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"Lžeš, Lžeš tak hnusně  
. a nepř irozeně, že jsem 
z toho vystř ízlivě li • •  

Alexandr Grin 

V Právu lidu 4/85 "byl uveř ejiiěn č lánek Ivana Svitáka Suje.jd 
z ondrgraundu» Nejpiye z. ně ho ocituji př edposlední odstavec 

« • . • "v 
"Za sebe mohu jen ř íci, že jsem vě ř il a stále vě ř ím v 
• hodnoty socialismu, demokracie,'osobnosti, humanismu, 
racionalismu, Evropy, vě dy a umě ní, tedy v pravý opak 
hodnot nihilismu, anarchismu, sexismu, destrukce, drog 
a debilního antikomunismu, jenž dnes sálá ž exilového 
ándrgraundu, jako porafašistické kvě ty nové pravice, 
"bojující s bolševikem" koprolálií slov, fekáliemi no-
vé imaginace, životním stylem uvě domě lých narkomanů, a 
názory ortodoxních parazitů. Jen bezpáteř ný, to jest 
liberární vrtichvost v nich mů že vidět budoucnost a 
nadě ji národa. Ač mi není dvacet, chce 3e mi z nich 
zvracetM. 

Byl jsem velice potě šen, když se mi Č lánek dostal do ruky* 
Protože z Ivana Sviták.i se mi chce zvracet už mnoho let 
/studoval jsem na filosofické fakultě v době, .kdy on tam 
uč il/, ale juksi jsem nikdy neměl př ímý dů vod zabývat se 
jím. Teď se ovšem otř el o underground /Sviták píše andr-
graund - k jeho posunům v terminologii a transkripcT~~po-
zdě ji/, což je linutí blízké mému srdci, sám jsem se podí-
lel na. jeho formování v Č echách.• Př estože mě např íklad 
Karel Havelka z Vídně nabádal, abych na Svitákův č lánek 
nereagoval - "nech to na ně kom, kdo nás nezná" - nedá mi 
to. A .př estože mi ten, kdo mě s Č lánkem seznámil, ř íkal: 
"Neměl bys to psát ad hominem", protože zná moje míně ní 
o Evitákovi, ujistil jsem ho, že to ad hominem musí být. 
Protože Sviták s neuvě ř itelnou nestoudností staví př ed 
mladou generaci svůj obraz, z kterého bych rád odstranil 
jeho retuše o Je mi líto, že Svitákovy knihy patří dnes 
mezi libri prohibiti - daly by se z ni-ch citovat lepší 
ukázky než ty, které uvedu. Nás režim prokazuje Svitálco-
vi vskutku milosrdnou službu, když jeho knihy zavř el do 
trezorů. Naště stí lze v knihovně vyhledat alespoň ně kte-
ré č lánky. 

Úvodem citované Svitákovo vyznání je pro ně ho tak dů leži-
té, že je nelenil téměř doslova zopakovat v anketě Lenky 
Procházkové /Obrys 3/85/ jako odpověď na otázku.:"Co jste 
dě lal a v co jste vě ř il, když Vám bylo dvacet?" 
Zmíně nému místu tam př edcházejí ještě tyto dvě vě ty: 

"Dvacet mi bylo 10. ř íjna 1945 a téhož dne jsem 
vstoupil do Os. sociální demokracie, protože jsem 
si př eč etl program této strany, Marxe, (Trockého a 



vě ř il jsem, že spojení demokracie a socialismu je 
př esně to, co je"nezbytné pro Evropu a tehdejší 
Č eskoslovensko. Vě ř ím tomu dodnes a liberální vrti-
chvosti a stalinští sekyráři jsou mi stejně nesne-
sitelní jako př ed č tyř iceti lety". 

