sborník Židovská jména. Autoři (Egon Bondy, Honza Krejcarová, Karel 

Hynek, Oldřich Wenzl, Vratislav Effenberger a Jan Zuska) v něm zastoupení si dali na 

protest proti antisemitské náladě ve společnosti židovské pseudonymy. Zbyněk Fišer ten 

svůj, Egon Bondy, požíval až do smrti na úkor svého rodného jména a příjmení. 

Literární díla signuje výlučně pseudonymem Egon Bondy. Pod jménem Zbyněk Fišer 

vydal několik filosofických a odborných textů jako například monografii o zakladateli 

buddhismu Buddha (1968) či filozofické práce Otázky bytí a existence (1967) a Útěcha 

z ontologie (1967). V roce 1949 se Bondy ocitá v psychiatrické léčebně, kde se 

seznamuje s Mikulášem Medkem a Vladimírem Boudníkem.  

Po návratu z psychiatrické léčebny konečně naváže vztah s Honzou Krejcarovou. 

Kvůli svým nenaplněným citům k ní se tam paradoxně dostal. Jana Krejcarová byla 

dcerou architekta Jaromíra Krejcara, člena Devětsilu, a Mileny Jesenské, novinářky, 

překladatelky a spisovatelky, která byla přítelkyní Franze Kafky a zemřela 

v koncentračním táboře v Ravensbrücku, kam se dostala za svou účast 

v protinacistickém odboji. V Honziných básních a deníkových záznamech se objevuje 

motiv incestu s otcem, incest se objevuje i v Bondyho dílech, právě v Invalidních 

sourozencích se jedná o jeden z ústředních motivů. Jedním z jejích předků byl i Jan 

Jesenius, první profesor medicíny na Univerzitě Karlově, který byl popraven na 

Staroměstském náměstí 21. června 1621. Krejcarová tedy pocházela z intelektuálně 

velmi zajímavé rodiny. Již její narození provázely komplikace, protože její matka byla 

dlouhodobě upoutaná na lůžko, poté co si zlomila nohu při lyžování 

během těhotenství.
18

 Krátce po narození dítěte se rodiče rozvedli a otec odjel na kratší 

pobyt do Sovětského svazu. Vrátil se odtud vyléčen z komunistických iluzí. Odešel pak 

do exilu v Anglii. Dcera zůstala s matkou, která si přála mít syna, a proto holčičce 

důsledně říkala Honza. Ta do exilu neodešla, přestože měla možnost, naopak se zapojila 

do domácího odboje a spolu s ní i jedenáctiletá Jana, která pomáhala distribuovat 

ilegální časopis V boj.
19

 Po studiu na grafické škole Jana snad absolvovala jeden ročník 

konzervatoře (doklady nejsou k dispozici). Po matčině zatčení a následné smrti 

v koncentračním táboře ji vychovával dědeček, profesor stomatologie na Karlově 

                                                 
18

  ČERNÁ 1991, 74. 

19
  ČERNÁ 1991, 114. 
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Univerzitě, Jan Jesenský. Po něm zdědila velké množství peněž (mluvilo se o milionu, 

doklady chybějí), které během krátké doby bohémsky prohýřila.
20

  

Krejcarová napsala ještě před Židovskými jmény, v roce 1948, sbírku V zahrádce otce 

mého, která obsahovala pouze šest básní, které byly patrně věnovány Zbyňku 

Havlíčkovi.
21

 Její verše jsou značně eroticky zabarveny, mají ale intelektuální a 

surrealistický přesah.
22

 Bondy o tomto svazečku básní prohlásil, že je „čirou 

autentickou, nestylizovanou výpovědí“
23

. V Židovských jménech už lehce upustila od 

naturalistického zobrazování sexuality, zato více přidala v surrealistické stylizaci.
24

 

Krom svých básní, které v Židovských jménech publikovala pod pseudonymem Sarah 

Silberstein, napsala spolu s Egonem Bondym báseň – dialog, kde vystupuje pod 

pseudonymem Galla Mallarmé. 

Její nejvýznamnější prózou je dekadentní text Clarissa publikovaný  roku 1952 

v edici Půlnoc, který rozebírá vztah muže a ženy. Patrná je u ní inspirace markýzem de 

Sadem a Ladislavem Klímou.
25

 K této knize později napsal Egon Bondy předmluvu. 

Dílo je nevelkého rozsahu a pojednává o milostném životě mladé dívky surrealistickou 

formou.
26

 

Krejcarová byla vskutku „femme fatale“ své doby. Svou inteligencí v kombinaci 

s neurvalostí a vulgárností přitahovala velkou řadu mužů ve svém okolí a taky této 

obliby patřičně využívala. S několika muži v okruhu Bondyho přátel navázala intimní 

vztah, Egon Bondy nebyl výjimkou. 

Bondy svůj vztah s Honzou Krejcarovou a postoj k ní vylíčil ve sbírkách Kádrový 

dotazník nebo Appendix 62, která je jakýmsi dopisem v básních
27

, dále také ve dvou 

 epických básních. Poema Zbytky eposu pochází z let 1954-55 a popisuje putování 

lyrického hrdiny s milenkou po Čechách. V básni jsou odkazy na životní styl, který 

Bondy vedl s Krejcarovou, do kterého patřily krádeže a žebrání. Milenka má i vlastnosti 

                                                 
20

  ČERNÁ 1991, 12. 
21

  PILAŘ 1999, 37. 

22
  KREJCAROVÁ, Honza.  V zahrádce otce mého in KREJCAROVÁ-ČERNÁ 2016, 7. 

23
  MAINX 2007, 31. 

24
  SILBERSTEIN, Sarah., Židovská jména in KREJCAROVÁ-ČERNÁ 2016, 7. 

25
  PILAŘ 1999, 51. 

26
  KREJCAROVÁ, Honza.  Clarissa in KREJCAROVÁ-ČERNÁ 2016, 21. 

27
  MAINX 2007, 188. 
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Krejcarové jako lenost a nepořádnost. 
28

  Deník dívky která hledá Egona Bondyho 

napsal Bondy až v roce 1971 a je složená z padesáti básní. Jedná se o výpravný epos, v 

němž dívka putuje nahá z Prahy do socialistických vesnic a pátrá po Egonu Bondymu 

jako po nepřístupné chiméře.
29

  Hojně se tu objevují sexuální motivy. Skladba je 

kritikou projevů normalizační kultury jako chataření, maloměšťáctví a sexuálních tabu. 

Závěrečná mysteriózní část připomíná eklogu.
30

 Tato epická báseň nasměrovala 

Bondyho k pozdějším prozaickým textům.
31

 

Krejcarová hojně vystupuje v Bondyho autobiografii Prvních deset let. S nadsázkou 

popisuje, jak ji miloval, jak ho podváděla, utíkala od něj, vracela se k němu i jak ji přes 

zapřísáhnutí, že s ní již vícekrát nebude, přijal vždy nazpět. Ač byl jejich vztah složitý, 

tak si lidsky i literárně rozuměli. Měli i podobné osudy – pocházeli z významných 

rodin, v teenegerském věku jim zemřela matka. Důkazem je i to, že o mnoho let později 

napsali svá literární díla, Jana Černá – Hrdinství je povinné, Egon Bondy například 

Deník dívky která hledá Egona Bondyho¸ z pohledu druhého pohlaví.
32

 Hrdinství je 

povinné je románem, který je plný autobiografických prvků, kde Krejcarová použila 

charaktery lidí z různých období svého života. V první časové ose řeší s otcem 

„hrdinství“ své matky během druhé světové války z pozice devatenáctiletého mladíka. 

Setkává se také s jejím přítelem Doktorem, se kterým zůstala v Praze a neodjela spolu 

s nimi do Anglie. Tam se později jeho otec vrací a hlavní hrdina zůstává u Doktora. 

V druhé linii se retrospektivně dozvídáme pomocí psaní reportáže o špatných 

zkušenostech autora-autorky s účastí na stavbě mládeže a láskou k Vlastě, kterou tam 

potkává.  Většina novely je psána formou deníku - reportáže. Tu se na konci snaží 

vydat, ale v rozhovoru s redaktory Svazu mládeže se nezachová „hrdinsky“ a vinou 

toho ztrácí mimo jiné i lásku Vlasty.
33

 V díle najdeme narážky na totální realismus: 

„Sepsali se mnou rozhovor, který byl strohý a kostrbatý. Psal ho týž muž, který mě 

vyslýchal. Psal velmi pomalu a důkladně a každou větu mi napřed opakoval, než ji 

naťukal. Ale když jsem protokol před podepsáním četl, byl přesný, věty byly strohé, ale 

neumělé, ale bylo to opravdu naprosto přesné. Často jsem si od té doby už pomyslel, že 

                                                 
28

  MAINX 2007, 186. 

29
  MAINX 2007, 123. 

30
  MAINX 2007, 135. 

31
  MAINX 2007, 180. 

32
  PILAŘ 1999, 138. 

33
  ČERNÁ, Jana. Hrdinství je povinné. In KREJCAROVÁ-ČERNÁ 2016, 33. 
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tak by se měly psát některé knihy: nic než holá a nezkreslená fakta.“
34

 Krejcarová tak na 

Bondyho ani za léta nezapomněla a vztah s ním ji stále ležel v hlavě. 

V roce 1962 napíše Dopis Egonu Bondymu, který nabývá mimořádné literární 

hodnoty.
35

 Jedná se o autentickou výpověď určenou milovanému muži. Kromě vyznání 

lásky nechybí ani četné erotické pasáže. V dopise chválí Bondyho intelekt, literární a 

filozofickou práci a ujišťuje jej, že se vydal na správnou uměleckou cestu, a že si jeho 

filozofické práce váží a jakkoliv je netradiční, má smysl.
36

 

V roce 1966 nastupuje Krejcarová k výkonu trestu za zanedbání péče o syna Štěpána, 

kterého měla s Ladislavem Lipanským. V té době ji Egon Bondy se svou partnerkou 

Julií Novákovou podporují navštěvováním ve věznici v Pardubicích a dopisováním.
37

 

Společně se Slávkou Vondráčkovou ji v této nelehké situaci pomáhá s rozvodem 

s Ladislavem Lipanským a jeho podvody vůči ní, dále s vydáním matčiných dopisů 

Franzi Kafkovi a s celou řadou drobností. 

Druhá kniha, kterou jako Jana Černá napsala se jmenuje Nebyly to moje děti. V ní se 

svěřuje se svou zkušeností být matkou, úlohou, která se jí  ne úplně povedla. Martin 

Pilař knihu přirovnává k rané tvorbě Arnošta Lustiga.
38

 Bondy její pozdější tvorbu 

odmítá s tím, že ji psala pouze pro peníze. Honza Krejcarová měla pět dětí, většina 

z nich skončila v dětském domově. O skličujících poměrech, v nichž děti žily, podává 

ve své vzpomínkové knize Saša Fleischmannová: „Nalezly jsme ji (s autorčiným 

dvojčetem Olgou, dcerami Staši Jílovské, blízké přítelkyně Mileny Jesenské) později v 

žalostném stavu. Měla už děti a žila s nimi v opravdové špíně.(...) Jednou jsme vlezly 

oknem oknem do přízemního bytu, kde bydlela. Nalezly jsme tam holčičku v hadrech na 

roztržené matraci, chlapečka s vykloubenýma nohama, dalšího, který běhal po 

místnosti, všechno pokálené. Honza chtěla být dobrá matka, ale opravdu to neuměla.“
39

 

Na konci šedesátých let Krejcarová napsala knihu Adresát Milena Jesenská¸kde 

popisuje vzpomínky na matku, která zemřela v koncentračním táboře. Text začíná tím, 

jak jí matčina spoluvězeňkyně donese její zub, jediné co po ní zbylo.
40

 V knize popisuje 

                                                 
34

  ČERNÁ, Jana. Hrdinství je povinné. In KREJCAROVÁ-ČERNÁ 2016, 120-121. 

35
  PILAŘ 1999, 60. 

36
  KREJCAROVÁ-ČERNÁ 2016, 349. 

37
  KREJCAROVÁ-ČERNÁ 2016, 379. 

38
  PILAŘ 1999, 140. 

39
  FLEISCHMANNOVÁ 2014, 78-79. 

40
  ČERNÁ 1991,  8. 
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její život od dětství. Její příběh se snaží poskládat ze z jejich vzpomínek, vyprávění i 

matčiných článků. Milena podobně jako později Honza přišla v mládí o svou matku a 

neměla příliš šťastné dětství vinou despotického otce. V knize je detailně popsáno 

seznámení s Franzem Kafkou, jehož se stala překladatelkou a později milenkou. Oba je 

krom psaní spojoval špatný vztah s otcem. Autorka dávala velký prostor sobě velmi 

blízké životní složce, mužům života Mileny Jesenské. Nemůže tu samozřejmě chybět 

kapitola o Honzině otci, Jaromíru Krejcarovi. Je tedy nepochybné, odkud pochází 

Honzin velký zájem o muže. V poslední třetině knihy popisuje své dětství po boku 

slavné novinářky, které bylo násilně přetrženo jejím zatčením gestapem v roce 1939. 

Krejcarová má velký vypravěčský talent. Přestože jde o autobiografické vzpomínkové 

dílo, je stejně čtivé jako by se jednalo o román. Krejcarové poetika se časem v jejich 

pozdějších dílech notně zklidnila a umravnila. 

