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I. Úvod 

Tato diplomová práce se zaměřuje na otázky hudebního undergroundu. 

Protože jde o problematiku značně širokou, omezili jsme svá zkoumání na 

činnost skupiny The Plastic People Of The Universe v letech 1969 až 1989, a 

to z několika důvodů: 

1. Pro kapelu tvořila (nebo její tvorbu ovlivnila) řada významných 

uměleckých osobností, jak starší, tak mladé generace. Skupina Plastic People 

zpracovávala básně Egona Bondyho, Jiřího Koláře, Ivana Wernische, Petra 

Placáka, Vratislava Brabence, vracela se i k tvorbě Karla Hynka Máchy, 

využívala i podnětů z prózy, například z děl Ladislava Klímy nebo textů 

biblických. Čerpala z děl světových básníků (Christian Morgenstern). 

2. Vývoj samotné kapely úzce souvisel s vývojem českého undergroundu 

(kapela podřizovala vývoji společenskému svůj hudební projev). Proto je na 

místě rovněž seznámit se s historií skupiny se zřetelem k tomu, jak dobu 1969 

až 1989 vnímal hlavní představitel skupiny, Milan Hlavsa.1 

Problematika českého undergroundu není do dnešní doby podrobně 

prozkoumaná. Underground se formoval jinak v západních zemích a jinak v 

bývalém socialistickém Československu, kde „hnutí" získalo větší 

specifičnost v souvislosti s perzekuováním ze strany společenského zřízení, 

které proti němu agresivně zasahovalo. Lidé se do undergroundu dostali 

náhodou a ne vědomě; jejich činnost zpolitizoval až komunistický režim. 

3. Skladby Plastic People na sebe upoutaly pozornost některých významných 

osobností českého undergroundu a byly jimi oceňovány. O tom svědčí 

například slova Václava Havla: „Ač nejsem žádný odborník na rockovou 

hudbu, pocítil jsem ihned, že z těch nahrávek cosi pozoruhodného vyzařuje, 

1 Čerpali jsme především z autobiografického díla Bez ohňů je underground. Hlavsova 
výpověď, obohacená o mnohé prvky obecné (nespisovné) češtiny, ukazuje normalizační 
období jako groteskní, které je vlastně v rozporu s vážnou tvorbou The Plastic People Of 
The Universe. 
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že to vůbec nejsou nějaké potrhlé schválnosti nebo diletantské pokusy o 

extravagantnost za každou cenu, jak by odpovídalo předchozímu doslechu, 

ale že to je hluboce autentický výraz životního pocitu lidí, drcených bídou 

tohoto světa, zneklidňující svou hudební magií a jakousi vnitřní varovností; 

cítil jsem, že tu jde o věc vážnou a opravdovou, o vskutku vnitřně svobodnou 

artikulaci existenciální zkušenosti, které musí rozumět každý, kdo ještě úplně 

neotupěl. ...Cítil jsem prostě najednou, že pravda je na straně těchto lidí, ať si 

říkají kolik chtějí sprostých slov a ať mají vlasy třeba až na zem. Kdesi 

v útrobách tohoto společenství jsem tušil zvláštní čistotu, stud a zranitelnost; 

v jejich hudbě byla zkušenost metafyzického hoře i touha po spáse."2 

4. Činnost kapely měla svůj význam nejenom pro uměleckou sféru, ale 

zásadním způsobem ovlivnila politický vývoj v bývalém Československu, 

například přispěla ke zrodu Charty 77. Především Václav Havel rozpoznal 

nebezpečí útoku na samou podstatu svobody, protože „objektem útoku nebyli 

žádní veteráni starých politických bitev, nebyli to vůbec lidé s nějakou 

politickou minulostí, nebyli to vůbec lidé s nějakým vyhraněným politickým 

názorem, byli to mladí lidé, kteří chtěli žít po svém, hrát hudbu, jakou mají 

rádi, zpívat si, co chtějí, žít v souladu sami se sebou a pravdivě se projevovat. 

Justiční útok proti nim, kdyby prošel bez povšimnutí, by se mohl stát 

precedentem něčeho velmi zlého: pomalu by se mohlo stát běžným zvykem, 

že budou zavíráni všichni, kdo myslí po svém a kdo se nezávisle projevují, 

byť třeba jen na privátní půdě. Jako útok na samu duchovní svobodu člověka, 

navíc zakamuflovaný do kriminálního roucha a způsobilý tak získat i určitou 

podporu dezinformované veřejnosti, byl tento zásah opravdu alarmující. Moc 

v něm bezděky prozrazovala svou nejvlastnější intenci: totálně zestejnit život, 

vyoperovat z něho všechno jen trochu odlišné, svérázné, přečnívající, 

nezávislé či nezařaditelné."3 

2 Václav Havel: Dálkový výslech. Melantrich, Praha 1989, s. 111-112. 
3 Tamtéž strana 113. 
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5. Tvorba skupiny The Plastic People Of The Universe představuje syntézu 

hudby a textu. Jejím základním prvkem je rytmická složka, která nemusí být 

vždy dominantní, ale myji nevědomky vnímáme. Tato syntéza má velmi staré 

kořeny. Například už v antickém umění vzniká zpívaná poezie taková, jakou 

známe dnes. 

V řeckém starověkém básnictví neznali autoři tvorbu, která by nebyla 

určena k přednesu s hudebním doprovodem. To dokládají různé bájné příběhy 

(Orfeus, Arión), které přiznávají hudbě magickou moc. Předchůdcem 

uměleckého básnictví byla folklórní tvorba, která se nedochovala, ale 

představovala silný inspirační zdroj. 

Na hudební ráz poezie přímo ukazují i její názvy: 

autódia ( autos - óde, zpívaný text s doprovodem audé); 
kitharódiá (zpívaný text s doprovodem kithary). 

Řecký výraz „mousike" označoval ještě ve své adjektivní podobě 

příslušnost něčeho nikoliv k vlastní hudbě, nýbrž k souboru zvukových 

(slovesných, hudebních) a pohybových (tanečních), jednoduše múzických 

aktivit. Antický pojem „poésis" zahrnoval v sobě nejen uměleckou literaturu 

v jejích základních druzích epiky, lyriky a dramatiky, ale umělecké tvoření 

vůbec, takže byl v interakci s hudbou, zejména pokud se podílela na 

dramatických objektech. 

Vraťme se ale k tomu, proč je právě rytmus uměleckou složkou, jež se 

nám tak silně zapsala do našeho podvědomí. 

Rytmus vznikl zcela určitě jako schematicky se opakující sled zvuků, které 

mohly vycházet buď z prostého pohybu člověka (chůze), nebo z vnitřního 

pohybu v těle (srdce), nebo z fází pracovního úkonu, které člověk vykonával. 

Je nedílnou součástí lidské existence, proto je nutno se o něm zmínit i 

v souvislosti s poezií, jež nejčastěji tíhla ke společnému vyjádření s hudbou a 

jejíž vazby k hudbě zůstávají stále prokazatelné. 
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Pojem hudebnost verše, básně či celého díla je v české literární vědě 

poměrně hojně rozšířen, nejčastěji v souvislosti s některými vybranými autory 

(Karel Hynek Mácha, Karel Hlaváček, Vítězslav Nezval), ale jak dokáže 

poezie a hudba tvořit dokonalý interpretační celek, nebylo dosud podrobeno 

zkoumání. 

Cílem práce je proto především rozbor skladeb po stránce hudební i 

literárně teoretické, kde zdůrazníme ty prvky, jež jsou charakteristické pro 

zpracování poezie hudbou. 
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II. Obecné vymezení pojmu underground 

2.1 Charakteristika undergroundu 

Heslo underground se ve česko-anglickém slovníku vysvětluje jako 

adjektivum podzemní, substantivum podzemní dráha, adverbium pod zemí, 

tajně . Poslední překlad se ve slovníkové encyklopedii objevil zřejmě 

nedávno, protože se dává do souvislosti hlavně s alternativní kulturou 60. let 

20. století, proto ho nemůžeme nalézt například ve Slovníku cizích slov od L. 

Rej mana . Naopak Akademický slovník cizích slov 4 vysvětluje tento pojem 

jako 1. podzemní, ilegalita; podzemní činnost, organizace, 2. uměl. hnutí 

protestující svou tvorbou proti konformitě, oficiální kultuře apod.; 

undergroundový - příd.: u-á hudba, literatura, kultura. Jako neologismus ho 

zařazuje i slovník Nová slova v češtině5 a uvádí k němu: underground 1. 

jednotlivci; seskupení působící (nelegálně) v opozici vůči totalitnímu režimu: 

církevní aktivity byly nedílnou součástí našeho undergroundu; underground 

spojoval významné osobnosti s nekonformním myšlením. 2.neoficiální kultura 

stojící v opozici proti kultuře oficiální (totalitní, konformní, konvenční apod.): 

kapela bude ve svém repertoáru vycházet z kořenů našeho undergroundu, 

nekonvenční literatuře, rocku; slovník je zaměřen na underground 

alternativní kapely, nezávislou scénu; když začal fungovat kapitalismus, nebyl 

už jinou underground a popík; součást divadelního undergroundu. 

Samostatné heslo dále tvoří i undergrounďák - expr. příslušník 

undergroundu, underground (jeho osoba undergroundově přísl. 

undergroundovým - způsobem; a undergroundový příd. 1. patřící, náležející 

k undergroundu 2. charakteristický pro underground. Nejnovější termín 

v období normalizace nabízí Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby 

I.6: termínem označuje společenské implikace, typické pro některé projevy 

populární kultury. V přeneseném a stylově nevyhraněném smyslu označuje 

umění, které se s takovými tendencemi spojovalo — hudba, časopisy a 

4 Akademický slovník cizích slov. Academia: Praha 2001 
3 Nová slova v češtině. Slovník neologismů: Academia, Praha 1998 
6 Kolektiv autorů: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby I. Praha 1980, s. 355 
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literatura. Underground stál v opozici ke společenským konvencím a bránil se 

proti nim narušováním obvyklých norem (definice platná pro severoamerický 

okruh). 

Pokusím se nyní charakterizovat, co je underground. 

Podle Ivana M. Jirouse underground není vázán na určitý umělecký směr 

nebo styl, přestože například v hudbě se projevuje převážně rockovou formou. 

Underground je duchovní pozice intelektuálů a umělců, kteří se vědomě 

kriticky vymezují vůči světu, ve kterém žijí. Je to vyhlášení boje proti 

místnímu zavedenému zřízení. Je to hnutí, které pracuje převážně 

s uměleckými prostředky, ale jehož představitelé si uvědomují, že umění není 

a nemá být konečným cílem snažení umělců. Underground vytvářejí lidé, 

kteří pochopili, že uvnitř legality se nedá nic změnit, a kteří ani neusilují do 

legality vstoupit. Je to aktivita umělců a intelektuálů, jejichž dílo je 

nepřijatelné pro zavedené zřízení, a kteří v této nepřijatelnosti nejsou trpní a 

pasivní, ale snaží se svým dílem a postojem o jeho pozvolnou destrukci.7 

Underground probíhá v každé zemi úplně odlišným směrem. V minulosti 

se underground vyvíjel odlišně především v západních a východních zemích. 

Za hlavní centrum západního undergroundu se považují USA, kde byl 

underground na počátku šedesátých let teoreticky formulován a ustanoven 

jako hnutí (skupina kolem Andyho Warhola). Na rozdíl od východních zemí 

(Československa) se dá říct, že underground na Západě měl kratšího trvání. 

Někteří umělci na základě své příslušnosti k undergroundové kultuře byli 

společensky oceněni a stali se slavnými osobnostmi, tak vstoupili do kontaktů 

s oficiální kulturou. 
v 

V Československu byla situace odlišná. Underground zde nebyl z počátku 

tak všeobecně znám, rozvíjel se pozvolna, ale byl tady vnímán delší dobu než 

na Západě. To souviselo pochopitelně s komunistickým zřízením. Cílem 

undergroundu zde bylo vytvoření tzv. druhé kultury, která bude naprosto 

nezávislá na oficiálních komunikačních kanálech, společenském ocenění a 

7 Ivan M. Jirous: Magorův zápisník, Torst: Praha 1997 
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hierarchii hodnot. Namísto západního pojetí undergroundu coby hnutí 
• r 8 • r • • 

mytologického , je underground u nás jev spíše kulturně sociologický. 

Underground (v podmínkách socialistického Československa) naplnil svůj 

název reálným stavem - skutečným sestoupením do „podzemí" společnosti. 

Začal, pokud tedy lze v této souvislosti o nějakém konkrétním začátku 

hovořit, jako volné společenství soudržných lidí, jejichž jedinou touhou bylo 

v tomto směru prosadit svou vnitřní potřebu po svobodě. Tato touha, která 

byla zakotvena v mnoha kulturních odvětvích, ale začala narážet na svět 

neméně rozmanitých vnějších omezení, nařízení a netolerance. Martin 

Machovec ve své stati Kulturní underground v „ normalizačním " 

Československu-příčiny konfliktu (viz internet www.) charakterizuje období 

undergroundu v Československu takto: „Dalo by se říct, že konflikt režimu 

s undergroundem byl zhmotněním střetu myšlení. Střetu, který časem musel 

přijít, jelikož byl předurčen dobou, jejímž vnitřním smyslem mělo být 

znovuuvedení společnosti o do stavu fatalické letargie po krátkodobém 

procitnutí. Ovšem opětovné oslepení společnosti jako celku (tento obrat je 

třeba brát s rezervou, neboť společnost nikdy úplně „slepá" nebyla) bylo už 

z počátku absurdním cílem, jelikož v onom krizovém roce 1968 bylo těch, 

kteří se v oné „platónovské jeskyni otočili přes rameno", příliš mnoho. 

Maximum mohlo být to, že „se většina opět dívala na hru stínů, ale mnozí si 

pomáhali zpětným zrcátkem." 

Nedá se říci, že by lidé zosobňující underground přicházeli s onou zpětnou 

reflexí dějin. Tito lidé, patřící ke generacím ze čtyřicátých a padesátých let, 

sice jistě vnímali atmosféru doby, ve které žili, ale o jakýchkoliv projevech 

obecně se týkající společenské situace se nedají v této souvislosti zmiňovat. 

Právě naopak se jedná spíše o „naprosto apolitickou skupinu lidí". Mladým 

lidem, kterým šlo v prvé řadě o vystoupení, v tomto případě z „šedi možností 

oficiální zábavy", takřka jistě nedocházely souvislosti s tím, že když za svým 

ideálem půjdou přes nesouhlas lidí prosazujících oficiální linii ministerstva 

kultury, dopustí se oním vystoupením ze soupravy mířící k roku „1984" 

o 

Ivan M. Jirous: Magorů zápisník, Torst: Praha 1997 
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de facto popření ústavního článku o vedoucí úloze KSČ ve společnosti. 

Ovšemže nikoli ve smyslu zákonného porušení, ale vytvořením jistého druhu 

alternativy, která jakoukoli kontrolu už ze své podstaty odmítá. Odmítnutí 

politické kontroly se v této situaci rovnalo politickému protestu, přestože to 

tak jen málokdo vnímal." 

Nelze říci, že by kdokoliv z undergroundu svým projevem, ať kulturním, 

či jiným, směřoval k nějakému střetu. Výmluvně to dokládají nesčetné 

kompromisy a ústupky, kdy se Ivan Martin Jirous snažil všechna plánovaná 

vystoupení organizačně zabezpečit a vyhovět tak zákonným požadavkům, leč 

s přibývajícími zákazy a otevřenými hrozbami bylo brzy zřejmé, že v tomto 

případě ani úzkostlivé dodržování všech příslušných náležitostí nepřinese ve 

vztahu k mocenským nástrojům režimu žádný smír." 

Vycházíme-li z toho, že underground je duchovní směr, který se kriticky 

vymezuje vůči oficiálnímu společenskému zřízení, je pak velice obtížné určit, 

které aspekty do dané problematiky lze zařadit, protože se nejedná striktně o 

literární, výtvarný ani politický směr. Spíše se dá říct, že pojem underground 
shrnuje všechny tyto směry a navíc je rozšiřuje o další kulturní stanoviska; 

souvisí úzce s určitým individuálním postojem k ostatním lidem a společnosti, 

k prostředí, ve kterém se člověk pohybuje, s jistou kulturní revoltou oproti 

dalším uměleckým směrům a proti společnosti vůbec. Obecně řečeno 

v undergroundu se objevuje vše, co není mediálně ani masově známé, co jde 

mimo oficiální kulturní a společenskou scénu a je určeno pro určitou 

specifickou skupinu umělců či interpretů a posluchačů, kteří se liší od 

ostatních svým postojem ke světu. Underground by neměl být násilnou 

organizací, měl by uznávat svá jistá pravidla a normy; nelze do něj tudíž 

podle mého názoru zařadit extrémně politická pravicová nebo levicová 

literární či hudební uskupení, která žádají změnu politického klimatu silovou 

metodou (např. hudební skupina Orlík). Oproti tomu je jasné, že lidé uvnitř 

undergroundu musí mít vlastní identickou doktrínu, která musí sloužit k jejich 

uvědomění sebe sama. 
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V undergroundu může docházet k ovlivňování různých skupin navzájem, 

ke vzájemné kritice. Jako příklad lze uvést osmdesátá léta, kdy se střetla 

mladší básnická generace se starší; mladí Ivanu Martinovi Jirousovi nebo 

Egonu Bondovi vytýkali úzkou diferencovanost a jednoznačný pohled na 

danou problematiku.9 

Z profilů jednotlivých souborů undergroundu vyplývá, že 

nej významnějším jednotícím prvkem nebyla hudba, která se ubíral různými 

směry a pohlcovala různé vlivy, ale dimenze akčního umění10. Tím, jak 

ubývalo koncertů undergroundových souborů, se každý z nich stával celkem 

přirozeně událostí, jež sama o sobě měla být nebo byla rovna obsahu hudební 

produkce. Mohl to být šok a „nářez", který vyrazil divákům dech porušením 

nějakého tabu: vulgarismy, použití vysavače jako hudebního nástroje na 

prvních koncertech DG 307 nebo naopak naprosto seriózní, i když mnohem 

konzervativnější hudba pozdější kompozice Jak vésti koně, s kterou Plastic 

People Of The Universe přišli přesně ve chvíli, kdy všichni čekali nějaký 

další šok. 

Z prvků akčního umění přejal underground i mnohé další, a to především 

dokumentaci o provedené akci (například „Knížka" od DG 307"). Izolace 

pak dále adaptovala metodu samizdatu jako důležitého prvku kulturní 

komunikace v totalitních režimech na „hudební samizdat" a vznikají první 

nahrávky Plastic People Of The Universe a DG 307, distribuované na 

magnetofonových páscích. To však ve zvýšené míře platí především až o 

studiových nahrávkách. Zpočátku byl hudební záznam koncertu spojován 

spíše s fotodokumentací - po vzoru surrealistických sborníků se stával 

jakýmsi protokolem o uspořádané akci. V Alternativní kultuře se můžeme 

dočíst: „zvláště DG 307 se podobným materiálům věnovali s velkou péčí. 

„Knížka" o jednom jejich koncertě působí dojmem jako jejich hudba -

nahrubo slátaná koláž poškozených fotografií a textů napsaných na nepříliš 

9 Alternativní kultura. Lidové noviny: Praha 2001, s. 190-191 
10 Alternativní kultura. Lidové noviny: Praha 2001, s. 190-191 
11 Alternativní kultura. Lidové noviny: Praha 2001, s. 216 
12 
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čistém psacím stroji má v sobě dodnes atmosféru čehosi organizovaně 

neladného". 

Na závěr shrňme, co je specifické pro underground, které aspekty musí 

obsahovat abychom mohli s určitostí tvrdit, že prezentované umění splňuje 

podmínky dané pro underground. 

Hlavní charakteristikou undergroundu je syntéza hudebních, literárních a 

výtvarných prvků, které mají za úkol ohromit, šokovat a předat příjemci 

nějaké svoje poslání formou protestu, jenž míří proti dosavadnímu uspořádání 

společnosti (establishmentu); měl by se vyvarovat komunikace s médii, držet 

se v ústraní mimo oficiální scénu a mimo to by měl mít vlastní ideologii, 

kterou si uchovává po celou dobu své existence. Zároveň je to však styl 

otevřený všem možným vlivům, je flexibilní a pružný. 

v 

2.2 Vývoj undergroundu v Československu v letech 1968 - 1989 a 

postavení hudebně-literárního undergroundu 

Vývoj undergroundové společnosti v letech 1968-1989 lze stručně a přesně 
1 "X 

popsat podle Martina Machovce 

Na počátku let sedmdesátých, tj. v situaci, která společensko-politickými 

podmínkami a okolnostmi v něčem připomínala dobu po převzetí moci KSČ 

v únoru 1948, je vymezení vznikajících aktivit, které stále více nabývaly 

charakteru podzemního, ilegálního, již nepoměrně obtížnější. V „podzemí" se 

totiž tehdy vedle sebe dosti rychle ocitají jak někteří bývalí prominenti moci, 

bývalí liberální komunisté - tzv. osmašedesátníci, tak celé bohatě 

diferenciované nekomunistické demokratické křídlo, v jehož spektru se 

vyskytovaly např. i takové aktivity jako skauting, tramping, různá sběratelská 

a fanouškovská uskupení. Ta čerpala svou inspiraci především z doby, kdy 

„dveře na Západ" byly otevřené. Dále sem lze zařadit i zastánce a vyznavače 

všech nedogmatických, „nesocialistických" myšlenkových a uměleckých 

13 Alternativní kultura - příběh české společnosti, Lidové noviny: Praha 2001, s. 155-200 
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směrů, rock 'n 'rolem a elektrofonickou hudbou počínaje a pop-artem, 

surrealismem, existencionalismem, fenomenologií, moderní teologií a 

revolučním archaismem konče. Za své aktivity byli zbavováni možnosti 

vykonávat své povolání lidé prakticky všech myslitelných oborů. 

V undergroundu se otevírá prostor pro křesťanské myslitele, pro studium, 

praktikování a šíření křesťanství a pro jakákoli duchovní studia (obecně po 

roce 1969) nebyly v oficiální společnosti podmínky. V sedmdesátých letech 

byly jen zřídka povolovány překlady náboženské literatury mimokřesťanské, 

tj. např. hinduistické, buddhistické, taoistické, judaistické či islámské. 

Dokonce i prostor pro teoretický rozvoj údajně oficiální doktríny - marxismu 

- byl minimalizován, prakticky zrušen. Poslední pokusy oživit marxismus a 

zbavit jej dogmatismu, se odehrávaly před rokem 1968; poté, byly-li jaké, 

musely i ony využívat samizdat. 

Pokud jde o hudebně-literární underground, v období 1968-1989 vzniká 

spousta hudebních a literárních aktivit různých uskupení, kterým nezbývá nic 

jiného než tvořit v anonymitě a „v podzemí". Martin Machovec charakterizuje 

toto období takto: 

„undergroundové společenství, tj. společenství spojené především 

s aktivitami Plastic People Of The Universe právě v těchto letech, a 

v osmdesátých letech též pak řada menších pražských uskupení i 

mimopražských komunit, jež byly i navzdory snaze Státní bezpečností 

undergroundové společenství decimovat a atomizovat vesměs personálně 

propojeny, představovalo tedy jakýsi mikrosvět, jakousi vnitřně bohatě 

strukturovanou a diferencovanou mikrospolečnost, která byla právě svou 

vnitřní bohatostí a různorodostí mezi ostatními, převážně daleko 

monomatičtěji, ,jednooborověji" profilovanými podzemními komunitami 

dosti unikátní. Jeho „mezioborovanost" pak mohla sloužit jako příklad 

hledání cest ke vzájemnému poznání v celém spektru „disidentských" 

podzemních aktivit. 
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Celé undergroundové společenství je pozoruhodným fenoménem 

sociologickým, je jistě produktem snahy žít přirozeně, neodcizeně 

v patologické době, je prostorem svobody, byť uzavřeným do „ghetta"."14 

V undergroundu se vedle sebe objevuje mnoho pozoruhodných uskupení, 

která jsou oproti činnosti undergroundových kapel a literátů značně odlišná, 

ba přímo originální. Vedle sebe můžeme sledovat rockový proud 

undergroundu okolo skupin Plastic People Of The Universe, Aktual, 

Primitives Group, DG 307 v sedmdesátých letech, Garáž, Umělá hmota, 

Půlnoc, Národní třída, Psí vojáci, Invalidní důchod či Svatý Vavřinec v letech 

osmdesátých, dále undergroundový písničkářský proud Svatopluka Karáska, 

Ondřeje Soukupa, Jima Čerta, Jaroslava Hutky a Vlastimila Třešňáka. 

Na konci osmdesátých let paradoxně zaujímají protirežimní postoj kapely 

extrémně pravicové i levicové, jako např. Hrdinové Nové Fronty či Orlík. 

Činnost hudebně-literárního undergroundu můžeme rozdělit do několika 

období. 

První období je obdobím hledání vlastního výrazu a identity. Je ještě pod 

vlivem let šedesátých, je ovlivněno alternativní kulturou hippies a podvědomě 

na ni navazuje. Tvorba kapel, jako např. The Primitives Group a Plastic 

People Of The Universe, kopíruje tvorbu The Velvet Underground, The 

Doors, The Fugs, později i Franka Zappy. „Underground" byl především 

warholovským sloganem, jenž poukazoval k afinitě s jednou linií soudobého 
v 

amerického umění a pro Československo byl jediným východiskem. Současně 

si však umělci tohoto kruhu nemohli neuvědomovat, že už jen skutečnost, že 

si „dělají, co chtějí", je pro daný režim nepřijatelná a představuje pro daný 

režim latentní politickou hrozbu. 

Mezi roky 1969-1974 dochází k postupnému a systematickému 

potlačování svobody projevu. Undergroundová komunita se jakémukoli 

přímému střetu s mechanismy totalitní moci snažila vyhnout, tj. 

neupozorňovat na sebe např. prezentací témat explicitně politických. Na 

druhé straně se však Plastic People a okruh jejich příznivců nikterak 

14 Alternativní kultura. Lidové noviny: Praha 2001, s. 174 

15 



neskrývali; nebylo to ani možné, protože nešlo o žádnou tajnou organizaci, 

ale o souhrn aktivit. Do roku 1974 vypadala činnost kapely přibližně tak, že 

provozovala svoji tvorbu způsobem hry na schovávanou. V březnu téhož roku 

1974 přišla první vážná srážka se Státní bezpečností na koncertu Plastic 

People v Českých Budějovicích, kde došlo k hromadnému zatýkání členů 

kapely i jejích fanoušků. 

