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Oi.ro p.řerílapuje nu míístě; bvvám unavena tak, ze se ne osvěžím ani v o
spánku. Co ¿sem sužila a nedomyslila ve dne, straší tane ve snech, přísných, rozlehl,)ch, zalidněných. V noci na dnešek jsem například nosila
^©dinp* :•; uOíiiiv/ vodu se studny do velkéha lapaní na prašné pláni, levou
řukou jsem si přidržovala obrovský hrnec na n&ave a v pravé vlekla těžký
a,,.a. potkávali ano uX...díci v napomohli uí, vždycky a ne to samrsalo a
j
psem
musela uznat, i; jsaa si tenaas zpasob konaní vy. p/alela
sama a žemi tudíž nikdo posioci nemůže. Celkem šlo všechno s úsměvem a k
dobrému, až no tZZaů chvilky u studny, ._t ¿1 tut-t všemocné bloaä.-. u a bar
haku ještě a iK.jd k-uui a bud ipí vaelijak bránil v práci,' nebo usedal m
•
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jse nepokoj
vatak. ¿ádnp roznovor no vadl nikam:
adyž ¿ž. o voze, on určitě o koze. hedva jsem se vsak otočila ke studni
••^dp --i nesla svou vodu - aeael s očí, sešel a mysli, a a a skončil v podstata nerozhodnej probudila jsem se unavená po práci, v níž jsem si nedala zabrínit, ale i s nepokojem v duši. Znáte ten pocit: něco mezi podráždění ta, neurčitým strachem a naabtím a usilovnou tounou, vše smícháno
e con sordino, s dusítaem.
iV
ás:e ¿-»řvtelť -.-otravám unavené a nepokojné? aaa je ostrý a napa úledny,
sayal Ihi-omen aa cavílemi ztrácí a spúsob jejich nošení se^m.lbe p e vit ja--'
o šxra tvr -oulavost, ano i překážka vzP.jenmš výpomoci. ai'í.i.iop? ouvaov
ovšem vyschnout nemohou, ani žába se na té horké vodě nadlouho' neusadí,
bývají však poslední dobou nodně hluboko o proaopat se k nim nutno i skalou. Kopat musí zase každý sám, komu se ale zdaří, že pramen vyvře, ten
okaapo, nsac.,1
napřímí aaadáu©, kdo jde bolea bez sk^funoru, •:•.:;• pa také
jediné e skutečna poaoc, kterou si mažeme navzájem poskytnout /ne očitém-li
ar a abštkp všedního dne/: otevírat nov:. a "nová zřídla ouvahv. bejar
odvah-/ myslet, hledat a vážit smysl myšlenek a slov, nejen odvahy' tvořit,
přitse a vzdělávat, držet se pravdy a usilovně odporovat křivdě, v nýbrž
také odvaay konat toto všechno veřejná, nahlas s pod svým jménem. Taková
o<-vpp,a je zcela nutná tam, kde caceae noc o vpatavat, stvořit nebo - las/on podepřít; pro toho, kdo chce jen přežít", je postoj zavrtaného červotočů o-aaa
jlepř-í. Garvoto- ustato ľ toká neví, 'ľa p e vlas t u.' ořitel.
Když_ však konečně vyjde na světlo, je k nepotřebě nejen starý nábytek,
le i dřevo už je rozaadlé a nic nového z něho nevzejde.
Chápu, že odvaaa jednotlivce veřejně zastávat a vykonávat své přesvědčení ^ nesmírně popuzuje nositele Ijstéifi potPškinových ideologických po tšmkinových vesnic, v nichž nesmějí porušit fasádu ani oni sami,' kde každé obyčejné hlasité "ano" či "ne" mimo pečlivě nakašíroVaný playback maže provrtat díru v tenoučké hradbě • vyvolat nebezpečný průvan. Ch^pu,
také, že mnozí ze "slušných lidí", kteří jsou ovšem nepodstraUauelnými
bdržbaři nalakovaných fasád, nás mají za blázny: vždyt na zadním dvorečku
duše se maže leccos, a čím pružněji se udržuje fasáda v požadované barvě
stylu, tím lépe se aaří tomu skrytému záhumenku, ba i jedovaté býlí nenávisti a odplaty se na něm maže beztrestná pěstovat.
Rozumím i pbatelam, kteří - jak tak stojí"s námi na návsi "neslušně
obnášeni a_ bez závbtří - couvají nenápadné alespn do poslední řady v nasaji oddálit hněv potamkincu u "stihnout" třeba výměnu bytu, dopsání knížky, přijetí dítěte na školu nebo jiné z lidského", udivuje mne však velice, jestliže někteří zároveň ukazují mravokarným prstem na ty, kteří zůstali v prvních řadách /ano i na ty, kteří už byli odvedeni do salářa/,
oovinují je z radikalismu, exhibicionismu, líného mučednictví, olaného
s la vomamu o bohvíčeho ještě. Jestliže s vážnou tváří tvrdí, že se profe-
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- 2 aionální pozornosti blondýnů /a brunetů/ z bartáku, obuškovýoh regimentů, soudců s vězeňských dozorců dožadujeme sami, abychom byli slavní
bez próee, abychom újkáútit nemuseli být pilnýtni vlastenci. Jestliže prohlašují, Iq například činnost VQNSu /která $e mimochodem přímo vzorovou
ukázkou "prace drobné"/ je - jen proto, že se děje veřejně - vlastně
pouhým planým projevem, veřejného nesouhlasu, stejně jako třeba podpis
pod žádostí o propuštění politických vězňů /!/. Nebo pouštějí do oběhu
zvěst, že Tominovy otevřené kursy filosofie pro mladé lidi /které jsou já
už po tři roky dalším příkla aem "préoe drobné"/ nejsou ničím jiným než
snahou o osourií popularitu a to jen proto, že k sobě v poslední době při
táhly likvidátorskou pozornost bezpečnocti. Požadují pa nás v podstatě,
abychom se vzdali "veřejného projevu /nesouhlasu/", domnívajíce se, Že
se tak vyhneme dalšímu plenění našicxx řad a nenarušíme relativní závětří
jež tvoříme pro jejich skrytou, drobnou, cílevědomou, tvořivou práci pro
budoucnost?
To bylo ovšem hloupé a nepomohlo ničemuj kromě toho to prostě nejda.
Odvaha veřejně myslit a konat není neslušné a Utržená radikalita, je to
strašně obyčejná lidská povinnost a bez ní se společnost nepohne ni o
píď. á policejní razie alágry nejsou n u t n o u
odpovědí na tuto odvahu. Jsou naopak spíée.^ýrszsm rozpaků moci, rozklíženosti společenských
strukturj a pomoci může jen tak, že tuto svou povinnost nezanedbáme ani
pod sebev tším Xňifi tlakem.
áýváme unaveni a míváme strach, zda jsme nezvedli břemen® těžší, než
můžeme unést. Totální odmítnutí našich snah státní mocí, přátelé ve vězení, věčné vlVsle®hy, domovní prohlídky, hrozby i násilí, rozhánění,