Byla provdaná za herce Pavla Gabriela, sociologa Miloše Černého, Ladislava 

Lipanského a výtvarníka Daniela Landmana. S posledním partnerem dostal její život 

nějaký řád. Vyráběla keramiku. Žili spolu mimo Prahu v Raspenavě u Liberce. Spolu 

zahynuli 5. ledna 1981 při autonehodě. Po její smrti Bondy napsal: „byla duší mého 

mládí. Nikdy nepochopím, že je mrtvá.“
41

 

Spolu s Krejcarovou se mladý Egon Bondy vrhá do zběsilého života plného alkoholu 

a dalších radovánek. Po prohýření všech peněz musí společně systematicky žebrat.
42

 

V té době spolu bydlí v Mníšku a Dobříši, do Prahy dojíždějí. Odtud je vyhodí, protože 

nemají peníze. Krajcarová následně zažívá jeden ze svých mnoha pobytů ve vězení. Své 

zkušenosti s pobyty ve věznicích zachycuje v povídkovém cyklu Otisky duší.
43

 Když 

zatknou Záviše Kalandru, se kterým se v té době velmi často stýká, tak Egon Bondy 

následně obíhá intelektuály, včetně Jana Wericha, s marnými výzvami k pomoci. Je také 

prvním, kdo tuto informaci sděluje Karlu Teigemu.
44

  Jemu věnuje rozsáhlou 

lyrickoepickou báseň Pražský život, kterou následně píše. Zde také aplikuje metodu 

totálního realismu. Z poemy je zároveň cítit odkaz Kafky.
45

 Těmito dvěma činiteli jsou 

značně ovlivněny jeho prozaická díla za sedmdesátých a osmdesátých let. Opět je zde i 

motiv incestu. 

                                                 
41

  PILAŘ 1999, 136. 

42
  BONDY 2002a,  40. 

43
  ČERNÁ, Jana. Otisky duší. In KREJCAROVÁ-ČERNÁ 2016, 33. 

44
  BONDY Autorův deník 1949-1950 in BONDY 2002a,  108. 

45
  MAINX 2007, 70. 
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Zajímavým úkazem v jeho tvorbě je další jeho sbírka, respektive její část, na pomezí 

prózy a poezie. Jedná se o Legendy, které jsou součástí sbírky Für Bondy´s unbekannte 

Geliebte aneb Nepřeberné bohatství z roku 1951, která je psána z části německy. 

Specifikem je aplikace dadaismu, surrealismu a morgensternovské poetiky do žánru 

pohádky a mýtu.
46

 

Později se vydává na bohémsko-dobrodružnou cestu do Vídně, kde s přáteli prodává 

v Československu nakradené stříbro. Nakonec zůstává ve Vídni sám. Tam se také dozví 

o popravě Záviše Kalandry, svého velkého učitele, což hodně ovlivní jeho pozdější 

politické názory.
47

 Své pocity z atmosféry kolem Kalandrovy popravy zachycuje ve 

sbírce Totální realismus.
48

 Zažívá tam další dle jeho popisu v Prvních deseti letech 

neuvěřitelné a švejkovské peripetie a nakonec se vítězoslavně vrací do Prahy. Další 

výlet do Rakous se již tak nepovedl. Když přecházel spolu s Honzou Krejcarovou opět 

hranici, tak byli chyceni a vězení unikli jen díky své psychiatrické diagnóze.
49

 Stejným 

způsobem se Bondy vyhýbá i později vojenské službě. Krejcarová byla na psychiatrii 

hospitalizována celkem šestkrát. 

1.4. Činnost edice Půlnoc 

V roce 1950 zakládá s Ivo Vodseďálkem, který píše také v duchu trapné poesie, 

samizdatovou edici Půlnoc. Název je patrně odvozen od francouzské samizdatové edice 

Les Editions de Minuit působící během druhé světové války. Bondy vznik edice Půlnoc 

vidí takto: „České umění mezi válkami bylo integrální komponentou světového 

moderního umění daleko více než umění v kterékoli středoevropské či východoevropské 

zemi a že po nástupu fašismu v Německu se Praha stala přímo druhým hlavním městem 

světového moderního umění po Paříži. To podmínilo vznik undergroundu“
50

 Tím naráží 

na funkci undergroundu jako uchovatele kultury a dále na výjimečnost české 

meziválečné kultury, na kterou nejen kvůli spolupráci s předními kulturními osobnosti 

té doby, navazují. 

                                                 
46

  MAINX 2007, 97. 

47
  BONDY 2002a,  52. 

48
  MAINX 2007, 43. 

49
  BONDY 2002a, str. 58. 

50
  BONDY, Egon. Kořeny českého literárního undergroundu. In MACHOVEC 2008,  61. 
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Edice Půlnoc nesloužila k vydávání samizdatů pro distribuci, ale spíše pro 

archivaci.
51

  Tím se lišila od samizdatu známého ze sedmdesátých let.  Půlnoc se hlavně 

snažila zachovat tvorbu autorů, kteří v době vzniku textů neměli možnost publikovat, 

pro další generace.
52

 Samizdaty se dostaly do rukou jen pár nejbližším přátelům. Texty 

vznikaly ve velmi malém rozsahu, čtyřech až šesti výtisků, tedy jedním průklepem 

psacího stroje. Edice fungovala v letech 1950 až 1955, během kterých bylo vydáno 

téměř padesát svazků. Nejvíce vydávanými autory byli sami zakladatelé, Egon Bondy, 

který publikoval osmnáct svazků a Ivo Vodseďálek s šestnácti publikacemi. Dále byla 

vydána Clarissa Jana Krejcarové i přes nevůli autorky text publikovat a další její 

prozaické texty.  Bohumil Hrabal publikoval v Půlnoci pouze práci Co je poezie? 

Zaměřovali se na vydávání textů přátel například ze surrealistického okruhu. V Půlnoci 

došlo dokonce i na překlady, když byl vydán Bondyho překlad německého originálního 

básníka Christiana Morgensterna. Autoři z této edice tvořili kulturu nezávisle na 

establishmentu.
53

 Tím dali nejen ideový základ pozdějšímu undergroundovému hnutí 

sedmdesátých a osmdesátých let, jedná se o jeho první vlnu.
54

 

Edice Půlnoc měla hned několik uměleckých programů. Byly to totální realismus 

Egona Bondyho, trapná poezie Ivo Vodseďálka a explosionalismus Vladimíra 

Boudníka. Těmito individualistickými programy se snažili vymanit ze surrealistického 

vlivu.
55

  Edice Půlnoc neměla jednotnou poetiku či program. Velmi populárním 

postupem mezi autory v ní publikujícími byl gramatický automatismus, básnická 

metoda, kterou vymyslel Karel Hynek, která byla založena na principu, že „se poslední 

hlásky slov opakovaly ve slovech následujících, druhé slovo bylo automaticky 

generováno závěrečnými hláskami slova prvního. Slova po sobě následovala tak 

dlouho, dokud nevytvořila esteticky interpretovatelnou větu.“
56

 Bondy tento postup 

používal nejvíce ve své druhé sbírce Churavý výtvor. 

V polovině padesátých let se začala měnit společenská situace, vytrácela se 

budovatelská estetika, která byla společnou inspirací skupiny Půlnoc. Bondy na to 
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reagoval tak, že se s jejími členy přestal stýkat.
57

 V roce 1955 se tak edice Půlnoc 

rozpadla. 

1.4. Přátelství s Bohumilem Hrabalem a libeňskými bohémy 

Roku 1951 se seznamuje s Bohumilem Hrabalem a začíná vznikat libeňská skupina, 

jejíž jádro tvoří básník Egon Bondy, spisovatel Bohumil Hrabal a výtvarník-

explosionalista Vladimír Boudník. Mazal přirovnává literátskou dvojici Bondy-Hrabal k 

beatnickému duu Ginsberg-Kerouac a komparuje i pozdější zrod americké hippies 

kultury a československého undergroundu.
58

 Martin Pilař naopak s tímto přirovnáním 

nesouhlasí.
59

 Egon Bondy jistou analogii ve svém eseji Kořeny českého undergroundu 

v letech 1949-1953.
60

 Společně se scházejí v domě v ulici Na hrázi, kde bydlí Hrabal a 

hostuje tady Boudník, tam trojice pije pivo, diskutuje o filosofii a umění a rozebírá svá 

díla. Skupina se postupně rozrůstá o další osobnosti. Zde nalézáme kořeny českého 

literárního undergroundu.
61

  

Hrabal ve sbírce básní Co je poezie?, kterou vydal v edici Půlnoc, napsal báseň, která 

má název i je psaná v duchu Bondyho totálního realismu. Sám dokonce Bondyho právě 

pro zavedení poetiky totálního realismus označil za svého inspirátora.
62

 Jejich poemy 

z kraje padesátých let, Bondyho Pražský život a Hrabalovy Bambini di Praga a Krásná 

Poldi, vykazují určité podobnosti. Pražský život je podobný s Bambini di Praga 

polytematickou výstavbou básně. S Krásnou Poldi nese zase společný rys zachycení 

tabuizovaných témat a inspiraci Nezvalovým Pražským chodcem. Shodný je také obdiv 

k historické Praze, především k její architektuře.   

Bohumil Hrabal napsal novelu Něžný barbar. Ta vyšla oficiálním tiskem až po roce 

1990, předtím se objevila v edicích Expedice a Petlice a v nakladatelství Index v Kolíně 

nad Rýnem. V ní popisuje své přátelství s Bondym a Vladimírem Boudníkem. Tito tři 

přátelé spolu tráví hodně času u piva, které popíjejí až rituálně. Bondy z těchto tří přátel 

má na pivo největší chuť. V té době totiž Bondy objevuje pivo. Protože nepracuje a pije 
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nadmíru, tak si musí peníze obstarávat žebráním, krádežemi a různou nelegální činností. 

Následují další stání před soudem a pobyty v psychiatrické léčebně.
63

 Je neuvěřitelné 

jak nelehkou dobou 50. let Bondy hladce proplouvá. Sám to hodnotí tak, že se tak stalo 

díky jeho alkoholismu.
64

 

Egon Bondy je v novele popisován jako expresivní a šílený básník, který hojně užívá 

vulgarismů. Nejen dvojici svých kamarádů častuje svými ironickými poznámkami a 

glosami. Jedna z Bondyho hlavních funkcí v novele je funkce glosátora. Jeho výroky 

jsou často uvedeny zvoláním „Kurva fix!“. Je autorem přirovnání Vladimíra Boudníka 

k „barbarovi 21. století“. Z Bondyho dialogů v Něžném barbarovi se zdá, jakoby Bondy 

Boudníkovi záviděl talent a štěstí. 

V knize je popisováno, jak Bondy čte Vladimírkovi (Boudníkovi) a doktorovi 

(Bohumil Hrabal) svůj text O Antonínovi, která pojednává o nelegálním přechodu státní 

hranice. Dochází ke groteskní situaci. Když jde opilý Bondy na tramvaj, tak upadne a 

listy se mu rozlétnou. Bondy na to zareaguje tak, že začne řvát na policisty a donutí je, 

aby mu listy z tramvajového koridoru posbírat. Hrabal zachycuje Bondyho zájem o 

indickou filosofii a ontologii, kterou měl již v době vzniku knihy. Například když se 

pod vlivem opiátů pokusil nechat přejet vlakem a bezbolestně se probudit v říši 

ontologie. Vlak měl ale naštěstí výluku. V knize několikrát zazní Bondyho rozhodnutí 

se filosofii podrobně věnovat. Hrabal vtipně zachytil dvojici jmen Bondy-Fišer, které 

popisuje až schizofrenně. Bondy v novele vypráví o Zbyňku Fišerovi v třetí osobě a 

mluví o něm jako o svém dobrém příteli. Z Hrabalova popisu Bondyho je patrné, že jej 

vážil a svými nejen literárními aktivitami Bondy Hrabala inspiroval. 
65

 V jednom 

z Dopisů Dubence  s názvem Třínohý kůň na dostihové dráze ze 3. listopadu 1989 píše 

Hrabal, že když mu byl při debatě se studenty na washingtonské univerzitě položen 

dotaz, koho považuje za nejlepšího českého spisovatele, tak bez váhání odpověděl, že 

Egona Bondyho a zarecitoval jeho báseň „Dnes včera v neděli, všechno je v prdeli, 

jedině ty filmy sovětský jsou vědecký.“
66

 V dopise z 26. ledna 1990 s názvem Svět a 

kalhoty Samuela Becketta píše, že mu řekl: „Tady, Egone, máš naši cenu, cenu Pražské 

imaginace, za tvoji knížku Prager Leben… protože ty jsi přísežná stráž pražského 
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povědomí kombinace tří jazyků… českého, německého a židovského… ty jsi přísežná 

stráž tří svatých jmen, svaté Trojice… Franze Kafky, Jaroslava Haška a Ladislava 

Klímy.“
67

 Dále v dopise poukazuje na tu skutečnost, že řada lidí si myslela, že Egon 

Bondy je jen jakousi legendou – mystifikací Bohumila Hrabala z Něžného barbara.  

Bondyho nazývá svým „učitelem národů“.
68

  

Ve sbírce povídek Moritáty a legendy je také Legenda o Egonu Bondym a 

Vladimírkovi. Název je příznačný, neboť Hrabal záměrně dělal z lidí kolem sebe 

legendy. To měl společné právě s Bondym, který kromě sebemýtizování udělal legendu 

například z Honzy Krejcarové či později z manželů Kochových.  

V Legendě o Egonu Bondymu a Vladimírkovi Hrabal popisuje, jak je Bondy, 

fascinován zdánlivými maličkostmi a přehlédnutelnými metaforami, které mu umožňují 

básnické vidění světla. Krom fascinací Malou Stranou Bondy hraje, že vede na 

provázku totální realismus. Tento svůj umělecký styl Bondy v té době vyznával. 

Vladimírek (Boudník) je zase popisován, jak do praskliny ve zdi kreslí portrét Egona 

Bondyho. Střet jeho explosionalismu s Bondyho totálním realismem je leitmotivem 

tohoto drobného prozaického textu. V „legendě“ nechybí ani popisy jejich hospodských 

debat o umění. Punc pravověrnosti, jak tomu v legendách bývá, dávají reálná fakta. 

Bondy tu například popisuje, jak se dozvěděl o smrti Záviše Kalandry v rakouském 

vězení. Egon tu také radí, jak by si měl Vladimír Boudník na psychiatrii a být uznán 

duševně nemocným, aby nemusel pracovat a mohl svobodně tvořit.
69

 Egon Bondy 

dlouho pobytů na psychiatrii zneužíval a později se stal dokonce invalidním 

důchodcem. Tyto Bondyho nástroje, jak se vyhnout pracovnímu procesu, přišly i 

Hrabalovi natolik významné, že je zařadil do své legendy o něm. 

