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Recenzie 
 

Jan Charvát – Bob Kuřík: Mikrofon je naše bomba: politika 

a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku 
Praha: Togga 2018, 420 s. ISBN 978-80-7476-137-9 
 

„…gesta mají význam, úsměvy a úšklebky mají nějakou subversivní hodnotu, i když, 

pokud je analyzujeme do důsledku, zdají se být … jen temnou stránkou vězeňského 

řádu, jen graffiti na stěnách věznice.“ (Hebdige 1979: 3) 
 

Subkulturními studii se jako červená nit linou dvě výrazná témata, která záro-

veň tvoří jedny z jejich nejvýraznějších štěpících os – komodifikace a politi-

zace. Dohromady krystalizují (subkulturní) pole (Steinberg 2002) s vlastními 

pravidly, ale také s dalšími vnitřními dělícími liniemi, často dle principu „čím 

blíže, tím dále.“ A tak zatímco pro jedny může být „mikrofon bombou“, jak se 

psalo na „transparentu“ v rožnovském klubu Vrah, podle kterého je kniha 

pojmenovaná, pro jiné je jen technickým prostředkem umělecké produkce bez 

jakýchkoliv politických přesahů. Pro další nastal „čas hasit, co je nepálí“, 

abychom parafrázovali i druhý transparent, který kdysi za podiem v Rožnově 

pod Radhoštěm visel, jiné politické přesahy nezajímají. Což většinou je, vice 

versa, trnem v oku prvně zmíněným. Nový sborník editorů Jana Charváta a 

Boba Kuříka Mikrofon je naše bomba se soustředí především na osu politizace 

subkultur. Na to, co „v takovémto prostředí vůbec znamená politika“ a jaké 

jsou „vazby mezi politikou a subkulturami mládeže, jejichž ústředním a společ-

ným tmelem je hudba“. (s. 11) A také na to, jak politika a přístup k ní 

analyzované subkultury uvnitř či vzhledem k jejich okolí dělí. Přičemž na úvod 

je třeba zmínit, že minimálně z několika důvodů se jedná v (nejen) českém 

prostředí o důležitý příspěvek k (akademickému)výzkumu subkultur. A proč 

tedy číst další knihu o vzdoru mezi stěnami symbolické věznice?  

 Důvod první: Faktem totiž je, že se v Česku podobný přehledný a ucelený 

úvod do dějin a vývoje subkulturních studií dosud neobjevil (pokud nepočítáme 

jeho alternativní verzi v Sociologickém časopise 5/2018, přičemž knižní podo-

ba je čtivější a i díky následným případovým studiím lépe zasazena do kon-

textu). Autoři přicházejí s vlastní operacionalizaci pěti přístupů, jak zachytit 

politizaci subkultur na pozadí vývoje subkulturních studií. Politizace stylem od-

kazuje k birminghamské CCCS (Hebdige 1979), politizace (represivní) mocí 

(v knize zejména zdařilá kapitola O. Slačálka) se váže především na české 

výzkumy v rámci teorie extremismu. (Např. Fiala 1998 srovnej s Cohen 1972) 

Politizace každodenního života (kapitoly B. Kuříka, P. Kumové, A. Nováka) 

ukazuje k propojení s výzkumem (nových a nejnovějších) sociálních hnutí. 

(Melucci 1989, Martin 2002, Day 2005, Graeber 2002) Politizace vnitřní dyna-
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miky (zejména kapitoly J. Charváta, M. Kolářové a A.Oravcové) čerpá z „bour-

dieuovského“ výzkumu subkulturního kapitálu Sarah Thornton (1995) a politi-

zace k organizovanosti z post-marxismem ovlivněného přechodu mezi mikro a 

makro-politikou. (Marchart 2003) A nechybí ani detailní představení dosavad-

ního výzkumu subkultur v českém prostředí. Nicméně, subkultury zaměřené 

převážně na styl, jako jsou například depešáci nebo i kulturisté, tuningoví 

nadšenci nebo třeba motorkáři, tyto přístupy pochopitelně pojmou obtížněji a 

v rámci výzkumu by bylo třeba využít jiné konceptuální nástroje. 