ostrahy a osmačtyřícltky vyvolávají dojem, jako byenom stáli u zdi a odráželi útoky svřepéh© nepřítele, s nímž jsme - aniž přesně víme proč - vstoupili do války, ¿tle vždyt to vůbec není pravda i V takových chvílích je vždy dobře vrátit sa k prvnímu prohlášení Charty 77, znovu si
uvědomit, Že to nebylo žádné vyhlášení války, žádný výkřik "veřejného
nesouhlasu",^ že to nyla čestné a statečná nabídka s nesnadäé spolupráci
i institucemi táto společnosti v sáp-u n^plnPaí lidských s ®bčanakýah
práv a svobod, že to byla snana o rehabilitaci občanství, o morální ozdravšní společnosti. Tato naše snaha trvá, ač na nás ze všech stran dorážejí příslušníci těch složek společnosti, jimž je stoobodnj, občan 3 dodržovaní zákonností nejvíce proti mysli.
Co je pro státní moc /ale i pro mnohé spoluobčany/ zřejmě najno snadnější pochopit a přijmout, je Takt, že Ci.srta 77je veřejným projevem
s o u h l a s u , Že je p r o
dodržování článků Ústavy a všech těch os.
zákona, které jsou v souladu s ratifikovanými mezinárodními pakty o lidských právech, že je p r o
úpravu zá onů v tomto smyslu nevyhovujících,
že je -pTáá p r o
t o , aby zákonnost dodržovali nejen všichni občané,
ale i státní moc, Jestliže pek signatáři Ch 77 a ostatní občané, sdružení
ve VQhSu, poukazují na jednotlivé případy nespravedlivého stíhání, porušování zákona a zákonnosti j je to činnost opět veskrze pozitivní i jsem-li
proti porušování zákonnosti, stavím sa za její dodržování.
Nevzali jsme zpět naši nabídku ke spolupráci a ani tak nemůžeme učinit,
nechceme-li se rozejít s prohlášením Charty 77 z '».1.1 $77, není to však
nabídka k účasti na trhu pocnybných výhod a represí. Nechceme a nemůžeme
se podbízet a smlouvat o ceně: vy nebudete chodit na soukromé přednášky e
my vás nebudeme stíhat podle 5 98, vy nebudete už nic podepisovat a my
vas neOyiiOdírae za zaměstnání; vy nebudete hrát doma divadlo a my vám nevezmeme invalidní důchod j vy nebudete pobuřovat u soudů a my vas nezavřo<;ie; vy si dáte chvíli pokoj & my vám dovolíme dělat uklizečku} vy nebudete
pořádat koncerty či přednášet o filosofii a my vás nezavřeme do psychiatrické léčebny; vy se nebudete stýkat s "radikály" a my vám dovolíme psát
knížky j atakdále. Takový trh je velmi ošidný a ceny stále stoupají, nádavkem platí všichni zúčastnění, prodávající i kupující, zvláštní daň: poní• -id iJbskž důstojnosti. A co je i..rati takové
si obs^sni '¿nava, skleslo®
st, bs i strach?
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Jedno jc nicméně důležité: aby
Súý s náa, ot v Chartě nebo -i: .o ni.
Qelal jen to, co skutečně musí, vnitřně musíi nebo ¿inými slovy: stalo-li
38 pro mne naplnění některého práva bytostnou potřebou, pak je také mojí
bytostnou^ přirozenou povinností toto právo u .;;it. i, nájxt aravo třtině,
vskrytu ěi oklikou proste nelze, právě tak jako nelze mít tajnou svobodu,
veřejný a neanonymní postoj je pak vskutku věc obyčejná a prostá protože
rutná. A nezáleží vůbec na tom, o jak "veliké právo jde, zda jde*o právo^na práci, na svobodnou informaci, na vzdělání, na nestranný a nezauOetý soud« « « nebo třeba jen o právo žít s tím a s těmi, které mám rád.
Coz mi připomnělo, tm teto ým úvaha velikonoční... % l a jsem zrovna o
pí-*-1 s k vaiCŕ ¿«..v- triá a jaksi opotřebován; , dva dny přeutím u na s vo--ouŕuu.i
.. •.•amin* o .ět ouviakli na bar ták, den předtím a.-e dostali sádlení, z
- o: t /.-oětvrte/ nepřijali na střední ěkolu, ,
ten den ráno aostal první účastník přednášek úřední výstrahu, 2e pro úeast na^ těento nedovoleních shromážděních může být stíhán podle $ 9 0 tr.
-i. Stýskala jsem si u Kamily /budiž jí dík, jako by neměla svého dosti/
a ono mne vzala s s .bo a do .vostelo. Pozapomněla jsem v posledních mSsícxcu,
zdrojem odvahy i pro neznaboha může být ::veňpeliuiaj teď ists
poslouchala celá dokořán pašijové .ísně a slovo boží, slzičky dlouho"ku
pené se mi konečně vykutálely z očí a zase dokonale oschly, domů jsem
přišla smířená a - aniž se c hci rouhat - veselá a čila, jakoby ve mně někdo vyměnil opotřebované baterie za nové.
_ Je ve mně veliká úcta k tomu muži, jenž umřel na kříži, protože nemohl
3 m a k , protože nemohl odstoupit od své poznané pravdy jen proto, že si
to adal: oc
polekaní "slušní" spoluobčané« Jo ve" mně i pochop«aí oro
učeníka retra, který třikrát Ježíše zapřel; aěl-li založit církev, musel
asi prai.it. hxs z a aeoe oa prizná-a: věřím ve slovo hlasité, tv-ř nezahalenou a. přátelství neskrývané? věřím, že i kr-tky život ve svobodě, v
lásce a v úsilí o pravdu je lépe žitý a víco přináší i pro Časy budoucí
nezlí život předlouhý žitý v úkrytu, by% vystlaném rajčím oořim a soukromými slastmi všech věd a můz.
A nakonec; budete-li zase jednou u výslechu, vzpomeňte si na příběh
Ježišove výslechu před veleknězem, jak jej p pisuje Jan /Í8.1Í-24/; je
tam v š e c h n o :
'
Velekněz se dotazoval Ježíše ne jeho učedníky a na jeho učení. Ježíš
mu řekl: "Já jsem mluvil k v světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagoze
a v chrámě, kde se shromaždují židé, a nic jsem neříkal tajně. Proč se
ta e ptaš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal. To přece vědí.
co jsem řekl." Po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, úden í uežíye do tvare a řekl; M!ak se odpovídá veleknězi?" Ježíš mu odpověděl: "alekl-li jsem něco špatného,prokaž, ze je to spatné. Jestliže to
bylo správné, proe má biješ?"
Annáš jej tedy poslal spoutaného k veleknězi Kaifášovi.