Nejdůležitějším obdobím hudebně-literárního undergroundu v tehdejším 
v 

Československu se stává období mezi - roky 1974-1977, kdy dochází 

k teoretickému vymezení samotného undergroundu díky „festivalu druhé 

kultury" 1. září v Postupicích u Benešova jakožto tzv. „Hanibalfs Wedding, 

dále zveřejněním díla Egona Bondyho, jeho utopického románu Invalidní 
sourozenci a básnických sbírek Sbírečka, Trhací kalendář, Mirka; tento směr, 

který se prezentuje myšlenkou úplného zpřetrhání vazeb s kulturou 

„oficiální", ba s majoritní společností jako takovou. Došlo k vytvoření „druhé 

kultury", která byla nezávislá na jakýchkoli komunikačních kanálech 

současné společnosti. Undergroundové společenství fungovalo tak, že 

hlavním pojítkem se stalo úsilí vydržet ve svém individuálním vzdoru. 

Umělce, především básníky, spojovala do jisté míry poezie „antitabuziační", 

provokativně konkretistická, která hraničila až s triviálností a autenticitou. 

Ve třetím období mezi roky 1977 - 1980 dochází k postupnému narušování 

integrity undergroundového společenství, a to jak ve smyslu pozitivním, tak 

negativním. 

Tak například jako přímý důsledek perzekucí undergroundového 

společenství se jeví vznik Charty 77. Na druhou stranu můžeme vidět, jak se 

teoreticky vymezený underground odvrací od svého původního poslání. 

Undergroundová pospolitost je atomizována, její společenské mikroklima je 

kvůli převažující solidaritě s Chartou 77 zpolitizováno a zviditelněno. Na 

jednotlivé protagonisty vyvíjí státně-politický aparát obrovský tlak, a tak na 

počátku osmdesátých let končí mnoho umělců, vydavatelů, organizátorů či 

jinak prominentních osobností buď ve vězení, nebo v nuceném exilu. 
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V tomto období se také uskutečnily mnohé projekty kapel Plastic People a 

DG 307; jednalo se pravděpodobně o nejzajímavější undergroundovou 

tvorbu. V říjnu 1977 vyšel samizdatový sborník poezie i prózy sestavený 

Davidem Součkem a Pavlem Zajíčkem, který byl dedikován Jiřímu Němcovi 

a Ivanu M. Jirousovi a který jako poslední ve svém úhrnu reprezentoval 

původní undergroundový okruh: Nějakej vodnatejpapírovej člověk. V roce 

1979 vychází první číslo undergroundového periodika Vokno, jehož 

redaktorem zůstal po deset let jeho existence František Stárek „Čuňas". 

Poslední období v létech 1980-1989 reprezentuje především nástup „druhé 

undergroundové generace" (hudební skupiny Garáž, Národní třída, básníci V. 

Kremlička, J.H.Krchovský). 

Z bývalého společenství okolo kapely Plastic People zbývá málokdo. Ze 

samotné kapely se stává v podstatě „studiová kapela", která nemá nejmenší 

šanci veřejně vystupovat. Ivan Jirous tráví většinu času ve vězení, Egon 

Bondy se stahuje do soukromí a věnuje se hlavně odborné činnosti, Jiří 

Němec, Vratislav Brabenec, Marie Benetková, Pavel Zajíček, Svatopluk 

Karásek a další jsou nuceni emigrovat díky tlaku policejního aparátu. 

Důležitým mezníkem je vznik samizdatového sborníku Revolver Revue 15, 
který byl vydáván v letech 1980-1981. Přispívala do něj mladší generace 

básníků a prozaiků, jako např. Viktor Karlík, Jáchym a Filip Topolové, Vít 

Kremlička. Vedle toho existoval výtvarný samizdatový sborník X, nazvaný 

podle svých deseti iniciátorů. V něm působili např. Vít Brukner, Marek 

Hlupý, Petr Kubín, Vít Krůta, Jáchym Mlynářík, David Sis, Martin Socha, 

Gabriela Fárová, jeho celkem osmi realizovaným číslům patřila též literární 

příloha Violit (Revolver Revue 1997, s. 21-66; Karlík 2001). 

Roku 1985 dochází k založení druhého nej významnějšího 

undergroundového periodika Jednou nohou alias Revolver Revue a kromě 

Viktora Karlíka, bratří Topolů a Víta Kremličky se na jeho podobě podíleli 

např. Alexandr Vondra a Ivan Lamper. V okruhu Revolver Revue se tu též 

objevují básnické osobnosti nejmladší generace J. H. Krchovský a Petr 

15 Kritický sborník 1991; Weis - Topol 2000; 15 let 2001 
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Placák. S touto „2. generací undergroundu" jsou spojeny nejvýznamnější 

undergroundové kapely osmdesátých let, a to Garáž Tonyho Ducháčka a Ivo 

Pospíšila, Psí vojáci Filipa Topola a Národní třída Viktora Karlíka a Jáchyma 

Topola. Zároveň s těmito básníky jsou úzce spojeny sborníky z let 1985-

1989: Už na to seru, protože to mám za pár (1985), který sestavil Andrej 

Stankovič a kde se z výrazných mladších talentů se objevil Miroslav Jirec, 

Jáchym Topol, J. H. Krchovský, Beatrice Landovská, Jakub Effenberger a 

sborník Básníci pražského undergroundu, který uspořádali v roce 1986 Egon 

Bondy a Oleg Pastiše. Nakonec je to Almanach básníků pražského 
undergroundu, který v roce 1987 sestavil Luděk Marks a v němž jsou 

zastoupeni J. H. Krchovský, Vít Kremlička (pod pseudonymem Vítězslav 

Sval), Luděk Marks (pod pseudonymem Jan Kahan), Jáchym Topol (pod 

pseudonymem Jindra Tma), Petr Placák, Beatrice Landovská (pod 

pseudonymem Anna Wágnerová), Michal Wernisch (pod pseudonymem 

Ewald Murrer) a Jaroslav Jablonský (pod pseudonymem M. Bradáč). Doslov 

k tomuto sborníku napsal Egon Bondy. Nevýznamnější událostí se ale stalo 

vydání dvou zásadních děl, a to sbírky Jirousových Magorových Labutích 
písní a románu Petra Placáka Medorek (obě z roku 1985). 
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III. The Plastic People Of The Universe a jejich místo v české literární a 
hudební historii 

V úvodu této kapitoly se budeme zabývat historií kapely Plastic People 

Of The Universe v souvislosti s literárními i hudebními vlivy, které měly 

bezprostřední význam na její tvorbu (jako kapely The Primitives Group, DG 

307 nebo Garáž). Domnívám se, že skupina Plastic People měla dominantní 

postavení při vytváření undergroundu, ovlivnila mnoho jiných umělců jak 

z oblasti hudební, tak literární a výtvarné. Proto je nutné popsat detailně její 

historii, abychom se seznámili s hlavními představiteli kapely a jejich 

možnými inspiracemi, které měly za důsledek jejich další hudební vývoj. 

3.1 The Primitives Group 

Jak již bylo řečeno, hnutí underground se v naší zemi začalo prosazovat 

koncem 60. let 20.století. První kapela, již můžeme považovat za 

undergroundovou, je kapela The Primitives Group, která neměla sice 

původní repertoár, ale osvědčila dokonalý cit pro hodnoty, když hrála skladby 

Franka Zappy, Erica Burdovna, nebo skupin The Grateful Dead, The Pretty 

Things, The Doors, The Fugs. To mělo zásadní vliv pro vývoj hudby u nás, 

protože šlo o převzaté skladby od skupin zde úplně neznámých. Zároveň tak 

byl naznačen směr dalším kapelám, jako např. kapele The Plastic People Of 

The Universe, aby preferovala tzv. psychadelic sound. Podstatou tohoto 

hudebního proudu je, aby u posluchačů navodil zvláštní stav mysli, který 

Člověka na chvíli osvobozuje od všeho a obnažuje mu primární základy jeho 

bytosti. K tomu sloužilo i prezentované pódiové vystupování, kdy skupina 

bezprostředně používala živly, a to vodu, vzduch a oheň, což jsou postupy 

převzaté z výtvarného umění nebo postupy související s hnutím happeningu. 

Kapela se rozpadá v květnu 1969. 
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3.2 The Plastic People Of The Universe 

Historii skupiny Plastic People Of The Universe popsal jednak Jaroslav 
Riedel v The Plastic People OfThe Universe - Texty 16, jednak Milan Hlavsa 

v knize Bez ohňů je underground^1. Obě publikace popisují vznik kapely a její 

členy. Důležitým mezníkem kapely se stává příchod Vratislava Brabence, 

který značně pozměnil zvuk i filosofii skupiny a možná celého 

undergroundové scény. 

Hudebně-literární produkce skupiny Plastic People OfThe Universe do 

značné míry na kulturně-společenské klima. Velký vliv mají také dobové 

osobnosti, které do undergroundu vstupují a formulují umělecké cíle. 

Proto je nutné, abychom nejprve obrátili pozornost k významnějším 

historickým událostem, které skupinu významně ovlivňovaly. 

Období uměleckého působení Plastic People OfThe Universe lze rozdělit 

do několika etap, jejichž vymezení se primárně opírá o vnější historii 

podmíněnou historickými událostmi; dále přihlížíme k důležitým uměleckým 

faktorům. 

Značně problematická se mi jeví otázka, jak se kapela vyrovnává se situací 

po roce 1989, kdy přestala být skupinou režimem pronásledovanou. Plastic 

People tím ztratili možná svůj nej důležitější prvek, a to jisté tajemno, které 

kapelu obklopovalo na veřejnosti v době komunistické nadvlády. Dříve byla 

jejich největší síla byla v postavení undergroundové kapely ve společnosti, 

z revoltující skupiny se však stává najednou normálně fungující kapela, jež se 

nemusí schovávat do ilegality. Undergroundová scéna se značně proměnila, 
v dnešní době není nutnost protestovat proti režimu. Tento názor zastává i 

1 8 
Martin Machovec : „ po roce 1989 underground, podzemí, ve smyslu 

ilegality přestává existovat. Současné alternativní tendence jsou břemene 

ilegality zbaveny, a mohou se proto více soustřeďovat na své bytostné cíle: na 

boj o vlastní autenticitu, nezcizenost, nemanipulativnost. Přitom je ovšem 
16 Jaroslav Riedel: The Plastic People OfThe Universe. Maťa: Praha 1997 
17 Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992 
18 Alternativní kultura. Academia: Praha 2001, s. 193 
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zřejmé, že alternativní snahy zemích bývalého sovětského bloku mají oproti 

obdobným snahám na Západě k dispozici jednu velikou výhodu: mohou totiž 

čerpat ze zkušeností z dob „ilegálního boje", a tak lépe čelit dnešním 

„totalizujícím" tlakům." Plastic People navíc zasáhla nej větší rána v úmrtí 

hlavního skladatele kapely Mejly Hlavsy. 

3.21 Začátky The Plastic People OfThe Universe 

Skupinu The Plastic People OfThe Universe založili v září 1968 Milan 

Hlavsa (baskytara, zpěv), Michal Jernek (sólový zpěv, klarinet, saxofon), Jiří 
v 

Stevich (kytara, zpěv) a Josef Brabec (bicí). Začátky skupiny byly tvrdé, 

jejich aparatura byla špatná, někdy docházelo i ke krádežím ve zkušebně; to 

popisuje i Mejla Hlavsa v knize Bez ohňů je underground: „asi čtrnáct dní 

před prvním vystoupením přijdeme na zkoušku a zkušebna úplně vybílená. 

Nezbylo tam vůbec nic. Byl to šok!"19 Svou tvorbou navazovali především 

na podněty newyorského souboru The Velvet Underground a pražské skupiny 

The Primitives Group. Poprvé hráli 2.února 1969 v hospodě Na Ořechovce 

v Praze-Střešovicích, v následujících měsících tam vystupovali skoro každý 

týden. Už v březnu byl Josef Brabec nahrazen ostřílenějším a vlasatějším 

bubeníkem Pavlem Zemanem. Vedle repertoáru The Velvet Underground a 

dalších souborů (například The Mothers Of Invention, The Doors, The Pretty 

Things) hráli Plastic People od počátku i vlastní skladby; nej starší byli Muž 

bez uší a Poschodí omamných jedů. Skládal je Milan Hlavsa (výhradním 

autorem hudby zůstal po celou dobu existence skupiny), texty prvních písní 

psal Michal Jernek. Zahraniční kapely je inspirovaly i k pódiovým exhibicím, 

jako například když při hraní písně Muž bez uší Michal Jernek předváděl, jak 
• • 2 0 si píchá dávku heroinu. 

19 Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992 
20 Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992, s. 26 

„Na dalším koncertě jsme hráli první věc, která se jmenovala „Muž bez uší". Bylo to o 
muži, kterej ráno přišel do koupelny, píchl si pravidelnou dávku drog, v tý chvíli Jernek 
vytáhl z kapsy stříkačku. Na předloktí měl nenápadně pod rukávem připevněnou gumu 
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V dubnu se Plastic People zúčastnili přehlídky amatérských rockových 

kapel Beat Salon ve smíchovském Music F Clubu. Postoupili do finále, kde 

pak v květnu získali zvláštní cenu časopisu Mladý svět za tvůrčí přístup. Na 

Beat Salonu se seznámili s mladým historikem umění Ivanem Martinem 

Jirousem, patřícím k uměleckému týmu The Primitives Group, a také 

s bývalým manažerem Olympiku Pavlem Kratochvílem. Ivan Martin Jirous 

(později přezdívaný Magor) se o Plastic People začal starat po ideové stránce, 

Pavel Kratochvíl sjednával koncerty a pomohl skupině rychle se 

zprofesionalizovat. V červenci se k Plastikům přidal klávesista a kytarista 

Josef Janíček, bývalý člen The Primitives Group. 

V červenci a srpnu 1969 se konaly koncerty v Klubu výtvarných umělců 

Mánes, dvakrát v Parku kultury oddechu Julia Fučíka (tedy na Výstavišti) a 
v 

ve Spálově galerii na Národní třídě. Plastic People tehdy kladli velký důraz na 

vizuální složku vystoupení: hráli v efektních hábitech, na jevišti jim plály 

ohně, některé texty měly přímo mytologický charakter. Velmi ambiciózním 

dílem se stala rozsáhlá kompozice The Universe Symphony And Melody About 

Plastic Doctor, vcelku poprvé provedená 3. července v Mánesu21, dalšími 

novými skladbami byly například Modrý autobus, Kulový blesk, Crematorium 

Smoke nebo Gibson 's Sons. Plastici většinou zpívali anglicky, často však 

písně prokládali českými recitativy. V listopadu a prosinci 1969 sedmkrát 

koncertovali v Horoměřicích u Prahy. V prosinci hráli v S-Clubu (Praha-

Vinohrady) a vyjeli na krátké turné Dubí u Teplic - Humpolec - Havlíčkův 

Brod - Karlovy Vary. Úryvek písně The Sun z horoměřického koncertuje 

s polštářkem. Stříkačku si zabodl do polštářku a zpíval „dal si svoji dávku heroinu". Lidi 
v tý chvíli úplně šíleli." 

Mejla Hlavsa-Jan Pele: bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992, s. 50-51: „Samotnej 
koncert jsme hráli v Mánesu před prosklenou stěnou a za ní venku na terásce nad Vltavou 
s výhledem na Hradčana dělali „firemani" Jirka Bouček a Pišišvor obrovskou, ale opravdu 
obrovskou ohňovou show. Hráli jsme skladbu „Universe Symphony and Melody about 
Plastic Doktor". Byla rozdělena do sedmi vět, z nichž každá se týkala jedný planety. Texty 
psal Michal Jernek a Věra Jirousová a celý to vypadalo chytře a zasvěceně. Například 
v části, věnovaný Saturnu, který je podle astrologickejch poznatků planetou klidu a 
odpočinku, jsme leželi na zemi, kouřili a poslouchali „The Gift" od Velvet Underground. 
V části, která se týkala Marsu, se praví: „Mars je velký bojovník, který zabijí ryby, ptáky, 
hmyz". Dospěli jsme k názoru, že je potřeba přinést Marsu pravou, živou oběť... Magor 
tam stál v bílý košili se slepicí a já jí jedním tahem uřízl hlavu." 
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v 

zachycen ve filmu Jana Spáty Země a lidé, natočeném pro světovou výstavu 

v Osace. Velký úspěch na vystoupeních měla skladba Gnor's Life s textem 

vybraným z povídky Život Gnorův ruského spisovatele Alexandra Grina, 

oblíbeného autora manželů Ivana a Věry Jirousových. 

S nástupem normalizace se rychle začaly komplikovat vztahy Plastic 

People s jejich agenturou Akord, patřící pod Pražské kulturní středisko. 

Začátkem roku 1970 ještě absolvovali koncerty v Praze (divadlo Sluníčko), 

Děčíně a Humpolci, v květnu o svůj profesionální status přišli a museli vrátit 

aparaturu. Spolupráce s Pavlem Kratochvílem tak skončila, spory o 

budoucnost kapely vyústily v odchod Michala Jerneka a načas i Jiřího 
v 

Stevicha. Zbylé trio si na nové vybavení vydělávalo na lesní brigádě v okolí 

Humpolce a během léta vystupovalo pod názvem Lumberjacks na 

tancovačkách ve Skále u Humpolce, zvítězilo na okresním rockovém festivalu 

v Pelhřimově, hrálo i v Ledči nad Sázavou. V září sestavu Plastic People 

doplnili v Československu usazený Kanaďan Paul Wilson (zpěv, kytara) a Jiří 

Kabeš (housle, příležitostně kytara). Toto období znamenalo zcivilnění 

jevištního projevu a zároveň větší příklon k přejatému repertoáru - hlavně ke 

skladbám The Velvet Underground a The Fugs, v menší míře i Franka Zappy. 

První vystoupení s Paulem Wilsonem a Jiřím Kabešem se konalo 26. září 

v Suché u Nejdku, společně s Plastiky tam účinkovala i radikálně 

experimentující skupina Aktual, vedená Milanem Knížákem. Další koncert 

proběhl 26. prosince v Ledči nad Sázavou. 

Začátkem roku 1971 Plastic People třikrát hráli v pražském Music F 

Clubu. 10. února to byl koncepční pořad Pocta Andy Warholovi, uvedený 

přednáškou Ivana Jirouse a sestavený výhradně ze skladeb The Velvet 

Underground, doplněných promítáním diapozitivů s Warholovou tvorbou; 26. 

února se konal společný koncert s Aktualem; poslední vystoupení v Music F 

Clubu se uskutečnilo 2. dubna. V únoru a březnu Plastici hráli na dvou 

plesech v Kulturním domě Dopravních podniků v Praze, v dubnu vystoupili 

v Suché u Nejdku, v červnu v Ledči nad Sázavou, v červenci ve Skále u 

Humpolce, v září v Jihlavě a Letovicích u Blanska, v prosinci v Praze-
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Slivenci a Želechovicích u Gottwaldova. Přibylo jen málo původních skladeb: 

Rosy Rottencrutch, Indián Hay, The Fairy Queen (text, který je úpravou 

fragmentu ze Shakespearova Snu noci svatojánské, původně zhudebnil 

anglický skladatel Henry Purcell), Never Seek To Tell Thy Love. Plastic 

People tehdy také hrávali Knížakovu skladbu Život je boj. 

V roce 1972 se vrátil kytarista Jiří Števich a se skupinou začal vystupovat 

i trumpetista jan Jílek. Podařilo se uspořádat už jen čtyři veřejné koncerty: 31. 

března Plastic People hráli na plese v Písku (jejich vystoupení bylo ovšem na 

příkaz vedení školy záhy ukončeno). 31. května obstarali krátkou hudební 

vložku na večeru výrazového tance v Kulturním středisku Na Zavadilce 

v Praze 6 (se skladbou Na sosnové větvi, kterou zpíval Josef Janíček). 24. a 

29. června odehráli samostatné koncerty ve Zruči nad Sázavou a v Závodním 

klubu ČKD Polovodiče v Praze 4; repertoár rozšířili například o písně Růže a 

mrtví (Paul Wilson ji interpretoval česky) a The Tyger, další zhudebněnou 

básní Williama Blakea. Zručský koncert měl negativní dopad v místním tisku; 

na pražském vystoupení došlo ke konfliktu s příslušníkem pomocné stráže 

Veřejné bezpečnosti, Ivan Martin Jirous byl zadržen a předveden na policejní 

stanici. Byly to první zřetelné předzvěsti budoucích problémů.22 

Pak kapela celý rok nekoncertovala a za tu dobu stačila velmi zásadně 

proměnit sestavu i repertoár. Nové obsazení vedle Milana Hlavsy, Michala 

Janíčka a Jiřího Kabeše tvořili bubeník Jiří Šula a saxofonista Vratislav 

Brabenec, který značně pozměnil zvuk i orientaci skupiny a do značné míry 

ovlivnil i celou undergroundovou scénu a který se svým svobodomyslným 

hudebním pojetím a jazzovou minulostí přispěl k zaměření Plastiků na 

22 
Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992, s. 163: 

29.6. 1972 - Závodní klub ČKD-Polovodiče 
„Po dlouhé době se v Praze uskutečnil opět koncert. Již při příchodu do sálu byl v jednom 
z pořadatelů rozpoznán člen PS-VB, což nevěstilo nic dobrého. Na začátku koncertu byl 
vytažen Kvašňákem napůl leklý kapr z vaničky, za asistence Hendrixe. Nadšené publikum 
se dalo jak se patří slyšet. Vylovení kapra provázel na buben Paul Wilson. Vlastní koncert 
byl zahájen skladbou „Tanec skřítků", pak následovala Symfonie rybího muže" a další 
skladby. Koncert proběhl poměrně hladce. Ke konci vystoupení člen PS-VB vyvolal 
incident s jistou dívkou, které se zastal manažér Jirous. Příjezd posil VB - slzný plyn -
připravené obušky - šest lidí odvezeno na okrsek do Podolí (Jirous taky). Tito lidé byli po 
několika hodinách propuštěni." 
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experimentální formy a napříště výhradně vlastní repertoár; v tvorbě se 

projevil vliv Aktualu (v jakési „roztříštěnosti" skladeb) a osobitého skladatele 

Edgara Varése. Hlavním zpěvákem se stal Milan Hlavsa, některé skladby 

zpíval Josef Janíček. Velmi podstatnou změnou byl důsledný přechod 

k češtině: v období s Paulem Wilsonem angličtina dominovala, výjimkou se 

roku 1972 stalo využití dvou básní Jířího Koláře {Na sosnové větvi, Růže a 
mrtví). Opravdovým objevem pro kapelu byla výrazná, svěže provokativní 

tvorba Egona Bondyho. Jeho texty pak v repertoáru Plastiků naprosto 

převažovaly až do roku 1976.23 

3.22 Hledání vlastní identity a začátek ilegality 

16. května 1973 Plastic People absolvovali přehrávky pro Pražské kulturní 

středisko. Porota jim profesionální kvalifikaci přiznala, po dvou týdnech však 

bylo souboru doručeno zamítavé vyrozumění. Verdikt ale přípravám 

koncertování zabránit nemohl. 26. června Plastici hráli na parníku Vyšehrad, 

8. července spolu se skupinou Ale a jazz v Kojkovicích u Prahy (tam měli 

taky zkušebnu). Do instrumentáře kapely přibyl jednoduchý elektrický nástroj 

theremin; hrál na něj Jiří Kabeš. Prvními bondyovkami v repertoáru byly 

například Francovka, Jaro, léto, podzim, zima, Epitaf nebo Podivuhodný 

mandarín. Své místo v koncertním programu krátce měla i skladba Boredom 

s textem Vratislava Brabence a také instrumentálky NF 811 či Ballerina. 

23 
Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992, s. 75: 

„Magor nám vyprávěl, že se na psychiatrii seznámil s výborným člověkem, filozofem a 
básníkem Egonem Bondym a že ho pozval na náš koncert. Ten se konal v Krči. Asistovala 
policie. Obvinila nás z porušování nočního klidu a sebrali Magora a ještě pár lidí. Ale ještě 
než Magora stačili odvézt, seznámil nás s Bondym. 
Bondy byl koncertem nadšenej a pronesl tam památnou větu: 
„Bylo to fantastické, bylo to nádherné a ti krásní lidé okolo. Ale stejně jsem přesvědčen, že 
ještě šťastnější by byli, kdyby mohli poslouchat básně Egona Bondyho." 
To byl první impuls, ze kterého potom vyvstala další spolupráce a my nakonec Bondyho 
texty zpívali. Dalo-li se našemu skřehotání říkat zpěv." 
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Po hospodském incidentu s penzionovaným majorem StB byl 30. července 

zatčen Ivan Jirous. Kapela tak na deset měsíců přišla o manažera. 7. října hráli 

Plastic People opět v Klukovicích se souborem Ale a jazz, premiéru tam měla 

kapela i DG 307, kterou založil Pavel Zajíček s Milanem Hlavsou. 1. prosince 

Plastic People koncertovali ve Veleni (komponovaný pořad Do lesíčka na 
čekanou) a bylo to jejich poslední opravdu veřejné vystoupení; na všechny 

další už mohlo chodit jen pozvané publikum a riskovat tím problémy s policií. 

