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HLASY

Hudební nahrávky lze vnímat jako prostory, v nichž jsou různorodé zvuky kladeny 
do vzájemných vztahů. Nahrávka obvykle vyzdvihuje jeden určitý prvek, další vyu-
žívá jako doplněk nebo odsouvá do pozadí. Populární hudba tradičně staví do popředí 
hlas. Tuto zvyklost do značné míry potvrzují momenty, kdy si posluchač (často s po-
citem frustrace) všimne, že hlas mizí ve změti zvuků, které se výmluvně říká „hu-
dební doprovod“. Frustrace vychází z problému porozumění (neschopnosti rozluštit 
význam slov), ale také z nemožnosti identifikace s „hlasem, jenž v typických přípa-
dech, ne-li vždy, představuje ten aspekt písně, který nejvíce vzbuzuje naši touhu“ 
(Cubitt 1984, s. 211).

Zvýrazněný hlas tak můžeme považovat za objekt identifikace srovnatelný s ob-
razem filmového hrdiny či hrdinky na filmovém plátně. Navíc, muzikální charakter 
daného procesu je pro dosažení tohoto pocitu dokonalosti a soudržnosti klíčový: zpěv 
dokáže ozvláštnit hlas způsobem, jaký by byl v běžné řeči nemyslitelný (nadsazená, 
dramatická řeč toho však docílit může, což je v případě punku velmi důležité).

Punkové vokály dokonalost zvýrazněného hlasu zjevně odmítají. V mnoha dílech 
daného žánru nahrazuje homogenitu zpěvu zvláštní mix řeči, recitativů, zaříkávání 
nebo bezeslovných výkřiků či mumlání. Philip Tagg zdůraznil, že recitativy (zde my-
šlené jako obecný termín pro vokalizace na pomezí běžné řeči a zpěvu) patří mezi 
specifické výrazové formy, v nichž „má slovní vyprávění zpravidla větší význam než 
hudební vyjádření“ (Tagg 1981, s. 14). Taggovo tvrzení zajisté platí v případě mnoha 
punkových nahrávek, jež recitativů záměrně využívají: jako příklad slouží drtivá vět-
šina písní Sex Pistols (s Johnnym Rottenem v roli hlavního zpěváka) či Alternative TV 
Marka Perryho. Implicitní logika by mohla naznačovat, že bez zpěvného hlasu nelze 
poselství textu obohatit estetickými požitky, jež nabízí melodie, harmonie, modu-
lace výšek atd. Chybí také spojitost s uhlazenou krásou mainstreamových písní, jak 
po formální, tak po obsahové stránce — existuje například jen minimum milostných 
punkových písní.

Jakékoli naděje, že by hlas mohl poselství či významy sdělovat přímo, jsou však 
dopředu odsouzeny k záhubě. Posluchač, který přichází o možnost identifikace s tra-
dičním „krásným“ zpěvem ve prospěch rozptýlení, může obrátit pozornost k jiným 
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aspektům hlasu. Mám zde na mysli prvek, kterému Roland Barthes říkal „třetí smysl“ 
nebo „geno-song“. Druhý zmíněný pojem Barthes uváděl v kontrastu s „feno-son-
gem“, který „zahrnuje všechny složky představení, jež slouží ke komunikaci, repre-
zentaci, vyjádření…“. Termín geno-song naproti tomu označuje:

Témbr zpívajícího či hovořícího hlasu, prostor, v němž signifikace vycházejí zevnitř 
jazyka, přímo z jeho materiální kvality […] Vrcholný bod (či hlubina) produkce, 
v němž melodie operuje na úrovni jazyka — není podstatné sdělení, nýbrž smyslnost 
zvukových signifikantů, písmen samotných (Barthes 1977, s. 182).

Nejde přitom o rozlišení mezi formou a obsahem, či signifikantem a signifikátem, 
které by formu stavělo do popředí. Barthesa zajímá pouze úloha forem zpěvu — jsou 
podřízené sdělení či obsahu, podtrhují jeho význam (jako ve většině tvorby sku-
piny Stranglers) nebo zahrnují momenty, v nichž formální prvky sdělení „přesahují“ 
a směrují tak pozornost posluchače jinam? Příkladem může být vokální styl Johnnyho 
Rottena. V písni God Save the Queen zní nadávka „moron [pitomec]“ jako „mo-rrr-
-on-er“ — zpěvák přehání a natahuje prostřední „r“ a na konec přidává slabiku „er“. 
Ve smyslu feno-songu ji lze číst dvěma způsoby. Prezentace zmíněného slova posiluje 
negativní roli královny v kontextu písňového narativu a navíc konotuje zpěvákův 
požitek z faktu, že srovnání učinil. Zvuk „ve službách reprezentace“ tak posluchači 
zprostředkovává nejdůležitější poselství textu a také informace o „charakteru“ zpě-
váka (a zároveň tím souzní s mimohudebním diskurzem o Sex Pistols).

Pokud ovšem budeme Rottenovo „moron“ chápat jako geno-song, „smyslnost 
zvukových signifikantů“, přiznáme, že důraz na dané slovo nemá v textu God Save 
the Queen žádné jasné opodstatnění. Například slovo „H-Bomb [vodíková bomba]“ 
v dalším verši má ze sémantického hlediska mnohem větší význam pro sdělení písně 
a žádné zvláštní zdůraznění zde nezachytíme.

Je tedy možné (byť složité), aby nám tento oslavovaný punkrockový hit způsobil 
slast, aniž bychom souhlasili s jeho vyzněním. S takovým jevem se běžně setkáváme 
v případě mainstreamových popových písní — posluchač si může užít vokální repre-
zentaci utrpení, i když daný pocit nesdílí. Zrovna „protestní“ písně se však tomuto 
účinku zpravidla chtějí vyhnout. Když si posluchač píseň oblíbí navzdory nechuti 
k jejímu poselství, vzniká zde nezamýšlené „bílé místo“.