/psáno v pondělí velikonoční, s vroucí vzpomínkou na Otku, Petra, Vaška
a>., a Vaška n. a Jiřího /
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}id ¿¡r-c o Cnarty 77
Jaroslav Suk

Charta 77 je poměrně neformální společenství lidí, kteří společně oodepsali Prohláaení a l.í.1377. Tehdy si tímto podpisem zvolili své tri
mluvci a začali společně usilovat o to, co si predsavzali, tedy vést dialog se sta oni mocí, předkládat náměty .O návrhy, snažit SÚ spolupracovat
v propadech porušování lidských práv.
Společná práce si vyžádala určitá pravidla, spíše oy bylo třeba říci
zv.y^osti, podle nichž se lidé stýkali a spolupracovali. í'akov/mi'zfcvKlostmi byly: ruda, schůzka, vzkaz, dohoda, pomoc, diskuse, ale také bo
nu.,el i intrika, pod vod, podraz či poněkud zkreslená zpráva. Samozřejmě,
26 a u c l
solidarity naprosto převládal a byl dokonce tím ne jvlastnajšía
rysem Charty 77 Diž od dhvíle jejího vzniku.
Doba však přinesla změny a neformální společenství Cht rt~ 77, aby dále
monlo zít, potřebovalo přece jen, aby si vnitřně dohodlo určité pravidla.
ci3,'uoS U,:k dál s -.íiartoaj
níž vyplynulo ¿d.lení Chartě ¡'1 z«
m ^ l Ž l L ° ustanovení nových tří mluveíea, ¿dy se poprveTôvS^T' ozIiTadacn vemeny těchto představitelů našeho společenství. xiylo řečeno, že
každý ze signatářů můžé být mluvčím Charty 77, a že nov j nastaoulícího
mluvčího vybírá aktuální mluvčí. Zároveň se stalo nepsanou a celkem doořou,. i ¿ays nikoli n* ruSitelnou zvyklost
ie je dní u c „.if/iíct,
aru
' »
- •
-.--v kom uniati £ jeden s.y^oolieky aiatu-u * ulturni cula.st. řoj.oun, nepsaným a nikoli neporušitelným aravidlom ae ^talo
ze jedním z mluvčích má být žena.
'
.
Ci.arty v7 stvrzují av0iu podpisem ;-r,-.\rost dokument-i Cuarty 77,
nic víc a nic cín. Jejich ravomoe je tedy značně omezena, aváem v období, kay vycházelo prvních dvacet dokumentu -narty 77, nesli mluvčí přece
gen poměrně velkou tinu odpovědnosti za dokumenty Charta 77, a to oředev31m Odpovědnosti před s. •uladanatvím uuarty //, „¿¿uaenť, auaal- toti>preo.stavovat ux-cxtj koaprotu.s u.ezi .i Mnotíiv.. á názorovými skuainami v
anarte ř7. Byl to vždy kompromis poměrně ěirok.v , ne bot obrana lidí-kvch
prav nevyžaduje nutně politickou specifikaci obránce. Sjednocovaní stanovíseje ovaem vyžadovalo obrovskou práci, jistě mnohdy nedokonalou a našlo se mnoho nespokojených, k nimž jsem často patřil i já, ovaem znamenalo neustalou aiakuai, mezi těmito smery, osouět^ní nříliá
ruvíaeouxogiaoíuřtótto vidění skutečnosti a poznávaní .ravj- z- v oc;'. zom.yca
iixxu. tójiuyVi riisKusrf, k nim;. docházelo, ss ovšnn n\kr - na.adr-z;
nu
vy.i «nem uokumentu, zůstávala v e , , n asti . v ¿to
nebo ae -.ror rol* n
povrch v naprosto neodpovídající formě.
jjokument č. 2± znamenal - nebo měl znamenat - přelom, uyla nastíněna
v
témat, jia.
se
věnovat dokumenty Chart 77 a z éro v-ň uyío
oznámeno, že mluvčí budou vydávat dokumenty nikoli jako saolečná stanovia,- vkueii v Charta 77, n bří jako ařís;cvky k diskusi na u-.til.á U.iota.
c o ¿, 3C aamozre jr.:.k net,rku tav. podpisových dOíUu^mt:./. Vsápétí » M l do0
•
,'^uern.vcn elektrárnacn, kde prvv.'.,
jsem a« nad'.van dozvěděl, byla tato zásada okamžitě porušena, nebot původní text autorské
skupiny mluvčí y urôit« paaá.i pozměnili. l>oa.,aeatn Č,^ -.. ořeaciw.o3 • té:
ne vere 3na "připomínková" diskuse /jednalo se o problematiku romská minority/, stejně t»yj 1 když v míre menší, u dokumentu ä.24 /Svoboda cestovaní do ciziny/. Autoři všech těchto dokumentů trvali na zachování své
anonymity, takže odpovědnost mluvčích před s.olečenstvím Charty 77 i přec
ostatní veřejností i před státní aocí, s níž chceme vést dialo'
byla
opat na téměř stejné úrovni jako před vydáním dokumentu e.21 . Až dokument
c.¿o byl pln3 ve znamení zásad í.dokumentu. Jeho autoři dokument slinovali a mluvčí Äydali dokument jako teze /o spotřebě/. Nyní se zdá, že se
přece jen začíná objevovat veřejná diskuse nad dokumenty Chart- 77, co^

- 5 v této souvislosti téměř každodenního pronásledování a šikanování není
janedbatelnéko. Dá se snad tedy říci, že praxe doplnila dokument
o.
o zasatíu, ze pokud autoři svůj text podepíší, pak "mluvčí budou mít
minimální zaoraný při uveřejňování textu jako dokumentu Charty 77, kdežto y opačném případě může /ale nemusí, záleží na druhu a formě textu/ vydaní preucházet hlubší diskuse»případně může být text pozměněn nebo i nevydán.
Texty, které mluvčí vydávají jako stanoviska m&uvčícn Charty 77 /nikoli jjako soukromí ch osob/ a jimž svým stanoviskem stvrzují autenticitu
musí tedy vyjadřovat zájem celé naší pospolitosti /což se"ovšem netýká '
ooicumentů vycanych podle dokui entu c.21/. To znamená, že by taková oronlaaaní mela být v souladu s Prohlášením Charty 77 z 1.1,1977 a i-lá by
se omezovat na onu oblast "širokého kompromisu , o níž jsem mluvil v ú/oc:u. -roto jsem - , .10jen já, bylo nás víc - velmi nelíbe nssl vydání
textu íc seaesatmám Československa. Ué výhrady právě spočívaly v tom
'caxt pra nad rá.aec uvedenie kompro-nisu, v takových přípsecn "v jistě
mene bylo vu.ee: text podepsaný určitým signatářem nebo skupinou /oodobně
3u<co napr. Lto let českého socialismu/ je dobrem podkladem k diskusi i k
vyjasnení určitých politických stanovisek, i okud je však prezentován jaKO
názor všech chertistů, je pek leckterým podsunován, který nezastávají.
Zacatkem roku iyaO vznikl kolektiv mluvčích. Samotný tento fakt vítám
protože bude znamenat vátéí objektivitu i operativnost při rozhodování
mluvčícn /a mluvčí, jak jsme viděli, při stvrzování pravosti textů Charty 7/ rozhodovat musejí/, dovolí mnohým lidem, kteří se stali nebo stanou cleny kolektivu mluvčích, 9by byli přítomni práci mluvčích, což, dou* "'» Pomuze rozšíi-it, ,.e:;ich zkaženosti a - co" bohužel není zanednatelne - seznámí svet s jejich jménem a snad i rozptýlí zájem represivních
nástrojů moci vůči předním obráncům lidských práv, což by též nebylo od
věci.
To, jak kolektiv vznikl, tedy bez vědomí ostatních asi esmi set si natara, je sice fakt bolestný, avšak nikoli nezvratný a koneckonců zcela v
intencích dosud dohodnutých pravidel
Ovšem text, který oznamoval tato změnu, nazvaný Prohlášení mluvčích
cnarty 7/ k i.únoru 1980, byl opět nad rámec dohodnutého kompromisu. Jen
x'3£ se mohlo stát, že jsou zde naprosto prtikladně míšeny materialistická /a,dokonce marxistické/ ideologické prvky s prvky idealistickýma ideo104:11. ayní nebraním ani jedno eni druhé, hýbrž jen tu zásadu, že by se
neměl nikomu určitý názor vnucovat, uéně by byli skutečně více, tím spíaa^že se tu objevila i chyba faktická. Charte 77 se nejen zasazuje o doc rzování právního rádu, nýbrž v něm navrhuje podstatné změny, jak se sta-o napr• v dokumentech Č , , ¡ 6 , či v diskusi k dokumentu č.24. Charakteristika cíla Spojanců za ¿.světové v^lky není též zcelo korektní.
. ~y t o námitky je třeba brat jako přátelské upozornění a v zvu k diskusi o určitých aspektech práce žharty 77, zejména jsem chtěl" připomenout
vnitrně právní" dokumenty /dokument č.1, 10, 2\ a sdělení ze září 77 a
propasení k 1 .2.1 ^60/ a upozornit na historické a zVyklostní /a částečná vlastne 1 právní/ souvislosti života Charty 77.
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- 6 NABYLA _NIOY__V_TROSKÍCH