V tomto ostrém a rafinovaném stř ihu se úplně vytratila 
Svitákova komunistická minulost* Vstoupil do č s* sociální 
demokracie a zř ejmě, jak nám citát imputuje, př esvě dč eným 
sociálním demokratem zů stal. V tom př ípadě si ovšem sral 
do vlastního hnízda, když ř íká ve stati Jak vést ateistic-
kou^ propagandu /Osvě tová práce 12/1955, str. 190/: 

"Boj s náboženstvím je podle této automatické teorj^ 
zastaralou a zbyteč nou vě cí, i když je veden z pozic 
marxismu - leninismu. To je však hrubý omyl, jo to 
kř ísení praxe sociáldemokratických stran II* inter-
naoionály, je to dů kaz theoretické slabosti a nemo-
houcnosti hlasatelů tě chto názorů1'. 

Tehdy už zř ejmě Ivan Sviták sociálním demokratem nebyl -
př esně podle návodu z Havlovy Zahradní slavnosti: aby jím 
mohl zase být, musel jím tenkrát tak trochu nebýt - dnes-
ka už.zase sociálním demokratem je? 

Struč ně k Švihákovu vyznání v co vě ř il a vě ř í. Mimo jiné 
v hodnoty socialismu a Evropyi Je pozoruhodné, že v tyto 
hodnoty nevě ří v socialistické Č ásti Evropy, ale vo Spo-
jených státech. Bučí si Ivan Sviták opět sere do vlastního 
hnízda, anebo je ve Spojených státech z masochismu. Jak 
jinak si vyložit jeho nestoudný výrok ze stati Devátá vln?'. 
/Promě ny 1985, 22/4, str. 2/, v níž polemizuje s Václavem 
Havlem: "... ač koli jsem si svůj osmiletý žalář odseděl 
jen v Kalifornské státní univerzitě a ne v ostravských do-
lech". Že Ivan Sviták kouše ruku, která ho krmí, mě př e-
kvapuje - v padesátých letech to nedě lal', jak si za chvil:' 
ukážeme. Srovnání prebéndy na "imperialistické" univerzitě  
s lágrem reálného socialismu si nedovedu vysvě tlit jinak 
než naprostým rozpadem mravních mě ř ítek. 

Sviták rovněž vyznává, že vě ří v hodnoty humanismu. Jaký 
humanismus to u Svitáka mů že být? Snad to ozř ejmí citát 
z č lánku Ně které př íč iny zaostávání teorie /rozuměj marx-
leninské, pozn. M,/, -publikovaném v Literárních novinách 
16/1956, str. 5: 

"Je nedů sledné, že se nedosáhlo vyšší techniky Artis 
magnae combinatoriae stř edově kého scholastika Paymcr 
da Lulla, který sestro'jilvjakýsi ideologický kolovrá-
tek, jímž kombinoval kř esť anská dogmata tak, že k na-
lezení pravdy stač ilo zatoč it klikou. Na tomto místě  
je tř eba vdě č ně vzpomenout př íkladu mohamedánů, kteří 
ho za to ukamenovali". 

Co jsou liberárnívr tichvos ti. není mi docela jasné, pouz'-
z toho vyvozuji, že peč liveTajená komunistická minulost 
není Svitákovi zdaleka jen minulostí. Dobře ho zformovala 
prosákla jeho slovníkem a zcela vrostla do jeho myšlení. 
Z^pod3tatě komunistické techniky diskuse patří jak bezobsa 
né nadávky, tak př ekrucování pojmenování. Jako se neř íká 



"inteligent", ale "inteligentč ík", tak Sviták neř íká hippies, 
ale hj-píř ové ^íše andrgraund . př ekrucováním názvu se Č te-
náři souč asn§ podsouvá devalvace pojmu, o nemž.se píše. 
V souvislosti s Václavem Ilavleui 3e již stal okř ídleným vý-
raz "milionář ský synek'] z reálně socialistických periodiky 
do stejného pytle patř í, když v polemice s Havlem mluví Svi-
ták o rodič ích, kteří "si integritu už kvů li dě tem nemohou 
dovolit, protože nemají dolarové konto v Tuzexu". Je to ubo-
hé a nízké, navíc Svitákovi uniká, že Havel si svoji inte-
gritu uchoval jak v dobách, kdy zač ínal cd piky a kdy konto 
nemě l, tak dlouhá léta ve vě zení /tam jsou č tyři roky oprav-
du dlouhá léta/, kde není nikomu sebetuč ně jší*konto nic plat-
né . 