S obzvlášť znatelnými problémy se v tomto ohledu potýkají písně subkultur. 
Jakkoli subkultura (nebo přesněji její interpreti) mohou být hrdí na svou schopnost 
podvracet dominantní či zavedené významy, posluchač punkové písně sdělení často 
nepochopí a nijak na něj nezareaguje, ať už jako punkový začátečník či šokovaný 
přívrženec tradičních společenských hodnot. Ten druhý by měl z „formalistických“ 
punkových nahrávek, jako je například Dead Cities od The Exploited, z principu ší-
let. A přece, frenetické tempo této písně způsobuje, že artikulování názvu zní trochu 
jako scatový zpěv („Deh See“), a mnoho lidí si jej tak může užít jako abstraktní (beze-
slovnou) vokalizaci. Tento příklad má ukázat, že ideu „čisté“ opoziční či subkulturní 
hudby vždy ohrožuje potenciální hra signifikantů. Aby hrozbu minimalizovala, musí 
subkultura usilující o sebezáchovu uspořádat kontext recepce (skrze oblečení a ode-
zvu publika) způsobem, který zajistí triumf subkulturního významu. Jediné vhodné 
místo představuje v tomto ohledu živý koncert; jakmile hudbu posloucháme z rádia 
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či z nahrávky, mohou vyvstat i významy jiné, zatížené odlišnými způsoby poslechu 
(obvykle strukturovanými potřebami hudebního mainstreamu).

Další důležitý aspekt nahraného hlasu tvoří tzv. vokální přístup. Philip Tagg ve své 
studii věnované písni Fernando od Abby popisuje, jak se ústa zpěváka „přibližují uchu 
posluchače skrze polohování mikrofonu a ovládání úrovně hlasitosti ve vztahu k do-
provodu při finální mixáži. Tento postoj reflektuje skutečnou/imaginární vzdále-
nost mezi dvěma osobami (odesílatel a přijímač) při intimním/důvěrném dialogu“ 
(Tagg 1981, s. 13). Osobní a důvěrný přístup kontrastuje s postojem veřejným a dekla-
mačním, který vyjadřuje větší vzdálenost mezi zpívajícím hlasem a poslouchajícím 
uchem. Jak Tagg naznačuje, oba přístupy předpokládají komunikační funkci hlasu 
a zřetelně náleží do roviny feno-songu.

Důvěrné a deklamační postoje jsou nepochybně spjaté s konkrétními hudeb-
ními žánry, různými tématy textů a protichůdnými „způsoby oslovování“. Za žánry 
nejblíže spjaté s důvěrným vokálním přístupem lze v kontextu populární hudby 
považovat lyrické balady vzešlé z tradice známé od „standardů“ Irvinga Berlina až 
po Lennona a McCartneyho a také některé bluesové styly. Deklamační mód je naopak 
obecně ukotvený v mainstreamové soulové hudbě, „ukřičeném“ R&B zpěvu, který 
okamžitě ovlivnil raný rock’n’roll skrze interprety, jako byli Bill Haley, Little Richard 
či Jerry Lee Lewis, a v baladickém vypravěčském stylu, jímž prosluli folkoví hudeb-
níci jako Woody Guthrie, The Carter Family nebo později hlavně Bob Dylan.

Zatímco označení „důvěrný“ a „deklamační“ mají poukazovat na různé tendence 
vokálních projevů, nikoli vymezovat jasné a pevné kategorie, je užitečné podotknout, 
že více jak polovinu Top 50 nejlépe prodávaných singlů z roku 1976 tvořily písně, jež 
byly zjevně intimního charakteru. Obecně lze říct, že existuje spojitost mezi převa-
hou milostných písní a důvěrným vokálním přístupem.

V rámci punk rocku byl daný přístup nicméně velmi vzácný. Pete Shelley z Buzz-
cocks byl jedním z mála zpěváků, kteří texty prezentovali způsobem blízkým main-
streamovým baladýrům. Když se podíváme na využití deklamačního modu, prvky 
soulového stylu byly taktéž nepříliš časté: Poly Styrene z X-Ray Spex používala fal-
setto v písni Oh Bondage Up Yours!, americké vokální akcenty si pak zkoušeli osvojit 
Vibrators, The Damned (na prvním albu) a Boomtown Rats, na jejichž nahrávkách 
byla zjevně znát inspirace „americkou“ intonací Micka Jaggera.

Simon Frith přitakává obecně uznávané originalitě punkových akcentů, když po-
pisuje, jak si Johnny Rotten „vypracoval proletářský hlas používáním typického pří-
zvuku dělnické třídy, odvozeného ze skandování fotbalových fanoušků…“ (Frith 1981, 
s. 161). Argument, že punk vnesl do diskurzu populární hudby mimohudební prvky, 
však pomíjí předchozí užití podobných akcentů v rockové hudbě: například modifiko-
vaný „cockney“ přízvuk Anthonyho Newleyho či mladého Davida Bowieho v šedesá-
tých letech — na tento akcent odkazuje píseň Safe European Home od The Clash, zejména 
ve verši „Wouldn’t it be luverly [nebylo by to krásné]“, který cituje muzikál My Fair Lady.

Tento přízvuk ovlivnil punk rock hlavně skrze zpěv Vibrators, ovšem některé 
punkové kapely dávaly přednost jednotvárnějšímu londýnskému akcentu, který 
byl estetické výstřednosti cockney přízvuku velmi vzdálený. Jako příklady lze zmí-
nit kverulantský, naříkavý tón Marka P. (zejména v písních My Love Lies Limp a How 
Much Longer) a extrémně mrzutý hlas Malcolma Owena z The Ruts, v jehož podání 
znělo slovo „feel [cítit]“ jako „feeyuwuh“. Ovšem jestliže zpěváci užívali hlasu daným 
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způsobem proto, aby se přiblížili všední řeči ulice, dosáhli paradoxního výsledku. 
V kontextu populární hudby byl totiž banální a každodenní právě mainstreamový 
americký nebo „nepřízvučný“ (občas označovaný jako „středoatlantický”) akcent 
spjatý s Abbou či Freddiem Mercurym z Queen. Co bylo normální v prostředí ulice, 
se v rádiích a na nahrávkách stalo mimořádným.