30. března 1974 měli Plastic People spolu s DG 307 hrát na rockové 

přehlídce v Rudolfově u Českých Budějovic. V restauraci Amerika však 

nakonec stačila vystoupit jen pražská hardrocková skupina Adept. Během 

jejího koncertu zasáhla policie a následovalo velké zatýkání, které pak 

vyústilo v soudní postihy několika návštěvníků. I když mezi zadrženými 

nebyl nikdo z Plastik People, šlo o více než výmluvné varování. Roku 1974 se 

konala už jen dvě soukromá vystoupení. 2. června to byla oslava návratu 

Ivana Jirouse z vězení; Plastic People hráli v žižkovském ateliéru Jaroslava 

Kadlece vesměs nové skladby (například Vožralej jako slíva, Prší, prší, Já a 
Mike, Zácpa, Nikdo, Traktory), spolu s nimi účinkovali DG 307. 1. září se 

v Postupicích u Benešova uskutečnil velký koncert u příležitosti svatby 

Arnošta a Jarky Hanibalových, který se jako První festival druhé kultury stal 

zásadním vystoupením již zřetelně zformovaného undergroundu. Kromě 

Plastiků se ho zúčastnili například The Old Teenagers, Sen noci svatojánské 

band, Goldberg Grass Band, DG 307, písničkáři Svatopluk Karásek a Karel 

Soukup. 
v 

Koncem roku 1974 Jiřího Sulu za bicími vystřídal Jaroslav Vožniak a na 

hradě Houska vznikla první dochovaná „studiová" nahrávka skupiny, z níž 

potom bylo vybráno deset skladeb pro album Egon Bondyš Happy Hearts 

Club Banned, vydané spolu s obsáhlou brožurou The Merry Ghetto roku 1978 

francouzskou firmou SCOPA Invisible Production.24 Rok 1975 byl 
24 Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992, s. 97: 
„Na Housku jsme přijeli někdy v zimě a šli jsme do kolen. Sváťa nám ukázal prostory, kde 
se mělo nahrávat. Byla to jídelna, ve který se nejmíň sto let netopilo. Stěny byly potažený 
jinovatkou. Rezignovali jsme a odešli do vyhřátý kuchyně na pivo a v naději, že se Sváťovi 
podaří zatopit. Sváťa si mě vybral a celou noc jsme se pokoušeli roztopit krb. Bylo to 
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pokračováním dynamického rozvoje celé undergroundové scény: pod vlivem 

Plastic People a DG 307 vznikaly nové skupiny (Umělá hmota, The Old 

Teenagers), Ivan Martin Jirous napsal svůj zásadní manifest Zpráva o třetím 
českém hudebním obrození, 21. června se konalo nej větší a nejzdařilejší 

(zároveň však nadlouho poslední) vystoupení DG 307 v Kostelci u Křížků, 

zorganizované jako oslava svatby Milana Hlavsy a Jany Němcové.25 Krátce 

po skončení koncertu následoval mohutný policejní zákrok, desítky 

návštěvníků byly zadrženy, ale všichni byli do osmačtyřiceti hodin 

propuštěni. Plastic People odehráli jen dva utajované koncerty: 31. ledna 

v Mokropsech (první vystoupení s Vožniakem; účinkovaly také skupiny The 

Old Teenagers, Umělá hmota, DG 307, zpívali i Karel Soukup a Svatopluk 

Karásek) a 20. prosince v Kojkovicích (kde měly premiéru nové skladby Ach 
to státu hanobení, Píseň brance, Apokalyptické] pták či Eliášův oheň). 11. 

listopadu 1975 se kapela - opět bezúspěšně - pokoušela splnit požadavky 

alespoň pro amatérské přehrávky.26 

Zlomem v historii Plastic People se 21. února 1976 stal Druhý festival 

druhé kultury v Bojanovicích, pořádaný jako opožděná oslava svatby Ivana 

Jirouse a Juliany Stritzkové. Vystoupily mimo jiné skupiny The new Old 

Teenagers, Umělá hmota 3 s hostujícím Egonem Bondym jako zpěvákem, 

Umělá Hmota 2, Sanhedrin, Doktor Prostěradlo Band, Bílé světlo, The Hever 

nemožný. Kouř a oheň šly zpátky do místnosti a místo jinovatky a sněhu nás zapadaly 
saze. Nakonec Sváťovi k ránu prdly nervy, vylezl na střechu hradu, smotal nějaký hadry, 
polil je benzínem, zapálil a hodil do toho zacpaného komína. Já dole zapaloval nějaký 
papíry, aby to mělo šmrnc. Nastal právej opak toho, co Sváťa chtěl. Komín byl plnej 
starejch hnízd, který okamžitě chytly. Na mě se vyvalil kouř a za chvíli nebylo v jídelně 
vidět na krok. Vy větrali jsme a vzdali to." 
25 Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992, s. 104: 
„Během koncertu se nic nedělo. Při poslední písničce koukám a sál je úplně zelenej 
uniformami. V jedný chvíli tam bylo víc policajtů než diváků. 
Produkci přerušili a vytáhli si Magora jako organizátora. Ten jim ukázal povolení, chvíli se 
radili a pak si zavolali mne. Potvrdil jsem, že jako ženich dělám takovou malou oslavu. 
Bez vysvětlení začali nakládat lidi do připravenejch autobusů a odvážet je do Ruzyně. Po 
osmačtyřiceti hodinách všechny pustili, ale byly pokuty a rozbitý držky." 
26 Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992, s. 107: 
„Zahráli jsme ještě jednu věc a to jim stačilo. Nechali si tam Pepu a vyptávali se ho na 
noty, na texty, no prostě bylo jasný, že nám to nedají a ani nesmějí dát. 
Po čase jsme dostali dopis, že o nás PKS nemá zájem." 
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And Vazelína, písničkáři Karel Soukup a Svatopluk Karásek. Bojanovice byly 

definitivním impulsem k razantní policejní akci. Zatýkání začalo 17. března: 

ve vazbě se ocitli všichni členové Plastic People Ivan Jirous, Pavel Zajíček, 

Svatopluk Karásek, Jan Kindl, Otakar Michl, Zdeněk Fišer, Pavel Zeman, 

Karel Soukup, Jaroslav Kukal, Zdeněk Vokatý, Karel Havelka, Miroslav 

Skalický, František Stárek a další.27 Většina obviněných byla od dubna do 

června postupně propuštěna. V červenci se v Plzni konal proces proti Karlu 

Havelkovi, Miroslavovi Skalickému a Františku Stárkovi, za pořádání 

vystoupení Ivana Jirouse, Karla Soukupa, Svatopluka Karáska v klubu SSM 

v Přešticích (13. prosince 1975) dostali vysoké tresty, které jim byly po 

odvolacím soudu 3. září sníženy na polovinu, tedy na patnáct, devět a čtyři 

měsíce. Po třídenním soudu byly 23. září v Praze vyneseny další rozsudky 

podle paragrafu 202 trestního zákona - výtržnictví: Ivan Martin Jirous dostal 

osmnáct měsíců, Pavel Zajíček jeden rok, Svatopluk Karásek a Vratislav 

Brabenec ve vězení strávili po osmi měsících. 

Proces proti undergroundu měl velký ohlas mezi nekonformními českými 

intelektuály a významně přispěl ke vzniku Charty 77.28 Cesta Plastic People 

do podzemí tím byla dokončena. Po propuštění už o jiných než zcela 

konspirativních koncertech pro vybrané publikum nemohli ani uvažovat. 

Jejich jméno se ovšem rychle stalo známým pojmem doma i v zahraničí; 

27 
Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992, s. 114: 

„Plynuly dny, týdne, měsíce. Dost pravidelně jsem chodil k výslechům, který byly stále 
stejný a nikam to nespělo. Nosil jsem si tam pytel tabáku, pokuřoval a odpovídal na stejný 
otázky. Dlouho jsem zapíral, že jsem v Bojanovicích nebyl. Až jednou mi vyšetřovatel 
předložil výpověď Vráti Brabence, ve který stálo: Jediné problémy, které jsem kvůli 
kapele měl, byly problémy s manželkou, které vadilo, že se můj kolega M. Hlavsa 
vyjadřuje do mikrofonu sprostě. V Bojanovicích..." mám pokračovat? Tak jsem 
Bojanovice nakonec přiznal. Dál chtěli vědět, jestli jsem byl v Kostelci u Křížku. Mohutně 
jsem se zamyslel a říkám ne, určitě ne." 
„To je zajímavé, pane Hlavsa, to byla přece oslava vaší svatby!" A v tý polohumorný 
formě jsme pokračovali. Ale oni po mně moc nešli, jako kdyby nevěděli, jak to navlíknout, 
aby to vypadalo přesvědčivě." 

Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992, s. 127: 
O chartě: „To bylo tak. Já ji podepsal v jedný z těch prvních vln Sváťovi Karáskovi, ale on 
za mnou za pár dní přišel a řekl mi, že můj podpis nebyl přijat, protože mám ještě trestní 
stíhání. Byl to příliš velkej risk. Pro koho, jsem nepochopil. Mě to tenkrát naštvalo, takže 
jsem ji už nikdy nepodepsal." 
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publicita v oficiálním československém tisku se samozřejmě omezila na líčení 

Plastic People jako vulgárních chuligánů, hudebních analfabetů a psychicky 

narušených individuí. 

Rok 1977 bylo Paulu Wilsonovi zrušeno povolení k pobytu 
v 

v Československu. Plastic People se s ním 9. července rozloučili koncertem 

v domě manželů Princových v Rychnově, kde spolu zahráli osvědčené 

písničky od The Fugs a The Velvet Underground. Příležitostnou sestavu pro 

tento koncert vytvořili Milan Hlavsa, Josef Janíček, Jiří Kabeš, Pavel Zeman a 

kytarista Otakar Michl. Setkání ukončil policejní zásah, účastníci byli 

zadrženi a Jan Princ byl za pořádání koncertu odsouzen na tři měsíce 

nepodmíněně. 

3.23 Nové cesty The Plastic People OfThe Universe 

1. října 1977 proběhl na Hrádečku u Václava Havla Třetí festival druhé 

kultury29. Kromě hudebníků z undergroundové komunity (Umělá hmota 2, 

Svatopluk Karásek, The Hever and vazelína, Karel Soukup) na něm 

účinkovala i Marta Kubišová a donedávna veřejně koncertující folkaři 

Jaroslav Hutka a Vlastimil Třešňák. Plastic People předvedli dvě starší písně 

0Magické noci, Spofa blues) a rozsáhlou skladbu 100 bodů (dodatečné 

zhudebnění textu, který jim přisoudil britský časopis International Times). 

S Plastiky zde poprvé vystoupil bubeník Jan Brabec, Josef Janíček definitivně 

opustil kytaru a hrál již jen na klavifon, Jiří Kabeš zaměnil housle za violu. 

29 Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992, s. 145: 
„Festivalem na Hrádečku skončilo jedno období a začalo se psát období nové. Skončil čas 
bezstarostnosti, bláznovství, radosti, šílenejch nápadů. Začala doba, kdy se policejní saň 
vrhala na všechno, co bylo jen trochu normální, co se nehrbilo před jejím chřtánem. Doba, 
kdy se každém koncert stal něčím víc než koncertem. V období od roku sedmdesát osm do 
roku osmdesát sedm měli PP tři koncerty. V roce sedmdesát osm „Pašijové hry" na 
Hrádečku, v roce sedmdesát devět „Pocta Ladislavu Klímovi" na Nové Vísce, v roce 
osmdesát „Co znamená vést koně" v Kerharticích. Vydali čtyři desky. Nevím, jestli je to 
málo nebo hodně, je to všechno ještě příliš živý, než abych o tom mohl mluvit bez emocí." 
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23. října byl (po pouhých pětatřiceti dnech pobytu na svobodě) zatčen Ivan 

Jirous, jako záminka posloužil jeho proslov na vernisáži obrazů Jiřího Laciny. 

22. dubna 1978 měly na Hrádečku premiéru Pašijové hry velikonoční, 
první ze série tří rozměrných projektů s Brabencovými texty, zabírajícími 

vždy plochu celého alba. Bývalý student teologie Brabenec napsal text 

původně pro evangelický kostel v Horních Počernicích, pak se jej skupina 

rozhodla zhudebnit a nazkoušet. Sestava Plastic People se pro tento projekt 

rozrostla na deset členů, významné pěvecké role dostali Pavel Zajíček a 

Jaroslav Unger, na housle hrál Ladislav Leština, na kontrabas Ivan Bierhanz, 
30 • • 

na perkuse Jan Schneider. Studiová" nahrávka, pořízená v květnu (opět na 

Hrádečku), vyšla roku 1980 pod názvem Passion Play u kanadské firmy Boží 

mlýn, založené Paulem Wilsonem. Zároveň s Pašijemi natočili Plastic People 

Dopis Magorovi, dvacetiminutový hudební pozdrav uvězněnému Ivanu 

Jirousovi (po odvolacím soudu 5. května 1978 byl Ivan Martin Jirous 

odsouzen na osmnáct měsíců). 

Na rok 1978 připadlo sté výročí narození a padesáté výročí smrti filosofa a 

spisovatele Ladislava Klímy. Plastic People se tohoto krajně nekonformního 

tvůrce, který jim nutně musel být sympatický a na něhož se již roku 1973 

odvolávali instrumentální skladbou Jak bude po smrti, rozhodli připomenout 

koncertem; ten se ovšem podařilo realizovat až v říjnu 1979 v Nové Vísce u 

Chomutova. Pořad Jak bude po smrti navazoval na Pašije nejen způsobem 

provedení (jedno vystoupení a „studiová" nahrávka, tentokrát však nakonec 

nevydaná), ale i tvůrčí koncepcí: Milan Hlavsa složil k Brabencovým 

adaptacím Klímových textů rozsáhlé skladby (dvě zpívané a jednu 

instrumentální). Obsazení pro tento projekt bylo redukováno na základní 

pětici (Milan Hlavsa, Vratislav Brabenec, Josef Janíček, Jiří Kabeš, Jan 

Brabec). Roku 1979 Pavel Zajíček obnovil DG 307: na pořadech Dar stínům 

Garo 1979) a Pták utrženej ze řetězu (podzim 1979), provedených v Nové 

Vísce, se mimo jiné podíleli i Jan Brabec, Josef Janíček, Ladislav Leština a 

Ivan Bierhanzl. 

30 Perkuse: sestava bicích nástrojů 
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V období 1980-81 vzniklo třetí velké dílo autorského týmu Hlavsa-

Brabenec: album Co znamená vésti koně. Opět zde hrál houslista Ladislav 

Leština, nově přizvaným hudebníkem byl basklarinetista Josef Rossler. Přes 

návrat k písňové formě Plastic People pokračovali v zadumaně artistní linii, 

svým chmurným patosem a využíváním postupů církevní hudby se dosti 

vzdálili původním razantně rockovým východiskům. Zkrácenou „studiovou" 

nahrávku z Hrádečku (sedm skladeb z deseti) vydal roku 1983 Boží Mlýn pod 

titulem Leading Hor ses. Koncertní provedení 15. března 1981 v Kerharticích 

poblíž České Lípy pro Plastic People de facto znamenalo konec vystupování; 

poté, co Státní bezpečnost nechala podpálit dům, ve kterém se představení 

konalo, bylo jasné, že jde opravdu do tuhého. V listopadu 1981 byl v rámci 

zásahu proti vydavatelům samizdatového časopisu Vokno počtvrté uvězněn 

Ivan Martin Jirous, tentokrát na tři a půl roku. Vratislava Brabence StB pod 

hrubým nátlakem donutila podat žádost o vystěhování. 

3.24 Návrat k rocku 

Z projektu Souostroví Gulag, inspirovaného koncentráčnickou epopejí 

Alexandra Solženicyna, už zůstal jen fragment (tři instrumentálky, natočené 

v březnu 1982). Dva dny poté, co je Plastic People nahráli, odjel Vratislav 

Brabenec do Rakouska a v příštím roce se na čtrnáct let přestěhoval do 

Kanady. Skupina (baskytarista a zpěvák Milan Hlavsa, klávesista a zpěvák 

Josef Janíček, violista a zpěvák Jiří Kabeš, bubeník Jan Brabec, houslista 

Ladislav Leština) přibrala Petra Placáka a Václava Stádníka, hráče na klarinet, 

basklarinet a flétnu, a vytvořila album Hovězí porážka (dokončené v lednu 

1984), jímž se do jisté míry vrátila k přímočaře rockovému pojetí. Na 

následující desce Půlnoční myš (nahrané na jaře 1985 a v roce 1987 vydané 

britsko-holandskou firmou Freedonia pod názvem Midnight Mouse) soubor 

posílili ještě trombonista Vladimír Dědek a kytarista Jan Macháček. Ve 

srovnání s tíživě temnými skladbami z období 1977-84 je toto album 
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odlehčenější, obsahuje nepřehlédnutelnou dávkou humoru. Část textů pro 

Hovězí porážku a téměř všechny pro Půlnoční myš - tedy básně Ivana 

Wernische, Karla Hynka Máchy, Christiana Morgensterna a Milana 

Nápravníka - pro Plastic People vybral Václav Havel.31 

Poslední realizovanou nahrávkou souboru v době normalizace se začátkem 

roku 1986 stal instrumentální doprovod k vídeňskému uvedení Havlovy hry 

Pokoušení32; pro Plastic People netypickou scénickou hudbu natočili Milan 

Hlavsa, Josef Janíček, Jiří Kabeš, Jan Brabec, Ladislav Leština a nový 

violoncellista Tomáš Schilla. Jan Brabec s Ladislavem Leštinou, Vítem 

Bruknerem a Andreou Fandovskou vytvořili v létě 1985 seskupení Z jedné 

strany na druhou, v lednu 1986 natočili stejnojmennou kazetu, v únoru měli 

soukromý koncert v Praze-Lysolajích. Milan Hlavsa v roce 1987 začal (jako 

kytarista a občasný zpěvák) veřejně vystupovat se skupinou Garáž, pro kterou 

už od počátku osmdesátých let psal skladby a několikrát s ní také natáčel 

(nahrávky pak vyšly na deskách Best of Garáž a Vykopávky, ještě později na 

kompaktních discích Demo a Garáž No. 1). Plastic People v roce 1986 

přibrali zpěvačku Michaelu Pohankovou (od ledna 1989 Němcovou) a 

kytaristu Michala Schelingera (který hostoval už v jedné skladbě na Hovězí 
porážce). V únoru 1987 došlo k poslednímu pokusu uspořádat vystoupení: 

v Lucerně (v rámci předkola Rockfestu) a v Junior klubu Na Chmelnici, pod 

31 Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992, s. 146: 
„Václav, za kterým jsem čas od času přijel na Hrádeček, vybral pro kapelu pár textů pro 
„Hovězí porážku". Začali jsme zkoušet u Honzy Brabce, do kapely přišly nový tváře. 
V roce osmdesát čtyři jsme „Hovězí porážku" natočili a hned začali zkoušet „Půlnoční 
myš", pro kterou vybral texty zase Václav." 
32 Mejla Hlavsa-Jan Pele: bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992, s. 147-148: 
„Jednoho dne mi poslal Václav svoji novou hru „Pokoušení". Když jsem ji dočetl, začala 
mne ve dne v noci pronásledovat nutkavá myšlenka udělat k „Pokoušení" hudbu. Četl jsem 
„Pokoušení" podruhý, popátý, až nutkání dostalo konkrétní podobu. Nastínil jsem 
Václavovi svoji představu a s obavami očekával, jak se bude proslulej dramatik tvářit. 
Dostal jsem souhlas a okamžitě se začalo zkoušet. Posílil jsem smyčcovou sekci o svýho 
kámoše, bejvalýho hráče Bohemians, tehdy působícího „na penzi" v US Praha, cellistu 
Tomáše Schillu. Zkoušeli jsme pilně, Václav nás občas přišel zkontrolovat, protože 
premiéra ve Vídeňském Burgtheateru se blížila a zvukový pás musel být už na posledních 
zkouškách. Byla to dobrá práce. Pás jsme natočili u Honzy Brabce a kanálem odeslali. 
Nakonec z toho bylo použitejch jen několik minut, ale i z toho jsme měli dobrej pocit." 
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zkratkou PPU33 a v sestavě Milan Hlavsa, Josef Janíček, Jiří Kabeš, Jan 

Brabec, Michala Pohanková, Tomáš Schilla, Milan Schelinger, Ladislav 

Dědek. Zákazy přišly jen krátce před plánovaným vystoupením, dva koncerty 

PPU Na Chmelnici byly dokonce uvedeny na plakátech. V březnu 1988 se 

Plastic People rozešli.34 

33 
Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992, s. 153: 

„Za chvíli přišel hlavní pořadatel (samozřejmě to byl frajírek ze SSM) a dělal, že nás vidí 
prvně v životě. 
„Nějakej problém?" Řekl jsem mu, že nás pořadatel nechce pustit dovnitř. „A co jste zač?" 
zeptal se pokrytecky. Ukázal jsem mu papír, ale ani se na něj nepodíval. 
„Skupina PPU tu dnes nehraje." 
„Jakto? Tady jasně stojí, že se máme dostavit na zvukovou zkoušku." 
„Říkám vám, že tahle skupina tu dnes nehraje." 
„Můžete mi to dát písemně?" zeptal jsem se. 
Klepal se jak aspik a odpověděl: „Písemně nic nedostanete a okamžitě opusťte prostory 
Lucerny nebo budu nucen zavolat Bezpečnost!" 34Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992,s. 154: 
„Brabec navíc řekl, že nejen nebude hrát s jiným názvem nebo bez něj, ale už nikdy nechce 
mít nic společnýho s lidma jako jsou svazáci z Chmelnice, Martin Kubík atp. To mě 
naštvalo. Byl jsem přesvědčeném, že právě tyhle lidi pro nás chtěli něco udělat. Že to 
nevyšlo, není jejich vina. Cejtil jsem to jako velkou křivdu vůči nim. Brabcovi jsem řekl, 
že mě mrzí, jak během několika dní dokáže nenávidět věc, pro kterou byl nadšenej. Kábovi 
jsem oznámil, že když je to tak, s Plastikami končím a hrát nebudu." 
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3.25 Jiné projekty členů The Plastic People Of The Universe 

Milan Hlavsa, Josef Janíček, Jiří Kabeš, Michala Pohanková, Tomáš 

Schilla, kytarista Karel Jančák a bubeník Petr Kumandžas založili skupinu 

Půlnoc, která měla v repertoáru i skladby Podivná je podivná, Nikde nikdo a 

Dopis, připravené ještě pro Plastic People. Půlnoc koncertovala od 28. června 

1988, veřejně a bez větších problémů. Absolvovala dvě turné po klubech ve 

Spojených státech (jaro 1989, podzim 1990), 16. června 1990 vystoupila 

v Paříži na výstavě Andyho Warhola, kde po dvacetileté pauze zahráli i 

Velvet Underground. Vydala desky Půlnoc (1990), City OfHysteria (1991; 

natočená v USA pro firmu Arista) a Live In New York (1996; záznam 

vystoupení z dubna 1989). V červnu 1993 se Půlnoc rozpadla. V létě natočil 

Hlavsa s Pavlem Zajíčkem a Michaelou Němcovou pod obnoveným názvem 

DG 307 album Uměle ochuceno. Roku 1994 Hlavsa vytvořil s Dušanem a 

Janem Vozáryovými a zpěvačkou Jitkou Charvátovou skupinu Fiction, která 

zatím vydala alba Fiction (1994), Neerending Party (1995; přejaté skladby 

Velvet Underground) a Noc a den (1996). Hlavsa s Janem Vozárym vydali 

v září 1997 Magickou noc, sestavenou z coververzí třinácti písniček Plastic 

People. 

Josef Janíček hrál od roku 1994 tradiční keltskou hudbu ve skupině Celnic 

rej (roku 1995 vydala kazetu Rokliny Wales), v příštím roce změnila kapela 

název na Púca rua, v červnu 1997 měla poslední koncert. Jiří Kabeš je 

členem skupiny Echt! (roku 1997 jí vyšlo debutové album Hořký piti). Jan 

Brabec po rozchodu Plastic People zvolna připravoval Domácí kapelu; první 

vystoupení se konalo roku 1991, zatím vyšla alba Neděle (1992) a Jedné noci 

snil (1996). Na druhém z nich zpívala Michaela Němcová. Vratislav Brabenec 

natočil roku 1989 v Kanadě kazetu Mraky se vaří, 29. ledna 1989 se 

v newyorském klubu Kitchen spolu s Pavlem Zajíčkem, Edem Sandersem, 

Elliotem Sharpem, barum Lucasem a dalšími hudebníky zúčastnil benefičního 

koncertu pro Ivana Jirouse, popáté uvězněného v říjnu 1988 a propuštěného 
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až v listopadu 1989. Roku 1995 Vratislav Brabenec v Praze nahrál album 

Konec léta, na němž se podílel i Jan Brabec. 

3.26 Comeback The Plastic People Of The Universe 

Existence Půlnoci a její první americké turné na jaře 1989, kdy seji 

organizátoři koncertů občas snažili prohlašovat za Plastic People, některé 

členy dost podráždila. Roztrpčenost z rozchodu kapely se táhla několik let a 

zdála se být příliš silná na to, aby se dalo čekat znovuobnovení. V prosinci 

1992 však u firmy Globus International vyšla osmialbová kolekce nahrávek 

Plastic People a na dvou koncertech (v pražských klubech Roxy a Radost FX) 

se objevilo nejstarší obsazení skupiny: Milan Hlavsa, Michal Jernek, Jiří 
v 

Stevich, Pavel Zeman, Josef Janíček plus Jiří Kabeš, Jaroslav Vožniak a 

hostující bubeník René Starhon. Kompletní záznam vystoupení z Roxy (4. 

prosince 1992) byl v následujícím roce vydán na albu Bez ohňů je 
v 

underground. 10. ledna 1997 znovu vystoupila ve Španělském sále Pražského 

hradu na slavnostním večeru k dvacátému výročí Charty 77 i nejvýznamnější 

sestava (Milan Hlavsa, Josef Janíček, Jiří Kabeš, Vratislav Brabenec, Jan 

Brabec), která tak spolu stála na pódiu poprvé po šestnácti letech. 

V srpnu 1997 bylo zahájeno vydávání sebraných nahrávek souboru z let 

1969-1986 na deseti kompaktních discích. V září 1997 začali Plastic People, 

posíleni o kytaristu Josefa Karafiáta, zkoušet pro podzimní turné, na kterém 

vzniklo i koncertní album. 

Další koncertní šňůra se konala od 18. do 30. března 1998 a zahrnula 

Vídeň, Bratislavu, Žilinu, Lučenec, Trenčín, Košice, Študlov a Prahu 

(Akropolis). Pražský koncert 30. března navštívil i prezident Václav Havel. 

13. července proběhl další koncert v Akropoli, 18. července Plastic People 

s úspěchem vystoupili v newyorském klubu Krviny Plaza. Milan Hlavsa při 

příležitosti návštěvy Václava Havla ve Spojených státech hrál 17. září roku 

1998 v Bílém domě jako host na koncertě Lou Reeda (společně hráli Reedovi 
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skladby Sweet Jane a Dirty Bird). 29. a 30. září se konaly koncerty v Paláci 

Akropolis, v říjnu vystoupení v Písku. Milan Hlavsa na podzim natočil sólové 

album Šílenství. Sestavil je ze skladeb, které byly psány pro Plastic People, 

ale skupina je odmítla. Na přípravě alba se podíleli Dušan Vozáry (producent, 

syntezátory a samply), Josef Karafiát a Jan Pokorný (kytary) a Eva Turnová 

(zpěv). 

5. února 1999 hráli Plastic People na svatbě Svatopluka Karáska v kostele 

U Salvátora. 8. února vyšlo u firmy Globus Music Šílenství, zároveň proběhla 

koncertní premiéra tohoto alba (v úvodu Plastiků v Paláci Akropolis). Téhož 

dne se dostala do prodeje anglická verze Textů Plastic People (jako 

koprodukce vydavatelství Maťa a Globus Music, připravená pro nadcházející 

americké turné skupiny). 9. únoru hráli Plastici znovu v Akropolis, tentokrát 

na úvod koncertu představil Jan Brabec nové složení své Domácí kapely. Od 

23. února do 13. března trvalo turné Plastic People po Kanadě a Spojených 

státech. Mezi zastávky patřila města Boston, Montreal Toronto, Washington, 

New York, Minneapolis, Seattle, San Francisco, Los Angeles či San Diego. 