v
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Takže: at už jsou liberální vrtichvosti cokoliv, nochme je 
stranou. Ale Ivanovi Svitálcovi jsou stejně nesnesitelní jako 
př ed č tyř iceti lety i stalinští sekyrář i. M0žná, že skuteč ně  
byli Svitákovi nesnesiTs ln i př ed Č tyř iceti lety, to jest v 
roce 1945. Jak to bylo o desex let pozdě ji, Sviták neř íká; 
nebyl snad tehdy nesnesitelný sám sobě? Podíváme se na ně ko-
lik citací ze Svitákových statí té doby. S lítostí myslím na 
trezory našich knihoven, ale tohle snad bude stač it: 

V již zmiň ované stati Jak vést ateistickou propagandu ř íká 
Sviták na str. 191: 

"Propaganda ateismu se musí stát souč ástí př ednáškových 
akcí, neoddě litelnou souč ástí celkové propagace vě dec-
kého svě tového názoru. Není a nebude žádnou zvláštní 
mimoř ádnou kampaní, nemá nic společ ného s rozpoutáním 
kulturního boje, není žádnou novou linií strany v po-
mě ru k náboženství, je jen nezbytností, kterou př inesl 
vyšší stuperi ideologické práce. Ukol vyvracení př ežit-
ku je nerozluč ně spjat s upevně ním vě deckého svě tového 
názoru v myslích lidí. Je proto úkolem dlouhodobým, 
úkolem, který bude znát ještě socialistická společ nost 
po ř adu desetiletí své cesty ke komunismu. Jen trpě li-
vá, soustavná, cílevě domá př esvě dč ovací práce povede k 
cíli". 

V č lánku Okresní výbor strany v Kyjově cílevě domě ř ídí 
ateistickou* výchovu /Naše pravda 135/1959, str. 2/ č teme: 

"Náboženská ideologie je na Kyjovsku vážnou př ekážkou 
při plně ní hospodář ských, politických a zejména ideově  
výchovných úkolů, strany v kulturní revoluci. Proto 
okresní výbor strany vě nuje v poslední době znač nou po-
zornost vě deckoateistické propagaci a staví ji na vý-
znamné místo". 
"Po zhodnocení dosavadních zkušeností dospě li komunis-
té na Kyjovsku k závě ru, že je tř eba vnést do propaga-
ce vě deckého svě tového názoru soustavnost a upevnit 
vliv vě deckého nazírání př edevším mezi č leny strany. 
Př edevším oni se musí stát aktivními agitátory při 
vysvě tlování škodlivosti náboženských př edstav. Je 
také nutné, aby se č ást Č lenů koneč ně vyrovnala s ko-
lísavým a nedů sledným postojem vů či náboženské výcho-
vě vlastních dě tí". 



Dneska li!v.vSviták o ''nevídané a hrů zné militarizaci tota 
litní dik* atury Sově tského svazu" ,/Dovátá vlna, str. 10/; 
roce 1956 vytýkal ve stati Ziaény_ve společ enské úloze jv£b_o 
yenskýS.i _. f ̂ o i /Filosoficky č asopis 10¡Jo/T, str. 33o/ 
katolickým intelektuálů m: 

"Otevř ené útoky proti komunismu a socialismu se stř í-
daly se zastř enými jedovatostmi vů či SSS.R, honosné 
obhajoby svobody a demokracie s hrozbami otrockým stá 
tem". 

Ostatně ještě tři citace z téže stati. Na str. 328 - 329: 