 Důvod druhý: Po několika recenzích, které již na knihu vyšly (např. Hroch 

2018, Jonssonová 2019, Kuliš 2019 a d.), by patrně bylo záhodno se tomuto 

tématu vyhnout. Ale nejde to i z důvodu, že Charvátův a Kuříkův sborník se 

k němu explicitně odkazuje. (s. 343-347) Kniha totiž tvoří protipól k jiným 

známým českým popisům subkultur. Jestliže tak např. trilogie Kmeny (Vladi-

mír 518 2011, 2013, 2016) tvoří jednu stranu mince a zájmu o subkultury 

v českém prostředí, sborník Mikrofon je naše bomba je důstojnou druhou. 

Nejde jen o to, že první jmenovaná trilogie se zabývala především stylem a vi-

zuálními projevy daných jednotlivých subkultur, což následně vyvolalo diskuzi 

na téma jejich komodifikace (i díky spolupráci s Bu2rem), resp. Budweiser 

Urban Projects), recenzovaný sborník naopak jako své výzkumné pole chápe 

štěpící linie politizace uvnitř a vně zkoumaných případových studií subkultur. 

Ty se také tato publikace snaží teoreticky uchopit, zatímco v případě Kmenů 

jde o popularizační deskripci většího množství subkultur. Protiklady posiluje i 

to, že v některých případech je hlavní osou příspěvku interakce s „političnem“, 

nikoliv případová studie dané subkultury (např. kapitoly M. Kolářové a 

A. Oravcové nebo A. Nováka) a samotný sborník se vůči Kmenům přímo 

vymezuje (s. 343-347).  

 Mikrofon a Kmeny prostě mluví jinou řečí, zaměřují se v rámci analýzy či 

popisu subkultur na odlišné otázky, cílí také částečně na jinou čtenářskou obec 

a používají k tomu odlišné metody. Ale pokud autoři měli ambici být oním 

protipólem a nabídnout jiný pohled než více mainstreamově zaměřené Kmeny, 

tak daný cíl publikace z velké části zdařile plní. Zůstává jen otázkou, zda ostré 

vymezení a explicitní kritika „komodifikace“ Kmenů jako „formátu a projektu 

trilogie samotné“ (s. 345) není příslovečné vylití vaničky s dítětem. Odhléd-

neme-li od diskuze týkající se (spolu)vydavatele trilogie, minimálně druhá a 

třetí část Kmenů (tedy Kmeny 0 a Kmeny 90; Vladimír 518) 2013, 2016) totiž 

obsahovala i příspěvky (často od dlouholetých participantů daných subkultur), 

které přidanou informační hodnotu měly. Koneckonců, i někteří z autorů 

Mikrofonu mají v Kmenech své kapitoly.  

 Důvod třetí: Je zajímavé, že relativně menší počet zdejších (odborných) 

textů o subkulturách se detailněji zaměřuje na proces změny či diferenciace, 

kterým si postupně některé z nich prošly (srovnej např. s Novotná a Heřmanský 
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2014). Přitom např. u (tradičně analyzovaných) skinheads, punku či hardcoru, 

stejně jako patrně u hip-hopu ad. se důkladnější časosběrný výzkum a analýza 

přímo nabízí. Navážeme-li na úvodní citát z jednoho z milníků subkulturních 

studií – s tím jak stále více proudily informace a tvořily se vazby především se 

západní Evropou, se od devadesátých let graffiti na stěnách vězení začaly po-

stupně lišit či měnit, také dle vlivů ze zahraničí. Byť v tomto ohledu nelze 

opomenout ani předchozí příspěvky věnující se specifickým tématům (zde 

především Daniel 2016, Daniel a kol. 2016, Hroch 2017 ad.), některé z kapitol 

sborníku (kapitola Jana Charváta o skinheads, Arnošta Nováka o pražském 

squattingu, Petry Kumové o hc/punku) dále doplňují toto dosud spíše bílé místo 

českého (akademického) výzkumu.  