Po návratu z Ameriky od skupiny odešel Jan Brabec, aby se mohl plně 

věnovat Domácí kapele. 

Na jaře a v létě 1999 Hlavsa koncertoval s programem Šílenství {s 

kytaristou Josefem Karafiátem, baskytaristou Evou Turnovou a bubeníkem 

Ludvíkem Kandlem). Podzimní vystoupení Plastic People už se skupinou 

odehrál nový muž za bicími: Ludvík Kandl, bývalý člen Hudby Praha. Soubor 

v té době do repertoáru zařadil i pět skladeb ze Šílenství. Turné trvalo od 10. 

do 19. listopadu (Liberec, Pardubice, Huntířov, Wroclaw, dvakráte Bratislava, 
v 

Studlov). Poslední koncert Plastic People s Milanem Hlavsou se konal 5. 

prosince 1999 v Paláci Akropolis u příležitosti křtu sebraných spisů Václava 

Havla. Tentýž den hrála Domácí kapela na festivalu Alternativa v Divadle 

Archa; počátkem následujícího roku měla už jen dvě vystoupení a pak se 

rozešla. 
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3.27 The Plastic People Of The Universe bez Milana Hlavsy 

Následující roky 2000 a 2001 jsou ve znamení smutného odchodu 

hlavního skladatele skupiny Milana Hlavsy. 

Koncem dubna 2000 našli lékaři Hlavsovi zhoubný nádor na plicích. 

Květnový koncert Plastic People i termín nahrávání s pracovním názvem 

Návrat k obrazu byly zrušeny, 9. května Hlasu operovali. 10. června Plastic 

People zahráli čtyři písně na festivalu 10 let Globusu v Zadní Třebáni (Hlavsa 

nezpíval, jen hrál na baskytaru). 

Na podzim vyšel záznam jako součást dvojalba Underground v kostce. 
V říjnu se Hlavsův stav zhoršil, objevily se příznaky mozkového nádoru. 

Koncem října byly zrušeny všechny aktivity skupiny včetně již domluvených 

prosincových koncertů, ale byl dokončen film Jany Chytilové The Plastic 
People Of The Universe. 

2. ledna 2001 Milan Hlavsa zemřel. Poslední rozloučení se konalo 11. 

ledna v kostele Svatého Jakuba Staršího na Zbraslavi, zúčastnily se ho stovky 

lidí. 28. února měl v Divadle Archa premiéru film The Plastic People OfThe 
Universe. 6. a 7. března zahráli Plastic People poprvé bez Milana Hlavsy - na 

koncertu Když je dnes člověku 50, uspořádaném k Hlavsovým narozeninám. 

18. dubna vydal Globus 2CD kompilaci Milan Hlavsa - Než je dnes člověku 
50 - Poslední dekáda, obsahující z poloviny výběr Hlavsových nahrávek z let 

1988-1998; druhý disk je záznamem koncertu z 6. března (kromě PPU ještě 

Garage, Velvet Revival, DG 307). 

V dubnu a květnu Plastic People natočili album Líně s tebou spím. Koncert 

spojený se křtem desky se konal 6. června na pražském ostrově Štvanice. Na 

baskytaru hrála - stejně jako na obou březnových koncertech - Eva Turnová, 

na kontrabas Ivan Bierhanzl. Skupina pak hrála ve Studené, Svitavách, 

Prostředním Vydři, Kopřivnici a na festivalu v Českém Brodě. Pak Brabenec 

odjel znovu do Kanady. Podzimní koncerty začaly 13. října v Kolíně a 

skončily 15. prosince (Liberec). V den pražského koncertu (12. prosince 
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v Paláci Akropolis) byla vydána první úplná edice nej slavnějšího alba 

skupiny, Egon Bondyš happy Hearts Club Banned. 

Plastic People několikrát koncertovali v zahraničí - v dubnu 2002 hráli 

v Postupimi, Berlíně a Vídni, v červenci v Marseille (na festivalu Mimi), 

v listopadu v Drážďanech. V listopadu 2002 bylo dokončeno vydávání 

sebraných nahrávek skupiny. 

24. dubna 2004 v Divadle Archa se uskutečnil koncert Plastic People, kde 

společně s Agon Orchestra předvedli Pašijové hry velikonoční. 

Skupina koncertuje do dnešního dne v sestavě Vratislav Brabenec 

(saxofon, klarinet, zpěv), Josef Janíček (klávesy, zpěv), Jiří Kabeš (el. viola, 

zpěv), Ludvík Kandl (bicí, zpěv), Josef Karafiát (kytary, zpěv), Eva Turnová 

(baskytara, zpěv), Ivan Bierhanzl (kontrabas, baskytara). 
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IV. Hudební řeč The Plastic People Of The Universe 

V následující kapitole se zaměřím na tvorbu Plastic People po hudební 

stránce, podle vlastní interpretace se budu snažit vystihnout hlavní motivy, 

které jsou charakteristické pro hudební zpracování básní Plastic People. Budu 

postupovat chronologicky po jednotlivých albech skupiny, kde se budu 

věnovat podle vlastního uvážení těm písním, které považuji v kariéře Plastic 

People za zásadní. Tvorbu z devadesátých let a nového tisíciletí zpracovávat 

nebudu, neboť ji nepovažuji za dostatečně přínosnou - kapela těžila hlavně ze 

své minulosti a její vývoj se zabrzdil. Za nejdůležitější hudební motiv Plastic 

People považuji „magický" rytmus, který je udáván mystickým zpěvem 

Milana Hlavsy za doprovodu baskytary a ostatních nástrojů. 

Všechny nástroje mají svoji funkci ve skladbách, nic není ponecháno 

náhodě. Nad paralelními postupy dechových a smyčcových nástrojů mají 

dominantní zvuk klávesy, které společně s altsaxofonem tvoří improvizační 

složku kapely. Zvláštní postavení ve zvuku Plastic People má viola, jejíž 

zabarvení při poslechu tvoří právě onu mystickou atmosféru. Právě barva 

nástrojů odlišuje Plastic People od ostatních rockových skupin na celém 

světě. 

Velkou mírou se zaměřím na rozbor skladeb po stránce hudební a literárně 

teoretické. Budu brát zřetel na výběr jazykových prostředků, figury, verš, rým 

a samozřejmě rytmus, který je hybnou složkou interpretace hudbou. 

4.1 Muž bez uší, nahrávky z let 1969-72 

V začátcích kapela používala typické nástroje pro rockovou hudbu: 

baskytaru, kytaru, bicí, klarinet, saxofon a samozřejmě nesměl chybět zpěv. 

Plastic People hráli převážně převzaté skladby od kapel Velvet Underground, 
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The Fugs, The Doors, Franka Zappy aj. Později zde byla slyšet viola či 

housle, a to díky převzatým skladbám od Velvet Underground. 

Skupina sama sebe definovala jako kapelu s psychadelickým zvukem 

navazující na myšlenku Andyho Warhola, že umění nemá sloužit jakýmkoli 

komerčním účelům. Proto hraje v duchu amerických undergroundových 

kapel, snaží se napodobit jejich projev i pódiovým vystupováním. Oporou 

v tomto období jim byl Paul Wilson, rodilý Kanaďan, který zpíval čistou 

angličtinou. Mimo převzaté skladby Plastic People dokázali v tomto raném 

období vymyslet vlastní skladby, které vyšly na albu Muž bez uší. Autorem 

textů byl především Michal Jernek a Věra Jirousová, objevily se zde ale již 

převzaté básně Jiřího Koláře, fragment z povídky Život Gnorův od Alexandra 

Grina, básně anglického spisovatele Williama Blakea či dramatika Williama 

Shakespeara. Jedná se o skladby Muž bez uší, The Universe Symhony And 

Melody About Plastic Doktor, Modrý autobus, The Sun, Život Gnorův, The 

Song OfThe Fafejta Bird About Two Unearthly Worlds, The Unicom, The 

Fairy Queen, Never Seek To Tell Thy Love, The Tyger, Na sosnové větvi, Růže 

a mrtví. Skupina upřednostňovala angličtinu před česky zpívanými písněmi, 

jak se ale později ukázalo, písně Růže a mrtví a Muž bez uší se staly pro 

Plastic People stěžejním východiskem pro budoucí směřování. 

O pódiovém vystupování a výběru literatury pro hudební zpracování píše 

Jaroslav Riedel: 

„Do repertoáru se dostala skladba s českým textem. Zpíval ji Josef Janíček; 

hlavním zpěvákem však byl Paul Wilson, další Kolářovu báseň Růže a mrtví 

tedy podával on, i když jeho česká výslovnost skutečně měla do dokonalosti 

daleko. Oba Kolářovy texty jsou ze sbírky Limb a jiné básně, napsané v 

letech 1944-45. Od Williama Blakea Plastici zpracovali ještě The Tyger, 

jednu z nejčastěji zhudebňovaných básní světové literatury. Přinesl ji Paul 

Wilson, který ji s vlastní hudbou zpíval už v Kanadě. Hlavsa svou skladbu 

později několikrát přepracoval - už v sedmdesátých letech ji hrával v 
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překladu Jaroslava Skalického, novou verzi s českým textem v roce 1990 

natočila na své první album Půlnoc, anglické znění hrála Půlnoc s Pavlem 

Zajíčkem na americkém turné v roce 1989 (viz album Live In New York, 

vydané 1996) a později Fiction (na albu Noc a den, 1996). 

Ten úplně první Hlavsův Tygr měl - stejně jako Růže a mrtví - premiéru 

24. června 1972 ve Společenském domě ve Zruči nad Sázavou. Plastici tehdy 

opustili repertoár The Velvet Underground i The Fugs, zato rozšířili záběr o 

skladby Franka Zappy - vedle již osvědčené Trouble Every Day přibyly 

Peaches En Regalia a Take Your Clothes OffWhen You Dance. Zručský 

koncert měl negativní ohlas v místním tisku - dva příspěvky v závodním 

časopise ostře kritovaly skupinu i početné publikum, které za ní přijelo z 

Prahy i odjinud. Druhý článek nesl název Slušné vždy přivítáme a jeho autor 

Z. Hořt se rozhořčoval nad tím, že „náš Společenský dům byl dán k dispozici 

pochybným osobám, které nevkusně oblečeny a vulgárním jednáním kazí 

dobré jméno naší mládeže".35 

Pohoršení nebylo úplně bezdůvodné; publikum se skutečně chovalo 

poněkud divoce a jak dokládá Magorova promluva už šestnáct minut po 

začátku koncertu, někteří přítomní vzali Zappovu skladbu Svlékni se když 
v 

tancuješ až příliš doslova. (Častá Jirousova striptérská extempore 

v devadesátých letech teď ovšem dodávají jeho dávným slovům poněkud 

absurdní nádech). 

Písně jsou vystavěny na jednoduchém základu baskytary a bicích nástrojů, 

dominantní roli mají kytary. Jedná se o rockovou nahrávku, jež neměla dosud 
v 

v Československu obdoby, zvláště když musíme brát ohled na skutečnost, že 

kapely jako Velvet Underground a The Doors, jejichž vliv je zde jasně slyšet, 

byly veřejnosti tehdy skoro neznámé. Ozvláštňujícím dojmem působí housle, 

které dodávají písním lyrický podtext. 

3:1 Booklet alba Muž bez uší 
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Píseň The Universe Symphony And Melody About Plastic Doctor')Q jedna 

z nejdelších skladeb na albu Muž bez uší. Začátek písně a zároveň hlavní téma 

skladby je v rychlejším rockovém tempu, střídá se s refrénem, mezi oběma 

částmi je vložena pomalejší část, jež nastupuje opakovaně. Můžeme tvrdit, že 

se jedná o formu ronda prostého36. Mezi jednotlivými částmi jsou „fantazijní" 

vpády fragmentů písní jiných interpretů, tím skupina dává jasně najevo, kteří 

umělci na ně měli největší vliv: The Beatles, The Rolling Stones, Jimi 

Hendrix, The Kinks, Frank Zappa. Text písně úzce souvisí s přednesem 

skladby, střídá se zde angličtina s češtinou. V hlavním tématu se dozvídáme, 

jak „plastičtí" lidé si neváží přírody, ba celého vesmíru; na tomto světě lze 

přežít pouze skrze omamné látky. 

Tematika přírody, metafyzického přemýšlení o světě, polarita dne a noci 

jako něčeho tajemného a člověku málo pochopitelného se objevuje v anglicky 

zpívaných písních The Sun, The Song OfThe Fafejta Bird About Two 

Unearthy Worlds, The Fairy Queen, Never Seek To Tell Thy Love, The Tyger. 

Zvláštním motivem dvou prvních skladeb je Fafejta pták, jenž se objevuje 

v první písni od Michala Jerneka a zároveň i v následující, kterou napsala 

Věra Jirousová. V první básni Fafejta pták je zosobněním klidu a míru, je 

závislý na proměnlivosti dne, dobře ví, že západ slunce není opravdový, jedná 

se jen o zatmění slunce. Druhá píseň (v překladu Fafejtova píseň dvou 

nepozemských světů) je trochu odlišná, je více expresivněji zabarvená, 

objevují se zde až nihilistické motivy {...Fafejta pták je statečný 

bojovník/rudé hlavy se kutálejí z kopce dolů/z jejich jícnů vychází strašný 

zápach/skřípění zubů a hnojová jáma). 

Za nejdůležitější píseň považuji Růže a mrtví na slova Jiřího Koláře. Jak 

jsem již uvedl na začátku této kapitoly: tato píseň určovala budoucí směřování 

36Luděk Zenkl: ABC hudebních forem. Editio Praga: Praha 1984, s. 126: „rondo je 
vícedílná forma, v níž se hlavní myšlenka několikrát opakuje a její návraty se prokládají 
různými myšlenkami kontrastními. Při určování formového typu ronda a jeho druhů se 
vychází z obsahových hledisek a ze schématu formy. Forma ronda většinou splňuje tyto 
dvě podmínky: sestává nejméně ze tří různých myšlenek (A, B, C), přičemž hlavní z nich 
(A) se nejméně třikrát opakuje. Z těchto dvou znaků vyplývá nejjednodušší formové 
schéma ronda ABACA. Rondo se může skládat i z většího počtu dílů a různé druhy ronda 
se vyznačují svými specifickými rysy." 
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kapely do více expresivního vyjadřování nabývajícího větší gradaci, dravé 

výkřiky opakovaného verše hmyz v kůži, hmyz ve vlasech, hmyz v krvi se zdají 
jako nadpozemské, vztahují se k celému člověku. Duch celé básně k nám 
promlouvá daleko intenzivněji, než kdybychom ji jen četli. Disharmonické 
paralelní postupy vzbuzují v nás neklid, děs a odpor ke smrti, která je v celé 
písni všudypřítomná 
Chodba byla vysázena bílým, modrým, 
a černým mramorem, 
na každé dlaždici, 
stál v pozoru mrtvý 
a čekal, až vyrazí na slunci červeň!. 

Příroda se nechová mateřsky, mrtvý člověk je její pouhou součástí. 
Leč, kde má vzít slunce červeň, když v krvi hmyz, 
a v každém pramen, 
v řece, na zdi, v hrobě, 
mrtví stojí a slz 

Noci se dovolává jen tupý vítr? 

Závěr písně (jako skoro u každé na tomto albu) končí několikaminutovým 
jamováním souboru. 

Píseň Na sosnové větvi, kde autorem básně je opět Jiří Kolář, začíná 
tichým přednesem zpěváka za doprovodu basy a bicích, ale za neustálé 
gradace se skladba zrychluje. Každá strofa básně je oddělena zřetelným 
nástupem ostatních nástrojů, které začínají hrát společně a v rychlejším 
tempu. 

Gradaci skladby doplňuje obsah básně, plné apokalyptických halucinací, 

které popisují příchod Satana v podobě různých barev a mučivých scenérií. 

Na sosnové větvi táhne za sebou mrtvou, 
Černě oděnou ženu, blátem a listím. 
Ústa se šíleně usmívají do mlhy, 

Pokorně se vlní zkarbováné tělo 
Po kruté cestě. Vztekle s pláčem na kraji, On, 
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Zvíře po výprasku přes bolestivou tvář, 

Jeho hvězdou, ale jíž On... 

Purpuroví 

4.2 Egon Bondyš Happy Hearts Club Banned 

Jak jsem již jsem uvedl, v letech 1973-1975 se skupina začala radikálně 

proměňovat, protože do jejich řad přišel Vratislav Brabenec, jenž dodal 

kapele free jazzový zvuk a postupy atonality, do instrumentáře kapely přibyl 

jednoduchý elektronický nástroj theremin, na nějž hrál Jiří Kabeš. Se změnou 

zvuku souvisel bezpochyby i výběr poezie, která byla jiná než předtím. Plastic 

People začali zpracovávat poezii Egona Bondyho a natočili asi své 

nejzásadnější album Egon Bondy's Hearts Club Banned (název desky jasně 

odkazuje na slavnou nahrávku Beatles Sgt. Peppers Lonely Hearts Club 

Banned). Jsou zde básně ze sbírek Zápisky z počátků let sedmdesátých, Velká 

kniha, III. oddíl - Ožralá Praha, Sbírečka, Trhací kalendář, Malá kniha, Fur 

Bondy's unbekannte Geliebte aneb Nepřeberné bohatství, Pour Hélene la 

Belle - říkanky pro malé holky. Mimo tyto sbírky se zde objevila báseň od 

Kurta Vonneguta Jr. z knihy Jatka č. 5. 

Projev Plastic People se se změnou textů rovněž proměnil. Písně jsou více 

soudržné, kompozičně vyzrálé, ubylo improvizačních sól jednotlivých 

nástrojů, které byly někdy hrány spíše bez rozmyslu. Písně jsou kratší, ale 

svou expresivitou nesou větší výpověď pro recipienty. Zpracování básní 

Plastic People je jedinečné i v tom případě, že skupina nezasahovala do jejích 

struktur. Po textové stránce skupina nechala báseň takovou, jak ji autor napsal 

- nic svého nepřibírala ani neubírala. (Jiná interpretace byla až v jejich 

Vrcholném období, kdy Plastic People zpracovávali texty sami na téma díla 

Ladislava Klímy.) 
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Skupina Plastic People zprofesionalizovala své hráčské umění, o tom se 

můžeme přesvědčit díky svědectví Jiřího Černého37, člena odborné komise 

přehrávek amatérských souborů. Plastic People a DG 307 se rozhodli 

zúčastnit přehrávek v Janáčkově akademii na Malé Straně (16. května 1973). 

V odborné komisi seděli Milivoj Uzelac, šéfdirigent Hudebního divadla 

v Karlině, Petr Janda, skladatel, kytarista a vedoucí skupiny Olympic, dr. Jiří 

Tichota, pedagog na AMU a vedoucí Spirituál kvintetu, Milan Dvořák, 

klavírista a rozhlasový dramaturg aj. Názory členů komise na ohodnocení 

vyslechnuté skupiny se pohybovaly mezi I. a II. kvalifikační třídou, tj. mezi 

dvěma až čtyřmi sty korunami za koncert. Podstatnější je, že o technické 

úrovni skupiny nikdo nevyslovil pochybnosti. Milivoj Uzelac ocenil zejména 

experimentální charakter vlastních skladeb, v nichž se pracovalo s atonalitou. 

Petr Janda konstatoval, že to byla jediná skupina, během jejíhož vystoupení se 

komise mezi sebou nebavila, ale bedlivě poslouchala. Ředitel PKS (Jan 

Volský) vznesl námitky proti pesimistickému vyznění skladeb a údajně 

morbidnímu účinku, ale ani on a nikdo jiný tam nezpochybňoval skladatelské 

a hráčské schopnosti členů skupiny. Jiří Černý pak sám napsal o Plastic 

People a DG 307: „Skladby a interpretace skupin Plastic People ofThe 

Universe a DG 307 a jejich sólistů jsou velice osobitým, menšinovým žánrem 

Moderní, jazzem ovlivněné populární hudby. Tento žánr je vysloveně 

experimentální, z muzikologického hlediska zabírá prostor od atonality až po 

nejjednodušší rytmické vyjádření téměř kmenového charakteru. Navazuje na 

tradice meziválečné hudební avantgardy a na nové tradice tzv. undergroundu, 

tj. části anglosaské populární hudby, které vědomě stojí v protikladu 

k oficiální produkci tzv. hitů a jakýchkoli televizních, rozhlasových, 

divadelních a jiných programů pro spokojenou část kapitalistické konzumní 

společnosti." 
37 T . 

Jiří Černý: O hudbě, jakou hrají Plastic People ofThe Universe a DG 307, in „Hnědá 
kniha"; o procesech s českým undergroundem (viz 
http://.cibulka.com/vonn/nep/pro/pro.htm) 
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Plastic People zpracovávali nyní některé písně tak, že motivy a variace na 

téma se objevovaly a obměňovaly již dříve v samotných začátcích; to 
10 

potvrzuje i Jaroslav Riedel: 

„Hlavsa občas znovu použil některý svůj starší motiv: úvod skladby Okolo 

okna se poprvé objevil roku 1972 ve skladbě Na sosnové větvi (zařazena na 

CD Muž bez uší), v roce 1974 připutoval k písni Má milá je jako jabko (na 

CD Vožralej jak slíva), lnstrumentálka Jednou nohou v podstatě byla další z 

variací na téma, které se nejdříve objevilo v písni The Sun (1969), v jiných 

zpracováních pak ve skladbách Fuddle Duddle Kosh (1972, stejně jako The 

Sun na CD Muž bez uší) a Prasinec (1983, Hovězí porážka). Ústřední melodii 

písně Nikdo poprvé dokladuje nahrávka z října 1973; tehdy uváděla instru-

mentálku NF 811 (viz CD Vožralej jak slíva). Text Dvacet zase měl dvojí 

hudební zpracování. Premiérově jej Plastici hráli (jako Komu je dnes dvacet) 

7. října 1973 v Klukovicích (CD Vožralej jak slíva); definitivní podoba byla 

koncertně uvedena 31. ledna 1975 v Mokropsech)." 

Ve skladbě Dvacet se setkáváme s klasickým vyzrálým kompozičním 

uměním, které provázelo Plastic People po celou jejich kariéru. Skladba 

začíná rockovým paralelním nástupem všech nástrojů, kde přece jenom 

můžeme vycítit dominantní postavení dechových a smyčcových nástrojů na 

úkor kytar, a pokračuje beze změny v původním tempu až do konce. 

Výjimkou je zde saxofonové sólo po druhé strofě písně. 

Báseň Dvacet od Egona Bondyho je ironická, komická, ale svým obsahem 

značně pesimistická a společensky provokativní. 

Když je dnes člověku dvacet 

chce se mu hnusem zvracet 

Ale těm co je čtyřicet 

38 r-. 
Booklet CD Egon Bondys Heart Club Banned 
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je toho vy blít ještě více 

Jen ten komu je šedesát 

může se sklerózou klidně spát 

Hudební ztvárnění této básně odkazuje na to, že skupina si uvědomovala 

triviálnost a sémantičnost díla Egona Bondyho. Triviálnost hraničí až 

s komičností projevu celé skupiny. V několika verších básník vystihl dobovou 

atmosféru, kterou Plastic People dokázali přenést na pódium. Zpěv skladby 

má sestupnou kadenci v souladu s textem a za pomoci nástrojů, které se drží 

mollové tóniny a neopustí její první tetrachord, se drží unisono ve chmurné 

náladě od začátku až do konce. 

Báseň působí jako obyčejná rýmovaná skladba, nicméně dokáže vystihnout 

atmosféru doby do všech detailů. Stereotypnost životního stylu a minimální 

vyhlídky do budoucna, ať už se jedná o člověka v jakékoliv jeho životní 

etapě, to můžeme označit za hlavní smysl skladby. Rytmus básně -

sylabotónický verš daktylotrochejský - napomáhá přednesu básně tak, aby 

měla spíše sestupnou kadenci; přesouvá intonační centrum výpovědi, mění 

hlasovou výšku i sílu na začátku i na konci veršů, čímž zdůrazňuje odlišné 

větné členy. Zde je tím míněn hlavně důraz na poslední slova verše (dvacet, 

zvracet, čtyřicet, šedesát), který zapříčinil „utahanost" zpěvu při produkci 

kapely. 

Následující píseň Zácpa začíná nástupem dechových nástrojů v rychlejším 

tempu v rozloženém durovém akordu, pak se ale její tempo zklidní, zpěv a 

viola unisono rozvíjejí hlavní téma, i když viola je zde spíše zakomponována 

jako doprovodný nástroj, který dokresluje text písně. Po každé odzpívané 

sloce skladba pokračuje improvizací jednotlivých nástrojů, kde vedle 

klasických nástrojů Plastic People (kytara, baskytara, bicí, klávesy) zazní 

takové nástroje jako klavifon a altsaxofon. Text písně je ironický. 
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Ach zácpa mě souží a trýzní 

zácpa svou hroznou přízní 

V břiše nosím tvrdej kámen 

v měchýři mě pálí plamen 

Sřeva hnijou mi mám dojem 

Nebo se spekou tím hnojem 

Plyny vycházej mi ústy 

Někdy taky roztok hustý 

Ach jak mě souží a trýzní 

Zácpa svou hroznou přízní 

Báseň se zaměřuje na jedince, je provokativní, stojí proti společensky 

angažované poezii. Téma je malicherné a tím nabývá všelidský rozměr, kde 

nic není velkého, nic není krásného. Přitom je nutné všimnout si jazykových 

prostředků, které napomáhají komičnosti verše, jako například částice ach 

stojící na počátku verše vyjadřující postoj k danému problému nebo knižnost 

celého textu (trýzní, přízní, plamen, spekou) 

Ve skladbě Toxika má důležitou roli kytara, která hraje hlavní motiv ve 

středně rychlém tempu v rozpětí rozloženého sextakordu. Po chvíli se přidá 

recitace zpěvu společně se smyčcovými nástroji, nicméně kytara má hlavní 

slovo až do konce písně, dokresluje humorně laděnou atmosféru 

alkoholického opojení celé básně. 

Jsem obětí vázanosti 
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toxikomanické 

Mohlo by to býti k zlosti 

ale je to komické 

Piju pivo žeru prášky 

stejně sotva usnout smím 

Ráno prodám prázdný flašky 

Julie mi helfne s tím. 

Humorně ironizující pohled podtrhuje i výběr jazykových prostředků. 

První dva verše ztvárňující oficiální svět jsou napsány spisovnou (knižní) 

češtinou a jsou v ostrém kontrastu k následující výpovědi o osobních 

(intimních) prožitcích a pocitech, kde se využívá obecná čeština s vulgarismy 

a germanismy. Hodnotová orientace je vlastně opačná, příznakové je užití 

spisovného jazyka v souvislosti s něčím uměle vnucovaným, tím, co je 

člověku cizí a od čeho se chce distancovat. 