"Změ ny, jež prodě laly církevní organizace, mají své 
meze. Uspokojovat se faktem, že dnes nemohou prová-
dět protistátní č innost a vidět v nich proto pomoc-
níky socialistické př estavby společ nosti, je názor^ 
krátkozraký. Církevní organizace, zvláště katolická 
církev, se dovedla př izpů sobit v XIJÍ. atole ti tako-
vým společ enským změ nám, na př íklad francouzské re-
voluci a vývoji kapitalismu, že osvícenci XVIII. sto-
letí by žasli. Kř esť anství se dovede př izpů sobit no-
vým okolno3tem a církve si dnes hledají své místo v 
socialismu. Jestliže ně kdo pozoruje tento proces se 
zalíbením nad rostoucí loyalitou církví a pln budo-
vatelská pýchy nad kvetoucím náboženským životem, 
pak by neměl zapomenout na pouč ení historie. Církve 
zů stávají potencionálním spojencem reakce, zů stáva-
jí 'nositeli ideologie, která jediná js ve svě tovém 
mě ř ítku vážnou svě tonázorovou koncepcí, schopnou 
být protivníkem vě deckého socialismu, rustávají po-
zů statkem staré nadstavby. Ignorovat tato fakta zna-
mená př eceň ovat hloubku změn v církevních organ i:.; a-
cích, domnívat se, že tyto změ ny ruiší sar u poSstniu 
církevních organizací a ideologií, /.vooř ovab v po-
litice př ítomnou chvíli. Ne jsou-li oívkv- co. giny 
buržoasní reakce, jsou př ece jednou z př ekážek roz-
voje y c k ~ ~ ý c h sil a idejí". 

Na straně 329 - 350? 

"Specificky náboženským opiem je prává koncentrace 
zájmu č lově ka na vlastní vnitř ní život, antihuma-
nistická podscata náboženství, jež př enáší smysl 
lidského života mimo konkrétní lidský život. 
Př estat hodnotit náboženství jako opium lidu by 
znamenalo zamě nit bojové heslo dě lnické tř ídy k sjed-
nocení a změ ně svě ta za prastarý pokř ik "spaste duši" 

A na str. 334: 

"Klademe-li si otázku, jak 3e odrazila válka a pová-
leč ná domácí situace mezi pravicovými katolíkv-inte-
lektuály, musíme odpově dě t, že nijak, že se nič emu 
nenauč ili a neztratili žádnou ze svých chyb. Vě rně  
pokrač ovali ve stopách př edmnichovských pomě rů a 
ponoř eni do dogmatické dř ímoty a subjektivistického 



prokletí odmítli vzít na vě domí pováleč nou skuteč nost, 
což ještě nikdy v dě jinách nezů stalo "bez trestu, Obrá-
tili-li se oni zády k lidové demokracii, sami sebe od-
soudili". . * 

Nu, teď se k lidové demokracii obrátil zády i Ivan Sviták, 
týž, který prorokoval ve stati K ně kterým otázkám metod 
historického materialismu /Filosofický Č asopis 4/1955, str. 
574/: 

"Tryská-li veliká energie xač a, kde je veliký cíl, jak 
bylo kdysi ř eč eno, pak v lidově demokratické CSR má 
historický materialismus př edpoklady k mohutnému roz-
machu*. Rozvinout tuto energii v reálnou sílu vě decké 
teorie - to je samozř ejmá povinnost našich filosofů, 
vů či budování socialismu a obraně míru". 

Když už je ř eč o obraně míru - pě kně se posunul vztah Iva-
na Svitáka i k mírovému hnutí. V Deváté vlně /str. 7 - 6/ 
píše: • 1 

* V • f. 
"Poá podobnými hesly se konají milionové demonstrace 
zelených pacifistů, kteří jsou desoriento varií, když 
jim nepř ekáží 250 zbrusu nových -sově tských SS stř el, 
zamě ř ených na evropská yelkoulšsť a, ale jsou ochotni 

. - k násilným "akcím proti zatím heozbrojeným základnám 
zbraní, jsž je mají bránit«. Ñüd mírou této desori-

.• entace v základních vě cech pravdy o dě jinách mi na-
skakuje husí až husákova ků že". 