 A to i přes to, že s některými malými faktografickými detaily těchto 

příspěvků by bylo možné polemizovat. Například, pokud Petra Kumová mluví 

o tom, že „veganství a s ním spojená ochrana zvířat byla v devadesátých letech 

silným tématem, kdežto v současnosti je akcent na veganství a s tím spojená 

práva zvířat v hc/punku upozaděn“. (s. 147, podobně s. 352) Je sice pravdou, že 

v devadesátých letech šlo o výrazné téma, ale při pohledu na současnou 

renesanci veganství a organizací či kolektivů zabývajících se právy zvířat se 

recenzent domnívá, že oproti minulé dekádě (2000 – 2010) jde spíše o posílení 

tohoto tématu a tedy o jiný trend. Podobně, když např. mezi české průkopníky 

hardcore řadí slovenské hudební skupiny (s. 122), které navíc v uvedeném 

období (konec devadesátých let) s hraním spíše již končily. K diskuzi může 

také být např. (v kontextu vývoje do současnosti) řazení příkladů některých 

(brněnských) hudebních skupin v příspěvku Jana Charváta mezi nerasistickou 

větev skinheads. Jde ale o drobné detaily.  

 Důvod čtvrtý: Část české akademické či odborné produkce (vč. různých 

závěrečných prací) o subkulturách vykazuje společné rysy (a nikoliv nutně 

všechny najednou): 1. jazyk, který většinu osob z analyzovaného prostředí 

odradí od jakékoliv zpětné vazby, jež by mohla být přínosem; 2. i přesto (nebo 

právě proto), že je často píší osoby, které k dané subkultuře v minulosti mají či 

měly aktivistický či zainteresovaný vztah a nyní se pohybují v univerzitním 

prostředí (i díky tomu je často používán Hodkinson (2005) a insider research); 

3. jsou založeny převážně na zkušenosti autorů či autorek s danou lokální 

scénou, ale závěry textů mají sklon generalizovat a zobecňovat její specifické 

charakteristiky na celý národní prostor; 4. jejich cílem má být komparace 

postsocialistického prostředí s prostředím západoevropským, ale většinou jde o 

případové studie z ČR, jež jsou srovnávány s vybraným teoretickým přístupem 

ze západní Evropy a v rámci research designu tak nejde přímo o komparativní 

výzkum; 5. málokdy tyto příspěvky obsahují teoretickou inovaci v rámci 

subkulturních studií. V tomto ohledu sborník ale obsahuje příspěvky, které se 
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v rámci svého zaměření možným problematickým místům vyhýbají a naopak, 

posouvají (nejen) český výzkum subkultur a jejich scén. 

 Jedná se např. o kapitolu Ondřeje Slačálka analyzujícího především projevy 

morální paniky v rámci Czechteku a spirály medializace spojené zejména 

s rokem 2005, kdy na jeho začátku akce proběhl masivní policejní zásah. 

Slačálek přesvědčivě ukazuje, že i morální paniku je třeba chápat jako 

dynamický koncept, kdy její objekty v interakci předkládají jiné rámce spojené 

do protikladných vzorců reaktivní morální paniky. Zároveň ale výrazná media-

lizace a s ní spojené „podcenění interakce subkultury s většinovou společností 

a jejími jednotlivými segmenty, stejně jako projektivní zaměření na hierarchie, 

nerovnosti a individuální kalkul… může zastřít hlavní motivace, kvůli kterým 

je subkultura pro své účastníky atraktivní“. (s. 268) Czechtek tak pro původní 

návštěvníky ztratil svou autentičnost, když následující rok proběhl jeho již 

komercionalizovaný poslední ročník. 

 Zajímavé téma spojené s rožnovskou punkovou scénou popisuje kapitola 

Boba Kuříka založená na dlouholetém etnografickém výzkumu. Na pozadí 

proměny Havla-disidenta do Havla-prezidenta jako představitele oficiální moci 

Kuřík popisuje kritiku post-listopadového vývoje společnosti u scény spojené 

s místním nezávislým prostorem Vrah. Ta proti konceptu Havla-disidenta a 

„člověka tíhnoucího ke svobodě, seberealizaci a život v pravdě a morální 

integritě se sebou samým“ předkládá „sebekritickou existencionální revoltu, 

jejíž akční rádius je partikulární, protože do popředí staví i svár člověka se 

sebou samým“ (s. 354) – člověka, jehož ontologickou podstatou je chybovat (a 

pochybovat).  