Vladimír Boudník byl krom výtvarné tvorby i literárně činný. Bondyho obdiv 

k Boudníkově literárnímu talentu je zachycen poněkud specificky v Hrabalově próze 

Něžní barbar, tam reálná postava Egona Bondyho vykřikuje: „Kurva fix! Než já najdu 

jeden takovej vobraz, tak prstíčkem překopat musím celý náměstí! A von jich celý stovky 

sype takhle z rukávu! Vladimíre, proboha! Pište básně, kurva fix!“
70

 Diskuse 

s Bohumilem Hrabelem a Egonem Bondym zachytil ve své próze Noc z roku 1952, kde 
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se snaží zachytit jednu diskusi o surrealismu, při které vyčítá svým přátelům, že jsou 

v jeho zajetí. Bondyho totálnímu realismu se na jednu stranu vysmíval, ale na druhou 

stranu ho velmi ovlivnil.
71

 Na rozdíl od dvou svých dvou přátel byl při svém psaní vždy 

velmi vážný. Boudník psal krom prózy také poezii, i jeho deníky a korespondence mají 

literární hodnotu. Velký vliv na jeho psaní na něj mělo bezpochyby přátelství s Bondym 

a Hrabalem. 

Na počátku šedesátých let se Hrabal napevno usidluje ve sféře oficiální literatury. 

Tehdy se definitivně vydávají jejich cesty s Bondym jiným směrem a přestávají se 

stýkat. Bondy zůstává i nadále v „outsiderské pozici“.
72

 

Od roku 1953 vystřídá Bondy řadu dělnických povolání jako zeměměřič či montér. 

Při druhém jmenovaném spadne z lešení a při následující nemocenské dovolené napíše 

Zbytky eposu.
73

 Následuje pobyt v psychiatrické léčebně. 

1.5. Studium filosofie 

V roce 1957 zmírňuje zběsilé tempo svého bohémského života. Jeho přátelé a lékaři 

básníkovi říkají, že by se hodil na studium filosofie. Nejdříve si ale musí udělat 

maturitní zkoušky. V lednu se zapisuje v Nerudově gymnáziu na Malé Straně. Do 

června stihne udělat všechny zkoušky za celé čtyři roky včetně maturitních zkoušek. Za 

dalších kuriózních okolností se na vysokou školu dostává, když podává přihlášku pozdě. 

Od následného akademického roku začíná dálkově studovat filosofii a psychologii na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studium zakončil v roce 1961 obhájením 

diplomové práce Příspěvek k problematice marxistické ontologie. Během studia 

pracoval jako hlídač v Národním muzeu. Za studií se také stihl oženit a stát se otcem 

syna Zbyňka Fišera, který se narodil roku 1959. 

V té době navštěvuje také hospodu U Peřinků, kde se schází „pražská galerka“. 

Jejich přítomnost vyhledává a inspiruje jej v tvorbě.
74

 V té době pro jeho větší 

zaneprázdněnost není tak literárně plodný, také se proměňuje její poetika. Je z ní cítit 

více Bondy poustevník a filozof.
75

 Sem patří například sbírka Kádrový dotazník a 

básnicko-filozofická skladba Naivita. Ta se zabývá problémem sebevraždy a odchodu 
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otce od rodiny, tedy problémy, které Bondy sám zažíval. Celý text je propleten 

filozofickými úvahami. Během studia Bondy napsal také další lyricko-epickou báseň 

Nesmrtelná dívka, kde se opět objevují fantaskní prvky a skladba je znovu oslavou 

Prahy.
76

 

Po získání titulu pracoval pět let v Bibliografickém oddělení státní knihovny. Během 

60. let publikuje v odborných periodikách jako Dějiny a současnost či Filozofický 

časopis. V roce 1967 získává za práce Otázky bytí a existence a Útěcha z ontologie 

tituly PhDr. a CSc. Tyto dvě práce vycházejí v roce 1967. Krom nich v éře 

předlistopadového režimu vychází oficiální tiskem už jen monografie o Buddhovi o rok 

později. 

Ani politicky uvolněná a pro literaturu přívětivá dekáda šedesátých let neumožnila 

Bondymu coby básníkovi publikovat.
77

 Roku 1968 organizuje společně s Petrem Uhlem 

stranu marxistické levice a propaguje maoismus. Zároveň odsuzuje reformní komunisty 

pro jejich snahu udržet struktury a sebe v nich.
78

 

 

1.6. Egon Bondy invalidním důchodcem 

Egon Bondy se snažil celý život soustavně vyhýbat práci. Nebylo to jen jakousi 

leností, ale také z toho důvodu, že jako spisovatel a filozof potřeboval čas a klid na 

psaní a bádání. Jako antisystémovému člověku, který měl  až anarchistické myšlenky, 

mu vadilo, že je dle paragrafu 203 o příživnictví povinen mít stálé pracovní místo.   

Trestný čin příživnictví byl za minulého režimu součástí trestního práva. 

V demokratickém režimu by měl mít důsledky pouze při poskytování sociálních dávek. 

Do trestního práva se dostal při novelizaci v roce 1950 a byl novelizován v roce 1956. 

Roku 1960 byla v Ústavě zakotvena povinnost práce ve prospěch celku v čl. 19 ods. 2 

ve znění: „Ve společnosti pracujících může jednotlivec dospět k plnému rozvinutí svých 

schopností a k uplatnění svých oprávněných zájmů jen aktivní účastí na rozvoji celé 

společnosti, především náležitým podílem na společenské práci. Proto je práce ve 

prospěch celku přední povinností a právo na práci před ním právem každého občana.“  
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Příživnictví se dopouštěl ten, kdo se živil nekalým způsobem a vyhýbal se poctivé práci.  

Nový trestní zákon z roku 1961, který byl novelizován o dvě léta později, skutkovou 

podstavu příživnictví zúžil dle  Zákona č. 53/1963 Sb., jímž se mění § 203 trestního 

zákona č. 140/1961 Sb., § 203: (1) Kdo pokračuje v soustavném vynechávání 

pracovních směn bez závažného důvodu nebo v předstírání pracovní neschopnosti, ač 

byl již pro takový čin postižen místním lidovým soudem nebo národním výborem, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením․ (2) Kdo se 

soustavně vyhýbá poctivé práci a dává se někým vydržovat nebo si prostředky k obživě 

opatřuje jiným nekalým způsobem, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.“ 

Příživnictví bylo zrušeno až v roce 1990.
79

 

Pro občana Zbyňka Fišera a další podobné volnomyšlenkáře byl tento zákon velkým 

pochopitelně problémem. Státní bezpečnost zneužívala tento zákon právě 

k perzekuování příslušníků undergroundové subkultury. V roce 1967 se Bondy získává 

invalidním důchod díky psychickému onemocnění. Může se tak naplno a beze strachu 

věnovat literární činnosti a samostudiu. Na svůj invalidní důchod je patřičně hrdý a to 

nejen v rozhovorech, ale především v literatuře. To, že nemusí pracovat a pobírá 

invalidní důchod, staví na odiv ve svých básních a hlavně ve své knize Invalidní 

sourozenci, která bude rozebrána níže, kde je pobírání invalidního důchodu ústředním 

motivem. 

1.7. Období undergroundu 

Po seznámení s Ivanem Martinem Jirousem na psychiatrické klinice se stává 

aktivním účastníkem formujícího se undergroundu, jímž je od počátku učarován a velmi 

ho umělecky inspirovalo. Jirous toto setkání popisuje ve vzpomínkách Pravdivý příběh 

Plastic People, tak že byl představen v ordinaci doktora Drvoty „nějakému doktoru 

Fišerovi, který byl také jeho pacient“, nicméně nevěděl, že se jedná o Egona Bondyho, 

jehož texty znal již řadu let předtím.
80

  Při setkání mu Jirous vyprávěl o The Plastic 

People of the Universe a zve Bondyho na koncert, na který přijde a vystoupením je 

nadšen. Pronesl prý legendární větu: „ Ale stejně jsem přesvědčen, že by ještě raději 

poslouchali texty Egona Bondyho!“
81

 Magor s jeho texty seznamuje kapelu The Plastic 
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People of the Universe, které dělá uměleckého manažera, podobně jako Andy Warhol 

The Velvet Underground. Jejich frontman Milan Hlavsa na počátku sedmdesátých let 

zhudebňuje Bondyho texty převážně z padesátých let, které v nastupující normalizaci 

dostávají další rozměr. Většina písní na debutovém albu Plastiků Egon Bondy´s Happy 

Hearts Club Banned, která je nahrána v letech 1973 až 1975, jsou právě zhudebněním 

Bondyho básní. Název je parafrází na známé album The Beatles s názvem Sgt. Pepper´s 

Lonely Hearts Club Band. Ivan Martin Jirous píše ve Zprávě o třetím českém hudebním 

obrození proč The Plastic People of the Universe zhudebňovali právě texty Egona 

Bondyho: „Bondy je totiž básník, který se zabývá těmi nejpodstatnějšími a 

nejhlubinějšími záležitostmi člověka, od jeho rozměru společenského až po jeho 

zraňované a nedokonalé biologické bytí… Neexistuje snad tabu, které by nebylo 

v Bondyho poezii porušeno, ale nikdy to není samoúčel nebo záměrná provokace, je to 

pouhé vyslovení pravdy o životě a pozici člověka ve světě. Tím, že Plastici začali 

zhudebňovat texty básníka, jemuž establishment nikdy neumožnil zveřejnění ani jediné 

básně, dali jasně najevo, že jím tisíckrát víc než o zaujmutí místa v oficiální kulturní 

struktuře jde o to, aby vytvářeli a zprostředkovávali svým posluchačům to, co oni sami 

za kulturu považují.“
82

 Plastic People dokonce nějaký čas zkouší u Bondyho 

v podzemní pracovně v Nerudově ulici. Bondy se v prostředí vznikajícího 

undergroundového společenství velmi dobře zabydlel, stává se aktivním účastníkem 

koncertů a akcí. 

 Český underground tak velmi vřele přijímá Bondyho poetiku „totálního realismu“ a 

řada umělců na ni navazuje a dále ji rozvíjí.
83

 Bondy vidí rychlý rozkvět v tom, „že se 

mladí mohli obrátit k dílům, která jim předcházela“.
84

 Naráží tím na činnost jeho 

skupiny Půlnoc, který vydávala texty, které se nyní začaly zhudebňovat či se staly 

poetickým vzorem. V řadě Jirousových básní a textů můžeme pozorovat jeho velký 

obdiv k Egonu Bondymu, především co se osobnosti básníka týče. 

V roce 1973 se seznamuje s literárním kritikem Janem Lopatkou.
85

 Jsou sousedé 

v Nerudově ulici a často spolu rozmlouvají o literatuře. Lopatka popsal Bondyho dílo ve 

svých teoreticko-kritických spisech, Bondy zase začlenil Lopatku do svých literárních 
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děl, kromě řady básní se Lopatka velmi četně objevuje v Příšerných příbězích a jeho 

jméno padne i v Invalidních sourozencích. 

Od sedmdesátých let se Bondy začíná také věnovat próze. Mezi jeho hlavní témata a 

žánry patří sci-fi, aktualizace obrazů z minulosti, poválečný život v Československu, 

filozofické a deníkové spisy. Píše i divadelní hry. Dochovalo se jich úctyhodných 

jedenáct. Nejen to svědčí o jeho mimořádné spisovatelské plodnosti. Hry byly 

povětšinou psány přímo na míru souboru Radima Vašinky, který se svým divadlem 

Orfeus inscenoval i jeho básně. Tak se také Jirous a The Plastic People of the Universe 

seznámili s jeho texty z padesátých let, které byly pro utvoření poetiky pražského 

undergroundu.
86

 Bondy nezahálí ani ve své hlavní literární disciplíně, poezii. V první 

půli sedmdesátých let píše v podobě básnického deníku. Tak jsou psány sbírky Zápisky 

z počátku let sedmdesátých (1972), Pokračující chorobopis (1972-1974), Sbírečka 

(1974), Trhací kalendář (1974), Druhá sbírečka (1975), Mirka (1975) a The Plastic 

People of the Universe (1976). V poslední jmenované reflektuje policejní represe vůči 

undergroundu a následné věznění jeho čelních představitelů. V letech, kdy byl v centru 

undergroundového hnutí napsal sbírky Sbírečka, Mirka či Chcípání, které patří 

k autorovým nejlepším pracím. Některé motivy z jeho básní se následně objevují v jeho 

prózách a naopak. Bondy se také poprvé věnuje tvorbě pro děti, když píše Příšerné 

příběhy. 

V té době také překládá. Za zmínku stojí přebásnění poezie německého svérázného 

básníka Christiana Morgensterna a čínského diktátora Mao Ce-tunga. 

Bondyho velmi zasáhne tragická smrt jeho přítele beatnického básníka Milana 

Kocha, který byl sražen tramvají. Kochovi byli jeho sousedi v Nerudově ulici. S 

Kochem se jako básníci navzájem respektují. Koch napsal mimo jiné text Kvadrofonní 

báseň pro Egona Bondyho. Jemu a jeho vdově Mirce, která při ročním výročí jeho smrti 

spáchá sebevraždu, věnuje zase Bondy velký počet básní, včetně asi jeho nejznámějšího 

textu Muchomůrky bílé. Bondy postavy Kochových ve své literárním díle zmytizoval. 

V jeho básních následně vystupují v roli téměř světců, jako třeba v básni Magické noci 

počal čas, která se později stále nejtypičtějším songem Plastic People, ve které se zpívá: 

„Magické noci počal čas/ Kocha snad z toho vezme ďas/ My žijeme v Praze to jest tam/ 

kde se jednou zjeví Duch sám.“ V podobné roli také vystupují také v Invalidních 

sourozencích. 
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Zatýkání a „Proces s Plastiky“ se na Bondyho životě hodně podepsal. Reflektují tu 

sbírky z těchto let, kdy se tyto události staly dominantním tématem. Bondy byl 

signatářem Veřejné výzvy k solidaritě a protestu, která se zastávala zatčených a 

souzených undergroundových hudebníků.
87

 Chartu 77 básník sice podepíše, ale jeho 

podpis není oficiálně zveřejněn. Bondy nazývá Chartu „stínovým establishmentem“ a 

chartistům zazlívá mocenské ambice. 