V roce i 979 vydal Václav Černý sborník statí Další^studie o knihách
edice Petlice a pro _ni
v e dvou z nich verši"'V ěry Jirousové"""
/str.74 - 101/ s O
dokonce i o
i
rľov ' iq n
/str.Ul ä i ěa-t 32/ se dot/kót problemeitilQr undergroundu. Eaguji na jeho
tvrzení a vývody. Původně jsem chtěl také obhajovat básně Věry Jirousové,
ala_rozmyslel jsem si to. Básně nemá smysl vysv tlovat a je zbytečné je
hájit; jsou v nedohlednu nad našimi sporu. Omezím se na to, že' mne básně
V.Jirousové vždycky - a dosud - bytostně oslovovaly.
íie chtěl bych ani obhajovat underground. Je mi obtížné chválit, co
áycn calako ruději napadal« U é pokusím ae naznačit, že je jiný, než si
iiO predstav u; e ;-roi. Oern..- - anebo že není ;:iný, ale s opŕ£cu«ai znaménky.
je sirží, než lze uooucit z . oasie Věr .v virousově, ja„; onaa ozrejmí
poukazy na jeho "dělnické" polohy, a že jsou tady celé oblasti mladé
tvorby, které prof.černému unika jí. ^statně , .Černý radí v. jirousovou
/nar. 1 v 44/ do "nejmlaéší vlny na' .ich básníků ' /str.óy/. v unôrej roundu
patří k vrstvě nejstaráí.
Když uvažuji o undergroundu jako celku, nijak se mi to nedáří. Jenom
mi před očima defilují jednotliví lidé, řada z nich dokonce označení za
underground zuřivě nebo netečně odmítá. Rozhodně se z toho žádný underground on gros v^prepsrovat M i á , To je dobr-, ke jasně kontury uuaáňují
amébovité přelévaní se tam, kam je třeba, a při neurčeném tvaru to nemůže mít ani žádný střed a ani žádné vůdce nebo šéfy. Nicméně underground
jako hnutí a jako fenomén tady existuje - a možná'" právě proto, že' taká
patřím k té starěí vrstvě v něm, choi s prof.Černým polemizovat.
O tom, co je underground v našich podmínkách, .jsem se. pokusil už jednou napsat /Zpráva o třetím českém uudebním obrození/; připomínám to^s M
nechutí, ale kdyby alespoň to prof.černý četl - z čeho usoudil, že lze
underground házet do jednoho pytle s aippies a dokonce e teroristickými
aktivit am i 'i/2 /, ľ o není zmatení jazyků, to je základní, nepochopení, to
je dokonce urážlivé. Bonužel to vyvolává představu prof.černého, kterýsi prolistuje několik ročníků časopisu i á+š zahraniční zajímavost a
přečtesi_několik komentářů v našich denících, z nichž jednoznačně vyplývs
jali hippie šanson zavraždil Polanského manželku - a prof .Černý /nepochybně méně kritický, než při svém pátrání v archívech, kdy rozposn- neznala é
Ca^deronovo dílo/
řekne: aha. je to všechno jedna branže - underground» vlasatci, h i j p « « i t-roristi, avoloě jukási. Jak bezelstně arof.Černý /od něhož bychom bezelstnost nejméně čekali/ přejímá hodnocení pseudobulvarnich plátků nebo dokonce vychytralých represivnícn nástrojů systému /Rudé právo, iuidová demokracie a;::oá./á není' to důkaz, kam az může
člověka zavést lpění na systému hodnost, které si osvojil v mládí a jejich hřejivou peřinu nedokázal včas odkopnout?
"Underground..• je opovržením a zřídlo k nové úctě neobsahuje..,",
soudí Václav Černý- na str.95. k čemu opovržení a k Čemu úcta? Nechám, teď
zatím stranou opovržení, mluvná o úcta. Jistěže neobsahuje underground
^liJio
nové .letě. Octa v n cm již existuje; leta k druhému Člověku. W*rad bych ted mluvil obecně - ale u lidí starší kultury /záměrně naříkáš
ani první, ani druhé, ani jiné, ani .aralelni/ se velmi často objevuje
podvědomé hodnotící měřítko - řekni mi co jseš, a já ti řeknu... V undergroundu jsem se s ničím podobným nesetkal. Io, že se lidé třaba nepředstavují v společensky zaběhaných rituálech, není jenom hulvátství mladší
generace nebo nedostatek výcnovy - je to vědomí něčeho hlubšího, co lidi*
spojuje, a vědomí^vyspělosti některý cu forem /nic nového, aoa.1 1» říci
prof.Černý vzpomeňme na Guardiniho O osvátných znameních/ a je to jen

_ 7 zdánlivá netečnoBt J e d h o h o k dranému. Jakmile lidé undergroundu rozpoznají spřízněnou XXát duši, otevírají se jí ihned a bez zábran, a Melice
afoía smyslu?

°nVÍl1

pi

'18tupu^

k

P r á c i ' ° ^ e m £ práci v neSdcizeílm

„nnf; t l ^ ' ŕ « ® 1 ^ 1 V á c . l a Y. č e r ř tf ° "zálibě umělecké, hudební vášnivosti
nS
f i í - ' ¿anrnuje ji do celkového zaměření undergroundu jakc tíhftlí * f ^ t i , 0 ak ho vydedukoval z poetie Věry Jirousové.Ale když už
jsme u teJtoweoní.vášnivosti. By}a to právě ona, která jak V.Jirousovéu
a..^
pt i v e a b r A
;co skupině Tne Trimitivls ,rcuP a skrze
p
vznikajícímu českému undergroundu. Tu vášnivost je možno vidět i nevááás0l
of1 Z a t 0 ?
í v dějinách kultury, když už o ní tak rádi "mluvil
erJay
ní^ní;V
°Sdobíí
áedna oblast umění zastíní ostatní a
průrazněji a s větsi vírou i oslovením nahradí druhé: omezíme-li se na
yla

t0
¡ S t % S ?ÍÍ Í'
S
?
lotecxi malba, v prtfní polovině dva8
dnes a i f t S
ř-xsemmctví vůbec^ v čtyřicátých letech" znovu malo,;
dneska^je to hudba - nebo, mozna, dneska už hudba končí, ale to zjistíme
až a odstupem. Ale to čemu říká prof.Černý hudební vááiivost, je možná
pro underground nejvštší poklonou. Být u toho, kde se to zrovAa děje,
nesveačí zrovna o pasivním přijímání světa.
"z z ^ůrazněnl, že pro underground je svoboda bytostnou
J
iiem c p o a a l v e s t a t i N o v é
j?í
f
šance svobody DomSrnl^pKsHoS
.charakteristiku undergroundu, ale mýlí se, když ho zakotvuje příliš sociologicky-psychologicky: "underground tvoří mladí lidé, kteří zakusili
hzavrene rodiny, z níž se museli drasticky vymaňovat, neosobní výchovne instituce i zmechanizovanou práci a výrobu." To by do značné míry
oapovxoalo současnému obecnému ^oonocení,
,
a ,
roun i
nás
pocitó kazdy vlasatec ci mladý člověk žijící nonkonformním či neobvyklým
zpusooem života, hluším však trvat na tom, co byle o undergroundu u nás
řečeno v dobacn jeho utváření - že je to vědomé intelektuální úsilí.I
když byli zmínění mladí lidé vždy živnou p š d ^ I K ^ r ; roTnTuf"po - V-í ¿ad*
publikem jeho hudebního vystoupení, úplné ztotožnění by znamenalo ':orickonců přistoupit na směšování pojmfi, jak je vede právě prof.Černý: underground, hippies, teroristi atd.
^