Zde se domnělý „realismus“ punk rocku, o kterém hovořil fanzin Sniffin’ Glue, po-
tkává s exotickým a nepřirozeným elementem v punkové hudbě, jejž zdůrazňují další 
komentátoři. Hlasy, které by bylo možné ztotožnit se „skutečnými“ akcenty, získávají 
barvitou rezonanci. Střízlivější konotace, lépe uzpůsobené naturalistickým textům, 
vzbuzoval například hlas Joea Strummera, kritiky často označovaný za „transpa-
rentní“. Strummer se příznačně nevzdal typického rockového hlasu, nýbrž jej posu-
nul do jiné roviny. V písni White Riot využívá stejné frázování jako Ramones, ovšem 
bez artikulace klíčových zvuků, které kapelu spolehlivě identifikují jako americkou. 
Například při vyslovování slabiky „white“ se The Clash vyhýbají americkému zvyku 
natahovat samohlásky k „ah“ zvukům (typickým pro rockovou hudbu jako takovou) 
a místo toho volí krátké „i“. Závěrečné „t“ pak úplně vypouštějí, zatímco většina ame-
rických rockových interpretů by jej ponechala, ať už v dílčí či úplné podobě.

Strummerův zpěv sdílí s takřka všemi punkrockovými hlasy charakteristickou 
monotónnost. V písních chybí jakýkoli pohyb od vysokých tónů k nízkým, od tichých 
zvuků k hlasitým, od jednoho akcentu k druhému. V kontextu punk rocku má tak 
zvláštní místo hlas Johnnyho Rottena, neboť v průběhu písní, veršů, či dokonce jed-
notlivých vět nezvykle mění směřování. „Směřováním“ mám na mysli vokální stra-
tegii, obecný přístup k volbě hlasových efektů. V punk rocku lze na základní úrovni 
rozlišovat mezi „přímočarým“ a „ozdobným“ zpěvem. Rané nahrávky The Clash jsou 
názorným příkladem přímočarého stylu, využitého tak, aby vyniklo poselství textu 
nad vokální metodou — je to modus odpovídající Barthesovu feno-songu. Píseň 
Anarchy in the UK od Sex Pistols začíná podobným způsobem, staccato frázováním, 
v němž jedna slabika striktně odpovídá jednomu úderu. Do této jednotvárnosti však 
na konci druhé věty („I am the Anti-Christ/I am an Anarchist [jsem Antikrist, jsem 
anarchista]“) něco zasáhne: poslední slabika nezní jako „kissed [políbený]“, nýbrž 
jako „Christ [Kristus]“. Tato ozdoba odvrací pozornost od poselství textu k rýmo-
vému schématu a může dočasně zpochybnit autenticitu celého projektu. Jestliže ně-
kdo změní výslovnost tak klíčového politického výrazu, má opravdu zájem o sdělení 
subverzivního poselství? Tato záliba v signifikantu se projevuje různými způsoby, 
které jsem již zmiňoval (natahované „r“ atd.) a v tvorbě Johnnyho Rottena přímo od-
poruje punkovému ideálu „přímočarého“ zpěvu. Jak jsem již naznačil, napětí mezi 
feno-songem a geno-songem nelze odstranit z žádné vokální performance, nicméně 
pro hudbu Sex Pistols je zřejmě příznačnější než pro jakoukoli jinou punkovou ka-
pelu z let 1976–1978.

SLOVA: INTERTEXTUALITA

Názvy písní z žebříčku Top 50 z roku 1976 tvoří předvídatelný mix výrazů spjatých 
se slovem „love“, které přímo obsahuje sedm titulů, jeden z nich dokonce třikrát. Spří-
zněné výrazy zahrnují slova „heart [srdce]“, „kisses [polibky]“, „breaking [zlomení]“, 
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„angel [anděl]“ nebo „cry [plakat]“. Další, možná méně očekávanou, lingvistickou ob-
last reprezentovanou v názvech písní představuje hudba a tanec. Slovo „dance“ se ob-
jevuje čtyřikrát, „music“ třikrát; v kombinaci s výrazy „rock“, „songs [písně]“, „rhap-
sody [rapsodie]“ a „funky [funkový]“ je najdeme celkem v deseti názvech a u dalších 
dvou písní (Fernando od Abby a Under the Moon of Love od Showaddywaddy) také v sa-
motných textech.

Z prvních pěti punkrockových alb nalezneme podobná slova v názvech písní jen 
na nahrávce skupiny Vibrators, kde se třikrát objeví „heart“ a dvakrát „baby“. Žádné 
další kapely slova související s láskou v názvech nepoužívají, výrazy blízké hudbě 
a tanci pak najdeme jen v písni Garageland od The Clash (pojem „garážová kapela“ 
označuje punkové skupiny z šedesátých let) a Fan Club od The Damned. Když zůsta-
neme na úrovni názvů, zvolená slova se nejvýrazněji točí kolem násilí („kill [zabít]“, 
„stab [probodnout]“, „burning [hořící]“, „whips [biče]“, „hate and war [nenávist 
a válka]“, „riot [výtržnost]“, „wrecked [zničený]“) či konkrétních lidí a míst. „Lon-
don“ zaznamenáme třikrát, dále narazíme na „Toulouse“, „USA“, „New York“, „Janie 
Jones“, „The Queen“ a „EMI“. Písně ze zmíněné Top 50 mají naproti tomu v názvech 
jen „Mississippi“ a „Zaire“.