Předěl mezi oficiálním, veřejným, tím, co je pro jedince cizí na jedné 

straně a jeho intimními prožitky na straně druhé je podtržen i po formální 

stránce; zatímco první dva verše jsou z hlediska rytmického spíše 

daktylotrochejské, má poslední čtyřverší charakter říkadla založeného na 

Čistém trocheji (primitivnost podtrhuje i užití dvojslabičných slov). 

Píseň Okolo okna začíná tam, kde končí skladba Toxika. Zpěv se dá 

považovat opět za recitaci napodobující svým tempem řeč opilého člověka. 

Okolo okna hvězdy jdou 
a měsíc stojí nade mnou 
o. tvoje oči pitomé 
je vidět tmou 
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Vzduchem lítaj jepice 
v tom kalném svitu měsíce 
mě bolí břicho po víně 
i palice 

Hlavní hudební motiv se objeví po „přednesené" sloce básně u dechových 

a smyčcových nástrojů, které hrají tady po celou skladbu jakési „křoví", 

nacházejí v sobě nepoznané možnosti až zvukomalebné, kdy navozují 

atmosféru bolavé hlavy po vypití velkého množství alkoholu. Přednes (zpěv) 

básně má zde i jinou funkci, a to gradaci, která je zakotvena v říkankovité a 

tajuplné recitaci. Posluchač má být zvědavý, jak celý děj, který začal popisem 

prostředí jak z nějaké pohádky (zvlášť na nás působí hned začátek básně39), 

dopadne. 

Opět se zde setkáváme s kontrastem v užití jazykových prostředků, kde 

proti sobě stojí prvky obecné češtiny {pitomé, palice, lítaj) a knižní {okolo 

okna hvězdy jdou - personifikace, v tom kalném svitu měsíce - epiteton 

ornans). 

Triviálnost verše můžeme vidět na celé básni; objevuje se štěpný rým, 

dochází souzvuku kmenových částí slov (jdou, mnou, tmou, jepice,měsíce, 

Palice) a anakruzí v první sloce básně, kde je lehká doba na začátku verše, 

realizovaná většinou jednoslabičným slovem. 

Kontrastní se jeví první a druhá sloka. Lyrický popis tmavé noci je 

narušen v duhé primární bolestí člověka po vypití velkého množství alkoholu. 

Spofa blues vybočuje svým pojetím z celého alba. Skupina si vzpomněla 

na své začátky inspirované kapelami Rolling Stones a The Fugs a vytvořila 

skladbu v bluesovém tempu. 

Co to dá mému žaludku práce 

než usnu 

Amitrapin Thioridazin 

39 
Rytmická podobnost se začátkem balady Zlatý kolovrat od K.J.Erbena 
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Dormoven Meprobamat 
Nitrazepam Diazepam 
tři dvanáctky a tři rumy... 

Motiv opilosti a spánku se nejvíce objevuje ve sborové recitaci 
závěrečných čtyř veršů. 

Humorně laděná píseň Francovka se nese v jednoduchém rytmu a v jedné 
melodii, kterou hrají všechny nástroje společně i se zpěvem. Jedná se o 
nejjednodušší, ale zároveň charismatickou skladbu Plastic People. 

Koupil jsem si francovku 
dal jsem za ni 30 korun 
teď ji vozkusím 
jestli je lepší než rum 

Půl procenta mentolu 
srkám nahoru dolu 
sedmdesát procent lihu 
skládá na mě svoji tíhu 

Koupil jsem si francovku 
je lacinější než rum 
už mi tím pitím 
měkne rozum 

Vtipnost verše způsobuje hlavně rytmus, jenž je daktylotrochejský, a 

štěpný rým {rum, mentolu, dolu, lihu, tíhu). Opakování prvního verše 
v poslední sloce zde působí na posluchače jako refrén, nicméně primitivnost a 

smysl básně podtrhuje kontrast mezi některými částmi básně, kdy se užívá 

někdy čistý trochej a daktyl {Půl procenta mentolu/ srkám nahoru dolu). 
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Vedle Francovky je zde podobně laděná píseň Ranní ptáče. Jednoduchá 
melodie kytary, baskytary, houslí napodobujících chůzi ptáka je vtipně 
podaná a dokresluje celou báseň. 

Ranní ptáče 
dál doskáče 
Nakopnu ho 
až zapláče 

Čtyřverší je trochejské, přízvuk je zpravidla na první a třetí slabice. Totéž 
můžeme slyšet i při poslechu Plastic People, kteří až školácky interpretují tuto 
báseň a dodávají ji svůj osobitý humor. 

Opět lze hovořit o jakémsi protestu proti společnosti, který je podtržený 
tím, že se odmítají „obecně platné" pravdy. 

Dodnes klasická koncertní píseň Plastic People Podivuhodný mandarín 
opírající se o sexuální motiv (stejnojmenná báseň Egona Bondyho), je po 

hudební stránce nejkomplikovanější skladbou na tomto albu. Celou recitaci 

básně doplňuje jednoduchá basová linka s houslovou prodlevou, poté se zde 

stává dominantním improvizačním nástrojem klavifon, který stupňovitě 

klesající melodií tvoří hlavní motiv skladby. 

Po celý život budeš roztahovat klín 
aby v něj vešel Podivuhodný mandarín 

Budeš svůj šat šít z marností a z vin 
hledat budeš kde je Podivuhodný mandarín 

A hlavě hukot krve a v očích noční stín 

toužit jen budeš aby přišel Podivuhodný mandarín 

Mnohokrát si budeš chtít pustit plyn 
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že zas to nebyl Podivuhodný mandarín 

Až vyčerpáš se ve čtyřicítce a budeš celá hin 

Poznáš že život je jen boží mlýn40 

Komplikovanost hudebního ztvárnění souvisí se stavbou celé básně. 

Jednoduchý sylabotónický verš trochejský je doplněn o anakruzi a tím báseň 

nabývá nenápadné složitosti. Recitace (zpěv) je zde začleněna do rytmu celé 

hudební skladby, verš je rozdělený přesně na dvě poloviny a zpívaný 

s klesavou intonací - Po celý život budeš/ roztahovat klín; aby v něj vešel/ 

Podivuhodný mandarín - výjimkou je třetí sloka, kde je daktylotrochej a 

zpěvák je nucen si verš rozdělit na tři části - A v hlavě hukot krve/ a v očích/ 

noční stín//toužit jen budeš/ aby přišel/ Podivuhodný mandarín - díky tomu se 

přízvuk dostane na poslední dvě slova, dochází k vzestupné intonaci, která 

pokračuje i v ostatních dvou slokách v trochejském rytmu (přízvuk na plyn, 

mandarín, hin, mlýn). Gradace básně je posílena i výběrem lexika: očekávání 

i zklamání se vyjadřuje zejména výběrem sloves: aby vešel, hledat budeš, 

toužit (jen) budeš, (že zas to) nebyl. Trpké poznání o nicotnosti některého úsilí 

je vyjádřena posledním veršem. 

Goticky laděná skladba Nikdo s provokativním textem na soudobou 

společnost se opírá o basovou linku v rozpětí kvintakordu, která navozuje 

společně s recitací básně bezútěšnou tíseň života. 

Nikdo nikdo nikdo 

nikdy nikde nikam 

se nedostal 

Snad já? 

40 
Slovní spojení boží mlýn/boží mlýny se vyskytuje jako neodvratný (byť i opožděný) trest 

za zlé činy. Srov. např. Slovník české frazeologie a idiomatiky (Výrazy neslovesné). 
Academia, Praha 1988, s. 180 
Kontrastně se jeví píseň Bič boží, která se objevila v seriálu 30 případů majora Zemana 
Jako paralela se skupinou Plastic People 
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takový vůl 

přece jen nejsem 

Obě sloky jsou odzpívány podobně, nicméně s malým rozdílem. První 

sloka dodržuje rytmus daný trochejem, sestupná kadence je dána právě 

dvoudobostí, již můžeme slyšet i v hudbě (dvoučtvrteění rytmus). Druhá 

sloka má vzestupnou intonaci, ale hudebně i přednesově je podobná. 

Skladba Já a Mike]e zpracována podobně jako píseň Ranní ptáče, způsob 

provedení skladby je podobný. Za asistence všech nástrojů kapely je zde 

důležité vyznění smyslu básně pomocí drsné recitace. 

Já a Mike facháme v jámě. 

Do prdele, to se máme. 

Jednou tejdněprachy berem 

na fachu pak dva dny šerem. 

Každý verš je oddělený komickou zvukovou mezihrou, zpěv je opět 

v rytmu dvoučtvrteěním a odpovídá dvoudobosti trocheje. Báseň patří zase 

ke skladbám říkankovitého typu. Svět individua, protiklad k vyžadované 

společenské angažovanosti, tak bychom mohli shrnout smysl básně. Tomu 

všemu odpovídá opět výběr jazykových prostředků, jako například obecná 

čeština (tejdně), užití germanismů a vulgarismů (prdele, facháme, šerem). 

Jó - to se ti to spí ]Q pravděpodobně nej melodičtější píseň na celém albu. 

Začíná jednoduchou bluesovou vyhrávkou kláves a pokračuje bez účasti 

jiných nástrojů sborovým zpěvem skladby. Opakování verše (Jó jó - to se ti 
spi) na začátku každé sloky vede k tomu, že se tady jedná o písňovou formu. 

Skladba Magické noci se stala další písní, kterou kapela často zařazuje do 

svého koncertního repertoáru. Tuto skladbu hrála i pozdější kapela Půlnoc, jež 

vznikla na základě rozpadu Plastic People na konci osmdesátých let minulého 

století. Píseň si v sobě dodnes uchovala v sobě velkou sílu, je založená na 
rytmu basové linky, improvizačním nástrojem se tady stávají housle. Velkou 
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roli hraje zpěv, který opět můžeme nazvat spíše recitací podporovanou právě 

hudebním rytmem. 

Magické noci počal čas 
Kocha snad z toho vezme ďas 
Magické noci počal čas 

My žijeme v Praze to je tam 

Kde se jednou zjeví Duch sám 

My žijeme v Praze to je tam 

Provedení písně se přibližuje ke stejné interpretaci jako ve skladbě 

Podivuhodný mandarín. Recitace je založená na hudbě, přednes verše první 

sloky je rozdělený na dvě poloviny {Magické noci/počal čas; Kocha snad/ 

z toho vezme ďas). Důležitá cézura a přízvuk na první době ve druhé polovině 

každého verše {to, Duch), který podtrhuje smysl básně. 

Na albu se mimo básně Egona Bondyho objevila i skladba Apokalytickej 

pták napsané na text Pavla Zajíčka, hlavního představitele DG 307. 

Symbolický text se opírá o komplikovaný hudební doprovod, kde paralelní 

nástupy nástrojů (klávesy, housle, baskytara) jsou opřeny o improvizaci 

altsaxofonu. Zajímavé zpestření skladby ve fantazijní improvizaci je vlastní 

citace instrumentální skladby Jednou nohou. Jedná se o jednu z 

nejkomplikovanější písní v historii Plastic People. 

Do období 1973-75 spadají i skladby Píseň brance a Eliášův oheň na 

básně Františka Pánka, které jsou ze sbírky Uprdele. Texty jsou rámcově 

podobné básním Egona Bondyho, dalo by se říct, že mají spíše triviálnější 

charakter. Mají až rockový nádech, využívají vulgarismy, zpěv se dá nazvat 

spíše řvaním, který je v kontrastu s houslovým doprovodem. Jiná verze 

skladby Píseň brance se objevila na koncertním albu Vožralej jak slíva, kde je 

slyšet více nástrojů využívajících disharmonické postupy v rámci basové 
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linky a prodlevy u houslí. Začátek a konec písně je záměrně stejný, vystihuje 

bezvýchodnost situace, v které se člověk ocitl. 

Proč bych chodil na vojnu 
velmi bych se divil 
do prdele 
do horoucích 
do horoucích kdyby pekel 
nestačil mi civil! 

Báseň je v trocheji, zpěv klade důraz na první slabiku slova. Záměrné 

opakování slov (horoucích) a výběr jazykových prostředků - vulgarismů 

(prdele) - napomáhá gradaci skladby. 

Skladba Eliášův oheň 41 se po textové stránce přibližuje více k Bondyho 

básním. Opět ji můžeme slyšet na albu Vožralej jak slíva. Jedná se ze začátku 

o rychlou skladbu, později se píseň ustálí na podobném pomalém modelu, 

který je pro Plastic People typický: pomalá basová linka má společně se 

zpěvem dominantní funkci, jsou ve vzájemném kontrastu. 

Zdál se mně včera děsnej sen 

že ze všech hospod byl jsem vyhozen 

vyhozen k ránu pro věc svatou 

41 
Kol. autorů: Slovník biblické teologie. Velehrad : Řím 1991, s. 102: 

Eliáš plane horlivostí pro Boha a pro utlačované. - „Velice jsem horlil pro Hospodina, 
Boha zástupů" (19,10); takové horlivosti bylo proti mocným tehdejší doby opravdu 
zapotřebí. Jejich samolibost po dosažených vítězstvích na válečném poli, v prosperujících 
městech a nádherném sídelním hlavním městě, je svedla na scestí pyšného nacionalismu 
(16, 23-24). Achabova pohanská manželka Jezabel osnuje v samém královském paláci („ze 
slonoviny": 22,39) rouhačské plány a udržuje v Baalově chrámu stovky falešných proroků, 
jejichž úkolem je šířit modloslužebnu! Eliáš se proti nim postaví a s pomocí Hospodinovou 
je na hoře Karmelu uvádí do hanby (1 Král 18). Pokaždé, když jde o obranu Božích práv, 
vystupuje na kolbiště svými ostrými výpady (2 Král 1). Nejde jen o pravou bohoslužbu, ale 
také o spravedlnost a osud chudých: Eliáš ostře napomenul Achaba, vraha nevinného 
Nabota, takže se Achab zalekl a nakonec činil pokání (1 král 21). Tak kontrastní postava se 
zasloužila zvěčnění v Písmě svatém: „Tehdy povstal prorok Eliáš jako oheň a jeho slovo 
Plálo jako pochodeň" (Sir 48,1). 

56 



pro láhev rumu započatou 

Zdál se mně zkrátka děsnej sen 
že jsem byl odevšad vyhozen 
vyhozen pro věc svatou 
pro lásku Boží započatou 

Zpěv se snaží přiblížit opět k rytmickému provedení básně, kde je 

daktylotrochej, nicméně hudební interpretace se odlišuje tím, že důraz je 

kladen na poslední slabiky verše se vzestupnou intonací (vyhoZEN, svaTOU, 
započaTOU). Mezi oběma slokami je výrazný paralelismus, kdy k zesílení 

gradace a kontrastu slouží obměna výrazových prostředků stojících 

v podobných pozicích: ze všech hospod - odevšad, pro láhev rumu -pro 
lásku Boží. 

Na albu Vožralej jak slíva je možno slyšet písně Prší, prší a humornou 

skladbu Traktory. Prší, prší je píseň kompozičně vyzrálá, klávesy mají až 

zvukomalebnou funkci, kdy napodobují déšť, větší prostor zde dostává kytara 

se svým psychadelickým zvukem používající páku. Tím rozlaďuje celý akord, 

který hraje po celou délku skladby, zpěv má melancholickou náladu, změní se 

jen u verše Po nebi jde hrozný tvor/je to lepra nebo mor?/ vlci jdou z hor, kdy 

tento verš má spíše funkci refrénu, neboť se objevuje v průběhu skladby ještě 

jednou. V rámci tvorby Plastic People spadá tato skladba spíše do tvorby písní 

rockových, jež můžeme slyšet na albu Hovězí porážka. 

Traktory začínají hrou na theremin napodobující motor tohoto stroje, píseň 

pak pokračuje dál zpěvem táhlým, parodujícím celý smysl básně. Po hudební 

stránce provedení skladby nepřináší nic nového, zajímavostí je zde právě 

využití thereminu. 

Jezdím na traktoru 

jezdím nahoru a dolů 
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Jezdím na něm druhý den 
kdepak budu za týden 

Já mám ráda traktory 
u tej naší obory 
A ty kluci ze stanice 
ty jsou rovný jak svíce 

Smysl básně je jasně protirežimní, s dávkou humoru se tu zesměšňuje 

traktor jako stroj, který byl po celou dobu komunistického zřízení v oblibě. 

Zároveň si skladba utahuje z celého povolání traktoristy sexuální narážkou. Je 

to aluze na lidové a zlidověné písně hrané nejčastěji dechovkami. 

Báseň je vystavěna na protikladu výběru jazykových prostředků. Na jedné 

straně se užívají prvky nářeční (tej), na druhou stranu knižní čeština, která 

skladbě dominuje. 

Komičnosti napomáhá to, jak jsou slova uspořádána beze změny svého 

významu, např. opakování slov na začátku verše - anafora - (jezdím, ty) a 

také to, že jsou uspořádány ve štěpný rým. 

Album Egon Bondy's Happy Hearts Club Bannedje v celé diskografii 

Plastic People OfThe Universe nej zásadnější, určilo, jakým směrem se kapela 

bude ubírat v budoucnosti. 

Projev Plastic People staví především na kontrastu. Skupina si vybírala 

témata se zaměřením na základní lidské prožitky - pití, sex, spánek - což bylo 

v ostrém rozporu se společenskou angažovaností, kterou vyžadovala 

komunistická moc. 

Kontrast se projevuje i výběrem jazykových prostředků - živočišnosti a 

individualitě je vlastní nespisovné vyjadřování, ale oficiálnost se jazykově 

ztvárňuje spisovným - (až knižním) jazykem. Kontrast tvoří i hudba; jako 

celek stojí proti oficiálnímu proudu. Využívají se i nástroje neobvyklé 

(housle, viola, theremin), stojící v protikladu k nástrojům jinak příznakovým 
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pro rockovou sféru. Dochází i ke kontrastu mezi hudebním doprovodem a 
zpěvem, který vyjadřuje obsah básně. 

4.3 Pašijové hry velikonoční 

Skupina dosáhla jednoho svého vrcholu v hudebním zpracování básní, 

které se tematicky dotýkaly primárních lidských prožitků. Nyní změnila svůj 

styl komponování, zvážněla a obrátila se na duchovní sféru stojící 

v protikladu k oficiální ideologii. 

Pašijové hry velikonoční začaly vznikat na podzim 1977. Všichni členové 

Plastic People už měli pobyt ve vazbě nebo výkon trestu za sebou, jen Ivan 

Martin Jirous byl 23. října (pouhých pětatřicet dní po propuštění) opět 

uvězněn. V rámci Třetího festivalu druhé kultury na chalupě Václava Havla 

na Hrádečku (1. října 1977) skupina mimo jiné odehrála dlouhou kompozici 

100 bodů, ta však měla v jejím repertoáru jen okrajovou roli. Šlo nicméně o 

jedinou novou skladbu vzniklou od konce roku 1975. Když Vratislav 

Brabenec přišel s tím, že dokončil libreto Pašijových her, skupina se rychle 

rozhodla pro jeho zhudebnění. Bývalý student teologie Brabenec napsal text 

původně pro čtení v evangelickém kostele v Horních Počernicích. 

Hudební stránka Pašijových her velikonočních byla pro Milana Hlavsu 

velkou výzvou - dosud skládal téměř výhradně krátké rockové písně. Plastic 

People sice jeden větší hudební celek hráli už roku 1969 (The Universe 

Symphony And Melody About Plastic Doctor), ale tam šlo jen o prosté spojení 

postupně vzniklých motivů a jejich prokládání refrénem. Pašijové hry jsou 

daleko propracovanější a komplexnější, u jejich vzniku ovšem nestála idea 

stvořit náročné artificiální dílo, ale spíš myšlenka oživení lidových tradic 

pašijových her. Milan Hlavsa sice znal a měl rád třeba Pašije sv. Lukáše od 

Krzysztofa Pendereckého, víc však tehdy poslouchal „gotické" nahrávky 
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zpěvačky Nico, doprovázející se na harmonium. V samotných počátcích 

zkoušení v pražském bytě Josefa Janíčka (asi listopad 1977) ostatně 

harmonium také svou roli hrálo. Ze zkoušek se dochovaly pracovní nahrávky 

skladeb Nebo Jití jest Hospodinovo a Zhřešil jsem. Druhá z nich je pouze 

hrubou skicou, demonahrávka Nebo Jití jest Hospodinovo však má specifický 

půvab a vyjde později jako součást kompaktního disku číslo 4 - Ach to státu 

hanobení. Dokončeny a nazkoušeny byly Pašije během zimy u Pavla a Jiřiny 

Zemanových v Brandýse nad Orlicí.42 

Samotný text neútočí na ustanovené zřízení v Československu, ale svým 

celkovým vyzněním o lidském utrpení, v naději na lepší život a v neposlední 

řadě samotnou pódiovou prezentací je jasnou provokací. 

Pašijové hry velikonoční je dílo na svou dobu revoluční. Jedná se vlastně o 
v 

první rockovou operu na území bývalého Československa. Po formální 

stránce splňují pašije vše, co se od vážné hudby očekává. V ABC hudebních 

forem (Editio Praga, Praha 1999) od Luďka Zenkla je o formě „pašije" 

napsáno přibližně toto: „Zvláštním druhem oratoria jsou pašije, psané podle 

zpráv evangelistů (sv Matouše, Marka, Lukáše a Jana) o umučení Krista a 

prováděné o Velikonocích v ustáleném pořádku již od 9. století a ve formě 

oratoria komponované od 16. století." (s.204). 

Mluvíme-li o pašijích, je nutné vysvětlit, co je to oratorium: „Oratorium je 

v tradičním slova smyslu rozsáhlá, často celovečerní, cyklická skladba pro 

sbor, sólisty, orchestr a vypravěče, sestavená ze samostatných orchestrálních a 

sborových částí, z recitativů, árií a ze spojovacího celku. Mívá především 

epický ráz; děj oratoria obvykle vypravuje recitátor, zvaný kdysi těsto nebo 

historicus. Oratorium bylo původně duchovní skladbou na biblické náměty, 

prováděnou koncertně nebo i scénicky v chrámech (odtud patrně pochází i 

jeho název, lat. oratorium - modlitebna). Navazovalo na středověké duchovní 

hry, od 17. století postupně využívá různých vzorů opery. Světské oratorium 
39 

Booklet Pašijové hry velikonoční, předmluvu napsal Jaroslav Riedel 
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mívá náměty historické a mytologické. Může se provádět scénicky, ale 

převaha velkých partií sborových, epické založení a nedostatečný dramatický 

spád děje působí staticky "(L. Zenkl, tamtéž, s. 204) 

Plastic People zpracovali své Pašijové hry velikonoční po svém, při tom se 

výrazně neodchýlili od hudební formy známé z vážné hudby. Vedle 

oblíbených nástrojů (baskytara, bicí, viola, klavifon, altsaxon) se objevily i 

takové nástroje, jako např. sopránsaxofon, či kladivo, které dodaly skupině 

variabilnější zvuk. Významnou úlohu zde hraje zpěv a sbor, který je sestaven 

ze všech hudebníků a má až mystickou funkci; komentuje děj, je hybnou 

složkou celého díla. 

Pašijové hry velikonoční se dají rozdělit na dvě části, kde písně Nebo Jiti 

jest Hospodinovo a Otče se drží spíše v rockovém duchu, a ostatní Exodus 12, 

Kázání na hoře, Nepotřebujeme krále, Číst jsem od krve, Zhřešil jsem, 

Trojjedinná, Noc temná jsou skladby, kde převažují prvky vážné hudby. Dílo 

je vystavěno na textech, které celé hudbě dominují. 

V části Exodus 12 převažuje recitační složka nad zpěvem. Recitátor nás 

uvádí do děje a hudby, o níž nebude pochyby, že bude pesimistická a 

dramatická. Za pomoci bicích a sboru se v tichu ozývají slova tento měsíc 

počátek měsíců vám bude; první vám bude mezi měsíci ročními, text pak 

pokračuje dál, kde se objevují motivy prostoty (Byl-li by pak dům tak malý, že 

by beránka býti nemohl), chmury, krve (A vezouce krve, pomaží obou veřejí a 

nade dveřmi u domů, kteréhož z ovcí aneb z koz vezmete). 

Nebo Jiti jest Hospodinovo bylo nahráno již dříve na albu Ach to státu 

hanobení. Převažují rockové motivy; vedle recitačního zpěvu má zde 

dominantní úlohu sbor, jenž zpívá refrén, čímž se skladba dostává až do 

písňové formy. Dominantní úlohu má recitativ, který nás uvádí do děje; je 

založený na deklamaci slova, na barvě hlasu, na správné artikulaci, obecně 

řečeno na přednesu, jenž je úzce spjatý s rytmem. 
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Podobná píseň Otče má rockový zvuk; bicí zde udávají jasný rytmus 

společně se zpěvem, který začíná slovy Otče otče proč jsi mne opustil? 

Můžeme říct, že se jedná o vroucí modlitbu umocněnou o hudební projev. 

Sbor má tady opět funkci refrénu zpívajícího Eli Eli lama zabachtani (Bože, 

bože proč jsi mě opustil), nástroje opakují stejný hudební motiv po každé 

sloce a jiný při refrénu. Svou jednoduchostí skladba vystihuje vrchol celého 

díla, kde se popisuje ukřižování Ježíše Krista. Konec písně uzavírá sólo na 

altsaxofon, napodobující svým zvukem staré hudební dechové nástroje. 

Po textové stránce se liší poslední píseň Noc temná, jejímž autorem je 

Pavel Zajíček. Úvod skladby začíná hned improvizací dechových a 

klávesových nástrojů, signalizujících, že to nejhorší má teprve přijít; a to 

náznak apokalypsy, prázdný hrob, ale i naděje v posmrtný život. Na hudbu 

ztrácející se do ztracena navazuje recitace textu, který se zde jeví jako 

kusovité apokalyptické vize (strach země před výbuchy srdce-stíny na 

mozcích-bezmocnýpřibitý ruce-zraj ohnivěj vzduchu...místo návratů/místo 

masek všech/místo smrti..). 

Kázání na hoře je založeno na responsoriálním zpěvu, kdy sbor se ptá a 

zároveň útočí na Spasitele (Jsi-li syn boží/sestup z kříže... Ukřižovat/hoden 

jest smrti/ ukřižovat). Odpověď recitátora je odpuštění a naděje pro hříšníky, 

že jim bude odpuštěno (Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro 

spravedlnost/ nebo jejich království jest nebeské). Zpěv i sbor jsou 

podkresleny klávesami a činely, které dodávají skladbě melancholický 

charakter. 