lotřeDa kultury od počátku undergroundu ostře odlišuje od nnutí hippies, s nim s jej pro f.Černý směšuje. Hippies se rozhodně víc realizovali v é
siere biologické - u undergroundu jde od počátku o duchovní hnutí, uvědomělé vytváření uměleckých realizací jako prostředku ke změně - ¿lespoň
mentálni - nás a světa.
2a asi jediný společný rys různých proudů v undergroundu bych označil
poznani, že zití v prostředí kultury, především hudby, je jediným autentickým existencialním prostorem k žití. Není to tedy negace /3/ jako odmítaní všeho, jak se domnívá prof.Černý, naopak intuitivní jasnozřivě
rozpoznaní, že právě kultura je poslední svobodnou oblastí, do níž ¿ M á
nemůže žádný totalitní svinák vstoupit svojí okovanou botou. V tom se
mimoehociem liším od mínění ,.ilana Kundery /vysloveného v rozhovoru s A
áonsoglouem v Le „iondu i 9.U»979/ nebo tíans-Tetera Eieseho /o jehož nedávne stati ve Frankfurter Allgemeine Zeitung mám bohužel jen informace
z urne ruky/, ze proces, který v současné době v ČSSR probíhá, ie dušením nebo zadušením kultury. Je to opět pohleu lidí "seshora" - lidí, pro
nez je kultura neodmyslitelná od statisícových nákladů, leskl ch obálek
a blistivýen foyerů divadel. Z hlediska undergroundu nebyly u"nás podmínky pro zití kulturně nikdy tak příznivé jako dnes
Je/tedy nutno vidět hudbu i poezii undergroundu jako poslední svobodnou zonu. 7 pobytování v ní je jediná možnost Části nejäiiadší generace
poiiticicy zít, protože rozpoznala nesmyslnost "politického života", který je obklopuje. - A právě o tom si ^rof.Černý myslí, že je to odmítnutí
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ucasti na světě: '... To vše underground odmítá, setřásá nás se sebe se
vším*&č_ všudy, naší přítomnost, ale i naši minulost, která k ní nutně
vedla, i naši budoucnost, za kterou nemíní a nemůže spoluručit. Snězte
SÍ sami, co jste si nadrobili'" /str.94/ - Říká-li prof.Černý naši minuISL^t^, která k ní_J^tně_vedla, jakoby tím přiznával spoluvinu na~so~u3"asné
tvari světa. Ale nevyvodil z pohledu na tu tvář ty ostré důsledky jako
underground. Divím se, že právě on, kterého bychom ani při zlé váli nemohli nikdy podezírat z kolaborace /v tom ošklivém slova smyslu/, si tak
zakladá na tom hnusném světě, který se s konečnou platností odkopal v
posledním třicetiletí, v němž se většina lidí, "patřících" k českému
undergroundu, narodila. Jakoby se najednou pravě on, který má za seteou
opravdový odboj za nacistického protektorátu
padesátá léta š baat šedesátých let a znovu léta sedmadesátá strávená v klauzuře, ztotožňoval
s tou svinskou podobou vládnoucího svéta - včetně její kulturní kamufláže - a mluvil za ni, A v jejím jménu podezíral underground z nihilioiau
/4/ jenom proto, že nechce mít na tomto svinstvu účast.
—...
—
Je pravda, že underground ten svět, jehož mluvčím se prof.Černý s taovou ochotou stává, odmítá šmahem. Ale v tom odmítnutí šmahea prof.
c r n p i jiní, kteří to undergroundu vytýkají, nerozpoznali zaseté semínko _příštího, vaclav bernj by chtěl na undergroundu program /5/. Aby řekli, co chtějí a kam to chtějí vést. Díky bohu, že tomuto pokušení1 nepodlehli, a to přesto, že underground nemá uzavřenou skupinovou disciplínu, že _je to různorodé roztroušené hnutí. Zvláštní, že právě necnui
stanovit si progra.l} ktorou a undergroundu považuji za přednost, vzbuzuje nelibost u člověka, který za. svůj život prožil selhání tolika i dobře míněných programů. A svědčí to snad zároveň o tom, že ten underground není tak naivní - byt i jen intuitivně - aby tu strašnou chybu, určit si program, udělal, aroto>- h „b;á.
raax
y .
tínu" i a n na
čarodějnice, které ho neplní.
v
Prof. berný mluví o undergroundu jako o ne. ,aci. o svátku totálního
vyprázdnění /str.94/* iíe že by neměl pravdu. Ale čeho negaceV"Ceno vyprázdněníb několikrát mluví prof.berný betp z stánce či zástuacc jakési
kultury či společnosti opačné undergroundu. Je to smutný doklad nepochopení nebo spíš neuvědomění ai doby a společnosti, v které žije. Důstojně obhajuje hodnoty společnosti, která již neexistuje, protože není
schopna_ si jejiexistenci přiznat, dochází paradoxně k tomu, že říká někdy věci, která by se vyjímaly velice dooře i v kulturní rubrice Rudého
práva: "deště se v undergroundu nevyskytl popírač, odmítač, negátor rak
eotolutni, aby si na apel svého prázdného žaludku nezašel ao najbližší
pekárny koupit nebo vy rosit pecen chleba; degakto vždy s tou pekárnou
u cesty počítal, pověsí se tedy klidně na krk tomuto zlomečku našetio
/podtrhl .,./ sociálního a kulturního establishmentu,.."/str,977 - Tato
sentence mi připomíná, jak na počátku sedmdesátých let recenzent Hudého
peáva /jméno mi neutkvělo/ dokazoval zhovadilost a odtrženost od lidu
Věry Linhartové/ která se ostatně Václavu Černému taky nelíbí/ citací
její věty "hevyznám se v druzích obilí."
Underground v sobě spojuje zoufalství a vnímavost k tomu, co se děje.
še^to vypadá na první pohled jako negace, je nasnadě, underground skutečně nechce být účasten na tom co prof.berný - duchem ještě jakoby na
francozském lyceu svého mládí - považurje za pokračování v budování
carému kultury, arotože Václav Černý pjímá kulturu jako chrám, cosi
pevného či bortícího ae: "...kultura se z trosek vzpamatovává", říká na
str.ví v souvislostech, kdy vypočítává předchůdce undergroundu. Ovšem
jestliže se kultura stane místo života účastenstvím předmětem adorace,
jo tím samozřejmě i břemenem. Další činy v ní jsou poměřována vzhledem
k jejímu domnělému dosavadnímu stavu - nebo k představě o jejím někdejším stavu. V mnohém mi některé názory Václava Černého souzní's tony,
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+ t l r é A Z a Í a Í l y I d i s ^ u s i » rozpoutané pred časem v Chartě 77 zastánci
- U r ° r
• ^věritelr.v a omaraču.ící iluzionista
o
^tery naprosto oponu í beštiálni povahu syttéu.u, v n>ai ži . . -v---"- -í
o ¡jedno*: ,ide , atei-í monou naco takov o je tťdnes, ,a a o'i
I^Ježili a žijí j m d e než mladi básníci a zpěváci undergroundu. 2ijí v iluzi a monou v ní žít proto, že patří v podstatě k odumírající vrstvě, zbyle z dob, kdy byla spollčnost a nás ještě rozvrstvena jxna*. v případě prof. černěao v Uuzícn první republik v
aa .udvíka /acuiika v iluzích komunisty 50. a 60.let. Dnes je jiná silice
^ a a r j o a a to cíti velieo o s t r o . Dna? - e o to ' . ' ť š r ¡lA»..
tría
S
- ***** v
— * m již aie slušne -c
Á
™ L
vzpomínat prox.aarny/, ani iluze /na co snad - icďža vz -.omínat bacali w'""
nebo b ? t v undergroundu, Pokud je reč o umění /a pro underground je sku™J l £ t o
j: < aí,, ľror'. čara,;, H* to rituálmi
í ' f
underground vztahuje/ - zbabělá alzivratv., . ú-r •
ľ*
v... roao'1 u j c i , iná povolená a vyžadované kultury, nesto.jí U
'
mentar. Je ubožejší a zapomenutínodnější než sama vládnoucí třída.
¿otroctví, v němž dělníci u nás dneska žijou, se jim underground
otevírá jako prostor svobody,rfefco:z otroctví, J němž žijou otevírají
underground jako prostor svobody. £ úsměvem vzpomínám na rozhovor kteriV ¿sem nahoana vyslecal v Nové vísce po festivalu folkov.ch undeř round
zpěvat . Dva asi třicetiletí muži odněkud ze Šumavy tam vyslovovali obavu zaa nedojde k olicejní razii a perlustraci, e by je ředitel jelica
p-~uiuku vynodíl z prace. Několik undergroundáku, kteří si s nimi trpělivý a xasicave povídali, se začalo nezdrželivě chechtat: "voni se boiei
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posloužit jako přÍKlad negace. Není to ale
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y současné situace jinde než v áčasti
na voeooecném oblbovam / .aonay/. underground je hledá v neformální
s
®. spřízněními lidmi - a v uílní. O b á v á ľ ^ e f t e je
v současné době nikde jinde hledat nemůže.
Z pojmů, které si státy a vlády vždycky vyšívaly na své standarty,
0
.^
f
-edna ^ ne ¿přednějších./6/ ä také ne jspochybnějších. uaka vlast ŕ Cí vlast? To, co prof.černý té mládeži, kteroá
sounrnne označuje jako hippies vytýká - internacionální semknutost /!/ -
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čer