 V souvislosti s touto kapitolou, pak vyniká jeden aspekt vztahující se k výše 

zmíněným charakteristikám části českých analýz subkultur. Když Kuřík uvádí, 

že „punků je více“ (s. 170) a cituje Bloustiena (2003: 53), kdy „jakýkoliv 

pokus uchopit punkovou identitu skrze její uniformitu je odsouzen k neúspě-

chu“, probíhá vlastně nepřímý dialog s předchozí kapitolou Petry Kumové o 

„ideologii a aktivismu české hc/punkové scény“. (s. 111) I když popisují 

subkultury či scény, jejichž část by se neváhala v obou případech označit za 

hc/punk, je možné, že pokud by některé osoby z rožnovské scény slyšely o 

tom, jak při jejich „kritických a radikálních textech… chaotické pogo střídá 

mosh s bojovými prvky, stage diving, two step, head walking….. wall of death, 

hromady a veslování“ (s. 116), tak polovina z nich pozvedne obočí a druhá 

pravděpodobně nebude vědět, o čem autorka píše. Tedy kromě toho, že „two 

step“ je taneční krok a „stage diving“ se stejně tak rozšířil i v „punku“, se 

kterým je „hc/punk“ kontrastován. (Např. s. 114) V tomto nepřímém dialogu 

sborník ukazuje, jak mohou jednotlivá místa či scény i v rámci jednoho 

národního prostoru obsahovat odlišné diskurzy, projevy a různit se. Jinými 

slovy, v případě Petry Kumové specifické (ponejvíce pražské) prostředí lze 



448                                                                                 Sociológia 51, 2019, č. 4 

obtížněji vztáhnout na celou Českou republiku, což vynikne zvláště v kontrastu 

s prostředím rožnovským. 

 Marta Kolářová a Anna Oravcová se zase zaměřují na téma, které se ve 

větší míře neobjevuje v českém (akademickém) výzkumu (srovnej např. Johan-

ssonová 2013, Hajdíková a Prokůpková 2011) a zároveň je často tabuizované i 

v rámci subkultur. Komparují „zdánlivě progresivní či radikální hudební 

subkultury (punku a hip-hopu – pozn. aut) a zaměřují se na vnitřní nerovnosti a 

utváření mocenských vztahů zejména z genderové perspektivy“ (s. 302), při-

čemž názorně popisují, jak tyto „subkulturní, formace, naopak reprodukují 

tradiční genderové role a v některých případech vytvářejí další nerovnosti mezi 

muži a ženami“. (s. 340) Sborník obsahuje také dvě kapitoly rekapitulující vý-

voj dané subkultury či prostředí, které detailněji ukazují jejich vnitřní štěpení. 

První je kapitola Jana Charváta o skinheads a druhá, byť je místy z textu znát 

spojení autora s kolektivem Kliniky, kapitola Arnošta Nováka. Ta představuje 

časosběrný dokument vývoje pražského squattingu (který ale z části navazuje a 

obsahuje informace z Pixová a Novák 2016), ale snaží se tento vývoj i typolo-

gicky uchopit.  

 Odborné a akademické publikace většinou zachytí ona gesta a graffiti na 

stěnách věznice a vzdor uvnitř nich jen jako stíny, o kterých se špatně vypráví 

dalším. Mnoho textů v tomto sborníku ale nezůstává pouze u popisu stínů, ale 

daří se jim jít i pod povrch a přitom přenést pohled zevnitř symbolických cel. 

A také ho také zároveň konceptuálně či teoreticky uchopit, dát do kontextu 

s hlavními otázkami a proudy v rámci subkulturních studií. Nejen proto tvoří 

velmi důležitý příspěvek k výzkumu subkultur (nejen) v České republice. 
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