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Tělo, efekt, póza, móda, přehánění, přecitlivělost, eklekticismus, do it yourself, lo-fi, 
logika popu, lesk, poetika selhání, maska, rituál… to všechno jsou pojmy, které se mo-
hou mihnout v projevech současné teorie snažící se pohybovat alespoň po konturách 
subkultury punku a jejího zvuku. Z uvedeného výčtu je ihned zřejmý důraz na per-
formativnost punku jakožto stylu, který se nám proti logice historizující analýzy jeho 
projednou fixovaných artefaktů (nahrávky, texty, archivy všeho druhu) ukazuje jako 
změť, směsice nebo chaos napříč několika epochami.

Pokud se na chvíli přidržíme prvních pojmů, punk jako detail pózy, jako část těla, 
jako okamžik prázdnoty mezi existencí a neexistencí celé éry v sobě nese význam, 
který se neustále trhá, přelepuje, „přeznačuje“. V protikladu k jiné hudební produkci, 
kde je tělo zpravidla skryté (říkáme, že nám jde „o hudbu samu“, o její „krásu“, a ne-
chceme se nechat rušit něčím, jako je politické tělo), je punková hudba vlastně per-
formativem těla: může být mapou jeho stop, můžeme ji vnímat jako vedlejší účinek 
gest a pohybů. Hrající tělo najednou vnímáme jako něco ne úplně lidského, ale spíš 
jako kombinaci biologického a umělého. Je nevyhnutelné, že v performativní hudbě 
dosahuje estetická a politická přítomnost těla svých extrémních podob v tvorbě pun-
kových či noisových hudebníků, kteří v reálném čase používají tělo jako nástroj nebo 
objekt destrukce a kteří svoje vlastní upravené tělo pojímají jako středobod exhibice 
či rituálu, jejichž prostřednictvím různým způsobem odsouvají nebo zkreslují sa-
motný zvuk.

Jak víme, punk jako klasická subkultura se velmi rychle stal do očí bijícím příkla-
dem komodifikace subkultury mainstreamem, zákony trhu a obchodu, a samozřejmě 
i příkladem homogenizace sociologií kultury, tedy věděním a jeho kategoriemi. V po-
jetích některých postsubkulturních teoretiků se možná i proto stal „poslední subkul-
turou“. Co se týče apropriace ideologií trhu, punk jako žánr byl minimálně od té doby, 
co se manažerem Sex Pistols stal Malcolm McLaren, projektem polořízené skandál-
nosti, pobouření, medializace a obchodu. Jako „prodejný“ styl pak samozřejmě uspěl 
v momentu, kdy módní návrhářka a ikona punku Vivien Westwood a McLaren uvedli 
společný designový podnik: Sex Pistols začali nosit oblečení z obchodu jménem Sex 
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(později Seditionaries), který spolu oba otevřeli na Kings Road v Londýně a kde 
se prodávaly především tzv. bondage kalhoty a jiné kožené a gumové fetish pomůcky.

Z hlediska sociologie se brzy zákonitě dostalo do popředí zkoumání povrchu těla 
v subkulturách: móda, odívání, vnější podobnosti a odlišnosti. Hudebním tělem 
se stalo prototypické tělo fanouška, stoupence stylu. Takto reprezentované subkul-
tury se staly svého druhu atlasy kuriozit obíhajících kolem centra v podobě vysoké 
kultury nebo mainstreamového popu. V kontrastu k těmto zobecňujícím mytologiím 
„detailní“, ne-kanonická verze mytologie, která se soustředí třeba na pre-punkovou 
newyorskou scénu nebo pre-industriální (tedy vlastně punkovou) hudbu druhé po-
loviny sedmdesátých let, nabízí obraz daleko složitější návaznosti na hudební historii 
i dokonale ambivalentního napětí s estetikou popu.

Punk se náhle, třeba díky tvorbě newyorského dua Suicide, jež samo slovo „pun-
káč“ používalo ještě před punkem (ve významu ideální adept sebevraždy, který pro ni 
zároveň sotva co udělá) a jehož zpěvák Alan Vega obdivoval hvězdnost a „rychlost“ 
Elvise Presleyho, ukazuje ve svém zásadním dvojitém selhání: přestává být společen-
sky kritický do té míry, do které mu jde jen o sebe sama, o budování sebe sama z ukra-
dených znaků; punkáč je zde defektem nikoli společnosti, ale její hudby do té míry, 
do jaké je punk (zrychlenou) neurózou popu samotného. Právě zde se také projevuje 
legitimní návaznost punku na uměleckou avantgardu — v napětí mezi ambicí (nebo 
spíš setrvačným pudem) opakovatelné produkce a až perverzně vědomým étosem 
výlučnosti. Stejný záblesk pak vrhá i mírně pozměněné světlo na známou fotku John-
nyho Rottena v pokleslé póze ve svetru z mohéru, toho „diamantu mezi textilními 
vlákny“, na výraz, který zviditelňuje to, že nemá zájem komunikovat…