3ednu

„ z ne j větší cn nadějí n a š í doby. ,.ez proklamací, bez
.en.ralne rlzenjcn "internacionál" se tady již řadu let odehrává mizinarotmí a mezikontinentální srozumění spřízněních dusí, duší bez ambicí,
duaí lásky, iíejae o viset, jde o zem. Jde o každou píd země. Jestli
ji zmocní nad nebo jestli na ní budeme stát my.
je že je underground "velesvátkem vyprázdnění". Underground je pochopením vyprázdnění. A zatím nepodlehl pokušení to vyprázdnění předčasně
jaPjait. iricet xet systému, ve .. t a rám žijeme, a jeno krach, n^ry ^rozívame, je aistoncky směšně krátká doba, příliš živě je to v nás. Lze
se divit, ze to nové, co nastupuje, je ostražité a v necnuti k vvhlášer : •
'> ;roar..a, nebo k prial :,oní a n ^ k á u u pro ramu? /
í přitom všimnete si: Chartu 77 - jediný slušný pokus něco v zemi, kde žijeme, resit, podepsal z undergroundu kdekdo, a u mgoha t těcu lidí bez"
ne ji-jc naíca iluzí, ae b; to skutcSnlí IpSiSbil© ně jakou zmana, ale proto,
ze je to slušný pokus, iyslíta, že není potřeba víc k důkazu že lidi
undergroundu by byli ochotni spolupracovat na vytváření lepší ,ovahy
Když byl v říjnu 1979 první den procesu VOMS, seděli jsme v poledne