Vyzdvihování jednotlivých slov za účelem odhalení rozdílů v textech nicméně 
může být zavádějící, neboť jejich význam závisí na kontextu. Kontext tvoří jak vý-
rok, jehož je slovo součástí, tak i obecnější diskurzy, do nichž výrok zapadá. Napří-
klad slovo „killing“ lze najít v mainstreamovém romantickém diskurzu: příkladem 
budiž slavná píseň Killing Me Softly with His Song, v níž „killing“ zjevně nese me-
taforický význam. Slovo „burning“ je také možné použít k vyjádření extrémních 
pocitů (Burning Love). Píseň Born to Kill od The Damned ovšem pracuje s doslovným 
významem slova, zatímco London’s Burning (with Boredom) od The Clash využívá 
metaforickou asociaci založenou nikoli na extatické vášni, nýbrž na důsledcích 
městských výtržností.

Dokonce ani rozlišování mezi doslovným a metaforickým užíváním slov však 
není tak důležité jako rozpoznání intertextuální povahy všech jazykových výroků. 
Například Born to Kill patří k paradigmatu výroků, jež využívají slovo „kill“ drama-
tickým způsobem (např. senzacechtivé novinové články o vraždách či názvy filmů 
typu Dressed to Kill), ale rovněž ke skupině výroků začínajících frází „born to“, které 
zdůrazňují ideu dědičnosti („zrozen pro dvůr královský“), případně předurčení či 
osudu: názvy písní daného typu najdeme mimo jiné v Born to Be Wild, Born to Run, 
Born to Be with You či v Born to Boogie. Každý z těchto případů zahrnuje predestinační 
formu výroku, aby podtrhl bezpodmínečné zaujetí interpreta pro jednu z typických 
rolí rockové mytologie, ať už jde o divocha, outsidera, milovníka nebo opuštěného 
tanečníka. Váha daného aspektu v názvu přibližuje píseň od The Damned k „tradič-
nějším“ sférám hudebního a kulturního významu, než bychom od punk rocku čekali.

Analýza, která stopuje sítě konotací, jaké s sebou nese fráze typu „born to kill“, sítě 
vycházející z podobného užívání slov v různých kulturních souvislostech, zejména 
v textech populární kultury, musí být založená na principu „intertextuality“. Tento 
pojem využívá hlavně literární kritika — z této oblasti pochází obzvláště přesvědčivá 
definice procesu intertextuality, již nabídl Terry Eagleton. Kdybychom za slovo „lite-
rární“ dosadili „hudbu“ či „texty písní“, bylo by jeho popis možné aplikovat i na po-
pové hity:
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Veškeré literární texty jsou utkány z jiných literárních textů, a to nikoli v onom kon-
venčním smyslu, že by snad nesly stopy „vlivu“, nýbrž ve smyslu daleko radikálněj-
ším: že totiž každé slovo, každá věta či segment díla je přepracováním jiných děl, jež 
dané dílo předcházejí či obklopují. Neexistuje nic takového jako literární „origina-
lita“, nic takového jako „první“ literární dílo: veškerá literatura je „intertextová“. 
Konkrétní text tedy nemá žádné jasně definované hranice: neustále se přelévá do děl 
nakupených kolem něj a generuje tak stovky různých perspektiv, jež se zmenšují 
a zmenšují, až se slijí v úběžník (Eagleton 2010, s. 165).

Eagleton správně zdůrazňuje, že text (v našem případě text punkové písně) „nemá 
žádné jasně definované hranice“. Text však naráží na hranice na několika úrovních, 
na místech, kde jsou možnosti „přepracování“ jiných textů z různých důvodů ome-
zeny. První z těchto limitů je právního a obchodního rázu: píseň musí tvořit jasně 
oddělenou jednotku, aby se stala zbožím na trhu a podléhala duševnímu vlastnictví, 
tedy aby měla „autora“, který k písni vlastní práva.

Text je tudíž vždy prezentován v nějakém kontextu, v rámci diskurzivní formace, 
která se snaží vnutit konzumentům určitý způsob četby či poslechu. V případě lite-
rárních textů, o nichž mluví Eagleton, vytváří čtení v kontextu vzdělávací formace 
a čtení ve volném čase odlišné účinky. Ve světě populární hudby utvářejí dominantní 
diskurzivní formaci velké nahrávací společnosti, žebříčky a rozhlasové stanice. Tato 
formace zdůrazňuje význam „řádné spotřeby“, o níž hovořil Simon Frith (1981a, 
s. 270) a již jsem na jiném místě nazval „aparátem volného času” (Laing 1978, s. 126). 
Tento aparát staví do popředí zábavu a vylučuje jakoukoli možnost osvěty, volný čas 
chápe jen jako pasivní odpočinek a upozaďuje myšlení na úkor pocitů.

Navíc, snaha oslovit co nejširší možné publikum omezuje různost pozic, jež poslu-
chač může zaujmout. Tento proces zahrnuje „jedinečného a zároveň obecně definova-
ného“ adresáta (písňového textu) a homogenizaci hudby v ustáleném systému Top 50. 
V žebříčku se prezentují velmi různorodé hudební formy ve vzájemném srovnání, 
které může limitovat povědomí posluchačů o jejich potenciální rozmanitosti. Když 
Sex Pistols konečně pronikli do televizní hitparády BBC Top of the Pops, byl to úspěch 
punku — jedinečná šance na oslovení masového publika —, nebo jen dominantní 
diskurzivní formace z punku vyrobila další z mnoha hudebních trendů?