Nepotřebujeme krále po obsahové stránce navazuje na předešlou píseň 

Kázání na hoře. Ježíš Kristus je osočován ze svých skutků, fanatický hlas se 

dožaduje jen toho jediného: ukřižování. Po hudební stránce lze skladbu 

zařadit do písňové formy; jedná se jedná spíše o jakousi mezivětu. Důležitý je 

opět recitátor, jehož hlas je podkreslován trylkem altsaxofonu, bicími a 

baskytarou. 
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Píseň Cist jsem od krve je nejkratší skladbou na tomto albu. Můžeme 

tvrdit, že se jedná o žalm, který je založený na sborovém zvolání Krev jeho na 

nás/ a naše dítky, jenž svou intenzitou přerušuje recitaci Číst jsem od krve 

spravedlivého tohoto/ Vy vizte. Sbor zastupuje lid, recitace mluví za Ježíše 

Krista. Celý text je zpíván dvakrát, v církevní tónině. 

Jako zpověď působí píseň Zhřešil jsem, kde hlavní postavou je Jidáš 

Iškariotský. Recitace je doplněna o jednoduché rytmické bicí, které určují 

metrům jak zpěvu, tak i ostatním doprovodným strunným nástrojům hrajícím 

prodlevy pod recitací. Skladba je založena na gradaci, vrcholu dosahuje na 

konci ve verších kdo je ta skála/ kde stane církev svatá/ kdo z vás je Jidáš/ a 

kdo Pilát/ a koho ukřižovat/ kdo je ta skála kde stane církev svatá, kde se 

ukazuje, že vina není jen na Jidáši, ale na celém lidstvu. Poslední dvoj verši je 

opakované a nejvíce vygradované nástroji a recitací. 

Skladba Trojjediná je parafrází písně Nepotřebujeme krále, jedná se opět 

o stejný text, který je ale doplněn o vpády různých jiných sólistů, jež dodávají 

skladbě větší intenzitu a tragiku, dokreslují atmosféru samotného ukřižování 

hlasitými zvoláními Jsi-li syn boží/ sestup z kříže či Ukřižovat!. Celá píseň se 

nese v rychlejším tempu a větší dynamice. 

Stará nahrávka obsahuje řadu intonačních nepřesností (jako skoro většina 

nahrávek), zato i po letech fascinuje svou temnou syrovostí, divokou energií a 

zarputilou odhodlaností. Některé věci zůstanou zcela jistě neopakovatelné, 

tím spíš po tak dlouhé době a ve změněné atmosféře. Co však zůstává, je síla 

skladby samotné, Pašijové hry velikonoční nepochybně patří k vrcholům 

skupiny Plastic People Of The Universe. 

63 



4.4 Jak bude po smrti 

Skupina pokračovala od vydání Pašijích velikonočních ve velkých 

epických projektech, kde písně dosahovaly délky deset až dvacet minut, jen 

obsazení skupiny bylo střídmější oproti dřívějšku. Nahrávka tohoto alba byla 

pořízena ve složení Milan Hlavsa (baskytara, zpěv), Vratislav Brabenec 

(saxofon, šalmaj, zpěv), Josef Janíček (klavifon, zpěv), Jiří Kabeš (viola, 

zpěv) a Jan Brabec (bicí). 

Na rok 1978 připadlo sté výročí narození a padesáté výročí úmrtí 

spisovatele a filosofa Ladislava Klímy. Plastic People se tohoto krajně 

nekonformního tvůrce rozhodli připomenout koncertem; ten se však podařilo 

realizovat až v říjnu 1979 v Nové Vísce u Chomutova. Pořad Jak bude po 

smrti navazoval na Pašije velikonoční nejen způsobem provedení (jedno 

vystoupení a „studiová" nahrávka, tentokrát však nakonec vydaná), ale i 

tvůrčí koncepcí: Milan Hlavsa složil k Brabencovým adaptacím Klímových 

textů rozsáhlé skladby (dvě zpívané a jednu instrumentální). 

Vratislav Brabenec se od původního originálu Klímových textů příliš 

nevzdálil. Všechny pasáže, které bez úprav citují Klímův originál (čili 

naprostá většina obou textů), představují výběr nejdůležitějších motivů z Jak 

bude po smrti a Jsem Absolutní Vůle. 

Jaroslav Riedel píše o zpracování Klímových textů toto: „Odlišností mezi 

příslušnými pasážemi Klímových originálů a adaptacemi Vratislava Brabence 

není mnoho a týkají se především občas vynechaných spojek. Významové 

diference jsou tyto: v Jak bude po smrti popíjel Matyáš Lebermayer v hotelu 

U stříbrného slunce, 5. verš by v duchu originálu měl znít A zavířil ve mně na 

okamžik pradivný, 43. verš Bože, smiluj se nad mou ubohou duší plátěnou!, 

58. verš sebe - jsem umrlec, zařvalo ve mně...v textu Jsem Absolutní Vůle by 

měl 13. verš znít jen věčnou Vůli mou vykonávajícími,"43 

Skladba Jak bude po smrti začíná temným duněním bicích, baskytary a 

klavifonu. Po každém verši se přidají ostatní nástroje (saxofon, viola) 

39 
Jaroslav Riedel: The Plastic People Of The Universe - Texty. Maťa: Praha 1997, s. 176 
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v rozloženém akordu stoupavě a klesavě v harmonické moll stupnici, které 

dodají svým zabarvením a pronikavým nástupem písni gradaci. Tempo i zpěv 

se změní v půli skladby, kdy do dění vstupuje ještě jeden hlas. Souvisí to 

s dialogem mezi kramářem Matyášem Lebermayerem a tajemnou vizí, kterou 
r 

zastupuje několik postav. Ústředním motivem je opakování obešel já polí pět, 

což je nej důležitější motiv i v samotné próze, který umocňuje hrůzu 

z lidského bytí, bezvýchodnosti lidské existence. Hlas kramáře je 

pronikavější, dravější a hysteričtější, což je pochopitelné, neboť tato postava 

se dostává pro něj do nelogické situace plné tajemných postav a halucinací 

způsobených alkoholem a na okolí reaguje podrážděněji. Zvukomalebné 

prvky saxofonu mají funkci až strašidelnou, všechny nástroje hrají po celou 

dobu totéž. Délka skladby (21 minut) není náhodná, čím déle píseň trvá, tím 

více je posluchač vtažen do děje, má pocit, jako kdyby hlavním hrdinou byl 

on sám. Přitom můžeme mluvit o tom, že píseň je rozdělena na dvě části. 

První vypovídá o samotném ději, je tu popis prostředí. 

Ach popíjel jsem U slunců, popíjel, 

Dvacet pět plzní a osm slivovic. 

Tu zaryla se mně ostře ve sluch slova: 

„I obešel já polí pět. " 

Vede se dialog mezi kramářem a ostatními postavami. 

1. Kam se vracíš, kramářský synku, chlastat dál? 

2. Eh, ještě tak půlhodinku bych poseděl. 

1. Co dál? Domů se nevrátíš? 

2. Táák. Vrátím. Zenu políbím a schovám se do peřin. 

Druhá část skladby vypovídá o mukách, kterým je vystaven Matyáš 

Lebermayer. 
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Sluneční záře zkalněla, 
Zkalnělo i mé vědomí; 
Z konečků prstů rostou mi šťopky, 
Na nich se houpají dětské hlavičky. 

Halucinace a šílenství dokreslují zpěv a saxofon svými expresivními a 

atonálními zvuky. Recitace a hudba jdou společně ke gradaci, jež končí smrtí 

kramáře a opakovaným motivem Obešel já polí pět. Další motiv, tentokráte 

hudební, se objevuje v rytmu a je založený na „dunění" bicích, které nabývá 

větší sémantičnosti v souvislosti s textem (Dunivé údery slyším dosud, je to 

snad sen?). Hudba hraje do ztracena v tíživém rytmu. 

Já ubohý kramář Matyáš Lebermayer... 

Nikdy jsem nespatřil hrůznější mrtvolu -

Sebe - jsem umrlec, zaznělo ve mně... 

Není vše sen? Není vše - posmrtností? 

Kol sebe les do nebe sahající, 

strašlivý hrom, - druhý -

svíjím se do atomů a cítím, 

že do hluboko vražen jsem do hnusné země. 

A zaznělo: „ Obešel já polí pět". 

Jsem Absolutní Vůle je píseň, kterou vybral a upravil Vratislav Brabenec 

z dopisu Ladislava Klímy Miloši Srbovi. Má podobné schéma jako Jak bude 

po smrti, ale můžeme rozhodně tvrdit, že má více písňovou formu. Je zde 

refrén Jsem Absolutní Vůle, jenž skladbu oživuje, kontrastuje s pomalým 

tempem a blíží se více k rockovému zvuku, který známe z předešlých desek 

(například Nebo Jiti Jest Hospodinovo, kde je podobný mollový refrén 
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nepřesahující oktávu). Uvod je pomalý a hravý, první sloka je podkreslena 

klavifonem hrajícím rytmický motiv, poté se přidají ostatní nástroje, kde 

dominuje saxofon, který improvizuje po celou píseň. 

Tempo skladeb se podřizuje myšlence celého Klímova díla. Tíživé dunění 

a drsná, pesimistická recitace, jež se mísí někdy až s řevem, odpovídají 

filosofii tohoto autora, jehož význam je srovnatelný s takovými spisovateli, 

jako je Friedrich Nietzsche nebo Arthur Schopenhauer. Toto stanovisko 

zastává Josef Kodíček z předmluvy Slavné Nemesis44: „Klímova originálnost 

jest v nadpojmových a mezipojmových oblastech, v nebývalé odvaze, s níž 

akcentuje metalogické mocnosti života. Ani Nietzsche, nejjemnější a 

nej svobodnější myslitel minulého století, nedošel zde daleko jako Klíma. 

Mluvím o logičnosti Klímových myšlenkových pochodů, ač popření jakékoliv 

„jistoty", „pravdy", alogicita logiky, absolutní absurdnost pravdy, jest 

východiskem jeho systému. „Nemožnost jakékoliv jistoty, kontradikčnost, 

cirkulosita poznání, nesporný výsledek lidského myšlení. I nejútočnější zrak 

utíká od této tváře Gorgoniny, nej smělejší, nej volnější duch svíjí se při 

pohledu na otevřenou, hnisající ránu, v kterou proměňuje svět důsledná 

skepse."... Nelogické je logiku logikou vyvracet; ale kdyby to bylo logické, 

byla by tím dokázána - a zároveň vyvrácena... Z této these dochází Klíma 

nebývalým náporem ke koncepci světa jako protimluvu a hry, jako rozmaru a 

ledové lhostejnosti; svět jest suverénní hrou a rozkazem vyzařováním 

vlastního já." 

Není těžké odhadnout, proč se stal Ladislav Klíma inspirací pro Plastic 

People. Alogičnost společenského zřízení, ve kterém žili, se podobalo světu 

Ladislava Klímy. Svět se pro Plastic People stal přízrakem, strašidlem. 

Individualita, jež jim byla po celou dobu jejich existence zakazovaná, se 

promítla právě do těchto písní, z nichž zaznívá metafyzický pesimismus. 

Jistota a pravda byla vyvrácena už na počátku jejich vystupování; to můžeme 

44 
Předmluva Josef Kodíček; Ladislav Klíma: Slavná Nemesis. Volvo Globator: Praha 

2002 
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slyšet ve skladbě Jsem Absolutní Vůle, kde skrze myšlenky tohoto spisovatele 

chtěli tvůrčí svobodu. 

Zbavil jsem se pout, tíživých sice, ale ne nejhlavnějších? 
Rozrazil jste okovy svého života vůbec? 
Stal jste se Volným, Bohem: osvobodil se ode všeho? 

Dávám Vám jen tři slova: 

Jsem Absolutní Vůle 

Pod texty Ladislava Klímy si Plastic People kladou takové otázky: co je to 

komunistická společnost, kam nás zavedla, jak z toho ven? Pouze vnitřní klid 

a sebevědomí pomůže přemoct holou skutečnost. 

A být bláznivým tancem a jediným kotrmelcem 

nej strašnějším blázincem a blbostí a sterilitou 

a smradem a ničím — následkem toho 

nutně hned zas železnou vážností a nej střízlivějším rozumem 

a sluneční myšlenkou a tvůrkyní nových vesmírů 

ze začarovaných, zpívajících květů hnůj 

a z hnoje květy tvoříc 

jako její malá dceruška příroda činí 

z Ničeho Vše,ze Všeho Nic 

Jsem Absolutní Vůle 

Jsem Absolutní Vůle 

Jak tvorba Ladislava Klímy, tak písně Plastic People jsou založeny na 

kontrastu. Vedle sebe stojí triviální svět, kde vedoucí úlohu má příroda, a 

člověk, jenž je její součástí, ale liší se svou metafyzickou úvahou. 
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4.5 Co znamená vésti koně 

V období 1980-81 vzniklo třetí velké dílo autorského týmu Milan Hlavsa-

Vratislav Brabenec: album Co znamená vésti koně. Opět zde hrál houslista 

Ladislav Leština, nově přizvaným hudebníkem byl basklarinetista Josef 

Rossler. Přes návrat k písňové formě Plastic People pokračovali v zadumané 

linii, svým chmurným patosem a využíváním postupů církevní hudby se 

vzdálili původním razantně rockovým začátkům. Zkrácenou „studiovou" 

nahrávku z Hrádečku (sedm skladeb z deseti) vydal roku 1983 Boží Mlýn po 

titulem Leading Horses. Koncertní provedení 15. března 1981 v Kerharticích 
v 

u České Lípy bylo kvůli zásahům Státní bezpečnosti na dlouhá léta 

posledním. Je to také poslední účinkování Vratislava Brabence, který byl pod 

hrubým nátlakem donucen podat si žádost o vystěhování. 

Na albu jsou písně Co znamená vésti koně, Slovo má na buben, Samson, 

P.F., Májová, Delirium, Fotopneumatická paměť, Rozvaha neuškodí ani 

kuřeti, Mše, Osip, kde skoro ke všem kompozicím (až na skladbu Samson od 

Pavla Zajíčka) napsal text Vratislav Brabenec. Na nahrávce nezní opět kytara, 

písně jsou založeny převážně na základu smyčcových a dechových nástrojů, 

které napomáhají albu dodat meditativní charakter. Objevují se opět dlouhé 

atonální prodlevy zvyšující gradaci. Značně se tu liší od ostatních nahrávek 

zpěv, který je umírněný, někdy až šeptá své modlitby pod psychadelickou 

hudbou. Album vypadá jako fůze nahrávek Pašijové hry velikonoční a Jak 

bude po smrti. Je zde dekadentní až strašidelná hudba mísící se s vážností 

církevní hudby, což se nejvíce projevilo ve skladbě Fotopneumatickápaměť. 

Výběr poezie souvisí s charakterem hudby, již můžeme slyšet. Tématika je 

vážná, ve volném verši (v kontrastu k minulým sbírkám Egona Bondyho), ale 

uchovala si svou provokativnost a základ na protikladech. Důraz je hlavně na 

biblických námětech, jež jsou v kontrastu s utrpením a pronásledováním. 

Titulní píseň Co znamená vésti koně se nejvíce blíží k rockovým 

postupům. Začátek je opět založený na podkladu bicích a baskytary, dechové 

a smyčcové nástroje hrají atonální prodlevy. Zpěv je responsoriální, střídá se 
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zde zpěvák se sborem (Příští neděli povede/ koně někdo jiný). Zlom nastává 

v půli skladby, kde se mění rytmus (hlavní slovo mají bicí), sbor se přidává ke 

zpěvu větším důrazem, závěr skladby je stejný jako začátek. Jedná se o 

písňovou formu aba. 

V básni se objevuje kontrast mezi vážností biblických námětů a holou, 

drastickou realitou, která popisuje popravu koně. Střídají se motivy 

související s náboženskou tematikou a tradicí, které jsou v opozici se zabitím 

koně na posvícení. 

Příští neděli povede koně někdo jiný 

příští neděli bude posvícení 

příští neděli bude svátek věšení svatých 

kdo povede koně příští neděli 

Kůň (v obecném významu) je zvíře ušlechtilé, jeho poprava je pro člověka 

představa odporná. Můžeme spekulovat, zda-li se nejedná o alegorii na stát, 

který je odsouzen k smrti celou společností. 

Učení žádají slovo 

je to jejich svátek 

slepí povedou koně 

je to neděle slepého Berty 

horníci povedou koně 

je to jejich kůň 

V poslední sloce je narážka na to, kdo nese stejný osud jako kůň. Není to jen 

stát, jsou to všichni, kdo vybočují z řádu machinace. 

Uplynul týden 

tuto neděli bude posvícení (a zatýkání) 

a pohřeb koně v neděli večer 
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Slovo má buben začíná jako vroucí modlitba, tichý hlas předříkává 

žalmový text pod atonální prodlevou violy. Jen výkřiky (Strom, Řeč) 
naznačují budoucí změnu tempa i melodie, která nastane u sloky Posvěcená 
jsou jména Věcí. Jedná se vlastně o vedlejší téma, jež je v opozici 

k pomalému a meditativnímu hlavnímu tématu na začátku písně. Nástroje 

tvoří hlavní motivy v rychlejších osminkách, nepřesahující oktávu, hlas má 

razantnější zvuk. Můžeme tvrdit, že se jedná o vedlejší větu, která má vrchol 

v následující sloce a jež se nese v klidnější poloze; posluchač může vytušit, že 

píseň se vrací na začátek. Opět se jedná o písňovou formu aba. 

V básni se mísí symbolika (Strom, Řeč, Věcí), parafráze na modlitbu 

(Posvěcená jsou jména věcí/přijď království naplat/ buď vůle hrát si pro 

sebe; chléb je vedlejší) a kontrastující motiv bubnu, který vyjadřuje marnost 

jakéhokoliv dialogu a přitom určitou setrvačnost a „těžkost" ve svých 

dobách.45 

Strom stačí zpívat větrem 

na zemi jako na nebi 

chléb je vedlejší 

syp nám dnes na buben brambory 

na druhou na první těžkou dobu 

Budiž: slovo - meč 

slovo - láska 

budiž slova k Ničemu slova naše 

budiž buben konečně prokopnutém 

budiž bez bubnu budoucí pokolení 

buď níž buď výš 

slova na buben se sypou 

45 Motiv bubnu vyvolává dojem aluze na světoznámý román G. Grasse „Plechový 
bubínek". 
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do sklepa vezdejšího 

Skladba Samson se liší od ostatních písní po melodické i textové stránce. 

Můžeme tvrdit, že je to jedna z nejmelodičtějších písní v historii Plastic 

People, založená na sborovém zpěvu. Recitace se objeví jen ve dvojverší 

vopři se vo sloupy/ vyplivni všechen vztek, kde je podkreslena atonální 

mezihrou v houslích a viole. Skladba je ve staré církevní tónině dórské, 

pohybuje se v rozmezí jedné oktávy, kde melodie stoupá a klesá o tercii. 

Důležitý je začátek skladby, kde zřetelně zazní malá tercie mezi prvním a 

druhým stupněm stupnice. Před hlavním tématem můžeme slyšet atonální 

úvod v houslích a viole, jenž je v kontrastu k církevní tónině. Dále můžeme 

tvrdit, že se jedná o formu vystavěnou na jednoduché variaci jednoho motivu. 

Báseň napsal Pavel Zajíček, a jednoznačně vybočuje z celého konceptu 

alba. 

Od ostatních básní se liší především výběrem jazykových prostředků; jsou 

tu prvky obecné češtiny, vulgarismy (silnej, kreténi, vopři se vo sloupy, ve 

vlasech tvejch, ohluchly), což je opět kontrastní vůči vážnosti celé skladby a 

náboženského motivu (Samson). 

Nejedná se o volný verš, báseň je založená na štěpném rýmu a rytmus je 

daktylský. Právě třídobovost je tu zásadní pro zpěv, neboť celý zpívaný text je 

založený na dvou osminkách a půlové době, takže poslední slabika končí na 

dlouhou hodnotu.46 

Biblická postava Samson, která proslula svou silou, je alegorií na dnešní 

svět; před ním se nic neutají, nezná faleš, je silný ve svém jednání i ve vzteku, 

ale to vše je marné, protože ho již nikdo nevnímá a neposlouchá. 

Samsone 

probuď se 

46 O formální propracovanosti svědčí především dvojverší vopři se vo sloupy/ vyplivni 
všechen vztek. Nápadná je nejen aliterace, ale i užití kratších samohlásek, které zpomalují 
uplývání děje, a naopak údernost a ráznost sdělení ve druhém verši, posílené výskytem 
krátkých samohlásek i - e. 
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Samsone silnej buď 

Samsone Samsone 
kreténi na padrť 

Ve vlasech tvejch 

se zrcadlí všechen věk 

vopři se vo sloupy 

vyplivni všechen vztek 

Samsone Samsone 

skutečnost nasládlá 

Samsone Samsone 

masky padaj do děr 

Samsone Samsone 

figury nevnímaj 

Neslyšej vohluchly 

netečnost zasmrádla 

Hlavní téma P.F. začíná prodlevou smyčcových nástrojů, poté následuje 

vedlejší téma, kde motiv rozvíjejí opět smyčcové a dechové nástroje ve 

čtvrťové a osminové notě. Pod hudbou zaznívá recitace, která působí jako 

vytržená z oratoria; je založená na deklamaci. Jedná se o skladbu dvoudílnou, 

kde vedlejší téma nese hlavní motiv. 

Pod vyprávěním, které připomíná čtení z kázání, se ukrývá paralela mezi 

biblickým příběhem o stvoření světa a současnou společností. 

Den lásky zašel jen sebou plácnul je pryč 

den třetí na měkko den třetí na hniličku 
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den čtvrtý syrový den pátý pitomý 
den šestý je samé neštěstí 

Den sedmý je sedmý přeci svátek Pusta 
a měsíce se pasou jako krávy žerou 
jedna druhou největší zbyde je sama rok 
dvanáct měsíců se na louce pase 

Koloběh života a rozdělení roku do sedmi dnů a dvanácti měsíců je 

v opozici oproti stereotypu a cíli, jenž nikam nevede. Alegorie společnosti 

coby tupých přežvykujících krav, kterým je vše jedno, je kontrastní vůči 

planým frázím a tradicím. 

Jsou svátky sbratření vytření sbratření hlasů 

jsou svátky co volají do nebe 

dny přežvykují léta a stárnou krávy 

dny hovádka boží se nám vykrmily 

Jednoduchý začátek smyčcových nástrojů hrajících postupně osminky po 

dvou, třech a čtyřech oddělených pauzami, to je úvod skladby Májová, na 

který navazuje podobně zpěv. Poté můžeme slyšet atonální prodlevy 

dechových a smyčcových nástrojů opakující se až do konce spolu 

s crescendem. 

Název básně je v kontrastu vzhledem k obsahu. Proti jarní náladě a lásce je 

postaven morbidní obraz oběšenců, kterým se v jejich smrti daří lépe, než 

kdyby byli naživu. 

Z okrajů lesa volali oběšenci 

více světla 
a milenci jim záviděli 
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z hloubi duše 47 

Podobná píseň Delirium má základ v rytmických osminkách, aleje tu více 

improvizace po každém odzpívaným verši. Hlavní roli hraje dynamika, 

osminky jsou v crescendu, ale improvizační část je spíše v decrescendu. 

Z formálního hlediska se jedná o dvoudílnou skladbu, kde díl první nese 

hlavní téma a vedlejší téma díl druhý. Melodie je jednoduchá, zpěv jde 

postupně výš unisono s nástroji. 

Anafora - opakování jednoho verše - má význam gradační, jenž 

podkresluje hudba svým zesilováním v osminkách. Barva nástrojů (viola, 

housle, klavifon, basklarinet) dodává básni vyšší smysl; všechna zvířata mají 

podobné zbarvení, přitom je naprosto absurdní klást na stejnou úroveň racka, 

havrana a potkana, kteří nemají mezi sebou nic společného. Dekadentně 

laděná báseň má obkročný rým, je založená na jazykové komice (shoda tmaví, 

snoví, ale v posledním dvoj verši je kalambúr: potkani/ potkali). Verš krátký 

navozuje dojem zpomaleného tempa, které umocňuje hudba. 

Havrani rackové potkani 

tmaví 

havrani rackové potkani 

snoví 

havrani rackové potkani 

mě potkali 

Nej zajímavější písní (po hudební stránce) je Fotopneumatická paměť, kde 

se setkáváme v podstatě s žalmem, založeném na responsoriálním zpěvu; 

zpěvák se střídá se sborem, jenž zpívá haleluja. Pod dlouhými dobami 

v nástrojích a za doprovodu jednoduchých bicích se nese deklamovaný zpěv, 

47 Obdobné postupy učinili i básníci daleko starší, např. F. Gellner v básni Pozdrav 
rodnému kraji (F. gellner: Radosti života. Československý spisovatel Klub přátel poezie: 
Praha 1974, s. 31). Je v ní lyrický obraz krajiny, který stojí v kontrastu s nicotností 
člověka. 
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který se změní v polovině písně ve sloce Kopec neletí nad mrakem před boží 
ruky mávnutím/ zahnalo můru pondělí až pátku, kdy náhle dojde ke změně 

tempa ve zpěvu i smyčcích, jež hrají trioly. Atonalita se objeví po každém 

haleluja, naruší klid skladby, ale nenaruší její meditativní charakter. 

Text básně je založený na oslavě Boha, v podstatě je to óda, kde nemusíme 

nic konkrétního rozebírat. Kontrastní je samotný název oproti obsahu. 

Podobně je na tom i následující píseň Rozvaha neuškodí ani kuřeti, jež má 

klidnou atmosféru. Zpěv se opakuje v rozmezí kvintakordu, vážnost hudby je 

kontrastní vůči textu, který opakováním nabývá až humorného charakteru. 

Nástroje tvoří doprovod ke zpěvu dlouhými dobami. 

Paralela člověka a ptáka je zvýrazněna opakováním stejných slov na 

začátku a na konci veršů. 

Lidi mají dvě nohy a ptáci taky 

oba máme dvě nohy a ptáci taky 

oba máme rodiny a ptáci taky 

oba máme starosti a ptáci taky 

a ptáci taky 

a ptáci taky 

buď zdráv a ptáci taky 

Píseň Mše má rockový nástup nástrojů na začátku, ale za chvíli dochází 

k atonálním postupům u smyčců, které podkreslují prodlevami text. Jedná se 

o dvoudílnou skladbu, nicméně první díl převažuje svou délkou nad prvním. 

Ke konci píseň graduje díky sólu elektrické violy. Hudba má funkci 

doprovodu, apel je na recitaci, z níž si představíme chmurný obraz 

opuštěného kostela a zarostlého hřbitova. Slovo společně s hudbou vytváří 

děsivou představu smrti. 

Album uzavírá skladba Osip (Modlitba za Osipa Mandelštama), podobná 

tvorbě Jak bude po smrti. Jedná se o dvoudílnou píseň; první část má základ 

v deklamované recitaci, druhá část je fantazijní, pod prodlevami houslí a 
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violy, rytmické baskytary a bicích mají hlavní slovo improvizace altsaxofonu 

a klavifonu. 