K přeloženému textu jen pár poznámek: „Poslouchat punk“ je jednou z kapitol 
knihy britského historika a teoretika populární hudby, spisovatele a editora Davea 
Lainga (nar. 1947) One Chord Wonders. Power and Meaning in Punk Rock z roku 1985. 
Na časové ose se tedy nachází někde mezi kultovní prací Dicka Hebdige Subculture: 
The Meaning of Style (1979) a knihou Greila Marcuse Lipstick Traces: A Secret History 
of the 20th Century (1989), onou „nejlepší knihou, která kdy byla o punku napsaná, 
nejspíše i proto, že o punku vlastně vůbec není“.1 Východiska a koneckonců některé 
přesné formulace přítomné kapitoly však lze sledovat až k její prvotní verzi, kterou 
Laing publikoval v roce 1978 na stránkách časopisu Marxism Today. Lze tedy říci, 
že podobně jako Hebdige neanalyzuje klíčové období punkové vlny (tedy vrchol v le-
tech 1976–1977 a kolaps v letech 1977–1978) až z post-punkové perspektivy, ale v takřka 
pohotové reflexi. V předchozí autorově tvorbě přitom najdeme na jedné straně knihu 
The Sound of our Time (1969), věnující se mimo jiné hudbě subkultury Mods, a na druhé 
straně práci An Introduction to the Marxist Theory of Art (1978). Blízkost k levicově ori-
entované teorii kultury, reprezentované v Británii sedmdesátých a osmdesátých let 
například pracemi Stuarta Halla a jeho školy kulturálních studií, přivedla Lainga 
k myšlenkám strukturalistů a jeho zájem o problematiku fungování hudebního prů-

1 Srov. Hebdige, Dick: Subkultura a styl, přel. Miroslav Kotásek. Dauphin — Volvox Globator, 
Praha 2012; Marcus, Greil: Stopy rtěnky. Tajná historie dvacátého století, přel. Dušan Krejčí. 
Votobia, Olomouc 1998; hodnocení Marcusovy knihy pochází z textu Karla Veselého 
Tajné dějiny podvratnosti (a2larm.cz, 27. 6. 2016 — <a2larm.cz/2016/06/tajne-dejiny-
podvratnosti> [3. 10. 2016].
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myslu a obecně „aparátu volného času“ (právě s ohledem na apropriaci a vylučování 
„jiného“) se setkal s inspirací sémiologie a analýzy diskurzivních strategií.

Centrum knihy (tedy kapitoly „Pojmenovávání“, „Poslouchání“, „Rámování“) 
se věnuje problematice „významu“: tomu, jak punk významy vytvářel, jaké tyto vý-
znamy byly a které z nich a jak byly konzumovány jeho posluchači — a jaký vztah 
měly k základnímu předpokladu, že punk byl esenciálně odlišný od jiných druhů 
popu. Sémiologie Laingovi umožňuje zkoumat, jak všechny typy znaků punku (zvu-
kový, vizuální, textový) společně produkují efekt slasti (nebo nelibosti) u posluchače. 
Důraz na performativitu punku leží nejen v části věnované vokálům, které odmítají 
„dokonalost zvýrazněného hlasu“, jež je předpokladem identifikace, ale také v částech 
věnovaných efektům šoku s odkazem na avantgardu (dada, film).

Laingova kniha nebyla první, která se pokusila vyrovnat s punkem pomocí sémio-
logie. Již zmíněná Hebdigova Subkultura a styl byla ambiciózním projektem spojují-
cím sémiologický přístup se sociologickým vnímáním subkultur mládeže, zatímco 
Laing zůstává u kombinace sémiologie a historie. Zásadní rozdíl je koneckonců už 
v tom, s jakým pojmem punk oba autoři operují — pro Hebdige je hudba pouze jed-
nou a vůbec ne nejdůležitější částí stylistického celku (tou je vizualita punkového 
povrchu), Laingův punk ctí svůj výsostně hudební (žánrový) původ v popu: je jakýmsi 
„zapovězeným stínem hudebního průmyslu“, kterému také vděčí za svůj další osud.
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