¿oku 1956 to viděl Sviták jinak: 

"iViírů vé linutí je opravdu takovým demokratickým úko-
lem, který spojuje komunistické strany s jinými hnu-
tími a uskuteč ň uje v mezinárodním mě ř ítku svazek me-
zi komunisty a nekomunisty na základě demokratických 
úkolů ,- jež nejsou jen cílem .komunistických stran, ,ale 
cílem a zájmem všech lidí"' /Ziněny ve společ enské úlo-
ze ..., str. 359/ 

i 
Zkrátka: at už Ivan Sviták tvrdí cokoliv, je vždycky up 
to date. Ale samy dě jiny se mu vysmívají a dě lají mu na-
schvály. 7 Deváté vlně na str. 4 Sviták kárá ekology: 
"To už moderní ekologové nechápou, odsuzujíce masovými 
demonstracemi nejen atomové zbraně, ale i atomové elektrár-
ny,- které" zatím nezabily ani živáč ka".. Je to publikováno 
rok.př ed č ernobylskou tragédií; samozř ejmě, že Sviták nemů-
že. být vševě doucí. Ale nepotvrdila č ernobylská havárie, že 
pravdu mě li spíš ti ekologové vč etně .Václava Havla /s jehož 
koncepcí "př irozeného svě ta" Sviták polemizuje/ než Sviták? 
Ještě k těm citacím z padesátých let. 7ím, že to mů že vy-
padat jako rány pod pás. Je ř ada lidí, kterých si vážím, a 
z jejichž díla padesátých let by se daly rovněž vybrat ci-
táty, nad nimiž by se museli č ervenat. Ale je podstatný 
rozdíl v tom, jestli ně kdo svoji minulost nazře jako zhoub-
nou a vyvodí z toho dů sledky, nebo když o ní zbabě le mlč í, 
či se dokonce vydává za vě č ného demokrata a bojovníka za 
humanistické ideály. 

X X X 



O š:najdu z andr.^raundu iivitdk napsal; 

"Č etba autorů undergroundu, tě chto dě tí ráje, nás nene-
chává na pochybách, že sama prestiž vzdě laného č lově ka 
zmizela, že vedení samo jim nestojí ani za kroužkovanou 
dvanáctku, že v Č eskoslovensku vzala snad každá duchovní 
elita za své a ztratila své prerogativy př ed stupiditou 
konzumu, zboží a orgasmů ". 

Skoro se vnucuje podezř ení, se tady duchovní elita vzala za 
své, když emigroval Sviták. Ale k vě ci. Svitálc dává rovnít-
ko rnezi autory undergroundu a dě ti ráje. Ovšem dě ti rá.je ne-
jsou totéž co underground. Na jiném místě /v rozhovoru s Pe-
truškou lustrovou/ je označ uji sa sub-sub -kulturu. Dě ti ráje * 
¿sou produktem doby, sociologickým jevem,^na jehož existenci 
Pele jako první upozornil s šokujicí pronikávostí. Č eský 
underground je dne-s už pomě rně široký kulturní proud s roz-
sáhlou produkcí hudebních skupin a básníků nejrů zně jší kva-
lity, od^svébytných umě leckých děl až po amatérské pokusy 
nevalné úrovně. Paušální označ ení autoři undergroundu je k 
nič emu, když se nemluví o autorech konkrétné. 

Sviták ovšem jmenuje jednoho autora a jedno periodikum: Jana 
Pelce a revui Patemoster. Jak je skoupý v konkrétních pou-
kazech, slovník™ma"FoEaty. 0 nás - undergroundu - mluví jako 
o "autorech vulgárností". Je pravda, že tam, kde ř ekneme 
prostě hovno, má Sviták širší rejstř ík: píše o exkrementech, 
koproláliích, fekáliích a produktech pro kanalizaci, íuá v zá-
sobě i další výrazy - všechny, stejně jako př edchozí, chara-
kterizují produkci undergroundu: sně t, lavina sprostoty a 
špíny, stupidita, absence kultury, plevel, zapáklý produkt, 
šmejd, stř evní plyny, nadýmání autorů, kanalizač ní závada, 
zápach, naprostá sprostota, proud vulgárnosti i Vě č ná škoda, 
že Sviták nezů stal na pražské filosofické fakultě* ¿iohl psát 
místo Vítě zslava Rzounka nebo spolu s ním posudek na under-
grounde vý č asopis Vokno, za který jsme šli do vě zení /ovita* 
v té době odpvkával sviin žalář na Kalifornské státní univer-
sitě /. Slovník mají se B zorníkem stejný, myšlení také. Je pě k-
né, jak underground soustř edil v souč asné situaci zájem zdár 
livě antagonistických. myslitelů. Ve shodě se na nás vrhají 
humanisté z obou stran rozdě leného svě ta, aby nás obvinili 
z nihilismu, cynismu a. paraziti~9mu. 