IQ v hospodě a Miroslav Skalicky mel dlouhý monolog - nikdo 2 nás ho nepřerušoval a taky mu nikdo neodpověděl - ale cítil jsem, že vyjádřil i můj
pocit bezmocnosti a únavy z toho, co Charto 77 dosáhla, híkal asi toto:
~y jsme na tenhle způsob nikdy neměli přistoupit. Diskutovat a dohadovat
se s někým, kdo nediskutuje a nenaslouchá, co druhý říká. ..¡ěli jsme dál
dělat to, co děláme, až by nas třeba zabili, ale neoavit se s nima. A
pokračoval; Jenomže^: to je těžký - když jsme byli ve vězení, jediní lidé,
kteří se nás zastali, byli tihle - a nebylo možný nechat je v tom samotný . /a 7/ - To není české "já na bráchu, brácha na mne". Je to vědomí spoluzodpovědnosti a vědomí toho, at to zní jakkoliv otřepaně, čemu se říká
"nedělitelnost svobody". A možná, že by bylo čistě statisticky zajímavé,
kolik z těch necelých osmi set podpisů, žádajících o okamžité propuštění
členů VúhS a dalších politických vězňů, je právě z toho asociálního undegroundu.
underground je bezesporu šikmá plocha a náš posun po ní jo směrem dolů. á nás sice začalo uvědomělé pojmenování toho, co jsme dělali, slovem
underground, v okruhu rockových skupin Primitive s Group a Plastic keoplej
vzpomínám si ale jasně, jak jsem až při setkání se Skalického heverom
and Vazelínouj| pocítil, že od té doby je to hnutí opravdu underground.
Tak, jak ho cítím dneska: hnutí sociologicky pevně zakotvené především
mezi lidmi bez chuti a možnosti uplatnit se v oficiální oblasti kultury,
stručně řečeno mezi mladými dělníky. Teprve nedávno mi řekl karásek, jak
byl šokován.,- při seznámení se Skalického texty, jak si tehdy říkal - na
tohle přece přistoupit nemůžu, á to, co dneska zpívá a araje oirn Horáček,
by asi před deseti lety bylo stěží přijatelné pro kohokoliv z nás. Jenomže ten posun dolů po šikmé plo e je posunem k svobodě, přinejmenším
k svobodě vnímání, hic už pro nás není sprosté, nebo dost sprosté. Dhkonce jsme už tak daleko, že máme-li soudně zhodnotit, co slyšíme nebo vidíme, musíme se pracně probrat do jiného světa, v němž jsme kdysi žili a
v němž se hodnotilo a zaujímala se stanoviska. Souvisí to asi i s tím,
co ve zmíněné stati rozpoznal J.j.ěmetí - že underground usiluje o umění
lidové.
Jádro českáno undergroundu tvoří dneska d ě l n í c i . t o jest mladí lidé,
skutečně jako dělníci živí. Jsou to vesmseě fjro osud dělníka
jc^o piu u . i svým původem nebo temperamentem. Právě tady, kde se
slovem dělník ne-dělnická vládnoucí třída třicet jí let ohání, se o tom
mluví obtížně. Jednou z reakcí je i to, že tvrdíme, že nezáleží na původu či sociálním zakotvení. Proč tedy s tudenti jako vrstva nebo sociální skupina nemají s undergroundem nic společného /nečetní jednotlivci
potvrzují pra vidlo/? úměrně k tomu, jak školství dík pečlivě promyšlené. ,u sítu estéblišmentu sdružuje lidi určitých kvalit, které jim umožňují obstát ve světě lživých osnov, lživě vykládaných dějin, chorobné
etiky a fízlovská mentality zinstitucionalizování všeho, rozevírá se
propast mezi lidmi, kteří se chtějí ke kultuře dostat touto cestou a %
licími, kteří buď zvolili nebo byli zahnáni na cestu undergroundu.
Zúé se - soudě poule oficiálně publikujících mladých básníků čí kritiků nebo kunsthistoriků - že tíseň, která na člověka padá při četbě jejicii výtvorů, je odrazem mnohem hlubšíťá tísně světa, ve kterém oni žijí
a který zprostředkovávají druhým - světa kulturní lži, kulturního cynismu - protože ti lidé snad přece nemohou věřit jedinému ver ši * Z toho, CO
pisou. iile oficiální tvorbou je koneckonc hnusno se vůbec zabývat, hic
méně příznačné je i jiné ladění samizd tové produkce středoškoláků a vysokoškoláků. kerad bych zobecňoval /zrovna když to vytýkám prof.černému/
- ale ukázky, které jsem viděl a četl, byly velice artistní a byly velice
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tristní. Připomínaly mi zfeahnělou prodikc© oficiálně publikujících mladých z šedesátých let, podivný 1'art-pour-1'artismus, z něhož není vůbec patrná změna, kterou naše vědomí prošlo od klíčového data 1968. Nejde mi o tzv, angažované umění za každou cenu, nejde mi dokonce o tzv.
angažované umění vůbec. Ale existuje míra pravdivosti, která umělecké
vyjádření poznamenává; najpresnejší pro ni se mi zdá být výraz autentické umění, použitý u nás na* začátku šedesátých let pro tehdejší výtvarne
umení. / 1 0/
,»t už se totiž div; me na kulturní projevy če akého undergroundu jakkoliv - zvláště pak na jeho nejmladší vrstvu - jedno je nepochybné: autentičnost výpovědi. Jsou to písně otroka bez poetické stylizace. :*J nechci pořád u soustruhu čumět /^pTnecnci
u soustruhu stát / jě neohdlvaše hovadiny umět / můžete mi prdel vylízat" /Petr Kluzák/ - "Ten
ietr z Transporty / ten mluví jenom o práci / ten mistr z Transposty /
ten nemá nikdy dost... /Jim Horáček/ - "Ve čtyři drnčí budík / musím do
prace vstávat'1 a dělníkova dne Miroslava Skalického jsou precizním p o psáním zrůdného stavu, v němž se ocitla miadá generace ve statě, který
jia v dětství ve škole sliboval společnost, v níž práce bude doplňkem
hatmonického rozvoje osobnosti člověka, a v níž se naopak stala dokonale odlidštěným nuceným vyděláváním peněz k uhájení holé existence. Práce nenáviděna, většinou nesmyslný, řijímaná jako vnucená represivním
aparátem vládnoucí třídy, která práci rezervuje pro svoji armádu otroků,
zatímco pro sebe si obstarává .-osty v tomto represivním byrokratickém
aparátu.
ale at už a donucení nebo ne, jisté je, že věichni tito lidé pracují,
P.nad by byli už dávno pozavíráni - poragráf 203 - ^ŽíŽivnictví - sleduje policie velr„i o&třo. «ni nu jedna z policejnícn razia, které provázely undergroundová hudební setkání a kde byly perlustrovány stovky lidí," nebyl pro pří ž i v ni c tv í nikdo zajištěn. A jelikož se jedna, skutečně
o d ě l n í k y n e n í z t ono to hlediska poněkud směšná v. t ku. | rod . uernáuo,
že každý''z těchto "hij >ios" si nakoneo koupí nebo vy orosí ¡acen chloba?
PvwPd^podobnost, že no peče někdo - undergroundu, je .jistě větší, než
že oy ho pekl prof.Černý nebo.,někdo z jeho kolegů. T o. pasáž s pecneta
chleba vůbec vypovídá o prof .Černého zmýtizovaném vidění s v., ta, kde chle je ekvivalan ¿nm fcol'áSo z tak nuúnerně zprof anovanéuo ho sic*
prace nejsou koláče", vykřikovaném právě těmi, kdo se po roce 1S48 udili
bez práce žít.
Hechci mluvit o světě, 'v němž i ten ne¿základnější vztah mezi lidmi,
na němž spočívá sociální prvotní jadnotka či bunka, je rozvrácen lží,
egoisíosm :a žádostivostí fyzické moci, to jest konzumního áspěcnu.
/etr.94/ - Vcelku se s prof.Černým shoduji, že jsou to jedny z příčin
vzniku undergroundu. Ale nejde feeá 0 to, v čem se shodujeme iía str.93
tvrdí Václav černý, že východiskem undergroundu oylo "generální zklamání
La viafca dosavadního !. Po ahvíli na str.vp: "under^reum; jo z a é, a u ní ne. ací, a z ů s t á v á jí. -ae opovržením, a zřidlo k nove .-ctě íkouScUug." - Nedívejme se na svinskou tvař světa, obraíme se ke kultuře. Underground
není zklamáním ze všeho dosavadního. Jeho hlad po akutéčrt kultuře, současné i minulosti, může být dokonce k smíchu jejich současníků:';«, studentům, kteří se s daleko menší vášní připravují na role nových dusičů kultury. Vezměme třeba živý zájem o Ladislava klímu /i když se nejsem jist,
že zrovna to Václava Černého potěší/ mezi nejmladaími z undergroundu,
nebo o iíicharda Peinera či Věru Linhartovou.
kám pocit, když jsem oorazil k poslednímu jménu, že nejde jen o český underground a"'o to, jak ho Václav Černý vidí. ke jde o hlubší rozdíl,
že jde spíš o vůbec jiné vidění všeho, které se netyká jenom undergroundu, ale i těch spřízněných duší, k nimž se underground ne náhodou hlásí.
Černého odsudek lonescovy přednášky /i 1/ ve . ně vyvolal především touhu
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si tu přednášku přečíst - i 2 toho odsudku jsem mel silný pocit, že tu
mluví n¿kdo blízký, vím, že prof.Černý ostatně neříká nic jiného, dává
underground do souvislosti s obdobnými hnutími v minulosti, obecně jim
říká Weltschmerz. líepistřehl, že kromě té S cháter» - bolesti je v under
0 roundu přítomna i. radost - přinejmenším radost z toho, být spolu, dopad nám to zbývá. Ze je často dost vážná, to je dáno povahou světa.
Skrátka: prof.černý toho o undergroundu moc nevij možná ani nechce
vědět, ale pak by o nčm neměl ani ps-'t. Přečetl sbírku Věry Jirousové a
má páčit, že zná poezii undergroundu. Soudě podia toho, jak si zakázal
sledovat cestu Věry Linhartové /12/, patří možná nechut vědět toho pří
liš o některých literárních projevech k současně kritické metoda prof.
Černého. Neskrývám, že je to pro mne překvapením. At už se s názory prof
Černého ts minulosti dalo či nedalo souhlasit, zdálo sa mi, že d '.kladnu
znalost materiálu, o němž píše, byla vždycky jednou z jeho předních
ctností.
Korunu všemu nasadil prof.Černý tam, kde vypočítává - "to, čemu se
dnes va svatě í u n*8 M t ó underground
a končí slov.y "a aayrP.a^aísn
mafiích a teroristických aktivistech nemluvíc"; když je v bytě undergroundováho hudebníka Jaroslava Kukala provedena domovní prohlídka pro
podezření z přípravy trestného činu teroru - no prosím. Ale že si to
plete i prof.Černý? A když si zase vzpomenu na ten pecen chleba - vtírá
se mi až neodbytně zcela neodbytně - není to spivvání hledisek až trapné?
Naprosto nechci vzbudit doe^jm, že StB a profesor černý jedno jsou.
Jestliže totiž na str.yfo prof.berný o undergroundu tvrdí': "'Zavrhl rane i
mého protivníka kutlurního, ideového, sociálně-politického, asi v obou
případech po zásluze" - není to pravda. Undegground může via'"t věci jinak než prof.černý - ale to neznamená zavržení; zvláště ne osobnosti*jako je Václav Černý, která českou kulturu rozmnožila /13/. Ale je tady
přece jen podstatný posun: ten druha - profesora Černého protivník kulturní, ideový, sociálně politický, to /scnválně ted neříkám ten/, narozdíl od V.Černého pro nás, pro underground, není partner, Je to dábel
a a ním se nebudeme handrkovat o nic. A kde pro něho vzal prof.černý pří
vlastek kulturní, to už nepochopím vůbec.
prosinec - únor 19S0

mAQOR

£0 známky
«

čísla stran v cit .cích uvčttíím podle exempláře, který mám k dispozici
J opsán strojem na formátu A5 bez udání editora.
2/ "Nebot to, čemu se dnes ve světě i u nás říká "underground"/ - a pojímám jeho sociální fenomén v ne jširším slova smyslu, včetně doprovodných projevů a úkazů, jako jsou hippieové, vlasatci a vlasatice a
tzv. zástupci a hlasatelé "druhé" či "paralelní" kultury, o nejrůznějsích mafiích a teroristických aktivistech nemluvíc .." - str.>9
3/