Změna postoje BBC, která nejdřív zamítla God Save the Queen a následně odvy-
sílala Pretty Vacant (první nahrávka Sex Pistols, která se objevila v Top of the Pops), 
názorně ukazuje, na jaká dilemata aparát volného času narážel. Jednou z hlavních 
cest, skrze něž si instituce populární hudby snaží udržet svou dominanci, je odmítání 
nahrávek, které obsahují prvky cizorodých diskurzů (např. politika, obscenita, ex-
plicitní sexualita) — tyto prvky totiž mohou do populární hudby vnést rušivý efekt. 
Když už se v písních objeví (a instituce populární hudby se zde dostává do rozporu, 
neboť svou diskurzivní praxi potřebuje neustále inovovat, aby rozšířila nabídku pro-
duktů), existují procedury, jež vnější elementy (ať už rytmy, účesy či sdělení textů) 
integrují do systému a minimalizují jakýkoli nežádoucí vliv na řádnou spotřebu.

V kontextu témat písní byl punk rock zodpovědný za mnohé změny: prvky, které 
do populární hudby vnesl, nepocházely ze „skutečného“ života, nýbrž z odlišných 
diskurzů. Rétorika sociálního a politického ražení do značné míry odrážela tehdejší 
novinový diskurz, v některých případech navíc načichlý levicovou ideologií. Popu-
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lární hudba se s podobnými motivy částečně potýkala již dříve, například v případě 
protestních písní, nicméně důrazné odmítání stávajícího řádu, které punk rock pre-
zentoval, představovalo daleko větší hrozbu destabilizace.

Ještě výraznější destabilizační faktor tvořily specifické oblasti punkového jazyka, 
jež čerpaly z diskurzů, které do té doby chyběly nejen v populární hudbě, ale i v do-
minantním mediálním diskurzu obecně: sféry „pornografie“ a „obscenity“. První 
rocková nahrávka, jež zahrnovala slovo „fuck“, vyšla v roce 1969 — jednalo se o pí-
seň Love Chronicles od Ala Stewarta, která obsahovala větu: „It grew a little less like 
fucking, and more like making love [čím dál míň mi to připomínalo šukání, čím dál 
víc se z toho stávalo milování]“. Přestože BBC píseň svědomitě zakázala, Stewartovo 
užití vulgarismu bylo zjevně konzervativní a bez větších pochyb ospravedlnitelné 
v mezích umělecké licence. Větší publicity se dostalo Johnu Lennonovi, když použil 
nadávku „fucking peasants [zasraný rolníci]“ v písni Working Class Hero. Dané slovo 
v nahrávkách zužitkovali také mnozí další „progresivní“ rockoví interpreti, včetně 
Joni Mitchell, Dory Previn, Buffy Saint-Marie a Harryho Nilssona.

Bylo však na punk rocku, aby vulgární výrazy typu „fuck“ do populární hudby 
zavedl ve velkém. V textech se objevovaly ve významu explicitně sexuálním i ve smy-
slu nadávek. The Clash a Sex Pistols zvolili druhou variantu, například v písni All the 
Young Punks, reakci na subkulturní kritiky, kteří The Clash vinili ze „zaprodanosti“ — 
Joe Strummer je zde pohrdavě označuje jako „All the young cunts [všechny mladý 
kundy]“. Otevřeně sexuální podtext byl znát v nahrávkách Stranglers, například 
v Bring on the Nubiles nebo School Mam. Druhá jmenovaná píseň a také Orgasm Addict 
od Buzzcocks obsahovaly „přídavek“ bezeslovných vzdechů, punk rockovou odpověď 
na orgastické zvuky ve stylu soft porna v hitu Jane Birkin a Serge Gainsbourga Je 
t a̓ime… moi non plus z roku 1969.

Zmíněné písně Stranglers jsou založené na schématech pornografických fantazií, 
se zřetelně sadistickými podtóny, v jiných písních této kapely a například v tvorbě 
Adam and the Ants zase najdeme detailní líčení násilného jednání: „I’ll sew up your 
mouth [zašiju ti hubu]“, „You kicked my cheekbones in [nakopnul jsi mi lícní kosti]“, 
„Smack your face, treat you rough, beat you till you drop [zfackovat tě, jednat s tebou 
tvrdě, bít tě, dokud nebudeš mít dost]“. Jestliže tyto písně do nějaké míry narušily 
diskurz mainstreamové populární hudby, tak skrze schopnost „šokovat“ posluchače. 
Otázka zní: jakého posluchače (mainstreamového? punkového?) a jakým druhem šoku?

ŠOKOVÉ EFEKTY

Představa, že hudba či jiné umělecké formy mají šokovat, je ukotvená v avantgardní 
estetice. Když německý kritik Walter Benjamin ve třicátých letech popisoval účinky 
dadaismu, odvolával se právě na kategorii šoku: „Jejich básně jsou ‚slovní salát‘, ob-
sahují obscénní výkřiky a všemožný jazykový odpad, který si lze jen představit […] 
Toto umělecké dílo mělo dostát především jednomu požadavku: vzbudit veřejné po-
horšení“ (Benjamin 2009, s. 322). Strategie „épater le bourgeois“ (provokování malo-
měšťáků) má v umění dlouhou tradici a uplatnila se také v punk rocku. Množství hu-
debníků zdůrazňovalo důležitou tvůrčí úlohu šoku v rozhovorech. Co všechno však 
tento šok obnášel? Měl pouze traumatizovat posluchače, nebo je nějakým způsobem 
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povznést? Benjamin k tomuto problému přistupoval z různých úhlů. V eseji o Char-
lesi Baudelairovi uvádí dvě možné reakce na šok. Autor zde probírá nové podmínky 
každodenního života v metropolích průmyslového kapitalismu, kde jsou náhlé otřesy 
či šoky zcela běžné. S odvoláním na Freuda rozlišuje „ochranu před šokem“, jež sílu 
šoku neutralizuje, a odezvu, která z šoku činí součást zkušenosti, a to tak, že příjemce 
šokovým efektům vystavuje bez jakéhokoli zprostředkování. Aby něco takového bylo 
možné, šok musí být „tlumen, odrážen vědomím“. Benjamin tedy tvrdí, že „ochrana 
před šokem“, neschopnost šok „zpracovat“, produkuje trauma (1973, s. 115–118). Jak 
říká Barthes, pro obecenstvo uměleckých představení trauma zahrnuje „suspenzi 
jazyka, blokování významu“ (1977, s. 30). Vzdorování hudbě či jinému uměleckému 
dílu znemožňuje rozpoznání jakéhokoli významu. Jakmile divák či posluchač narazí 
na film obsahující záběry mučení nebo na „nelibozvučnou“ avantgardní hudební 
skladbu, odvrací pozornost.