Hlavní hrdina této modlitby Osip vyčítá světu a svým blízkým svůj osud 

nad nesmyslným životem, nad slabým národem, nad lhostejností. 

...a pusť krev za odpuštění našich hříšků brácho 
pomodli se ať neupadnem v pokušení tě tady zmalovat 
těmahle rukama jsem vychoval dvanáct pacholků 
a nosil vodu do rozžhavený hlavy mološi matičky vlasti 
a tobě rostou kozlí rohy nevděčníku 
amen pravím tobě... 

4.6 Hovězí porážka 

Když v březnu 1982 odjel saxofonista Vratislav Brabenec do exilu ve 

Vídni (a po roce se přestěhoval do Kanady), skončila v historii The Plastic 

People OfThe Universe jedna etapa. Role Vratislava Brabence během více 

než devíti let působení s Plastiky byla opravdu významná. Od roku 1978 byl 

prakticky výhradním textařem: napsal libreto k Pašijovým hrám 

velikonočním, upravil dva texty Ladislava Klímy pro album Jak bude po 

smrti, na zhudebnění básní Vratislava Brabence stála deska Co znamená vésti 

koně. Vratislav Brabenec vybíral i biblické texty a stará ruská pořekadla pro 

nakonec nerealizovaný pořad Souostroví Gulag. Fragment z tohoto projektu, 

instrumentální skladby Metastáze, Kolejnice duní a Sociálně blízcí, nakonec 

se skupinou natočil jen dva dny před svým odjezdem. K Metastázi o téměř 

dva roky později nazpíval Milan Hlavsa text Ivana Wernische; doplněná 

nahrávka dostala název Papírový hlavy a byla zařazena na závěr Hovězí 

porážky. Skladbu Kolejnice duní skupina výrazně přepracovala a tuto podobu 
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nově nahrála jako Nenávist vola k řeznickému psu, Sociálně blízcí se stala 

základem písně Kanárek. 

Hovězí porážka vznikala během roku 1983. Kromě oněch tří skladeb ze 

Souostroví Gulag šlo o zcela nový materiál - pokud nepočítáme nenápadné 

využití ústředního motivu pozapomenuté písně The Sun (1969) ve skladbě 

Prasinec. Uprázdněné místo Vratislava Brabence chtěli Plastic People 

nejdříve zaplnit jiným saxofonistou. Vratislavem Brabencem doporučený Jiří 

Durman by muzikantskými schopnostmi Plastic People vyhovoval. Horší to 

bylo s jeho výdrží při konzumaci alkoholu, který byl pevnou součástí tvůrčí 

činnosti kapely; už první zkouška Jiřího Durmana zcela odrovnala. Nevyšlo to 

ani s dalším vážným kandidátem, Mikolášem Chadimou, někdejším členem 

Extempore a od roku 1982 vedoucím MCH Bandu. Mikoláš Chadima byl vy-

zrálou a autoritativní osobnosti, o tempu a stylu zkoušení měl své představy; 

Plastic People se ovšem nechtěli nechat sekýrovat. Nakonec zvuk saxofonu 

úplně zmizel a prostor dostaly flétna a basklarinet Václava Stádníka (který 

hrál už na Souostroví Gulag) s klarinetem a basklarinetem Petra Placáka. 

Oběma bylo kolem dvaceti a neměli za sebou skoro žádné muzikantské 

zkušenosti; na své nástroje se učili hrát v Lidové škole umění, kam je nahnali 

rodiče. Plastic People se s nimi znali z vinárny U Šupů a nápad angažovat je 

vyšel spíš ze společného kamarádství než z testování muzikantských 

schopností. Plastic People ostatně už dlouho byli kapelou zcela zatlačenou do 

podzemí a těžko by mohli dělat nějaké konkursy - vždyť členství v souboru se 

automaticky stávalo poukazem na spoustu nepříjemností se Státní 

bezpečností. 

Ještě jeden nový hudebník na Hovězí porážce účinkoval: kytarista Milan 

Schelinger, bývalý člen kapely svého tragicky zemřelého bratra Jiřího a v 

době natáčení Hovězí porážky protagonista legálně fungující, načas dokonce, 

profesionální rockové skupiny Projektil. Milan Schelinger se sice s Plastic 

People přátelil, ale k disidentské komunitě se otevřeně hlásit nechtěl - proto 
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na připravovaném obalu Hovězí porážky figuroval pod pseudonymem Bojan 

Pleschinger. Vzhledem k organizačním potížím při nahrávání nakonec hrál 

pouze ve skladbě Špatná věc; kytarový playback do písní Petřín a Moucha 

v ranním pivě tedy potom natočil Milan Hlavsa. Až roku 1986 se Milan 

Schelinger stal stabilním členem Plastic People. Tato poslední sestava však 

nikdy nevystoupila a nezůstaly po ní ani nahrávky. 

Při skládání nových písní se Milan Hlavsa nejdřív chtěl v široké míře 

vrátit k textům Egona Bondyho, ale nakonec zhudebnil jen dvě jeho básně. 

Petřín pochází ze sbírky Trhací kalendář (1974), Špatná věc je vlastně 

kompilací několika fragmentů básně Quido aneb Zbytky eposu 79 ze sbírky O 

počasí (1979). Kanárka napsal kamarád kapely Petr Lampl, člen Křížovnické 

školy čistého humoru bez vtipu a Sen noci svatojánské bandu, básník a 

notorický alkoholik. Zemřel v prosinci 1978, krátce před svými 

osmačtyřicátými narozeninami. 

Kanárek je poněkud drsně blasfemickým obrazem smrti Ježíše Krista z 

židovského pohledu (dvouverší "někdo ho típnul/nebo snad líz" opisuje 

zmizení Ježíšova těla z hrobu, „kámoši" v poslední sloce jsou apoštolově). 

Podstatný vliv na vyznění Hovězí porážky měl Václav Havel, kterého 

vzhledem k nedostatku vhodných textů požádal Milan Hlavsa o pomoc. Z 

Havlova předběžného výběru se na album dostaly čtyři básně Ivana 

Wernische, pocházející vesměs ze sbírky Prasinec. 

Ivan Wernisch se narodil roku 1942, v letech 1961 -70 vydal pět 

básnických sbírek, další kniha vlastní poezie mu v Československu oficiálně 

vyšla až roku 1989. Ve srovnání s básnickými začátky Ivana Wernische je 

jeho tvorba z osmdesátých let mnohdy velmi syrová; výběr pro Hovězí 

porážku navíc prezentuje její nej brutálnější část. 

Volba titulů Šel pro krev a Prasinec do značné míry určila ladění celého . 

alba, téma dobytčí porážky se ovšem nevynořilo jen tak náhodou: nedoučený 

řezník Milan Hlavsa na jatkách koncem šedesátých let pracoval a cítil potřebu 
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tuto zkušenost reflektovat . Dusné společenské prostředí navíc tématu dalo 

zřetelně symbolický přesah. 

Básně Ivana Wernische nebyly nijak upravovány, až na jednu výjimku: z 

textu Prasince vypadl sedmý, závěrečný verš znějící „modleme se". Po 

vysloveně religiózním ladění některých předchozích projektů (Pašijové hry 

velikonoční a do značné míry i Co znamená vésti koně) se už Plastic People 

chtěli vyhnout dalším náboženským akcentům. 

Prasinec shodou okolností v té době zhudebnil taky Mikoláš Chadima 

(píseň je součástí alba MCH Bandu Jsme zdrávi a daří se nám dobře). V 

Bondyho Špatné věci bylo několik veršů mírně změněno (například rytmicky 

neuzpívatelná spojení „kolaboranti mladí" a „kolaboranti staří" nahradily 

verše „ blbouni mladí" a „ blbouni staří"). Dalším autorem textů byl Petr 

Placák. Plastic People chtěli mít v repertoáru i texty vzniklé uvnitř kapely, a 

tak Petr Placák oba své příspěvky vlastně napsal na objednávku a v souladu s 

názvem alba. 

Nové skladby zkoušeli Plastic People během roku 1983 v domě rodičů Jana 

Brabce, nahrávka instrumentálních základů a pomocného zpěvu vznikla 

tamtéž někdy v druhé polovině roku. V lednu 1984 byly v bytě Josefa Janíčka 

v Podskalské ulici dotočeny definitivní vokály, kytary, dechy a některé 

klávesy. Nahrávali Robin Hájek s Ivanem Bierhanzlem na dva profesionální 

magnetofony Revox, míchali přímo do dvou stop. Osobité aranžérské spojení 

smyčcových a dechových nástrojů navázalo na zvuk alba Co znamená vésti 

koně (už tam Plastic People využili kombinaci klarinetu a basklarinetu; 

smyčcová sekce Jiřího Kabeše a Ladislava Leštiny fungovala od roku 1978) a 
48 Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992, s. 16: 

„Ale práce na jatkách měla i svoje klady. Pomohla Undertakers (kapela s kterou Milan 
Hlavsa začínal) k přehrávkám. To bylo tak. Den před přehrávkama jsem dělal ne technice. 
To je místo, kde se vyřezává pajšl, ledviny a ostatní vnitřnosti. Šel jsem do kantýny, zdržel 
se a když jsem se vrátil, měl jsem hrozně práce. Pochopitelně jsem se v tom fofru pořezal. 
Druhej den jsem přišel na přehrávky, začali jsme hrát první skladbu a mně ty rány na 
prstech praskly a začala mi týct krev. Komise z toho byla ohromená, protože si myslela, že 
válím, až mi teče krev. Po první skladbě nás přerušili a hned nám dali přehrávky." 
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zároveň toto pojetí dál rozvíjelo. Ve srovnání s tvorbou z let 1977-82 je 

Hovězí porážka zřetelně rockovější (Špatnou věc později Milan Hlavsa hrával 

v ještě přímočařejší podobě se skupinou Garáž; roku 1988 vznikla studiová 

verze, která dva roky nato vyšla na desce The Best Of Garáž a pak ještě na 

kompaktním disku Demo). Ale například Prasinec nebo Petřín svou 

pochmurně patetickou náladou stále pokračují v předchozí zádumčivě artistní 

linii. Josef Janíček zde kromě osvědčeného klavifonu poprvé hrál taky na 

syntezátor Korg. 

Vzhledem k šokujícím událostem po vystoupení v Kerharticích v březnu 

1981, kdy Státní bezpečnost nechala podpálit dům, v němž se konal koncert 

Co znamená vésti koně, rezignovala skupina na další vystupování (ostatně 

Ivan Jirous, který obvykle koncerty organizoval, byl od listopadu 1981 ve 

vězení). Tíha jména Plastic People byla opravdu drtivá a kapela se začala 

zaobírat myšlenkami na změnu názvu, která by ji zbavila tak soustředěného 

policejního dozoru; uvažovaným novým jménem byla právě Hovězí porážka. 

Střídání názvů se tehdy stalo běžným maskovacím manévrem a některé 

skupiny se přejmenovávaly několikrát za rok, někdo dokonce koncert od 

koncertu. Václav Havel ale Plastic People změnu jména nakonec vymluvil - s 

poukazem na to, že dobrá značka se nemění. Ostatně název The Plastic People 

OfThe Universe už dávno nebyl jen poznávací značkou, ale taky obrovským 

kulturním i politickým symbolem. Václav Havel napsal krátce po dokončení 

nahrávky na žádost Milana Hlavsy sleevenote pro plánované vydání desky v 

Kanadě, jeho text však zatím nikdy jako součást alba nevyšel (do angličtiny 

přeložené úryvky se ale roku 1991 z dosti průhledně reklamních důvodů 

objevily v bookletu amerického kompaktního disku City OfHysteria skupiny 

Půlnoc). Nahrávka Hovězí porážky byla premiérově prezentována na večírku 

pro nejbližší přátele v bytě Josefa Janíčka. Přítomna byla i Marta Kubišová49, 

49 Mejla Hlavsa-Jan Pele: Bez ohňů je underground. BFS: Praha 1992, s. 146: 
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a právě tam oživili ideu vzájemné hudební spolupráce, o níž se uvažovalo už 

o šest let dříve. Ani tentokrát spolu nakonec nic nenahráli, ale Václavem 

Havlem pro tuto příležitost koncipovaný soubor textů byl zpracován na 

posledním albu Půlnoční myš. 

Hovězí porážka měla být roku 1984 vydána kanadskou firmou Boží Mlýn 

jako čtvrtá deska The Plastic People Of The Universe. Obal alba s olejovou 

malbou hyperrealistického výtvarníka Přemysla Šmída však byl při transportu 

do Kanady poškozen. Přemysl Šmíd obraz koncipoval coby děsivou parafrázi 

na album Rubber Soul od Beatles - čtyři členové základní sestavy Plastic 

People na něm byli zobrazeni z pohledu operovaného pacienta jako šílení 

chirurgové v gumových rukavicích, zelených rouškách o pláštích, s jasně 

zářícími reflektory nad hlavami. Problém s obalem se nevyřešil a Boží Mlýn 

nakonec na další vydávání desek rezignoval. Nahrávka však samozřejmě byla 

šířena na páscích a kazetách, roku 1987 se objevila samizdatová kazeta s 

obalem Josky Skalníka, které obsáhla Hovězí porážku spolu s následujícím 

albem Půlnoční myš.50 

Výběr poezie a charakteristiku písní na Hovězí porážce popisuje Václav 

Havel:51 

„Dokladem jejich trvalé životnosti, rostoucí z jejich tvůrčí kontinuity, je i 

Hovězí porážka, zatím jejich poslední deska, připravená a nahraná 

(samozřejmě jen v bytě) v druhé polovině roku 1983. Textový podklad si 

„V roce osmdesát čtyři jsme natočili „Hovězí porážku" a hned začali zkoušet „Půlnoční 
myš", pro kterou vybral texty zase Václav Havel. Václav taky dostal nápad, že by bylo 
dobrý, kdyby některý věci náma zpívala Mata Kubišová. Myslel si, že by jí to pomohlo 
rozptýlit starosti a trable. Souhlasili jsme pozvali Martu na zkoušku. Přišel i Václav, aby 
nás oboustranně přesvědčil o prospěšnosti tohoto spojení. Marta si poslechla pár písniček a 
souhlasila. Jako nejlepší se jevila varianta, že my natočíme základy a Mata si to doma 
dodělá a nazkouší. Nedošlo k tomu. Státní bezpečnost novou aktivitu zaregistrovala už při 
první zkoušce a Martu důrazně varovala před spoluprácí s PP. Nikam jsme nespěchali a tak 
jsme se dohodli, že počkáme, až vychladnou. Nevychladli. Nechtěli jsme Martu 
přesvědčovat, tak důležitý jsme si zase nepřipadali a „Půlnoční myš" jsme nazpívali sami." 

Podle předmluvy k vydání Hovězí porážky Jaroslava Riedela (CD Hovězí porážka) 
51 Podle předmluvy k vydání Hovězí porážky Jaroslava Riedela (CD Hovězí porážka) 
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nalezli - jako obvykle - ve verších sobě blízkých českých básníků; tentokrát to 

byl mimo Egona Bondyho, Petra Lampla a člena skupiny Petra Placáka 

především Ivan Wernisch. I když tu jde o první nahrávku pořízenou poté, co 

saxofonista Vratislav Brabenec, jedna z vůdčích osobností skupiny, odešel do 

kanadského exilu, jde podle mého názoru o výbornou desku, důstojně 

navazující na to, co zatím Plastici vytvořili, ba v určitém ohledu to v tuto 

chvíli dovršující. Motiv dobytčí porážky (který není v české literatuře bez 

tradice), tvořící jakousi volnou osu celé desky, tu zpřítomňuje - v groteskně 

poetické významové rozostřenosti, typické pro duchovní klima, o němž jsem 

před chvílí psal - téma ohrožení, bezdůvodného odsouzení a smrti; asociuje 

krutost zanonymizované moci, pro niž jsou všichni jen dobytkem; znovu je tu 

- tentokrát ozvláštňující metaforou porážky - nepřímo kladena otázka smyslu 

života a naší připravenosti na smrt, přičemž způsob, jakým je evokována a 

rozváděna, má všechny typické dimenze hudby Plastiků - od černého humoru 

přes kontrast vznešeného a profánního až po ono charakteristické nostalgické 

a zároveň sebeironizující "bondyovské" vidění pustoty všedního dne a bez-

nadějnosti lidského putování ke smrti. Obzvlášť působivě tentokrát vyznívá, 

zdá se mi, ironicko-magický kontrast hymnické, až jaksi "chorálovité" hudby 

s drasticko-profánním obsahem zpívaného textu (v tomto bodě Plastici 

navazují na svou nedávnou minulost: mám na mysli píseň Zácpa z jejich 

první desky). Je to hudba zadíravá, rozrušující a silná; do její příze tuším 

vetkány i mystické, religiózní, ba možná až chiliastické nitky; nad těmi 

bizarně truchlivými obrazy a vidinami všednosti jako by visely stále tytéž 

základní existenciální otázky: co bude potom? co po nás zůstane? jsme 

připraveni? co to všechno znamená? Zhnusení z krvavé scenérie světa i jeho 

krvavé perspektivy se tu snoubí se zvláštní odevzdaností osudu či vůli Boží; 

faktografie situačních i technických jatečních detailů má podobu litanického 

pláče; starost o přežití tohoto dne je šifrou metafyzické úzkosti. Přesto si 

nemyslím, že je to hudba nihilistická. Cítím naopak cosi hluboce 
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osvobozujícího, očistného, povznášejícího a svým způsobem spásonosného v 

tom, že tu je bolest života takto tvrdě vykřičena, takto sugestivně 

zpřítomněna, takto varovně zjevena. Ne, nihilismus asi nepatří ke klimatu, z 

něhož tato hudba roste: vždyť líčí-li například Robert Musil svým ironicko-

nostalgickým způsobem "vůni zániku" rakousko-uherské monarchie, má to v 

sobě také pramálo nihilistického! Přiznám se, že mne zneklidňující hudba 

Hovězí porážky vposledu vlastně čímsi uklidňuje: zdá se mi, že dokud je 

člověk schopen takto hrát a zpívat, nemůže být ještě vše ztraceno." 

Deska je oproti předešlé tvorbě více rockovější. Projevilo se to 

v přímočarosti skladeb, které jsou oproštěny o vážnost, kontrapunktickou 

komplikovanost. Po dlouhé době skupina začala mít v kapele kytaristu, jenž jí 

dokázal dodat kapele hutnější zvuk. Mimo to můžeme tvrdit, že se jedná o 

skoro studiovou nahrávka, takže toto album v celé diskografii Plastic People 

vyčnívá lepším zvukem. 

Úvodní skladba Sel pro krev začíná motivem čtvrtky a osminových not 

smyčcových a dechových nástrojů, basklarinet podkresluje prodlevou zpěv, 

který „drsně" recituje verš po verši. Po každé sloce přijde gradující díl b 

v držení jednoho tónu v různých rytmických hodnotách u všech nástrojů se 

zesílenou dynamikou, který v závěru písně končí sólem klavifonu pod 

prodlevou saxofonu. Forma je tedy opět písňová - ab. 

Báseň je ve volném verši krátkém, vyčleňuje tři až jednoslovné úseky, 

čímž navozuje dojem zpomaleného tempa. To je akcentováno přednesem až 

chorálního projevu a hudební složkou, která zesiluje obraz drastického 

epického děje, jenž popisuje ohavnou smrt vola. V dění je muž a žena, kteří 

jsou až „odpřítomněni" svým dialogem a absurditou chování, kdy „chlemtají" 

krev zabitého zvířete. Strohý projev zpěvu je způsoben rytmem básně, jež je 

v daktylotrocheji, nicméně trochej nad daktylem převažuje (blbče, rozbít oko, 

mouchy). 
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Paralela se současným světem a existenciální úzkost se tu projevuje 

výběrem jazykových prostředků, které jsou expresivně zabarvené (chlemtala, 

bourá vůl, otřela pysky), užíváním vulgarismů (nasral se, blbče), někdy jsou 

navzájem v kontrastu, např. když postava si „otřepysky" a říká svému druhu 

„miláčku". Oba zúčastnění se chovají jako zvířata; zde vidíme tu paralelu se 

světem, která je ještě viditelnější v následující písni Prasinec. 

Chvil i přemýšlel 

jak se bourá vůl 

sám zkusil palicí 

rozbít oko 

potom ho polili 

při splachování dvora 

nasral se a šel 

Ta jeho 

čekala se seslí 

průjezdu za vraty 

popadla plechovku 

blbče 

kde ses coural 

chlemtala krev 

ani nevylovila 

mouchy 

Otřela pysky 

rukávem od županu 

a umírněně dodala 

tak miláčku 
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to bylo naposled 

to si pamatuj 

Prasinec začíná dynamicky dlouhými dobami, ke konci vždy zesílenými, 

což dodává hudbě naléhavost a nervozitu. Jedná se opět o dvoudílnou 

písňovou formu ab\ díl a nese hlavní téma, které závisí na zpěvu, smyčcových 

a dechových nástrojích hrajících unisono se zpěvem, díl b je kontrastní vůči 

každé odzpívané sloce svým uvolněnějším a melodickým charakterem. Hudba 

a zpěv se zdá až plačtivá, jako nějaká litanie za zabité, mučené osoby. 

Paralela zvířat a lidí je hlavní smysl básně; všichni utlačovaní a věznění 

dopadnou stejně: rozřezaní a na kusy roztrhaní. Celou skladbou (celým 

albem) se nese pocit úzkosti a strachu z budoucnosti. 

Melodika zpěvu je dána rytmem básně, jež je v daktylotrocheji, ale jasně 

převažuje daktylské uspořádání verše. 

V kontrastuje opět výběr jazykových prostředků, knižnost (Ijali se poltití) 

a tentokráte onomatopoie (kvikají veřeje, na kusy roztrhali, olizovali mastné 

prsty). 

I jali se poltiti 

na kusy roztrhali 

rozvěš ovalí střeva 

olizovali mastné prsty 

zbytek hodili psům 

kvikají veřeje 

Nejslavnější píseň Kanárek, již hrál Milan Hlavsa později i s kapelou 

Půlnoc, se kompozičně nevzdaluje písni Šel pro krev a Prasinec. Můžeme 

říct, že je to fůze obou písní. Je opět v dvoudílné formě, hlavní hudební motiv 

je v zesílených dlouhých dobách smyčcových a dechových nástrojů, na první 
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dobu s nimi jde zpěv se stejnou vzestupnou kadencí v hlase. Díl b je spíše 

taková mezihra mající kratší rytmické hodnoty. 

Báseň napsal Petr Lampl. Pod jednoduchou stavbou (opět volný verš 

krátký) je tu alegorie na biblický motiv Ježíše Krista, kterého apoštolově 

zradili a opustili v jeho nejtěžší chvíli; znovu paralela mezi současností a 

dávnou minulostí. 

Biblické téma je tu v kontrastu vůči výběru jazykových prostředků, kde 

převažují prvky obecné češtiny (překrásný písně, starý gotický písně, ty mrtvěj 

kanáre) a zhrubělé (argotické) výrazy (chcíp, líz, kámoši). 

Naléhavost a drsnost zpěvu je dána rytmem básně, kdy většinou poslední 

slova končí na trochej (umřel, típnul, slova, znova, starší) nebo na daktyl, ale 

poslední slabika - slovo - je výrazně akcentováno (chcíp, líz, gotický). 

Kanárek umřel 

nebo snad chcíp 

někdo ho típnul 

nebo snad líz 

Kanárek uměl 

překrásný písně 

starý a starší 

než starý gotický 

Ty mrtvěj kanáre 

zazpívej znova 

ať aspoň kámoši 

znají ta slova 
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Nenávist vola k řeznickýmupsu je nejrychlejší skladbou na albu Hovězí 

porážka, drží se jednoduchého basového motivu ( díl a), na němž jsou 

vystavěny ostatní nástroje udržující osminkové staccato s legátem. Zpěv klesá 

stupňovitě s ostatními nástroji (díl b), poslední verš je dvakrát opakován bez 

stupňového klesání. Rychlé tempo skladby není náhodné: humorně 

představuje útok vola na řeznického psa. 

Nejkratší báseň na albu napsal Petr Placák, jedná se spíše o jednoduchou 

říkanku, kde smysl je opět nadčasový: vůl (stát, samotní Plastic People?) coby 

velké zvíře odsouzené k záhubě je ještě schopné se bránit, nicméně tady se 

jedná jen o varování. Obraznost dovršují deminutiva špindíro svinská 

vztekloune mlsná, prvky obecné češtiny a nadávky (řeznickej čokle). 

Směšnost zpívaného a hudebního doprovodu podtrhuje konec verše 

daktylského na rohy tě naberu kopytama rozdupu, kde rytmus končí 

osminkami, pauzou a určitým nedopovězením.52 

Copak řeznickém čokle copak si myslíš 

špindíro svinská vztekloune mlsná 

na rohy tě naberu kopytama rozdupu 

Píseň Petřín je určitým zklidněním; dvoudílná skladba je založena na 

refrénu, kdy se poslední verš v každé sloce opakuje (díl b) stupňovitým 

klesáním a akcentem na poslední slovo. V půli každého zpívaného verše 

dochází ke gradaci v houslích a viole, které zvýrazňují recitaci. Závěr písně 

končí autentickým závěrem na osminkách, pak následuje improvizace 

skupiny založená na dlouhých délkách tónů. 

Báseň Egona Bondyho vrací kapelu do období jejich začátků, kde se mísí 

vážnost a poetičnost s trivialitou verše. Převládají motivy podzimu, temných 

barev, které jsou v kontrastu s alkoholem a sexem v závěru básně. Především 

52 Rytmizovanost a zvukomalebnost je opět umocněna výběrem krátkých samohlásek. 
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Petřína coby místa zamilovaných je tu v opozici vůči primárním živočišným 

náladám. Hravost písně způsobuje štěpný rým, opakování slov (Je bláto), 

hovorová čeština (přilíp), vážnost knižní čeština a daktylotrochej. 

Je bláto na Petříně je bláto v ulicích 

je tento podzim jenom temný vzdych 

na výlet ani jednou jsem se nepozdvih 

Tam na nebesích mají ze mne smích 

že k posteli mne přilíp asi klíh 

bez piva a milování už jsem mnich 

Moucha v ranním pivě má rychlejší tempo, skladba je dvoudílná, kdy 

v prvním díle začíná crescendem a šestnáctkami v dechových nástrojích a 

legátem ve smyčcových nástrojích, v druhém dílu podkresluje zpěv klavifon. 

Recitace je unavená, zlověstná, charakterizuje depresivní den plný špatného 

počasí a různých absurdních nepříjemností, které jsou triviální: moucha 

v ranním pivě, nutnost jít na toaletu (když nás osloví krásná prostitutka), vrata 

vypadnou z pantů. 