Bondy je pro o generaci mladší nezávislé lidi živoucí legendou a stává se jedním 

z guru českého undergroundu. Jeho byt v Nerudově ulici, kde bydlel s manželkou Julií, 

se stává jedním z center undergroundu v Praze. Ten se také stal několikrát terčem 

domovních prohlídek ze strany StB, která tam hledala kompromitující texty.
88

 Dále 

přednáší na bytových seminářích převážně filosofii, kde například odborně debatuje 

s profesorem Milanem Machovcem. Bondy se často schází s mladými lidmi a diskutuje 

s nimi. Pro většinu z nich je velmi inspirující. Mladším autorům radí jak psát poezii a 

rediguje jim sbírky. Básníci Vít Kremlička, Petr Placák či J.H. Krchovský jsou Bondym 

hodně ovlivněni. Například v juvenilní Krchovského sbírce Mladost – radost je 

inspirace Egonem Bondym a jeho redigování velmi patrná. Z bouřliváka se tak stává 

vážená postava a jakýsi „stařešina undergroundu“. Bondy byl ale velkým básnickým 

guru i pro Ivana Martina Jirouse, který byl také vzorem pro básnickou generaci 

osmdesátých let.
89

 

V osmdesátých letech přispívá do vznikajících undergroundových samizdatových a 

exilových časopisů Vokno, Revolver Revue, Paternoster, Svědectví, Proměny a dalších. 

V osmdesátých letech se vyjadřuje i politicky. Stále se vymezuje proti 

establishmentu, válkám, a to velmi levicově až anarchisticky. Bondy se stává 

signatářem Kruhu přátel Polsko-československé solidarity, které vznikla v roce 1978 a 

měla kulturně mezi oběma sousedními zeměmi, kde vládl komunistický režim 

spolupracovat.
90

 Byl dále nejstarším signatářem ustavujícího prohlášení Nezávislého 

mírového sdružení vniknuvšího v dubnu 1988. V říjnu 1989 byl jedním z iniciátorů 
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seskupení Levá alternativa – Hnutí za demokratický a správná socialismus, která 

zakládal opět s Petrem Uhlem.
91

 Koncem osmdesátých let se stěhuje do Telče. 

 

1.8.  Bondy po „sametové revoluci“ 

Po roce 1990 začíná být konečně tištěno autorovo prozaické a básnické dílo. Po jeho 

knihách, jako po publikacích řady zakazovaných autorů, je velká poptávka. 

S nástupem kapitalismu se nemění Bondyho odpor vůči strukturám. Drží se stále 

svých levicových pozic a je věrný původnímu marxismu. Píše do Rudého práva, 

spolupracuje s komunistickou stranou a kandiduje za Levý blok. Kromě Rudého práva 

byl pravidelným přispěvatelem do dalších periodik jako Literární noviny, Tvar, Tvorba, 

Svět divadla, Hanťa press či A - kontra. 20. ledna 1990 byla oslava Bondyho šedesátých 

narozenin, na kterou přijdou stovky lidí.
92

 

Na protest proti rozdělení Československa žije od roku 1994 v Bratislavě. Tam se 

také vrací na akademickou půdu. V letech 1993 až 1996 přednášel na Filozofické 

fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě marxismus čínskou a indickou filozofii. 

Po smrti své životní družky Julie v roce 1994 přestává Bondy psát poezii. Prózu ale 

píše dál. Velmi úspěšným byl sci-fi román Cybercomics. Řadu prací napsal i ve 

slovenštině, kupříkladu thriller Týden v tichom meste. 

Básník a filosof Egon Bondy umírá 9. dubna 2007 na následky popálenin, které si 

způsobil, když se mu od zapálené cigarety v posteli vzňalo pyžamo.   

Egon Bondy byl zařazen mezi 2200 největších učenců dvacátého století. Bondyho 

život je pro mnohé velmi inspirativní. Na motivy jeho životních osudů natočil Tomáš 

Mašín  film Tři sezóny v pekle, kde Bondyho hraje Kryštof Hádek. 
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2. Invalidní sourozenci 

2.1. Historický obraz ČSSR v době vzniku románu 

Po tvrdém gottwaldovském režimu padesátých let se během následující dekády 

začalo společenské napětí postupně mírně uvolňovat. V roce 1966 vyšly oficiální cestou 

dokonce dva romány bývalých přesvědčených komunistů Žert Milana Kundery a Sekyra 

Ludvíka Vaculíka, kde otevřeně zazněla kritika komunistického režimu. Následující rok 

na 4. Sjezdu spisovatelů zazněly projevy obou výše zmíněných literátů, ve kterých 

požadovali reformy socialismu u nás. 22. března 1968 rezignoval kvůli ztrátě podpory 

členů ÚV KSČ prezident republiky Antonín Novotný. Byl nahrazen bývalým generálem 

československé armády, který vedl během druhé světové války československé vojáky 

na východní frontě, Ludvíkem Svobodou. Tím započal slet událostí známých jako 

Pražské jaro. 27. června zazněl opět hlas Ludvíka Vaculíka, který pronesl manifest Dva 

tisíce slov, ve kterém se ostře dožadoval reforem v komunistické straně. Během 

Pražského jara, které bylo důsledkem reformních snah během celých šedesátých let, byli 

vyměněni vrcholní politici v Československu a formálně zrušena cenzura a zavedeny 

další reformy prostřednictvím Akčního plánu KSČ. Revoluční snahy Pražského jara, ke 

kterým byl Egon Bondy, jak bylo napsáno výše skeptický, byly tvrdě ukončeny invazí 

vojsk Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna 1968. Bohumil Hrabal popisuje 

v knize Něžný barbar, jak Bondy záviděl Boudníkovi, že mu na svatbu přijelo „vzdát 

hold“ pět armád.  V den okupace vyšla petice Deset bodů, kterou napsali Václav Havel 

a Ludvík Vaculík, v níž byl vysloven nesouhlas s okupací. Vojska maďarské, bulharské, 

německé a polské armády na začátku listopadu odjela, armáda Sovětského svazu 

socialistických republik odejela z Československa až v červnu 1991. 

Pro potlačení reformních snah, které se děly bezprostředně po okupaci armád 

Varšavské smlouvy se vžilo označení normalizace a jsou tak i historicky označovány 

následující dvě dekády dějin Československa. Název je odvozen od navrácení do 

normálu, termín byl použit v „manifestu“ normalizace Poučení z krizového vývoje. Text 

ideologicky interpretoval události Pražského jara a byl vlastně scénářem KSČ pro další 

směřování nejen vrcholné politiky státu. Text byl šířen mezi širokou veřejnost. 

Následovala masová emigrace. Byly zavedeny čistky s těmi, kdo se nechtěli novému 

režimu přizpůsobit a obnovena cenzura. Byla zrušena řada spolků jako Sokol, Junák, 

KAN, spolu s nimi i řada kulturních spolků a organizací. 
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16. ledna 1969 se na protest proti okupaci Československa upálil student historie a 

politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach.  Jeho čin 

následovalo další sebeupálení Jana Zajíce 25. února. V dubnu 1969 byl odvolán 

z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ symbol očekávané obrody společnosti Alexandr 

Dubček a následně vyloučen i z KSČ spolu s dalšími 30 000 straníky. Byl nahrazen 

pozdějším prezidentem Gustávem Husákem. Dále byl toho roku zrušen Svaz 

československých spisovatelů, který byl jednou z nejaktivnějších institucí během 

Pražského jara. Velkou událostí byl první sjezd SSM v roce 1972, který v té době měl 

790 000 členů 

Nejen v reakci na nastolenou normalizaci se začíná seskupovat československý 

underground. Jeho vůdčí osobností je básník a kunsthistorik Ivan Martin Jirous, zvaný 

Magor, který ho ideově formuje. Výsledkem jeho několikaleté teoretické i umělecko-

manažerské práce je sepsání teoretického spisu, který má prvky manifestu Zpráva o 

třetím českém hudebním obrození, kde definuje jeho pojetí undergroundu. Underground 

byl velmi atraktivní pro nonkonformní mládež, proto v něm viděl režim takové 

nebezpečí.
93

 

Jirous undergroundové prostředí vytvořil kolem kapely The Plastic People of the 

Universe, kterým dělal manažera. Plastic People měli od roku 1971 zákaz veřejného 

vystupování. Kvůli nutnému utajení bylo undergroundových akcí velmi málo. V roce 

1974 se v Bojanovicích konal První festival druhé kultury. Téhož roku se konal další 

koncert Rudolfově, kde došlo k obrovskému masakru vůči návštěvníkům koncertu ze 

strany policie. 

 V roce 1976 došlo po dalším koncertu k zatčení undergroundových hudebníků 

kolem kapel The Plastic People of the Universe a DG 307 a dalších osobností. Bylo 

zatčeno velké množství lidí. Odsouzeni byli nakonec pouze čtyři, mezi nimi manažer 

PPU Ivan Jirous, frontman DG 307 Pavel Zajíček, písničkář Svatopluk Karásek a 

saxofonista Vratislav Brabenec.
94

 Při paralelním soudu v Plzni byli odsouzeni František 

Stárek, Karel Havelka a Miroslav Skalický. Během procesu s českým undergroundem 

zformovalo opoziční hnutí, ve kterém krom lidí kolem undergroundového hnutí a 

disidentů byli také katoličtí intelektuálové a reformní komunisté, včetně Zdeňka 

Mlynáře. Tak vznikla nejvýznamnější opoziční iniciativa během normalizace Charta 77. 
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Tu bezprostředně následovalo zatýkání a výslechy, během kterých zemřel filosof Jan 

Patočka. 28. ledna v Národním divadle proběhla Anticharta, kdy se umělci 

z divadelního prostředí museli vymezit vůči chartistům. To mělo za následek ještě větší 

prohloubení propasti mezi oficiální a undergroundovou kulturou. 

Následovala také Akce Asanace, což byla iniciativa StB, kdy byli násilně, tvrdými 

represemi a šikanou donuceni odejít nepohodlní lidé, mezi nimi také undergroundoví 

umělci Vratislav Brabenec, Svatopluk Karásek, Vlastimil Třešnák nebo Jaroslav Hutka. 

Obyčejných lidí si normalizační režim oproti padesátým letům tolik nevšímal. Stačilo 

nevybočovat z řady a splnit pár symbolických věcí jako zúčastnit se voleb či 

prvomájového průvodu. Václav Havel tuto situaci trefně popisuje v eseji Moc 

bezmocných na příkladu zelináře, který ve své výloze ze zvyku a bezmyšlenkovitě 

vyvěsí propagandistické heslo. Takovými hesly je země zavalená a nikdo je nebere tolik 

vážně, ale svůj účel přesto plní.
95

 Přesně to je součást mysli lidí, která vytvořila 

společnost, která je popisována v Invalidních sourozencích. 

Reakcí lidí byl určitý komunitní způsob života, lidé se snažili žít mimo normalizační 

systém nejen vytvářením undergroundových komun, ale také se velmi rozrostlo 

například chalupaření. Podobný dvojí život byl i v názorech lidí. Přestože s režimem 

nesouhlasili, tak si otevřenou kritiku poměrů v Československu dovolilo jen pár lidí. 

Země hospodářsky a technologicky stagnovala. 

Literatura se v období normalizace dělí na tři složky: domácí oficiální, domácí 

samizdatovou a exilovou. Undergroundová literatura vychází převážně samizdatově, 

některým dílům, jako například Invalidním sourozenců, se povedlo vyjít za hranicemi 

Československa. 

 

 

2.2. Rozbor románu 

Vizionářský román Invalidní sourozenci je, ač nevelkého rozsahu, považován za 

nejlepší prozaickou práci Egona Bondyho. Jedná se o jeho třetí prozaické dílo, které 

bylo jeho druhý samizdatově publikovaný prozaický text. 

Román bývá řazen do žánru antiutopie. Ta je definována jako „varovně laděná 

varianta utopie projektující možná rizika budoucího společenského vývoje a příznačná 
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pro literaturu 20. stol.“
96

 Tuto definici Invalidní sourozenci přesně naplňují svým 

ekologickým, protiválečným a sociálním varováním. Kniha je datována do budoucnosti, 

ale reálie v ní nápadně připomínají dobu vzniku díla. Dokonce je i uvedena jako příklad 

české antiutopie v Encyklopedii literárních žánrů. Do jisté míry naplňuje i žánr sci-fi, 

který má s antiutopií řadu společných prvků. 

Částí zasahá do žánru utopie. Její kořeny vznikly již v antice. Zakladatelské dílo 

žánru je Utopie od Thomase Moora. Utopie je definována jako „neexistující země, která 

má být ideálním místem“. Bývá situována do uzavřeného místa, typicky ostrova. To 

přesně odpovídá ostrovu, kam A. a B., jako cestovatelé, přijeli na loďce, kde hraje 

hudba, lidé si užívají večírku a všichni jsou na sebe milí.
97

 

Tento antiutopistický román byl dokončen v únoru 1974. Popisuje morální a 

ekologický úpadek lidstva a vizi konce lidské civilizace. Přestože je napsán 

v konkrétním časoprostoru, tak je do jisté míry nadčasovým. V díle je řada fantaskních 

prvků, jedná se o jeho první dílo tohoto druhu.  Román se dá označit také za 

futurologický, protože nám nastiňuje možný vývoj budoucnosti, v tomto případě za 

zachování statusu quo totalitní společnosti sedmdesátých let v Československu. 

Invalidní sourozenci jsou také prózou reflexivní. 