Theodor Adorno, Benjaminův současník a pronikavý kritik jeho myšlenek, zkou-
mal tento typ odezvy v souvislosti s radikální hudbou Arnolda Schönberga. Jeho 
skladby konfrontují posluchače s „disonancemi, které jej děsí“ a „promlouvají k sa-
motnému stavu jeho existence: z tohoto jediného důvodu jsou pro něj nesnesitelné“ 
(Adorno 1973, s. 9). Ochraně před šokem, o níž mluvil Benjamin, Adorno přisuzuje 
přímý epistemologický význam. Z odmítnutí avantgardní hudby ze strany masové 
populace vyvozuje, že lidé nechtějí čelit pravdě o vlastních životech. Motiv říkání 
pravdy za každých okolností souzní také s punk rockem: „The Clash říkají pravdu,“ 
tvrdil Mark P. ve Sniffin’ Glue. Barthes se naopak snaží ochranu před šokem a souvi-
sející trauma vysvětlit sémioticky: šokující fotografie je taková, ve které nelze najít 
žádné konotace ani symbolismus. Jakmile obraz válečných zvěrstev evokuje „hrůzy 
války“ či „imperialismus“, vědomí jej dokáže zpracovat. Jestliže zůstane pouhou de-
notací sadismu, nastupuje „blokování významu“.

Rozlišení mezi dvěma reakcemi na šokový efekt — negativní ochrana před šokem 
a pozitivní odezva, která jej integruje — přetrvává také v Benjaminově eseji Umě-
lecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. Jak ovšem naznačuje název stati, 
argument se zde posunuje do kontextu dějin médií spíše než obecné historie prů-
myslových kapitalistických společností. Benjamin tvrdí, že avantgardní hnutí spjatá 
s konkrétní uměleckou formou ohlašují budoucí kulturní médium, jež bude pracovat 
s odlišnými technikami a technologiemi:

Za druhé směřují hotové umělecké formy v určitých stádiích svého vývoje k účinům, 
k nimž bude později dosahovat nová umělecká forma zcela nenuceně. Dříve než došel 
svého uplatnění film, snažili se dadaisté svými produkcemi uvést publikum do ta-
kového stavu, který pak vyvolával například Chaplin způsobem zcela přirozeným 
(Benjamin 1979, s. 45).2

Benjamin dále uvádí do kontrastu šokové účinky dada a filmu. Dadaistická díla se stala 
projektilem, dorážela na vnímatele a dosahovala „taktilní kvality“, zároveň však za-
chovala „fyzický účinek šoku“ ukotvený v jeho účinku „morálním“ (épater le bour-

2 V jinak upřednostňovaném novějším překladu chybí poznámky pod čarou, proto jsem zde 
zvolil překlad z roku 1979 (pozn. překl.).
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geois). Film se této morální nálepky na základě své „technické struktury“ vzdává 
a prezentuje šokový efekt, jejž „bychom měli jako každý šokující účinek zachytit vy-
stupňovanou duchapřítomností“ (tamtéž, s. 240).

Autor naznačuje, že dada a další avantgardní umělecké formy byly motivované 
touhou vzbudit negativní dojem, vyvolat „ochranu před šokem“ či trauma skrze „mo-
rální účinek šoku“. Část úspěchu daného hnutí z této negativní odezvy nepochybně 
vycházela, nicméně „technická struktura“ filmu umožnila vytvořit nový způsob, jak 
vnímatele zasáhnout, aniž by jej bylo nutné traumatizovat. Šokové efekty filmu byly 
pozitivní, aktivně proměňující náhled diváka.

Kdybychom Benjaminovy myšlenky aplikovali na sedmdesátá léta, jaké místo by 
punk rock zaujal v prostoru mezi dada a filmem, respektive mezi dvěma typy odezvy 
na šokový efekt? Ve své době nesl charakteristické znaky emocionálně zaujaté kritiky 
zavedených uměleckých forem (podobně jako např. dada) a také estetiky šoku, kterou 
díky novým technickým prostředkům dokázal oproti předešlým avantgardám zužit-
kovat zcela bez námahy. Punkové užití jazyka lze srovnat s dadaistickým „slovním 
salátem“ v tom ohledu, že zahrnuje jak šok z nového (začlenění obscénních či politic-
kých motivů do textů popových písní), tak šok z reálna (ospravedlnění těchto témat 
argumentem, že přesně tyto věci probíhají denně na ulicích). Navíc, jisté organizační 
postupy punk rocku mohou sloužit jako předzvěst budoucího, rozšířenějšího média. 
Zejména tvůrčí přístup ve stylu „udělej si sám“ (do it yourself), který vyznávala malá 
vydavatelství a zvláště amatéři, kteří si hudbu nahrávali doma na kazety, ukázal způ-
sob, jak prolomit hráz mezi umělcem a publikem.

Z jiného pohledu lze punk rock naopak vnímat analogicky s Benjaminovým po-
pisem filmu, který dokáže „způsobem zcela přirozeným“ vyvolat věci, kterých pře-
dešlé avantgardy mohly dosáhnout jen obtížně. Samostatná výroba a distribuce byla 
úspěchem, jehož punk docílil relativně bezbolestně, na rozdíl od mnoha dřívějších 
avantgardních kapel, které se kvůli něčemu takovému musely dlouze dohadovat s na-
hrávacími společnostmi. Punk nalezl cestu k novým posluchačům způsobem, o jakém 
se předešlým kapelám ani nesnilo.