Roztříštěnost a zpomalenost skladby způsobuje volný verš krátký, jenž je 

přednášený jednotvárným hlasem: delší verše jsou předneseny rychleji než ty 

krátké, které se navíc opakují (prší, sráť). 

Celý den samá nepříjemnost 

moucha v ranním pivě 

prší 

zaklepeš na dveře, vypadnou z pantů 

přišlápneš psa 

osloví tě krasavice 
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nabídka lákavá, cena nízká, ale 

chce se ti srát 

srát 

prší 

Bleskem do hlavy má písňovou formu ab s refrénem (Rozporcuj maso 

támhletou sekerou). Je to jedna z nejrockovějších písní na albu. Podklad 

bicích, baskytary a klavifonu doplňují ostatní nástroje improvizačními 

vyhrávkami mezi jednotlivými pasážemi zpěvu. 

Báseň zapadá do kontextu alba svým motivem popravy zvířat. 

Píseň Špatná věc pokračuje v rychlém tempu jako skladba předešlá, má 

opět rockový charakter, formu ab. Po každé sloce nastává díl b, kontrastně 

v rychlých šestnáctkách proti triolám v díle a. 

V básni od Egona Bondyho převažují motivy smrti jako věčné současnosti; 

člověk je mrtvý již za života (se smrtí vstávám se smrtí usínám), je neschopný 

se vzchopit k jakémukoli činu, jenž by mohl přinést změnu, je obětí 

machinace společnosti (tisíce mladších je na tom zrovna tak/ mužem asi čekat 

jenom na zázrak). Zhudebnění básně je stejné v každé sloce, ačkoliv verše 

jsou různě dlouhé. Písňové formě vyhovuje rýmovanost využívajících prvků 

obecné češtiny (strašnej, drahejch, mužem) a opakování slov (strašnej, se 

smrtí). 

Je strašnej čas je strašnej den 

U Slunců v půlnoc proměněn 

Blbouni mladí 

potichu housličky ladí 

blbouni staří 

v drahejch podnicích paří 
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Kostlivec — 

špatná věc 

přijde a 

spadla klec 

Se smrtí vstávám se smrtí usínám 

tuším že v tom nejsem sám 

Tisíce mladších je na tom zrovna tak 

miižem asi čekat jenom na zázrak 

Poslední skladba Papírový hlavy je založená na sekvenci baskytary a 

klavifonu doplněná o prodlevy smyčcových a dechových nástrojů (díl a). 

Zpěv (díl b) se drží polohy spíše recitační, jedná se o volný verš krátký, který 

napomáhá zpomalenosti, naznačené roztříštěnosti a drsnosti projevu; líčí 

sexuální příhodu ženy končící absurdní halucinogenní představou dětí 

v bílých komžích a s papírovými hlavami zvířat. Zpomalenost zpěvu je dána 

také daktylotrochejem s převahou tříslabičných slov. 

Podívá se na hodinky 

její pohled zvlažní 

pověsí kabelku na kliku 

rozepne kabát 

vyhrne sukni 

roztáhne nohy 

opřena o dveře 

dívá se 

přes mužovo rameno 

na telefonní budku 
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2 níž vychází 

zástup 

tichých dětí 

v bílých komžích 

a s papírovými 

hlavami zvířat 

4.7 Půlnoční myš 

Půlnoční myš je vzhledem k předchozí tvorbě souboru dost netypická 

nahrávka; taky ovšem vznikala netypickým způsobem. Na jejím počátku stála 

myšlenka spolupráce Plastic People s Martou Kubišovou. Byl to nápad, který 

byl v plánu už od vystoupení Marty Kubišové na Hrádečku v říjnu 1977. 

Tehdy se ukázalo, že v rámci festivalu neoficiální kultury mohou vedle sebe 

hrát drsní rockeři i bývalá Zlatá slavíce, a k hudebnímu spojení nej důležitější 

undergroundové skupiny a nej známější zakázané zpěvačky se zdálo být 

docela blízko. Jak jž bylo řečeno, v roce 1984 vybral Václav Havel pro Plastic 

People texty, které by mohla Marta Kubišová zpívat, konala se i první 

zkouška. Pak se ale o plánované spolupráci dozvěděla Státní bezpečnost a 

začala na Martu Kubišovou vyvíjet silný tlak. Plastic People tedy nakonec 

Půlnoční myš natočili sami, o pěvecké party se tradičně podělili Milan Hlavsa 

s Josefem Janíčkem. 

Vedle osvědčených autorů zhudebňovaných básní, Egona Bondyho a 

Ivana Wernische, kteří však jsou zde prezentováni v poloze zřetelně odlišné 

od Hovězí porážky (groteskní Wernischova Ruka má dost daleko k děsivé 

notě textů Sel pro krev nebo Prasinec), přibyl německý básník Christian 

Morgenstern, jehož vtipné hříčky u nás nejlépe přeložil Josef Hiršal a český 

surrealista Milan Nápravník, žijící od konce šedesátých let v exilu. Přes svou 
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hravost nejsou Václavem Havlem vybrané texty jen zábavné - zvlášť z 

Nápravníkových absurdních slovních konstrukcí přímo čiší skepse a 

existenciální úzkost. Došlo i na poněkud materialisticky laděné čtyřverší 

Karla Hynka Máchy, napsané v roce 1833. 

Sestava skupiny se oproti Hovězí porážce nijak zásadně nezměnila. Nikdo 

neubyl, novými členy se stali trombonista Vladimír Dědek a kytarista Jan 

Macháček. Vladimíra Dědka přivedl Jan Brabec, který s ním hrál už v 

polovině sedmdesátých let. Mezitím se z Vladimíra Dědka stal uznávaný 

instrumentalista, který účinkoval například v jazzrockových formacích 

Mahagon a Expanze, roku 1983 byl členem MCH Bandu. V koncertním 

programu Jsme zdrávi a daří se nám dobře Vladimír Dědek dokonce s Miko-

lášem Chadimou hrál i Wernischův text, který později zhudebnil také Milan 

Hlavsa na Půlnoční myš - Podél zdi a doleva. Jan Macháček (na obalu později 

vydané gramofonové desky a samizdatové kazety uvedený pod krycím 

jménem Honza Mexiko) byl kytaristou Garáže, s níž Milan Hlavsa už několik 

let spolupracoval. Skladatelsky se Milan Hlavsa opět přiblížil zappovskému 

jazzrocku, v aranžích skupina víc než kdykoli dříve využívala elektroniku -

Josef Janíček už hrál výhradně na syntezátor Korg, v několika písních byl 

zpěv natáčen přes vocoder. 

Propracovaná a vyzrálá hudba Půlnoční myši rozhodně nesvědčí o tom, že 

by ji natáčela skupina, která prochází krizí. Přesto tomu tak v jisté míře bylo. 

Plastic People hráli živě naposledy v březnu 1981, od té doby o koncertech 

ani neuvažovali, ale přímý kontakt s publikem jim rozhodně chyběl. Hudební 

zaměření Půlnoční myši se zřetelně lišilo od temného a syrového zvuku, tak 

charakteristického pro předchozí nahrávky, což uvádělo v rozpaky nejen 

některé dlouholeté posluchače, ale také třeba Petra Placáka, pro něhož byla 

tato nahrávka rozloučením s kapelou. Plastic People po dokončení Půlnoční 

myši opustil i Václav Stádník, který ovšem v té době už měl i jiné hudební 

angažmá - skupinu Národní třída. Mimo kapelu se začali uplatňovat také Jan 
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Brabec a Ladislav Leština, kteří spolu s Vítem Bruknerem a Andreou 

Landovskou v létě 1985 sestavili sdružení Z jedné strany na druhou, v lednu 

1986 nahráli kazetu a v únoru měli jeden koncert v Praze-Lysolajích. 

Nej významnější krok mimo Plastic People nakonec udělal Milan Hlavsa, 

který v roce 1986 začal veřejně hrát se skupinou Garáž, pro niž už od začátku 

osmdesátých let skládal hudbu. S Garáží Milan Hlavsa hrál i Podvlíkačky a 

Špatnou věc z repertoáru Plastic People, roku 1988 vznikly studiové verze, 

které pak vyšly na gramofonové desce The Best Of Garáž a později ještě na 

kompaktních discích Demo a To byla Garáž. 

Úvod písně Půlnoční myš začíná dynamickým nástupem baskytary, bicích 

a syntetizátorem Korg, který má na celém albu dominantní zvuk a udává 

barvu celé skladbě. Zpěv má jednotnou melodii, každý verš je zpíván 

odděleně a opakuje se (podruhé sborem), ostatní nástroje ho podkreslují 

delšími notami. Tempo je rychlejší, rozvernější, aby odpovídalo obsahu básně 

- napodobuje atmosféru noci a chůzi myši. Za refrén se dá označit opakování 

verše půlnoční myš. Píseň je založená na opakování předvětí, které má 

stoupavou kadenci (první verš), a závětí, jež má kadenci klesavou (další po 

něm následující verš). 

Báseň napsal Christian Morgenstern a pochází ze sbírky Šibeniční písně. 

Motiv noci a pocit existenciální úzkosti je tu v kontrastu s až pohádkovou 

hravostí slov {píská si malou tlamičkou - ve snách pekelné herky řvou..) a 

přednesu skupiny - drsný projev kapely vystřídal melodický zpěv, základ 

písní je v jednoduché durové tónině, ubylo disonantních prvků a postupů 

z církevní hudby. Půlnoční myš je groteskní alegorie na neustálou přítomnost 

sledovacího aparátu (dům střeží, jak víš, půlnoční myš), na rozklad 

společnosti, v níž žijeme. 

Když k půlnoci dům nebes jest 

bez měsíce i beze hvězd 
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dvanáctkrát jim běží v svou skrýš 

půlnoční myš 

Píská si malou tlamičkou -

ve snách pekelné herky řvou... 

Svůj úkol plní však tím spíš 

půlnoční myš 

Její pán, velký bílý duch, 

právě té noci změnil vzduch. 

Je mu hej! Dům střeží, jak víš, 

půlnoční myš 

Druhá skladba na albu se skládá ze dvou básní Ruka a Co zde sním a co zde 

vypiju, jejímiž autory jsou Ivan Wernisch a Karel Hynek Mácha. Splynutí 

obou autorů je zajímavé pro jejich rozdílné chápání poezie. Ivan Wernisch byl 

oblíbeným básníkem skupiny na předchozím albu Hovězí porážka, které se 

liší od této nahrávky drsným zvukem i texty opírajícími se o paralelu jatek a 

současnosti, nyní ale Plastic People zpracovávali poezii hravou a humornou. 

Karel Hynek Mácha svou básní ukazuje materialistický pohled na svět, jenž 

se příliš neliší od básní Egona Bondyho v jeho začátcích (viz Egon Bondy's 

Happy Hearts Club Banned). 

Hudba první i druhé básně je stejná: pomalé tempo zvýrazňuje legato 

smyčcových nástrojů, po každém verši dojde k zesílení dynamiky, je to 

jakoby odpověď na obsah básně. V začátku písně a v jejím středu má prostor 

sólová elektrická viola, jež dodává skladbě zvláštní zvuk. Pomalé tempo 

skladby naznačuje vláčný pohyb ruky, v druhé básni zase vystihuje smysl 

života, jenž má hlavní funkci v přítomnosti. 

Báseň Ruka')Q humorná paralela na životní shon společnosti. O ruce se 
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mluví jako o samotném člověku, jenž má bílé břicho, obrací se na hřbet, má 

pět škubajících se nožek - představa pavouka coby člověka není tak mylná. 

Skladba využívá onomatopoické prostředky po stole popolézá ruka, 

opakování slov za účelem gradace (Má bílé břicho/ Napuchlé, měkké, bílé 

břicho). 

Po stole popolézá ruka. 

Uskakuje stranou. 

Obrací se na hřbet. 

Má bílé břicho. 

Napuchlé, měkké, bílé břicho. 

Jejích pět nožek se škube. 

Je po ní. 

Druhá báseň se opírá o primární potřeby člověka; materialistické vidění 

světa je v kontrastu s dobou, která si žádá velké ideje a „činy". 

Co zde sním a co zde vypiju, 

to jediné je, co v světě užiju; 

a co po smrti mé tady zůstane, 

Bůh nebo čert ví, kdo to dostane. 

Píseň Mladý holky začíná trombónovým sólem, posléze se objeví 

osminkový motiv ve smyčcových, dechových a klávesových nástrojích. 

V půli skladby dominuje sólová elektrická viola, jedná se o improvizační část 

písně. Skladba staví na bohaté harmonii, která je v opozici s jednoduchým 

textem opakujícím jeden verš sborovým zpěvem mladý holky. 
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Leze je báseň od autora Milana Nápravníka napsaná v krátkém verši 

volném, který si zakládá na „kouskovitosti" představy, jež se výrazně 

projevuje na způsobu zhudebnění. Tichý hlas recituje za doprovodu 

stupňovitého trilkování violy, které dodává písni nervozitu a zpomalenost. 

Způsob hudebního provedení básně odpovídá tomu, jak figura a jazyková 

invence dokáže ovlivnit celkový efekt skladby. Opakování leze, něco hledá 

v různých obměnách v nás vyvolává úzkost, strach. Gradace zesiluje s dějem 

básně, který má dva hlavní motivy: první, kde „něco leze" a „něco hledá" a 

druhá, kdy „něco neleze" a nemůže nic najít. 

Leze, něco hledá, 

nemůže nic najít a neleze. 

Chvíli se rozhlíží jako trpělivé zvíře. 

Začne znova. Leze. Něco hledá, 

něco hledá a nemůže nic najít, 

hledá, klepe jazykem, potí se a nemůže nic najít. 

Neleze. 

Chvíli se rozhlíží jako trpělivé zvíře. 

Začne znova. Leze. Něco hledá, 

něco hledá, něco, 

něco, 

něco hledá a nemůže nic najít. Neleze. 

Vší silou se snaží nevěřit svým očím. 

Podvlíkačky je groteskně humorná skladba pojmenovaná po básni od 

autora Christiana Morgensterna. Má rychlý sekvencovitý začátek 

v osminkách smyčcových a dechových nástrojů; můžeme mluvit o dvoudílné 

písňové formě, kde refrénem (sborově zpívaným) je dvoj verši nejvěrnější květ 

v nich mají/jaro , léto atd. Celou skladbu podkreslují nástroje syntezátor 
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Korg, kytara, baskytara, bicí. V refrénu a po první sloce se kontrastně přidají 

ostatní nástroje, z nichž nejvíce dominují dechové. 

Rychlé a veselé (durová tónina) tempo odpovídá obsahu básně, který je 

na svoji dobu opět antispoleěenský. Proti humorné „ódě" na podvlíkaěky tu 

stojí jazyková komika, jejíž knižní čeština (a zbaveny všech chmur bytí/ 

vlastní Já zas prožívat) a výsměch měšťanskému stylu (nejvěrnější květ v nich 

mají/jaro léto atd.) tvoří osu celé písně. Můžeme nalézt i bohatou komiku 

(bez blamáže, bez nesnáze/ služby, kterou konají/ radostně se na provaze/ jako 

plachta vzdouvaji). Hravost veršů způsobuje provedení básně skupinou, kde 

zpěv má odlehčenou a rychlou notu, střídá se se sborem a je doplněný o 

doprovod dechových nástrojů, který hraje stejný motiv písně jako na začátku 

ale v různých obměnách. Svou funkci má rým, jenž dodává básni charakter 

říkanky, aleje opět v protikladu k převažujícímu vážnému daktylskému 

rytmu. 

Podvlíkaěky blaho ctí, 

mohou-li v slunci vlát 

a zbaveny všech chmur bytí, 

vlastní Já zas prožívat. 

Bez blamáže bez nesnáze 

služby, kterou konají, 

radostně se na provaze 

jako plachta vzdouvaji. 

K jejich slávě nezatají 

nic, kdo by je maloval. 

Nejvěrnější květ v nich mají 

jaro, léto atd. 
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Písně Vrátí se, Z kouta do kouta a Zpívá jsou po obsahové i formální 

stránce podobné. Autorem básní je Milan Nápravník. Vyznačují se 

opakováním slov, motivů (jde, vezme cosi z kouta/ vrátí se; skokem do kouta; 

na scénu přichází prvý a vraždí druhého/ zpívá), které opakováním vnáší do 

pocitů posluchače neklid, existenciální úzkost a obrazy shonu a stíhání, které 

odráží v sobě doba totalitního režimu. 

Ve skladbě Vrátí se je polarita jednohlasého a sborového zpěvu (vrátí se), 

totéž můžeme slyšet i ve skladbě Zpívá, kde se jednohlasý zpěv dostává do 

kontrastu s operním ženským zpěvem. Refrén zpívá je v opozici proti obsahu 

básně založené na „kafkovském" absurdním motivu, kdy společnost se vraždí 

navzájem ve světě byrokracie. 
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V. Závěr 

Pro český hudební underground je specifické splynutí hudebních, 

literárních a výtvarných prvků, jež mají za cíl předat příjemci poslání formou 

protestu zaměřeného proti uspořádání společnosti. Underground stojí mimo 

oficiální scénu, má svojí vlastní ideu, již se drží po celou dobu existence. 

Zároveň je to flexibilní styl, který je otevřený všem jiným vlivům a má 

zpětnou vazbu. 

Nej důležitějším obdobím undergroundu v tehdejším Československu jsou 

léta 1974-1977, kdy došlo k vytvoření „druhé kultury", jež zpřetrhala vazby s 

„oficiální" kulturou. Za „duchovního" otce českého undergroundu lze 

považovat Ivana M. Jirouse, který vydal Zprávu o třetím českém hudebním 

obrození. 

Historie skupiny The Plastic People Of The Universe nese v sobě stopy 

obrazu tehdejší společnosti; svým uměním kapela reagovala na „šedivost" 

života v komunistické společnosti. V jejich díle převažují témata úniku, 

nicoty, bezvýchodnosti, skepse nebo grotesky, které šikovně do své hudby 

maskují. Lidstvo je například alegoricky ztvárněno do obrazu dobytka, jenž 

čeká na porážku (Hovězí porážka), nebo jiných zvířat, jejichž podobaje 

v rozporu s vážným smyslem skladeb (Kanárek, Půlnoční myš). Únik do 

duchovna (Pašijové hry velikonoční) je reakcí na neustálé pronásledování 

Státní bezpečností. Pro skupinu je příznačné spojení profánních, 

demonstrativně přízemních textů s dráždivě magickou hudbou (Zácpa, 

Dvacet). 

Interpretace skladeb založených na básních je v historii českého rocku 

originální; poezie a hudební složka tvoří jednotný celek. Hudba nemá funkci 

pouze doprovodnou, její harmonická složitost a rocková přímočarost vyvažuje 

zdánlivě „triviální" poezii, která se zabývá základními prvky lidského bytí. 

Můžeme shrnout, že na výsledném dojmu průmětu literatury a hudby se 
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podílejí především tyto složky: 

Poezie, jež je zhudebněná, klade velký důraz na zvukové kvality verše. 

Obsahuje většinou aliterace a asonance, čili opakování téhož sledu 

samohlásek na konci rytmických celků. To je důležité pro hudební zpracování 

básně, kde toto schéma nabývá funkci refrénu - základnímu prvku písňové 

formy. 

Opakování slabik (paronomasie), rýmu (většinou štěpného), celých slov 

(epizeuxis, anafora, epifora, epanastrofa) tvoří hravost, jež je v opozici vůči 

vážnému a harmonicky složitému hudebnímu zpracování skupinou. 

V literární složce je kontrastní výběr témat „obyčejného, přímého" života 

proti duchovnu; obojí se navíc jeví jako protiklad k oficiální marxistické 

ideologii. Kontrast je posílen užitím jazykových prostředků spisovné (až 

knižní) češtiny a obecné češtiny (často ve spojení s vulgarismy). Vztah výběru 

jazykových prostředků k oficiálním „uznávaným" hodnotám lze hodnotit jako 

opačný - obecná čeština vypovídá o světě pravdivěji (bez přetvářky a lhaní) 

než spisovná čeština. 

Také hudební složka vyvolává neustálé napětí, jehož příčinou je 

nezvyklý výběr nástrojů vzhledem k typu hudby (rockové nástroje proti 

klasickým nástrojům). Zároveň stojí navzájem v kontrastu postupy známé z 

církevní hudby (církevní stupnice) a současné vážné hudby 

(expresionismus, atonalita) s postupy příznačnými pro rockovou hudbu. 

V řadě textů k hudebním dílům (například v tvorbě Vratislava Brabence) 

se projevuje návaznost na dlouhou tradici typickou pro českou literaturu 

barokní, na romantické vidění světa i na tvorbu básníků z přelomu 19. a 20. 

století (František Gellner a další). 

Skupina The Plastic People OfThe Universe potvrdila to, že hudebnost 

verše nebo prózy závisí na kvalitě zvukové, vytvořené seskupením hlásek a 

na citu interpretovat výslednou náladu, přiměřené myšlenkové náladě textu. 

Vliv poezie na hudbu se nejvíce projevuje ve zpěvu, který se dá označit za 
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deklamovanou recitaci vedenou spádem řeči. Tuto recitaci doplňuje 

zvuková barevnost nástrojů, jež dodává hudbě onomatopoicko-expresivní 

vyjádření, v němž lze cítit odpor k uznávaným hodnotám společnosti. 

102 



Prameny 

The Plastic People Of The Universe - CD: 

Ach to státu hanobení. Globus Music 2000 
Co znamená vésti koně. Globus Music 2002 
Hovězí porážka. Globus Music 1997 
Jak bude po smrti. Globus Music 1998 
Muž bez uší. Globus Music 2002 
Pašijové hry velikonoční. Globus Music 1998 
Půlnoční myš. Globus Music 2001 
Trouble Every Day. Globus Music 2002 
Vožralej jak slíva. Globus Music 1997 

Knižní publikace: 

Hlavsa, Mejla - Pele, Jan: Bez ohňů je underground. BSF: Praha 1992 
Gellner, František: Radosti života. Československý spisovatel: Praha 1974 
The Plastic People OfThe Universe - Texty. Maťa: Praha 1997 
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Resumé 

I. Úvod 
Seznámení se s problematikou. Uvedení základních klíčových bodů, jež 

budou v průběhu práce detailně zpracovány. 

II. Obecné vymezení pojmu underground 
2.1 Charakteristika undergroundu 

Vysvětlení hesla underground na základě encyklopedie. Odlišný vývoj 
undergroundu v západních a východních zemích. Shrnutí charakteristiky 
undergroundu jako syntézy hudebních, literárních a výtvarných prvků, které 
mají za úkol ohromit, šokovat a předat příjemci nějaké svoje poslání formou 
protestu mířícího proti uspořádání společnosti a stojícího mimo ni 
2.2 Vývoj undergroundu v Československu v letech 1968 - 1989 a postavení 
hudebně-literárního undergroundu. 

Popis společenské situace v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. 
Rozdělení hudebně-literárního undergroundu do několika období, kde 
dominantní úlohu mají léta 1974-1977 (dochází k teoretickému vymezení 
samotného undergroundu díky „festivalu druhé kultury" a také k mnoha 
uměleckým projektům undergroundových umělců. Nástup „druhé 
undergroundové generace"). 

III. The Plastic People OfThe Universe a jejich místo v české literární a 
hudební historii 

Historie kapely The Plastic People OfThe Universe v souvislosti 
s literárními a i hudebními vlivy, které měly bezprostřední význam na její 
tvorbu. 
3.1 The Primitives Group 

Vliv The Primitives Group se projevil nejvíce v prezentovaném pódiovém 
vystupování, které Plastic People později napodobovali. 
3.2 The Plastic People Of The Universe 

Vývoj kapely od jejích počátků až do dnešního dne. 
3.21 Začátky The Plastic People OfThe Universe 

Založení skupiny, její hlavní představitelé, příchod Ivana Martina Jirouse, 
jenž měl zásadní vliv na undergroundové společenství. 
3.22 Hledání vlastní identity a začátek ilegality 

Dochází k zamítavému verdiktu od Pražského kulturního střediska, jež 
kapele nepřiznala profesionální kvalifikaci. Skupina začíná zpracovávat 
poezii Egona Bondyho. Začátek perzekuce od Státní bezpečnosti. 
3.23 Nové cesty The Plastic People OfThe Universe 

Příchod Vratislava Brabence znamenal pro kapelu obrat k duchovnu a 
vážnosti, což se projevilo hlavně na albu Pašijové hry velikonoční. 
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3.24 Návrat k rocku 
Nucený odchod Vratislava Brabence do exilu znamenal pro Plastic People 

návrat k rockovému pojetí skladeb. 
3.25 Jiné projekty členů The Plastic People Of The Universe 

Rozpad kapely na přelomu osmdesátých a devadesátých let a zahajování 
práce na nových projektech. 
3.26 Comeback The Plastic People Of The Universe 

Vydání všech alb skupiny v polovině devadesátých let má za následek 
znovuobnovení kapely a následné turné po Čechách. 
3.27 The Plastic People Of The Universe bez Milana Hlavsy 

Hlavní skladatel Milan Hlavsa zemřel 2. ledna 2001 na rakovinu. 
Budoucnost kapely je nejistá. 

IV. Hudební řeč The Plastic People Of The Universe 
V této kapitole byly podrobeny analýze skladby po stránce hudební a 

literárně teoretické se zřetelem na výběr jazykových prostředků, figury, verš, 
rým a samozřejmě rytmus, který je hybnou složkou interpretace hudbou. 
4.1 Muž bez uší, nahrávky z let 1969-72 

První nahrávky jsou ovlivněné zahraniční tvorbou (Velvet Underground). 
4.2 Egon Bondyš Happy Hearts Club Banned 

Skupina začala zpracovávat poezii Egona Bondyho. Projev Plastic People 
staví především na kontrastu. Plastic People si vybírali témata se zaměřením 
na základní lidské prožitky - pití, sex, spánek - což bylo v ostrém rozporu se 
společenskou angažovaností, kterou vyžadovala komunistická moc. 
4.3 Pašijové hry velikonoční 

Skupina se obrátila k duchovní sféře stojící v protikladu k oficiální 
ideologii. 
4.4 Jak bude po smrti 

Plastic People zpracovali dílo Ladislava Klímy, který měl podobné vidění 
světa jako oni. 
4.5 Co znamená vésti koně 

Na albu převažuje meditativní nálada, jež je v opozici s pesimistickými 
básněmi Vratislava Brabence. 
4.6 Hovězí porážka 

Témata ohrožení, bezdůvodného odsouzení a smrti na nahrávce dominují. 
4.7 Půlnoční myš 

Půlnoční myš je alegorie na sledovací aparát. 

V. Závěr 
Dominace kontrastu jako základního prvku v tvorbě kapely. 
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