0 co Svitákovi jde, je obtížné zjistit. Tvrdí: "nejde mi o 
literaturu", "jde mi o skuteč nost samu, ne o její obraz v 
písemnictví, jde mi o hrů zu úspě šné sově tizace, jež vane z 
tohoto šmejdu". Jde-li mu opravdu o skuteč nost samu, která 
je nepochybně hrů zná, proč označ uje za šmejd literaturu, 
která tuto skuteč nost odhalila? Podle stejné formule by 
mohl nazývat autory detektivek vrahy. - A proč nazývá uspě š-
nou sově tizaci hrů zou,->když byl kdysi jedním z. jejích prů-
kopníků? Snad by se měl spíš radovat z ovoce svého díla. 
Jedním z př edpokladů situace, ve které dneska jsme, a kte-
rá zplodila dě ti rá.je, je nade vší pochybnost ztráta víry 
a náboženského cítě ní. Ne náhodou jsem vybral ze Svi tákova 
díla citace o ateistické propagandě. Jestli Svitáka dě sí 
dě ti ráje, jsou to i jeho dě ti. 



Sviták píše: 

"Kdyby nadýmání autord andrgraundu Paternosteru bylo 
omezeno na pět set neprodejných výtisků, jež velkory-
se podporuje Nadace Charty 77 . ..11 

Pokud vím, všichni z redakč ní rady Paternosteru jsou signa-
tář i.. Charty ..'Z 7. /s výjimkou ICanaSana Wilsona/, nemluvě ani o 
tom, že stovky lidí z undergroundu jsou rovněž signatáři 
Charty 27. Co' tedy Svitákovi tak vadí na tem, že Nadace 
Charty 77 podporuje revui, kterou vydávají i č tou její 
signatář i? Ivan Sviták signatář em Charty 77 není, neměl by 
si tedy dě lat zbyteč né starosti, co se dě je s jejím fondem. 

"Ve společ nosti Václava Havla a Ludvíka Vaculíka, vedle 
ohartistů, dř ívě jších reformistů a vě ř ících kř estanů  
/jsou taká nevě ř ící kř estáné? - pozn. M./ se ztratí 
pár narkomanů a jejich marginální existence, ač koli 
jsou to právě oni, kdo vystupují jako př edstavitelé 
č eské kontrakultury51 i 

.Když probi tzv. slušným chartistům - Havlovi, Vaculíkovi, re-
formistům i kř esť anům - postavil Sviták nás, narkomany margi-
nálních existencí, v dojemné shodě opakuje taktiku našeho 
estéblišmentu. Havlovi a Vaculíkovi ř íkají u výsleohů: jalc 
jste se mohli spojit s takovou chátrou? Mám ř íkají:vy to 
myslíte poctivě, ale oni - Havel, Hájek a podobní - vás 
zneužívají, využívají a dě lají si svou politiku. 

Pobyl v zámoří zř ejmě Ivanu Svitákovi vů bec zkreslil pohled 
na situaci u nás. Mechanicky srovnává americkou "kontrakul-
turu" s č eským undergroundem. Když jde o rakety SG, vytýká, 
západním zeleným desorientaci. Ale když jde o policejní zá-
kroky proti undergroundu, nezdá se mu" zdejší totalita tolik 
to talitní: 

"Když se v Kalifornii na rokovém koncertě servou hipí-
ř ove s policajty, je to bezvýznamná událost. Když se 
však stane totéž v Budě jovicích, je z toho mezník v 
dě jinách druhé kultury.«.11. 