Román zapadá i do undergroundového literárního kontextu, protože podzemí 

společnost se tu odráží v prostoru hniloby, špíny a civilizačních odpadků.
98

 Dále je 

satirou na pseudohodnoty konzumní společnosti za normalizace. Martin Machovec si 

všímá rozdílu od většiny antiutopistických děl v tom, že se dílo nesnaží předpovědět 

možné hrůzy budoucnosti, ale vytvořit podobenství o době současné.
99

 

 Kniha v této futuristické alegorii popisuje atmosféru undergroundové subkultury 

v sedmdesátých letech u nás. Filosof Marcel Strýko nazval Invalidní sourozence 

„katechismem československého undergroundu“.
100

 Martin Pilař zase hovoří o 

„manifestu českého kulturního undergroundu 70. let“.
101

 Machovec knihu nazývá 
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apologetikou „veselého ghetta“ českého podzemního společenství poloviny 

sedmdesátých let.
102

 

O knize psal již Jirous v eseji Zpráva o třetím českém hudebním obrození, který 

napsal krátce po Invalidních sourozencích v roce 1975, který je pokládán za manifest 

českého undergroundu: „Toto společenství, založené na duchovní spřízněnosti, 

vzájemném respektu individualit a toleranci, je v neustálém pohybu a vrodu. Filosofické 

aspekty takto existující vrstvy lidí, nebo subkultury, jak se jí říká cizím slovem, do 

důsledků domyslel a svrchovanou básnickou formou sdělil Egon Bondy v utopickém 

románě Invalidní sourozenci. Pasáže, které popisují vzájemné chování „invalidů“ – 

vyvrženců z konzumní společnosti – by se daly beze změny vztáhnout např na I. hudební 

festival druhé kultury, pořádaný v malé vesničce Postupicích na Benešovsku.“
103

 

Jedná se o jednolitý text, který má zhruba 150 stran, bez kapitol, kdy je text rozdělen 

do několika částí pouze grafickými prostředky. Dílo je psané v er formě. Pro větší 

autenticitu se postavy v rámci stylové charakteristiky domlouvají na stylistické ose 

hovorově, nevyhýbají se ani přesahům za hranice spisovnosti, zejména prostředkům 

obecněčeským, včetně vulgarismů. Bondy ve svém díle neuznával žádná tabu, takže 

vulgarismy a zobrazování sexu není v Invalidních sourozencích ojedinělé v kontextu 

jeho literární tvorby. V díle se střídají prvky parodie s poetickými a pohádkovými 

pasážemi. 

Příběh se odehrává kolem roku 2600. Je situován na jediný ostrov na Zemi, který je 

obklopen stoupající hladinou stoky odpadků. Na ostrově, který má být Prahou, jsou dvě 

spolu válčící města, Federace a Spojenci, která jsou obklopená periferními vesničkami. 

Jsou zde také „lstivé vesnice“, sloužící k matení nepřítele při nekonečných válkách. Je 

to obraz budoucnosti naší země, ve které by po staletí pokračoval komunistický režim, 

který znal Bondy v sedmdesátých letech. Přestože je lidstvo v šestadvacátém století 

technologicky a hospodářsky velmi vyspělé, jsou lidé zvrhlí a ztratili člověčenství. Jsou 

to prázdné duše, které zajímá jen jejich vlastní blahobyt. 

V díle je hlavně při popisu putování A. po vesnicích a krajině kolem města, ve 

kterém bydlí, naturalisticky až dekadentně stylizovaně popisována krajina a obraz 

upadajícího světa. Zde je cítit paralela s jeho epickou básní Deník dívky která hledá 
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Egona Bondyho, kde je popisována toulka dívky po vesnicích kolem Prahy. Podobně 

jako A. chodil i Bondy často na procházky se zastávkami v hospodách na sklenici piva, 

kde krom vlastních myšlenek také naslouchá řeči ostatních. Tato Bondyho aktivita je 

vylíčena v jeho prvním prozaickém díle Sklepní práce. Zobrazení mikrosvěta 

v Invalidních sourozencích  se nápadně podobá normalizační Praze a jejímu okolí. 

Autor v díle naráží na řadu normalizačních fenoménu jako asanaci budov, JZD, 

prázdná a ideologická oficiální kultura a užívá celou řadu dalších obdobných 

normalizačních ikonografických prvků. Dále naráží i na události z roku 1968, když A. 

hovoří o „důstojnících s lidskou tváří“, kteří se marně snažili o jakousi obrodu. Jde 

ovšem o výsměch těmto událostem, jelikož Bondy těmto reformním komunistům 

nevěřil. Také je v knize zachycena úzkost zakázaného a undergroundového spisovatele, 

když A. říká Hafízovi, že píše pro anděly. Tím poukazuje na okolnost, že přestože on a 

řada jeho kolegů byli literárně plodní, tak nebyla příliš velká naděje, že by se jejich 

knihy mohly dostat k širšímu okruhu čtenářů. 

2.3. Postavy v Invalidních sourozencích 

 

Hlavními postavami jsou nevlastní (invalidní) sourozenci A. a B. Patří mezi sociální 

skupinu Invalidů. Ti se od zbytku lidí velmi liší a nejsou uznávanou součástí 

současného lidstva. Invalidé jsou intelektuálové a příslušníci undergroundové 

subkultury, pro které lidská společnost neměla místo, a za staletí se vyprofilovali v tuto 

sociální skupinu. Nazývají se Invalidé na počest Egona Bondyho. Nemusí pracovat a 

jsou ostatními živeni, protože tak je to pro ni pro společnost efektivnější.  Když ostatní 

jdou do práce, tak Invalidé jsou doma a spí, většinou po flámu předcházející noci, tím 

jsou ještě více trnem v oku většinové společnosti.  Invalidé pobírají důchod, který je 

velmi malý, a tak žijí po materiální stránce velmi chudý život. Ten si ale nahrazují 

neobvyklou duchovní a intelektuální bohatostí. Je zde patrná také určitá rezignace na 

jakékoliv zlepšení situace, přesně tak, jak tomu bylo v normalizačním Československu. 

Martin Pilař ve Slovníku české prózy 1945 - 1994 jejich život charakterizoval takto: 

žijí velice skromně – naplnění nacházejí v vzájemném citu i družině, veselé společnosti 

ostatních invalidů, s nimiž sdílejí odpor k chápání života jako bezduchého plnění 

společenských požadavků.
104
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Invalidé, zejména A. s B., jsou přesným obrazem toho, jak by lidé měli žít, přesto 

jsou společenští vyděděnci. Žijí svobodným životem v kontrastu „normálních“ lidí, kteří 

se honí za nesmyslným mamonem. Jedeno z hlavních poselství knihy je ve ztrátě 

lidskosti. Většinová populace ji právě ztratila vinou propagandy a konzumního způsobu 

života. Invalidé je vyobrazením těch, ve kterých, jakkoliv jsou zvláštní, zůstalo právě 

lidství zachováno. Stařec Hafíz je popisuje takto: „Lidi zemřeli“
105

 

Ve společnosti, která má téměř kastovní systém, jsou krom Invalidů a řádných 

občanů také důstojníci, kteří reprezentují vládnoucí establishment, vedou vzájemnou 

válku mezi dvěma městy, u kterých je třeba zdůraznit, že jsou ve všech směrech 

prakticky totožná. K udržení moci používají „postiženců“, tak Egon Bondy nazval kastu 

lidí, kteří v románu zastávají profesi vojska a policie.  Dalším nástrojem k udržení 

společnosti, a mnohem efektivnějším než „postiženci“ je konzum. Běžní lidé jdou 

systému na ruku výměnou za technické výdobytky a různé statky nabízené konzumní 

společností. „Postiženci“ nevynechají jedinou příležitost Invalidy perzekuovat či jim 

nějak znepříjemnit život. To je situace analogická k Husákovu režimu. Jsou zde i jiné 

sociální skupiny odlišné než „běžní občané“, ale žádná nežije svobodně jako Invalidé. 

Dochází zde k dalšímu střetu, vedle nekonečné pseudoválky dvou měst, v tomto 

případě k ideovému. Kdy člověk může jako masa podlehnout manipulátorům, užívat 

výdobytků civilizace šestadvacátého století nebo žít svobodně v nonkonformním ghettu 

Invalidů. Mezi těmito dvěma jedinými možnými extrémy se lze svobodně rozhodnout a 

přecházet. Pár takových případů je sice v knize popisováno, ale většinou se tak díky 

propagandě a vyčlenění Invalidů na okraj společnosti a periferii města příliš často 

neděje.  

Velká část knihy je věnována popisu života Invalidů z pohledu ústřední dvojice. 

Můžeme se dočíst, jak chodí na procházky, do hospody, na různé kulturní akce, na 

kterých spolu vystupují umělci z různých uměleckých stylů, přesně jako na 

undergroundových akcích, či slaví invalidní státní svátek, který jen stanoven v den 

výročí pohřbu Egona Bondyho.  

Invalidé mají životní styl příslušníků tehdejší undergroundové komunity – pořádají 

večírky, kde pivo teče proudem, chodí na koncerty, výstavy a různé další kulturní akce, 

které svolávají tajně a stejným mechanismem jako v undergroundu 70. let, společně 
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diskutují o umění a filosofii a celkově upřednostňují užívání si života před kariérou. 

Mají podobný vztah k umění jako v undergroundu 70. let. Jejich umělecké počiny 

nejsou jakýmsi „uměním pro umění“, vycházejí přímo z nich a nikdo jej nedělá pro 

peníze a slávu. Nedochází vůbec k žádnému elitářství, tak se na výstavách a koncertech 

také objevují i nekvalitní počiny. To je pro běžné lidi, především „postižence“, jak autor 

nazval v knize příslušníky policie, nepochopitelné. Díky svým nematerialistickým 

duším dokážou v šíleném antiutopistickém světě, kde jsou jejich příbytky vinou 

neustále probíhající války rozdrceny na padrť, žít šťastně a plnohodnotně. Žijí velmi 

skromně, bez potřeby hmotných statků ale svobodně.  Také velmi rádi pobuřují 

většinovou společnost. Invalidé nejsou homogenní skupinou. V Invalidním společenství 

je řada skupin a směrů. Ne všechny postavy Invalidů jsou ideální a ctnostné. Pod 

kritikou nejen A.  jsou například Šakti Maharaši nebo Roi Soleil. 

A. je stylizován do básníka a filosofa se zájmem o historii. B., jeho věrná partnerka, 

je také velmi intelektuálně nadaná. Je korektorkou a dokončovatelkou jeho básní, pro 

které má A. velký talent, ale neumí je dokončit do finální podoby. Umí se, přestože její 

šatník je složen z různých hadrů, velmi stylově a hezky obléknout. Celkově všichni 

Invalidé mají cit pro velmi specifickou estetiku. A. a B. jsou popisováni jako příklad 

ideální lásky, chovají se ve vzájemné úctě, vykají si. Jsou spolu již od puberty a nikdy 

neměli ani nepomysleli na nikoho jiného. Mají spolu velmi mnoho společného. 

Dokonce se narodili stejnému otci ve stejný rok, měsíc a den. Přestože spolu tráví 

většinu času, tak si mají stále co říci a nezevšedněli si. 

Invalidní sourozenci jsou klíčovým románem. V knize jsou totiž narážky na různé 

reálné postavy, Bondyho přátele či odkazy na historické a literátské osobnosti. Bondy si 

ani nedal přílišnou práci se zaheslováním charakterů, takže předobrazy reálných lidí 

dokáže rozklíčovat téměř každý, kdo má alespoň nějaký přehled o českém 

undergroundu a světové historii. V Invalidních sourozencích můžeme tedy narazit na 

literárního kritika Jana Lopatku, který je uváděn pod svým skutečným jménem a Egon 

Bondy mu adresuje svůj testament. Dále lze rozpoznatat psychologa a křesťanského 

filosofa Jiřího Němce, který vy Invalidních sourozencích vystupuje jako Dr. Deutsch, 

opět přítel básníka Bondyho z dávných dob., který má mít kontakty na papežskou 

stolici. V knize nemůže samozřejmě chybět kapela The Plastic People of the Universe, 

která má hrát na pohřbu Egona Bondyho, toho Plastic People skutečně nabyli. „Plastičtí 

lidé“ jsou popsáni jako opět jev legendární, bájný a jedinečný. Opět dochází ke 

komickému zkreslení, když PPU hrají například na harfu. Dále se ve světě Invalidů 
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objevuje kapela „Egon Bondy ´s Happy Hearts Club Band, čímž naráží na první 

studiové album Plastic People, na kterém byly nahrány převážně zhudebněné básně 

Egona Bondyho. Pod klíčem výtvarníka Vladimírka, který má v knize hodně prostoru, 

je ukryt v době vzniku románu již několik let mrtvý zakladatel explosionalismu 

Vladimír Boudník. Ten obdivuje eseje A. Jako kapitán honoris causa vystupuje na konci 

knihy Milan Koch. Invalidé mají podobně jako postavy z undergroundové subkultury 

zvláštní přezdívky.  

 Sám autor se v knize nazývá A. či bratránek, jehož partnerce „sestřence“ či B. tedy 

zašifrované Julii Novákové je kniha věnována. V některých místech rukopisu se 

dokonce vyskytují místo šifer A. a B. šifry Z. a J., které samozřejmě znamenají Zbyněk 

(Fišer) a Julie (Nováková).
106

 A. někteří, podobně jako v undergroundové komunitě, 

nazývají titulem doktora. A. na rozdíl od řady Invalidů, kteří užívají drogy, chová 

největší lásku k pivu. A. nese s Bondym velké množství společných rysů, například 

lásku k hudbě i přes absolutní neznalost hudební teorie, na což Egon Bondy velmi často 

upozorňoval. Řada dalších postav svým charakterem a činy reflektuje různé složky 

osobnosti, osudy a činnost Egona Bondyho, například u Lva Davidoviče Mandelbauma, 

který reprezentuje některé Bondyho filozofické a politologické postoje. Lev Davidovič 

na rozdíl od A. má ve své filosofii revolucionářský apel. Jeho postava odkazuje na Lva 

Davidoviče Trockého. V jejich rozhovoru se Bondy vyrovnává se svými ideály z mládí 

a brilantně popisuje udržitelný úpadek, který nabízí normalizační socialismus.  To nám 

reflektuje intelektuální střety a pnutí v Bondyho mysli. Jejich střet během vzájemných 

rozhovorů v knize, a hlavně v jejím závěru ukazuje, jak v Bondyho duši zvítězil filozof 

na revolucionářem. Dále v postavě Alžířana, který Invalidům posílá básně z lázní, 

podobně psal a posílal Bondy sbírku Druhá sbírečka (Mí přátelé), kterou Bondy psal 

v lázních Jeseník. Jednotlivé básně psal v literárním stylu adresátů a následně jim tyto 

texty z lázní posílal. Autor také v díle vystupuje jako zakázaný národní básník 

z dávného dvacátého století, kterého Invalidé obdivují a s oblibou recitují různé jeho 

básně. Invalidé slaví státní svátek na výročí básníkova pohřbu. Bondy svůj osud totiž 

vylíčil tak, že byl za svou báseň odsouzen k smrti oběšením a následně omilostněn a 

odsouzen k doživotnímu pobytu v „psychiatrickém táboře“, kde zemřel na komplikaci 

s hemeroidy. Následně popisuje, že toto odsouzení je častým námětem právních 

dizertací. Zde vidíme jeho v pravém slova smyslu vizionářské schopnosti, poněvadž 
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tímto vlastně předpověděl pozdější soudní proces známy jako „Proces s Plastic People“. 