Produkce šokových efektů obnáší konfrontaci publika s neočekávaným či nezná-
mým materiálem, který narušuje a znejišťuje diskurz, na nějž jsou vnímatelé zvyklí. 
Povaha materiálu tedy zcela závisí na specifickém kontextu.

Šokový efekt může evidentně fungovat jen v momentu, kdy posluchače skutečně 
zasáhne. Do tohoto okamžiku musí produkce šoku, která probíhá skrze konkrétní 
formální organizaci hudebního materiálu, zůstat potenciální spíše než aktuální. 
Formální organizace lze ovšem rozlišovat na ty, které mohou dosáhnout úplného šo-
kového efektu, a na ty, jež k danému účinku mají menší předpoklady. Další aktivní 
činitel bude představovat pozice samotných posluchačů: jejich úrovně vnímavosti 
se budou lišit podle individuálních idiolektů a také podle kontextu, v němž hudbu 
uslyší.

Jestliže chceme diskutovat o možnostech, kterými mohou různé typy organizace 
hudebního materiálu šokových efektů dosahovat, je nezbytné vrátit se k Benjaminovu 
rozlišení dvou druhů odezvy, „traumatizujícímu“ a „integrujícímu“. Budu se snažit 
ukázat, že zatímco první typ reakce může vyvolat jakýkoli punkový text, ten druhý, 
implikující zvýšenou ostražitost posluchače, jsou schopné vyvolat pouze některé 
z nich.
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K hlubšímu vysvětlení daného problému je nutné zavést rozlišení mezi „lokál-
ními“ a „strukturálními“ šokovými efekty. Lokální šokový efekt nastává tehdy, když 
šokový materiál tvoří pouze jeden aspekt hudební skladby a neovlivňuje její struk-
turu. Když například Stranglers použijí obscénní či sadistické texty, ale zároveň za-
chovají vokální stylizaci a hudební formu přijatelnou pro mainstreamové publikum, 
traumatická reakce na obscenitu se stává velmi pravděpodobnou. Nicméně v případě 
posluchače, který je šok schopen „absorbovat“ a začlenit do vědomí, není slast ze zvý-
šené ostražitosti příliš na místě. Lze očekávat, že pokud bude vnímat píseň jako celek, 
vezme si z ní jen konvenční potěšení. Kompatibilita struktury skladby s dominant-
ním diskurzem populární hudby tak účinky lokálního šokového efektu neutralizuje.

Strukturální šokový efekt má k dosažení hlubšího účinku větší předpoklady, ne-
boť může potenciálně změnit celkovou „formu“ nahrávky či performance. Love Like 
Anthrax od Gang of Four zahrnuje sekvence, v nichž dva hlasy simultánně zpívají dva 
různé texty a spojují se jen v konkrétních verších refrénu. Jakkoli můžeme tuto píseň 
stále poslouchat jako „normální“ nahrávku — v případě soustředění na jednu vokální 
linii a ignorování té druhé — je pravděpodobnější, že posluchače donutí k odlišnému 
způsobu vnímání, k úvaze o vzájemném vztahu mezi dvěma vokálními liniemi a tak 
dále. Do jaké míry tento šokový efekt působí na posluchače, závisí zčásti na tom, jak 
hudbu poslouchá, a hlavně jakým způsobem (a jestli vůbec) do jeho zkušenosti vstu-
puje proces identifikace.

Systematická diskuse o modech identifikace spjatých s poslechem hudby zatím 
neproběhla, bylo by tedy vhodné uplatnit poznatky z filmové teorie, která identifi-
kaci zkoumá v souvislosti s pohledem. Myšlenky filmové teorie nám budou obzvlášť 
užitečné, když uvážíme tezi freudovského diskurzu (z nějž filmová teorie identifikace 
vychází), že vedle skopického (zrakového) pudu je základní součástí lidské psýchy 
také pud invokační (poslechový) (Metz 1991, s. 77–80). Primární identifikace lze do-
sáhnout s postavou, která tvoří středobod reprezentace, s „hrdinou“ — tento pojem 
zde neoznačuje jen hlavního protagonistu, nýbrž především funkci, jež posunuje „na-
rativ“ (příběhu či písně) dopředu a v rámci celého procesu se ustavuje jako aktivní 
činitel, dokonalejší než posluchač samotný.

V písni danou pozici obyčejně zastává hlavní vokál, jejž, jak jsem již zmínil, zvu-
kový mix nahrávky obvykle klade „do popředí“. Sean Cubitt tvrdí, že identifikační 
moc této hierarchie je zjevná ze způsobu, jakým hlavní vokální linii napodobují ta-
nečníci na diskotéce: „Skrze vokální identifikaci se můžeme přenést do pozice zpě-
váka a vytvořit píseň jako svou vlastní“ (Cubitt 1984, s. 212).

Laura Mulvey (1981, s. 15–17) ukázala, že forma identifikace srovnatelná s tou fil-
movou může potenciálně zasáhnout jakéhokoli posluchače, nezávisle na genderu, 
sociální příslušnosti či ideologické pozici. Také ovšem dodává, že daný proces často 
probíhá problematicky nebo v napětí způsobeném rozdíly mezi vnímatelem a „hr-
dinskou figurou“ (hercem či zpěvákem). Druhý jmenovaný případ lze vypozorovat 
na příkladu hlasu Micka Jaggera a ambivalentní pozice mnoha ženských posluchaček, 
jež Jagger ztělesňující hudební moc a kontrolu svádí k identifikaci, ale zároveň je od-
razuje sexistickou, sadistickou ideologií vyjádřenou v textech.