v 
V Csských Budě jovicích se nikdo s policajty nerval - to by 
dopadlo tragicky, Sviták neví, že to tady no jde. V Č eských 
Budě jovicích pouze policajti bili lidi, kteří se bránit ne-
mohou a nesmě jí. Od Svitáka je to srovnání stejně duchaplné 
jako srovnání ostravského lágru s kalifornskou univerzitou. 
Sviták mluví v souvislosti o undergroundem o "míře sprosto-
ty, jež je mu nepř ijatelná". Trochu to odporuje tornu, co 
tvrdí na jiném místě - "že mě nešokuje vulgární slovník či 
sexuální scény, a že nevolám na dě ti ráje cenzuru, abych 
jim zkazil radost z pornografie ..." - ale proč hlsdat u 
Svitáka konsekventní myšlení. 
Když proč tu jeho č lánek, neubráním se pocitu, že má chorob-
nou zálibu v exkrementech, jak on to nazývá. Vyvolává dojem, 
jako by ̂ podmínkou autenticity undergroundové literatury by-
lo psaní o hovnech. Já považuju za podstatu undergroundu ně-
co docela jiného. Ně co, co v souč asné době nejsme'schopni 
ještě ani zdaleka docenit, ,no} že se nastuouiicí básníci a 
hudebníci již ani nepokoušejí o realizaci v oficiální kul-
turní sféř e, je fakt historického významu. Neč ekají, až je 



do • undergroundu zaženou, ale vstupují do něj jř ímo. Nastu-
puje v pováleč ném období první generace, která tvoří bez 
autocenzury, bez otevř ených zadních vrátek. Jisté, i dř ív, 
v padesátých letech, existovalo tav. "psaní do Šuplík ti", 
lo dě lali př edchů dci .undergroundu; Sviták a jemu podobní 
v té době spoluvytvář eli charakter oficiálního tisku. Ale 
"samizdat" místo "psaní do Šuplíků ." - to není jenom změ na 
terminologie, to je obrovský posun. I3o "šuplíku" se texty 
ukrývaly - pravda, s nadě jí a touhou dožít se č asů. kdy 
se budou moci objevit na svě tle- Ale dnes se uvě domě le vy-
tváří paralelní kulturní scéna. Nejsme už závislí"na bla-
hovů li moci5 na jejích "táních", "lidských tvář ích "nebo 
změ ná'ch kulturní politiky. Vzali jsme sviij osud do svých 
rukou /to platí doslova, vč etně toho. co za to platíme/. 
Ve spektru, které se v posledních patnácti letech vytvo-
ř ilo, patří underground k nepř ehlédnutelné složce; v mno-
hém ne jradikálně j ší, a v mnohém k ne jnai.vně jší. Nicméně  
¿e zo podivuhodně životaschopná odnož souč asné č eské kul-
tury. Podivuhodně životaschopná, př estože ohrožená ostrými 
represemi víc než kterákoli jiná. Underground má poř ád 
status "nechráně ných zvíř at'1, abych použil termínu z památ-
ného dopisu č eských "spisovatelů Heinrichu .Boliovi. Ob píšu 
tyto ř ádky, jsou ve vě zení nebo na né č ekají Jaroslav 
.Sv;e§tka., -Eduard, Vacek, 1-Ieř man Chromý a Vlastimil Marek, 
'Ale tyto zásahy, stejně jako další, které se nepochybné 
chystají, stě ží už č eským undergroundem významné otř esou; 
a ještě méně mu ublíží skuhravé echo Svitákova hlasu ze 
zámoří o 

září 1986 

Pozn, íiutora: Nepř eji si, aby byl tento text publikován 
bez názvu a metta nebo se změ néň ým názvem. 

Ac SCHOP&niAUilfí 

/Citát k zamyšlení pro Hornu Pigmenta vybral Č unas./ 

¿do chce. aby rjeho usuáek clošel víry, v y 3 1 o v :> G j 
v á ž ~n * -1 'b e z v á š n ě - Ne bot každá prudkost vzniká 
z vů le: oroto bude úsudek př ič ten vů li a nikoliv poznání, které je 
pndlc své ' jov;..hv chladné. Poně vadž je totiž v č lově ku redikalni ^ 
vů le. poznaní, v ^ k je pouze podř adné a zjednaná, bude se^spi*e ve-
ř it/že úsurlck vznikl z podráždě né vfile., než ze by poarazo::.-ní vole 
vyšlo z úsudku«. 