Tam se opravdu řešily mimo jiné Bondyho texty jako pobuřující. Bondy opět do 

románu zakomponoval kus sebe, narážeje na své mnohačetné pobyty v psychiatrických 

zařízeních. Tyto události Bondy situuje do svých pětačtyřiceti let, tedy rok po 

dokončení knihy. Očekává, že k těmto drsným událostem dojde velmi brzy. Bratránek 

se sestřenkou mají plakát s jeho zakázanou básní vystavený doma. Autorovi se tak 

podařilo nenásilně propašovat do románu své básně, které buď napsal pro román nové 

nebo, použil své staré a klasické texty, a stylově tak v Invalidních sourozencích 

zkombinovat svůj prozaický a básnický um. U básně Ranní ptáče záměrně Bondy 

použil záměrně úpravu textu Milanem Hlavsou pro kapelu The Plastic People of the 

Universe. Básně jsou v knize psány s gramatickými chybami a s chybějícími písmeny, 

aby byla dotvořena větší autenticita básní vzniklých před dávnými staletími mimo 

oficiální literaturu, a které byly po staletí zakázané. 

V knize tak vystupuje hned ve dvou postavách. Podobnost této sebemýtizace vidí 

Martin Machovec s cyklem Legend ze sbírky Für Bondy´s unbekannte Geliebte z roku 

1951 či se sbírkou Deník dívky která hledá Egona Bondyho z roku 1971.
107

 Bondy se 

však vykresluje i mírně sebekriticky, když se popisuje jako hypochondra. 

Děj příběhu se odehrává v budoucnosti, a tak jsou některé historické osobnosti a 

reálie záměrně zkomolené a dezinterpretované. Tím je navozena atmosféra dlouhého 

historického vývoje od vzniku knihy a také úpadek humanitních věd, které totalitní 

režim zneužíval k propagandě a snažil se je upozadit pro lepší manipulaci s lidmi. Celá 

situace vedla k historické diskontinuitě.  Proto se také Invalida A. snaží psát historické 

spisy, leč se jedná spíše o marný boj, což dokazují v díle obrovské, často až samoúčelně 

komické, historické omyly. Postava Al Tariqua-Masaryka, dokazuje právě to vakuum 

historické kontinuity, kdy jsou osoby z dvacátého století nánosem uběhnuvších staletí a 

proběhnuté propagandy neuvěřitelně dezinterpretovány. Kromě Masaryka tu je 

reflektován jako legendární bytost z dávných let i Julius Fučík jako skladatel dechovky 

a další. Bondy se některými postavami inspiroval i ve světové literatuře. Přihlouplý 

sluha Lva Davidoviče Osip je převzat z Čechova.  
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2.4. Děj románu 

Děj knihy není nikterak složitý. Povětšinou jde o popis běžného života A. a B. Díky 

pravidelným procházkám a poutím, na které se vydává A. buď sám či někdy se 

sestřenkou po okolí města, ve kterém žijí, se čtenář seznámí s obrazem upadajícího 

světa, kde pomalu končí lidská civilizace.  

Část děje se odehrává v jakémsi snovém prostředí či drogovém opojení. Je to pasáž 

ze začátku knihy, která popisuje mystickou cestu na ostrov, kde se odehrává párty. Lze 

to vnímat jako jakousi alegorii na únik z drsné reality do „hippies ostrova“. Přesně tak 

to bylo praktikováno u příslušníků undergroundu v normalizačním Československu.  

Na ostrov se dostanou bárkou, která je náhodně přistaveny na břehu páchnoucích 

vod. Překonají hřeben vln a poté „co uvidí nic“ se objeví na ostrově. Tam panuje 

absolutní pohoda, je tam hojnost pití a jídla a hraje tam kapela, která sestřence asociuje, 

jak „mohli hrát jen Plastikové na pohřbu Egona Bondyho“.
108

 Tam užili jakousi pro ně 

neznámou drogu a tancovali při dokonalé (ne)známé hudbě. Po večírku jaksi 

automaticky došli ke člunu, a probudili se až na břehu, odkud na ostrov přijeli. A. bude 

ještě jednou člun nabídnut, bez sestřenky se mu ale jet nechce. Na ostrov plný krásy a 

pohody se společně během děje knihy ještě jednou podívají. Na konci knihy se jim člun 

nabídne naposledy, ale sestřenka do něj kvůli stávajícím událostem a nejistotě, co by to 

udělalo s jejím velmi pokročilým těhotenstvím, odmítne nastoupit. 

Důležitý zlom nastává při oslavách státního svátku, kdy je bombovými útoky 

zničeno Federální město. Invalidé nežijí v centru, ale na periferii a vesnicích, tak jich 

většina přežije. Musí být však opatrní a čelit nedostatku jídla. Ovšem na podobné 

situace jsou již zvyklí. 

Hlavní zápletka nastane, když B. zjistí, že je těhotná. V Invalidních sourozencích, 

podobně jako v jiných antiutopistických (dystopických) dílech, za všechny uvádím 

Konec civilizace aneb Překrásný nový svět od Aldouse Huxleyho, lidé účinnou 

antikoncepcí zabraňují novým početím. Do světa, který má na kahánku Lidé ani 

Invalidé nechtějí přivádět své potomky. B. se však vzepře a dítě si nechá, protože jej 

chápe jako výraz lásky k A. i světu. V momentě, kdy tuto skutečnost zjistí, následuje 

několikastránkový popis jejich myšlenek. To je poprvé v románu, kdy nahlédneme 

hloub do sestřenčiny duše, poněvadž většina pozornosti v textu byla věnována A.  
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Ani po útoku nevymizí večírky. Všichni Invalidé se opět radostně setkají na akci 

jménem Tajuplný ostrov aneb Dva roky prázdnin. Důstojníci následně znovuobnoví 

města a postaví je pod vlivem technického pokroku ještě lepší, takže masa je stále přes 

absurdní rozklad civilizace spokojena. Následně stoupne hladina páchnoucích vod. A. a 

B. jsou nuceni se přestěhovat. Při zařizování nového bydlení je hezky popsána Invalidní 

sounáležitost. Invalidé si pomáhají nejen při organizaci večírků, ale i při vykonávání 

praktických věcí. To je analogie na undergroundové komunity v Československu. 

Sestřenka se postupně dostane do dalších fází těhotenství. Invalidé ji jako jedinou 

těhotnou ženu na Zemi duševně i materiálně podporují. Zárodek v jejím břiše je 

zárodkem něčeho nového, krásného a velkým symbolem naděje. Oba jsou velmi šťastní 

a radost z očekávaného potomka jim mírně zkazí jen stoupající splašky. Lev Davidovič 

Mandelbaum se do posledních dní snaží spřádat revoluční plány. Lidé se evakuují na 

olbřímích atomových korábech šesté vědecko-technické revoluce a nechají Invalidy 

napospas. 

Invalidé zůstanou tak na Zemi sami a přizpůsobí si ji ke svému obrazu. Sice 

neumětelsky, ale s radostí vytváří novou ekonomiku. Tato situace je podobná fungovaní 

undergroundových komun. Radostným porodem dcery A. a B. Terezky popisovaným 

biblickou paralelou kniha končí. 

 V epilogu, který se odehrává deset let po událostech popisovaných v novele, je 

napsáno, že voda s odpadky stoupla natolik, že zaplavila celou zemi. Lidé snažící se 

zachránit na svých nejvyspělejších korábech utonuli. Invalidé, kterým bylo vše 

lhostejné, opilí a pod vlivem drog přežili na voru z pivních sudů a obnovili civilizaci po 

svém.  

Kniha navozuje atmosféru bezvýchodnosti světa, který vinou ekologické katastrofy 

spěje do záhuby. K tomu absurdně probíhá nesmyslná válka, ve které Lidé spolu válčí 

navzdory končícímu světu. Z Bondyho popisu příběhu a bezvýchodné situace 

v budoucnu je cítit sarkasmus jemu vlastní.  

2.5. Inspirace, podobné knihy, paralely 

V díle je patrná a ne příliš skrývaná inspirace velkými jmény antiutopistického žánru. 

Bondy navazuje na českou tradici Karla Čapka, dále na Aldouse Huxleyho a 

samozřejmě na i svého velkého oblíbence George Orwella. Od něj si vypůjčí i motiv 

sledovacího zařízení, které je leitmotivem knihy 1984. Na knihu odkazuje paralela i 



37 

 

vyobrazení dvou soupeřících měst, které spolu vedou nesmyslnou nekonečně trvající 

válku. 

Motiv odmítání lidské odpovědnosti a svobody má autor zase vypůjčený od Fjodora 

Michajloviče Dostojevského.
109

 V roce 1985 napsal Bondy Bratry Ramazovy, kteří jsou 

aluzí na Dostojevského Bratry Karamazovy.  

Jana Bartůňková a Alena Zachová nacházejí paralelu s románem Kurta Vonneguta 

Groteska. Ten ale na rozdíl od Bondyho psal čistou fikci.
110

 Svou odlišností a 

originalitou jsou Invalidní sourozenci v žánru dystopie velmi cenní. 

Jiří Holý vidí v záplavě odpadků paralelu s úzkostí, kterou vytváří lis v Hrabalově 

Příliš hlučné samotě, který zničí postupně všechny knih hodnotnou kulturu a postupně 

pohltí celou Prahu. Obě díla vystupují proti konzumní společnosti. Stejný motiv nachází 

i v románu Oty Filipa Nanebevstoupení Lojzy Lapáčka. 
111

 

Pokusil jsem najít obdobná díla v československé literatuře. V ní v té době také 

existoval žánr sci-fi a fantasy. Řadu paralel jsem zpozoroval v knize Mimner aneb Hra 

o smrďocha (Atmar tin Kalpadotia) Jiřího Gruši
112

, kterou tuto dystopii napsal na 

přelomu let 1968 a 1969, roku 1973 vyšla samizdatově v edici Petlice, kterou společně 

s Ludvíkem Vaculíkem založil, oficiálně až po „Sametové revoluci“.  Za napsání tohoto 

románu byl obviněn ze šíření pornografie a bylo mu až do roku 1989 zakázáno 

publikovat. Grušu spojuje s Bondym to, že má vystudovanou filosofii na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy. Podobně jako Egon Bondy má široké intelektuální 

spektrum činností a literární um v próze, poezii i psaní esejí a literatury pro děti. 

Podepsal Chartu 77 a byl velvyslancem v Německu a Rakousku. Zemřel v roce 2011. 

Mimner aneb Hra o smrďocha je podobně jako Invalidní sourozenci prorockého 

charakteru. Má též podobný rozsah. Je věnována dalšímu pardubickému básníkovi Petru 

Kabešovi. Popisuje, jak se cizinec objeví v cizí zemi, kde žijí Kalpadaci. Velká část 

textu obsahuje slova v kalpadočtině, tedy vymyšleném jazyce, kterým se hovoří v 

imaginární zemi Kalpadocii. Rovněž se jedná o motivy přejaté ze světové literatury. 

Satira laděná do deníkového záznamu je analogií na Gulliverovy cesty Jonathana 
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Swifta.
113

 Děj je situován do autorovy současnosti, cizí země ale připomíná krutou 

starověkou primitivní despocii. Spojitost starověku a současnosti použil Bondy zase 

v novele Šaman. Krajina je i v tomto díle dezolátním stavu. Atmosféra v Mimnerovi se 

mi jeví poněkud bezvýchodnější než v Bondyho dystopii. Na rozdíl od A. a B., kteří na 

ostrově, kam se dostanou loďkou, zázračně všem rozumí, přestože se i tam hovoří cizím 

jazykem. K hostu se v tomto díle nechovali tak přívětivě jako k bratránkovi a sestřence 

na ostrově. Kalpadaci mají poněkud zvláštní vztah k sexualitě a právě akt sexu je často 

v díle popisován. Společnost je tu také velmi zvrhlá, oproti zvrácenosti v podobně 

konzumní společnosti vyhnané ad absurdum spojené s nekonečnou válku, v zemi 

Kalpadaků vládne krutost a násilí, to je v dosti velkém kontrastu s mírumilovným 

ostrovem v Bondyho knize. Rovněž se jedná o podobenství v podobě antiutopie na 

československou společnost za vlády komunismu. Hlavní hrdina tak musí řešit celou 

řadu problému včetně vyhnanství. Podaří se mu zdědit ženu, která otěhotní. Podobně 

netypické těhotenství má i sestřenka. Další paralelou s Invalidními sourozenci je 

specifické pojímání příbuzenských vztahů.  