Důraz na problém identifikace v radikální kulturní kritice přetrvává už od Ber-
tolta Brechta. Jeho teorie dramatu byla záměrně nastavená tak, aby bránila jakékoli 
empatii mezi divákem a postavou, neboť tato forma identifikace by divákovi zne-
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možnila zaujmout kritický postoj k situaci, v níž se postava nachází. Odtud pochází 
brechtovský pojem „odcizení“ či „distanciace“, skrze niž herec spíše „prezentuje“ svou 
postavu publiku, než aby se jí „stal“. Umělecké dílo tak může diváka přivést k přemýš-
lení, a ne jen k citovému zaujetí.

V kontextu punk rocku lze brechtovský mód ne-identifikace nalézt ve třech po-
dobách. První a nejspornější z nich vychází z Barthesova výše zmíněného rozlišení 
mezi geno-songem a feno-songem. Barthesův výklad této distinkce na brechtovský 
motiv v mnohém odkazuje, zejména když popisuje feno-song jako ukotvený v „ideo-
logických alibi dané doby“, včetně „osobnosti umělce“ (1977, s. 182). Právě hlas prezen-
tovaný jako výraz „osobnosti“ s brechtovskou identifikací a empatií silně rezonuje. 
Takto pojatý vokál produkuje podle Barthesa pouze „plaisir“ (slast), formu potěšení, 
jež posluchače jen utvrzuje ve statu quo, aniž by jej přiměla k jakékoli změně.

V Barthesově podání změna přichází skrze „jouissance“ (rozkoš), radikálnější 
formu potěšení, která „rozbíjí — rozptyluje, eliminuje — kulturní identitu a ego“ 
(1977, s. 9). Jouissance potvrzuje pravdu psychoanalytické teorie, podle níž Já netvoří 
jednolitý celek, nýbrž proměnlivý shluk prvků, utvářený nevědomými pudy a spo-
lečenskými silami. Účinky jouissance na posluchače přitom produkuje právě geno-
-song. Jakmile posluchač zachytí prvky zpěvu, které přesahují komunikační funkci 
(viz Rottenovy vokální ozdoby), uniká identifikaci s hlasem jakožto ideálním egem.

Tak aspoň zní Barthesův argument. Výklad Seana Cubitta však naznačuje, že roz-
lišení mezi geno-songem a feno-songem není až tak podstatné. Pokud má hlas sloužit 
k identifikaci, potřebuje k tomu pouze jednoznačnou konzistenci.

Druhou podobu obrany vůči primární identifikaci s hlasem punk rock využívá 
tehdy, když hudebníci píseň strukturují tak, aby v ní chybělo zjevné centrum moci 
a kontroly. Tato strategie může nabývat dvou forem. Zaprvé lze zachytit různé „avant-
gardní“ postupy, jež při mixování nahrávek odsouvají hlavní vokál z centra pozornosti: 
výše zmíněná nahrávka Gang of Four je příkladem textu, v němž jakýkoli středobod 
identifikace chybí. Cubitt rovněž zmiňuje ženskou post-punkovou skupinu The Rain-
coats, která na nahrávkách „všechny hlasy tlumí na úroveň hudebních nástrojů“.

Zadruhé je možné nalézt případ hlasu, který touze posluchače po identifikaci 
vzdoruje svou „nepřívětivou“ povahou. Z historického hlediska jde o typický důsle-
dek inovací v populární hudbě — nově uvedený materiál vzešlý z nemainstreamového 
diskurzu většinoví posluchači zprvu označí za „neposlouchatelný“. Punk rock ovšem 
tento efekt zjevně zdvojuje, neboť se přímo prezentuje jako „výzva“ posluchačům, 
jako akt nevycházející z populární vokální tradice, nýbrž z nechuti vůči vlezlému 
přístupu, kterým se tato tradice staví ke svému publiku. Dále je nutné odlišovat na-
příklad raného Elvise Presleyho, v jehož případě byl „traumatizující“ šokový efekt 
nezamýšleným vedlejším účinkem neotřelého vokálního stylu, od Sex Pistols, u nichž 
provokování „nudných starých páprdů“ často tvořilo strukturní základ nahrávky či 
textu a projevovalo se dokonce i v tónu zpěvákova hlasu.

V momentu, kdy útok na identifikaci s hlasem zpěváka zasáhl a „šokoval“ veškeré 
dobové publikum, se zároveň začal ustavovat rozdíl mezi „punkovými“ a „ne-pun-
kovými“ posluchači. Zatímco druhá skupina reagovala ochranou před šokem, o níž 
mluvil Benjamin, a vzdala se jakékoli snahy o porozumění, „punkeři“ dali přednost 
identifikaci druhého stupně — nikoli se zněním hlasu, nýbrž se zpěvákem či kapelou, 
kteří za tímto zněním stáli.
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Punkové fanoušky nicméně zajímaly také další aspekty. Sounáležitost s provo-
kativní strategií punkových interpretů nutně zahrnovala slast z vědomí, že ostatní, 
„traumatizované“ posluchače nelibozvučná hudba vyvede z míry. Vymezení identity 
punku jako něčeho jiného a neotřelého tak do značné míry závisí na negativním zasa-
žení posluchačů, jejichž očekávání se řídí mainstreamovou populární hudbou a jejími 
hodnotami. Punk v tomto směru není osamocený. Množství protestní hudby či hudby 
pro „mládež“ spoléhá na fanoušky, jež daná hudba sice nepobouří, ale budou si vě-
domi účinku rušivého poslechu na ostatní. Nakonec lze poznamenat, že je docela 
dobře možné, aby ten samý člověk pocítil jak účinky šoku, tak i radost ze zneklidnění, 
které měl možnost reflektovat. Daná osoba by mohla sloužit jako výborný příklad 
Benjaminova ideálního publika, ovládnutého „vystupňovanou duchapřítomností“.
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