'Ale vizme už svatobol dnešního undergroundu. Je nový především univerzálností svých negací." - str.92

- 1 3 *.-/ ¿ŕííQO slovo ninilismus se v zmíněných statích objevuje v poněkud
jiné souvislosti. "í'ouSivára. uo se zalíbením proto, že mi připomíná
proces s Plastic reopla a spol. Václav černý to vyjadřuje složitěji:
"••jenerální suspenze veškeré naší kulturní, sociálně-idaové i sociálně—mravní zacílenosti, absolutní a čirá lhostejnost ke v,e.., našim
významům.'
:>/ "aavrnnul mne i mého : rotivníka kulturního, ideového, sociálně-politického, asi v obou případech pozásluze; ale to nám oběma má pak
nabídnout naco třetího, životní program, kulturní smysl, anebo alespoň nějaký», třetím směrem zaaádit hledání, koncipování, tvorba," str. 96
•:./ "Rádně vámi otřese svědectví, jež ve své poslední vzpomínkové ¿nize
"Kácené duby V I 9 7 i / André kaíraux podávf- o zájmu, který pro univerzálně revoltující francozskou, především studentskou mládež projevil
na sklonku a v,, ch dna de Gaulle. nedivíme s e : byl jedním s ne ¿inteligentně jšíxn, ne j jasnozřivějších u ne jcharakterně jáÄéjt myslících
politických jaozků naší dooy; devastace raříže v májových bouřích roku i 9bb byla pro jeho režim zároveň překvapením a jedním z posledních
a rozhodujících otřesů a zestárléno státní...© sice nezastrašila ani
nepoučila, ale znechutila a. dolila po vrch pohár jo no horkého zklamaní } za bizarní směs mládežnického politického nihilismu, aandhismu,
maoismu, che-guevarismu, slévajících se zcela náhodným sběhem aístníca politických okolností v tu ne ¿iracionálnější sociální výbušninu,
demonstrovala mu konečný neús ach jeho vlastního životního ¡olitickéiio záměru, jímž bylo obnovit a regenerovat v duších Francouzi a na
prvním místě pravě francouzské mládeže, platnost a plný aktivní význam jisté vrcnolné lidské hodnoty, kterou de Gaulle shrnoval prostě
slovem "la France"." - str.114
K tomu pdotknutí: přestože se naprosto neshoduji s v.černým v .aho
obdivu k ne Gaulleovi, dokonce si myslím, ze pravě de -Gaulle a , velkou vinu na tom, jak Západní Evropa dneska vypadá, odmítám pařížské
bouře roku »i-6t také; ale s undergroundem, zvláště pak naším, nemají
nic společného. Opět se v souhlasu odvolávám na zmíněnou hěmcovu
st t: "ífarl-krišnovská a hippieovská neangažovanost má u nás právě
tak malý ohlas jako militantní revolučnost."
7/ "Tu hrozivou podstatu n tm dávno ozřejmily byt i jen noviny všech světadíl!, k t r é a-a již po léta hemží stále četnějšími zprávami o fanatické s o c i á1no s t i hippiest o narůstající kriminální delikvenci mládeže , o jejích regresivních a destruktivních pudech a promyšleních
akcích, o jejím sexuálním kultisrnu, o její propedlosti drogám, o její
interkontinentálni solidarite a interkontinentálním tuláctví / - sovětský hippie se jmenuje stiljaga - /, o jejích pokusech založit v
nejzazším Orientě, v indii", Tibetu, Nepálu stát hippies." - str.
1 í 2-113
á/ Egon Gondy v próze áníůek, napsané na přelomu let 1974/1Ů75: "Je nepatrná vyhlídka na to, že ti, kteří jsou mimo establishment a proti
establishmentu, se budou ještě kdy organizovat v politických stranách? organizacích a strukturách vypracovaných a kontrolovaných establishmentáky - nebudou už dále asi přistupovat na jejich hru, jejíž pravidle jsou tak průhledně dělána pro ně, aby vždy vyhráli. Zatímní olitické mlčení těch, kteří jsou proti e stablishme nt u, je ve
skutečnosti nejvážnější politickou silou, s níž lidé nechtějí © neumějí počítat. Tím lépe. Až se jednou začne aktivita těch, kteří jsou
proti establishmentu, politicky artikulovat, bude to ve formách metodách a idejích a st ablishme ntákám zcela neznámých, nesrozumíteLnýoh
a nepřijatelných - a tak jest, aby oylo.
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1 T e n t o termín byl užíván v okruhu, který uskutečnil r, 1964 "Výstavu
D" /"b" podle Démony 2 Utrpení knížete Sternenhocha Ladislava Klímy/
vc dor Jilské ulici V m a m ; 2 v, stavujících vzpomeňme r la a a z adaa,
Piesena, koblasu, Veselého, Boudníka, depraše, Jalcara.
])/ "Postal se mi do rukou text řeči, ktorou Bugéne lonescc zahájil
dramatické slavnosti v Salcburku roku 1972. de to skličující dokuu u i t , " - str. i
" • • .¿n i a aa ní z,., sníme slěvko, a oni a ap ;aaiaautí:a
oka s drtivou přesvědčivostí být prohlášena zo .justifiksci p i stého
téměř již masového hnutí početných vrstev soudové mládeže od ;adno.0 .lu.ace a/..ta a .„ruuému, a néaž vcicu.nl víme, k němuž aa tvrdošíjně nechceme znát a pro něž mame dosud jen hanlivé a bagatelizující
přezdívky, do říkám: "za justií-ikaci", měl jsem říci za manifest,
nebo za vyznání..." - str.110-¡11
12/ "Román životní absence, prázdnoty, autodestrukce. Čeho se ta dívka
V ra tak bojí, říkal jsem si tehdyj sáného života se bopí, cace pep
nevidět, neslyšet, jedinou její básnickou péčí je zamezit životnímu
příběhu, aby nabyl hloubky a významu, hochce se d á t životem kompromitovat, nechce se s životem zahazovat, á odepřel jsem si tenkrát o
knize napsat /jde o ľrostor k rozlišení, poza,. ./, nechtěl ;.aea
spojovat její nepochybný talent se šlovém zbabělost, pež mi samo
přišlo na jazyk ba, odepřel jsem si i zvídat, jak se tal-nt paní
Linhartové vyvíjel." - s t r . l a d - l b Y
\ / Nebyl to snad /áclav Černý, kdo k nám uva< ěl mj. Ortegu y ^asseta
s jaPo dikteu.: autor ja t;n, c
roz . . .
aupeo - ano* íu/.