Dílo spadá do žánrů anticipačních románů, které řeší úpadek budoucího lidstva, 

kterých vzniklo velké množství, z per autorů jako například France, Wells, Čapek či 

Zemjatit. Pilař píše, že svým ekologickým akcentem je dílo nejpodobnějším Bídným 

roků Kulta Faldbakkena.
114

  

 V knize pozorný čtenář najde spoustu dalších odkazů na historii a filosofii. Autor 

v knize promítá své filozofické a politologické úvahy a to především při dlouhém 

rozhovoru A. a Lva Davidoviče (tj. Trockého).  Jejich rozmluva popisuje politický 

vývoj světa a vysvětluje, proč svět popisovaný v Invalidních sourozencích je takový, 

jaký je. V novele nalezneme více takových úvah o fungování společnosti, revolucích a 

lidské povaze. 

Jako velká část Bondyho díla je kniha tvořena řadou aluzí, parafrází a odkazů. V díle 

je také hodně kunsthistorických odkazů. Řada postav maluje. Invalidé obdivují 

například malíře Picassa, Dalí či Pollocka. 

Některé motivy se v Bondyho díle opakují. Křepčící kapela, na kterou se hrdina 

dostane jakoby mimoděk a je fascinován neobvyklou a divokou hudební produkcí, se 
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objevuje i v další autorově významné prozaické práci Šaman. I v něm je stěžejní 

myšlenkou práce paralela na československý underground. 

2.6. Archetypální rovina, poselství díla 

Bondy se pod vlivem undergroundové křesťanské religiozity posunul z programově 

marxistické, protináboženské reflexe a neosubstančního ontologického modelu jaksi 

blíže ke křesťanskému bohu. Sice se v jeho textech objevuje spíše dialog s Bohem 

oproti Jirousově barokní lidové tradici, ale je to velký skok od jeho kosmologické 

mystiky v padesátých letech po přijetí křesťanské tradice.
115

 

V Invalidních sourozencích je řada archetypálních motivů. Nejčastěji se jedná o 

odkazy na biblické reálie odkazů a vytváření paralel. Podobně jako v příběhu o potopě 

ze starozákonní knihy Genesis se na konci díla zachrání jen malá vyvolená a nezkažená 

část lidí žijících na Zemi. Lidé sice vypravili velkou loď s nejvyspělejší technologií 

podobnou biblické arše. Ta ale dopadla spíše jako Titanic a Invalidé se kuriózně 

zachránili na pivním sudu. Z knihy Genesis, přesněji z jejího úplného začátku je do 

Invalidních sourozenců vnesen motiv ráje, který se podaří A. a B. okusit ještě před smrtí 

pomocí cesty loďkou na mystický ostrov, kde hraje krásná hudba a probíhá nekonečný 

večírek. Bondy neopomněl ani na Nový zákon, s velmi jasnou paralelou zrození, tedy  

narození dcery A. a B., které je ostentativně datováno na 24. prosince, u kterého každý 

tuší začátek něčeho nového, krásného. Vzájemná láska A. a B. a idylické vztahy ve 

společenství Invalidů asociuje křesťanskou lásku k bližnímu.  

Další metafyzickou složkou románu je, když je bratránek se sestřenkou na ostrově a 

při tanci na koncertu kapely, která jim připomíná starodávnou hudební skupinu Plastic 

People, se rozpomínají na zážitky, které připomínají zkušenosti z minulých životů. Tato 

zkušenost připomíná východní náboženství jako buddhismus. Stejně tak jak se záhadně 

na ostrov dostali, tak je pro ně nemožné se vědomě na ostrov vrátit zpět. V díle jsou 

také narážky na muslimské náboženství, kdy A. a B. citují z Mohamedova životopisu. 

Na konci knihy se objeví i pohanská a univerzální mystika neuvěřitelné magické síly 

matky přivádějící na svět dítě. Sestřence se podaří nadávkami odehnat stoupající vody 

od jejího obydlí. 

Martin Pilař popisuje další mýtickou souvislost v knize: „Komunita Invalidů se tak 

vlastně podobá jakýmsi hledačům ztraceného ráje před vznikem civilizace, neboť se jim 
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mnohem lépe daří spontánně realizovat své představy o životě v souladu s přírodním 

řádem, než své místo ve světě intelektuálně reflektovat.“
116

 Navádí mne na další 

myšlenku, že Invalidé, přestože jsou potomky intelektuálů dvacátého století, se příliš 

jako typičtí intelektuálové nechovají a žijí většinou spontánně. Přestože žijí v technicky 

vyspělém světě zasaženého přírodní katastrofou, tak žijí v souladu s přírodou, která se 

jim za to na konci odmění. 

„Autor sice manifestuje svou nevíru v ohlas této výzvy, avšak přesto se nakonec  - byť 

s velkou dávnou sebeironie – opět ujímá role starozákonního proroka a karatel, jehož 

hlas na poušti volající je doposud určen všem lidem bez rozdílu.“
117

 

Tyto odkazy jsou důležité pro pochopení filozofického rozměru románu, ale také 

jimi autor ukazuje kontinuitu kulturních dějin.
118

 V novele je patrný velký 

antimilitaristický a ekologický apel. V době vzniku byly velmi patrné environmentální 

problémy v Československu a Bondy na ně nejen v Invalidních sourozencích 

upozorňoval.  

Kromě ekologického mementa dílo obsahuje i varování před negativním sociálním, 

politickým a psychickým vývojem technické a třídně strukturované civilizace. Bondy za 

negativními důsledky, ke kterým lidstvo v knize dospělo, vidí příčinu neschopnost lidí 

na sebe vzít zodpovědnost ve spojení se svobodou.
119

  

Podobný ekologický a antimilitaristický přesah mají i novely Afghánistán a 

Bezejmenná, které na Invalidní sourozence nepřímo navazují. Autor dále varuje i před 

tím, že technický pokrok a hospodářský blahobyt nemusí znamenat vše. 

Kniha je opatřena kuchařkou kuriózních receptů, které B. vaří a k vydání z roku 2012 

jsou připojeny také tematické básně, které autor na motivy Invalidních sourozenců 

složil později, v únoru 1977 a básnickou formou dokreslují některé pasáže z knihy.   

K sepsání došlo v době krátce sepsání Charty 77, kdy si řada lidí uvědomila význam 

Invalidních sourozenců a celkově undergroundového hnutí. Tyto texty měl původně 

zhudebnit Milan Hlavsa pro kapelu The Plastic People of the Universe, k tomu nakonec 
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nedošlo, přestože s tímto záměrem byly sepsány. Martin Machovec o nich hovoří jako o 

„erbenovsky laděných“.
120

 

 

2.7. Osud románu 

 

Egon Bondy propoprvé světu představil Invalidní sourozence formou dvou na sebe 

navazujících autorských čtení v restauraci Na Zavadilce v Klukovicích 4. a 5. listopadu 

1974, kterých se účastnili autorovi přátelé z undergroundové komunity. Z tohoto 

autorského čtení pořídil Jan Ságl němý dokumentární film, který byl ex post doprovázen 

záznamem na magnetofonový pásek, který nahrál sám Bondy. Těchto autorských čtení 

se účastnilo zhruba pětadvacet posluchačů. Následně text vychází v samizdatu, těchto 

strojopisných edic bylo do roku 1989 celkem sedmnáct.
121

  Publikování Invalidních 

sourozenců, pro jejich nekompromisní vymezení na „invalidy“ a „ postižence“ s 

„řádnými občany“, společně s Jirousovou Zprávou o třetím českém hudebním obrození 

vyvolalo radikální odmítání jakéhokoliv kontaktu s establishmentem.
122

 To vedlo i 

k tomu, že se část příslušníků undergroundové subkultury začala vymezovat proti 

takzvané šedé zóně a popírat její význam. Směřovalo to tedy lidi k extrémnímu 

vymezování se, které ale Bondy již od mládí vyznával. 

První úryvky tiskem vyšly ve Svědectví 61 v roce 1980. Román vyšel poprvé tiskem 

v roce 1981 ve Škvoreckého Sixty-Eight Publishers v roce 1981. Za Invalidní 

sourozence Bondy obdržel Cenou Egona Hostovského, určenou nejlepší české knize 

vydanou v exilu. Kniha vyšla v překladech do několika světových jazyků Konkrétně to 

bylo v italštině (1993), maďarštině (1993), němčině (1999) a polštině (2008).
123

 

Anglický překlad tohoto díla prozatím chybí. V Československu kniha vyšla až v roce 

1991 v bratislavském nakladatelství Archa s předmluvou filosofa a hlavní postavy 

slovenského undergroundu Marcela Strýka. Následovaly ještě vydání v roce 2002 

v brněnském nakladatelství Zvláštní vydání a o deset let později v pražském 

nakladatelství Akropolis. Invalidní sourozenci jsou dodnes velmi čtenou knihou a je 
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nejen svým ekologickým apelem stále aktuální. Novelu například dramatizovalo 

brněnské HaDivadlo. 

V roce 1980 napsal Bondy volné pokračování Invalidních sourozenců, novelu 

Afghánistán. Ta popisuje, jak po vpádu sovětských vojsk do Afghánistánu dojde 

k nukleární válce. To tehdy reálně hrozilo. Členové československého undergroundu na 

situaci reagují útěkem do světa drog. Další prací, která na novelu navazuje je 

Bezejmenná, tam se mísí děj podobný Invalidním sourozencům s deníkovými zápisky ze 

sedmdesátých let. 

Odkazy na Invalidní sourozence najdeme i v jeho následujícím básnickém díle jako 

například ve sbírce Praha 1977
124

 Invalidní sourozenci se stali jakýmsi vzorem pro 

pozdější undergroundovu prózu. 

Přestože Invalidiní sourozenci nebyli literárně nikterak originální či geniálně napsaní 

(Bondy je také ke své prozaické literární tvorbě sebekritický), měli obrovský úspěch a 

stali se jakousi „Biblí undergroundu“. Martin Pilař román dokonce nazval „kanonickým 

textem undergroundu 70. let“.
125

 Příslušníci této subkultury si totiž četli sami o sobě 

v jim vyhovující literární formě. Důkazem obliby je například asi nejznámější sborník 

undergroundových básníků Egonu Bondy k 45. narozeninám Invalidní sourozenci, který 

vyšel v roce 1975, sestavil ho Ivan Martin Jirous a jsou v něm zastoupeni Vratislav 

Brabenec, Fanda Pánek, Andrej Stankovič, Petr Lampl, Josef Vondruška, Pavel Zajíček 

a Věra Jirousová. 

Invalidní sourozenci byli inspirací pro Petra Placáka při psaní jeho prózy Medorka, 

vytvořenou v roce 1985.  
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Závěr 

Cílem prvé části práce bylo poukázat, které momenty ovlivnily Bondyho v jeho 

literární činnosti. Egon Bondy ukazoval nadání k psaní a lásku k poezii již od dětství, 

kdy vznikaly jeho první literární pokusy. Již na gymnáziu, kam chodil se Zdeňkem 

Mlynářem a Ivo Vodseďálkem, měl štěstí na zajímavá přátelství. S prvním společně 

vstoupil na velmi krátkou dobu do KSČ, s druhým později založil edici Půlnoc. 

Z gymnázia a z domova odešel a vydal se na bohémskou cestu mladého básníka, který 

začal psát v duchu surrealismu. Brzy jej opouští jeho revoluční odhodlání a začíná se 

zabývat východní filosofií. Přátelí se s významnými osobnosti předválečného kulturního 

života Závišem Kalandrou a Karlem Taigem.  

Spolu s Ivo Vodseďálkem zakládá edici Půlnoc.  Zpočátku píší pod vlivem 

surrealismu, od něj oba básníky odkloní Honza Krejcarová. Seznámí je s paranoicko-

kritickou metodou Salvadora Dalí. Bondy začne psát stylem, který nazve totálním 

realismem, a který je odvozen od bretonovského surrealismu. K němu si napíše i vlastní 

manifest. V něm jde o zrušení metafory a pointy a reaguje v něm na svět obklopený 

stalinistickými hesly, které paroduje formou deníkových záznamů. Sbírka nám vystihuje 

atmosféru poprvé padesátých let. Krom toho přejímá od Ivo Vodseďálka další 

básnickou poetiku zvanou trapná poesie. Ta má opět zesměšňovat propagandu. Rozdíl 

obou trapných poesií je ten, že Vodseďálek ji má založenou psychologicky, Bondy zase 

na dadaistickém happeningu s absurdními budovatelskými hesly. Vodseďálek napíše 

cestopisnou povídku Kalvárie¸ jejíž prvky jako uchýlení hlavního hrdiny do 

poustevnické samoty o několik dekád později inspirují Bondyho při psaní próz jako 

Šaman či Mníšek. Vodseďálek se ale na rozdíl od Egona Bondyho nezapojil 

v sedmdesátých letech do aktivit českého undergroundu, u jehož pravzniku právě při 

činnosti v edici Půlnoc byl. Ta vydávala samizdaty, ty ale na rozdíl od těch, které známe 

z období normalizace, nesloužily k distribuci čtenářům, ale k uchování literárních děl 

pro budoucnost. 

Krejcarová byla v tomto prostředí famme fatele a Bondy nebyl jediným, koho 

inspirovala a kdo s ní navázal intimní vztah. Společně vydali v prosinci 1948 sborník 

Židovská jména, ve kterém si autoři zvolili na protest proti antisemitským náladám 

židovské pseudonymy. Egon Bondy pod tímto pseudonymem vystupoval a publikoval 

veškeré své prozaické, básnické a další texty. Jako Zbyněk Fišer publikoval v oficiálním 

tisku jen několik filosofických spisů. V té době i vinnou původně nenaplněných citů ke 
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Krejcarové se ocitá v psychiatrické léčebně, která se mu později stává vítaným 

útočištěm. Krejcarová jako dcera Mileny Jesenské, přítelkyně Franze Kafky a novinářky 

zemřelé v Ravensbrücku, měla velmi zajímavý intelektuální původ. V její rané sbírce 

V zahrádce otce mého se objevuje motiv incestu, který je jedním z ústředních motivů 

v Invalidních sourozencích. Její první prózu Clarissa ovlivnil Ladislav Klíma jeden 

z velkých duchovních vzorů pozdějšího undergroundu. Egon Bondy také k této knize 

napsal přemluvu. Bondy svůj vztah k ní vylíčil v mnoha básnických sbírkách. 

Nejvýznamnější z nich je asi poema Zbytky eposu, ve které Bondy líčí putování 

s milenkou, která má vlastnosti velmi podobné Krejcarové, po Čechách. To je opět 

motiv použitý v Invalidních sourozencích, kdy spolu stejně putují A. a B. Další 

Bondyho výpravný epos z roku 1971 Deník dívky která hledá Egona Bondyho, který 

kritizuje normalizační maloměšťáckou kulturu, ho významně nasměroval k pozdějším 

prózám. 

Krejcarová měla s Bondym spoustu společných lidských i literárních vlastností. 

Nějakou dobu spolu žijí bohémský život, kdy se živí žebráním a dalšími praktikami na 

pomezí zákona. Přestože se jejich životní cesty rozdělily, tak se jejich osoby vzájemně 

odrážely v literárních dílech. Bondy ji později podporoval v nelehkých chvílích, kdy 

pobývala kvůli zanedbání péče ve vězení.  

Další z osobností, které ho coby prozaika formovaly, byla postava Bohumila 

Hrabala, se kterým se seznámil v roce 1951. Spolu s ním a výtvarníkem 

explosionalistou Vladimírem Boudníkem se stýkají v libeňském domě Na hrázi, kde 

diskutují a porovnávají svá díla, v tomto triu vidíme kořeny českého undergroundu. 

Hrabal používal Bondyho metodu totálního realismu, na rozdíl od Boudníka, který se jí 

vysmíval, a označil jej za svého inspirátora. Bondyho Pražský život a Hrabalova Krásná 

Poldi nesou jisté podobnosti. Bondy vystupuje v jeho autobiografických prózách 

Morytáty a legendy a Něžný barbar. V jednom z Dopisů Dubence píše Hrabal, že si řada 

lidí myslela, že postava básníka Egona Bondyho je jen pouhou Hrabalovou mystifikací 

a legendou, přesně takovou legendou, kterou se ze sebe snažil udělat i Bondy v 

literárních dílech mýtizací sebe i svých přátel jako byla Krejcarová či Kochovi.   

Následně se Bondy nechá řádně zaměstnat a vystuduje dálkově filozofii a 

psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po udělení titulu CSc. se mu 

podaří získat invalidní důchod kvůli psychiatrické diagnóze, což je pro rozebíranou 

knihu velmi důležité. O Bondyho nechuti pracovat a neobvyklé oblibě psychiatrických 
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ústavů píše již Hrabal v Něžném barbarovi. Přiznáním invalidního důchodu se mu 

podařilo obejít zákon o příživnictví a dává to na odiv i ve svých literárních dílech.  

Po seznámení s Jirousem se stává jedním z členů undergroundového společenství. To 

Bondyho fascinuje nejen tím, že zhudebňují jeho texty, ale svou soudružností a 

nonkonformitou a ho inspiruje k sepsání Invalidních sourozenců. Bondy sice tento 

konkrétní underground objevuje až jako starší, ale od mládí žil dle jeho filozofie a žít a 

psát v ghettu si vybral dobrovolně, když odmítl zůstat v Rakousku a stát se autorem 

německy píšícím, k čemuž měl nejen jazykové ale i literární schopnosti, poněvadž 

v mládí napsal mnoho básní v němčině. 

V té době jej velmi zasáhne tragická smrt jeho přítele básníka Milana Kocha, který 

začne vystupovat v jeho dílech včetně Invalidních sourozenců. Bondy se stává díky 

napsání Invalidních sourozenců a hlavně díky své poezii s padesátých let velmi 

inspirativní osobou a výrazně ovlivňuje další generaci undergroundových umělců. 

Invalidní sourozenci bývají řazeni do žánru antiutopie (dystopie), její definici 

naplňují svým ekologickým, protiválečným a sociálním apelem, ale od klasických 

antiutopií se liší tím, že řeší a satiruje primárně současnost než budoucnost, která je jen 

jakousi pomocnou alegorií. Toho si můžeme všimnout častým výsměšným použitím 

normalizační ikonografie, jako JZD či „důstojníci s lidskou tváří“, čímž Bondy naráží 

na reformní komunisty, kterým on nikdy nedůvěřoval. Popis ostrova, na který se A. a B. 

loďkou dostanou odpovídá svou ideálností žánru utopie. Jedná se o na první pohled 

čtenářsky nenáročné dílo, díky nevelkému rozsahu a autentické přímé řeči a popisům 

nehledící na žádná tabu, ale pozornější čtenář najde alegorický a filozofický přesah. 

Podobě tak působí i celé undergroundové společenství. 

 Text je reakcí na společnost v nastolené normalizaci a varováním, jak by se takový 

politický systém mohl vyvíjet dále. Popisuje tu společnost, kterou popsal Václav Havel 

v Moci bezmocných, kdy lidé jsou ochotni pasivně souhlasit s nedemokratickým 

režimem výměnou za výdobytky konzumní společnosti. Zároveň reflektuje atmosféru a 

úlohu vznikajícího undergroundu, jako svobodného kulturně-intelektuálního 

společenství, které žije na režimu nezávisle komunitní formou. Řadou teoretiků 

undergroundu je román prohlašován za „programové prohlášení“ undergroundu vedle 

Zprávy o třetím českém hudebním obrození. 

Děj není příliš náročný. Většinou jde o popis života Invalidů, jejichž životní styl je 

analogický s příslušníky undergroundové subkultury Při častých procházkách A. se 

seznámíme s devastovanou krajinou končícího světa, v těchto pasážích je jasná paralela 
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s Bondyho eposem Deník dívky která hledá Egona Bondyho. Jeho zastávky při pití piva 

v hospodách, kde naráží na lidi, kteří mu jsou velmi vzdáleni, jsou zase velmi podobné 

jeho knize Sklepní práce.  

Život Invalidů je popsán na příkladu nevlastních sourozenců a zároveň partnerů (tedy 

invalidních sourozenců) A. a B. Sociální skupina Invalidů je totožná s příslušníky 

undergroundové subkultury počátku sedmdesátých let. Jednou ze základních myšlenek 

knihy je rozdělení společnosti na většinovou společnost kolaborující s režimem, které 

výměnou za technické výdobytky konzumní společnosti ztratilo člověčenství a 

nonkonformní Invalidy. Autor vymezil pouze tyto dva extrémy, podobně to pak nejen 

pod vlivem knihy, ale i třeba díky Jirousově Zprávě o třetím českém hudebním obrození,  

cítili příslušníci undergroundové subkultury a odmítali krom kolaborantské kultury i 

takzvanou šedou zónu. 

Nenastalo najednou, jak Bondy tvrdí, ale jeho tvorba k próze formátu Invalidních 

sourozenců postupně směřovala. Ani prostředí Invalidů není ideální. Uvnitř společenství 

jsou drobné názorové spory a některé skupinky Invalidů jsou dokonce pro A. 

nepřijatelní. 

Jedná se vlastně o klíčový román. Ústřední dvojice A. a B. má být autorem a jeho 

partnerkou Julií Novákovou. Bondy tu vystupuje v několika postavách, v ústřední 

mužské figuře je v knize jako Egon Bondy, slavný zakázaný básník z padesátých let, 

největší legenda a vzor pro všechny Invalidy, kteří si citují jeho básně, buď již staré, 

nebo pro účel knihy nově napsané. V tomto románu se mu podařilo tak využít svůj 

prozaický i básnický um. Tím Bondy završil proces sebemýtizace, který jsme mohli 

sledovat v celém jeho díle (do jisté míry i v reálném životě), například v jeho epických 

básních či Legendách ve sbírce Für Bondy´s unbekannte Geliebte. V dalších postavách 

z dávných dob lze poznat Jana Lopatku, Jiřího Němce či kapelu The Plastic People of 

the Universe. Dále jsem rozklíčoval například Vladimíra Boudníka či Milana Kocha.  U 

dalších postav tu jsou narážky na různé historické a literární osobnosti. Autor, aby se 

mu podařilo navodit atmosféru historického vakua, používá úmyslně až komických 

historických omylů.  

Bondyho prvky osobnosti lze vysledovat i v dalších postavách, například 

revolucionář Lev Davidovič Mandelbaum zaujímá některé jeho filozofické a 

politologické postoje. Tím autor zachycuje intelektuální boj ve své mysli, ve které 

vyhrál filozof nad revolucionářem, ke kterému měl blízko v mládí. V postavě Alžířana 

zachycuje svůj sklon k hypochondrii. 
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Podobně jako v řadě antiutopistických děl, kupříkladu Konec civilizace aneb 

překrásný nový svět  Aldouse Huxleyho lidé do zničeného světa nechtějí přivést 

potomka, proto je narození dcery A. a B. symbolickým zrodem něčeho nového, zde 

znovuzrozením lidské rasy, které několik let po jejím narození následuje. Můžeme si 

zde všimnout celé řady inspirací a paralel z tohoto žánru. Bondy se ve svém literárním 

díle netajil, že používá literární parafráze a nechává se inspirovat jinými autory. Z knihy 

1984 George Orwella si vypůjčil sledovací zařízení a motiv lidské zodpovědnosti 

z Bratrů Karamazových od Dostojevského. Další paralely můžeme sledovat v dílech 

Zemjatina, Faldbakenna, Vonneguta, Čapka, Hrabala či Fillipa.  

Ve své práci jsem dílo komparoval s Mimner aneb Hra o smrďocha (Atmar tin 

Kalpadotia) Jiřího Gruši. Tato dystopie byla v Československu napsána jen o několik 

málo let dříve a stala se též dílem publikovaným v samizdatu. Kniha má podobný 

rozsah, rovněž je prorockého charakteru. Gruša zde popisuje zemi, kterou ovládá násilí, 

a jsou zde specificky pojímány příbuzenské vztahy. Knihy ale spojuje především 

antiutopická reakce na normalizační Československo. Grušova kniha je také inspirována 

světovou literaturou, v tomto případě Gulliverovými cestami Jonathana Swifta. 

V Bondyho prózách se motivy opakují. V Šamanovi se hlavní hrdina dostane také 

jakoby mimoděk ke křepčící kapele, u které v obou případech naráží na Plastic People. 

Bondy poetiku Invalidních sourozenců rozvádí v prózách Bezejmenná a Afghánistán, 

kde popisuje podobná příběh, který je však situován do země po atomovém útoku. 

Invalidní sourozenci mají archetypální rovinu, kde autor zúročil své zkušenosti ze 

studia filozofie, kterou kombinuje s křesťanskou rovinou, do které se blíže dostal 

v undergroundu, který má výraznou křesťanskou složku. Řada odkazů tu je především 

na Bibli. Jako v knize Genesis se na závěr knihy zachrání nezkažená část lidstva na 

dosti bizarní arše sestavené z pivních sudů. Ze stejné knihy Bible je i motiv ostrova, kdy 

se A. a B. podaří okusit ráj ještě před smrtí. Z Nového zákona tu máme zase narození 

jejich dcery, ke kterému došlo ostentativně 24. prosince a má ohlašovat příchod něčeho 

nového a krásného. Křesťanské morálce odpovídají i idylické vztahy mezi Invalidy. 

Odkaz na východní filozofii a buddhismus nalezneme ve výletu na ostrov, kdy se 

hlavním hrdinům příběhu podařilo nahlédnout do minulých příběhů. Do díla prostoupí i 

pohanská mystika, když má na konci příběhu sestřenka jako matka v očekávání 

nadpřirozené schopnosti. 

Přestože autor prohlašuje, že jednal na poptávku lidí ve svém okolí a byl poprvé 

donucen psát prózu, kterou neuměl, tak jsem v práci dokázal, že Invalidní sourozenci 
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byli důsledkem kontinuálního vývoje v jeho literárním díle, ke kterému se dostal přes 

epické básně, Legendy a některé neúspěšné prozaické pokusy. Měl také kolem sebe 

řadu přátel, mám na mysli především jeho přátele-literáty, se kterými se stýkal 

v padesátých letech a inspirací, bez kterých by se mu nepochybně nepodařilo dílo 

takového formátu napsat. 

Ke knize později autor připsal básnický dovětek, který měl zhudebnit Milan Hlavsa, 

k čemuž ale nedošlo. Knihu autor představil poprvé formou autorského čtení, následně 

vyšla v samizdatech a exilovém Sixty-Eight Publishers, za což autor dostal Cenu Egona 

Hostovského. Kniha vyšla po roce 1989 třikrát oficiálně a byla přeložena do čtyř 

jazyků. 

Invalidní sourozenci se stali vzorem pro undergroundovou prózu a jakousi Biblí 

undergroundu a Bondymu přinesli velké uznání v tomto společenství. Dílo je oslavou, 

ale i kritikou undergroundového způsobu života. Bondy si napsáním tohoto díla 

vystavěl pomník, jednak apoteózou sebe sama a jednak tím, že se kniha stala nejen 

v undergroundové komunitě kultovní. Invalidní sourozenci mají i kulturně historický 

přesah pro brilantní navození atmosféry lidí žijících v undergroundu a celkově obrazu 

myšlení v polovině 70. let v Československu. 
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Anotace 

 

Ve své bakalářské práci budu popisovat literární tvorbu Egona Bondyho v období 

takzvaného českého undergroundu. Dílo, na kterém chci jeho práci charakterizovat, je 

novela Invalidní sourozenci. Tato antiutopická novela z budoucnosti totiž popisovala 

atmosféru undergroundu 70. let. Dále chci ve své práci zachytit jeho další prozaické a 

básnické texty, ale také i období vzniku textu. Budu sledovat, jaký měl underground 

vliv na Bondyho tvorbu a jaký on na něj. 

 

Klíčová slova 

 

underground, nezávislé domácí struktury, normalizace, samizdat, antiutopie, česká 

literatura 

 

Egon Bondy and his works in czech underground 

 

Abstract: 

 

In my Bachelor thesis I am going to describe literary works of Egon Bondy in Czech 

underground epoch. I aim to define his works using literary piece called Invalidni 

sourozenci for this anti-utopian novella from future describes the atmosphere of the 

Czech underground 70s. I am going to analyze his other prosaic and poetic works, but 

also this very historical period. A am going to follow the effect of the underground on 

Bondy and conversely. 
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