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Subkulturní násilí jako protest vůči 
„buržoaznímu“ způsobu života

Lucie Marková

DANIEL, Ondřej: Násilím proti „novému biedermeieru“: Subkultury a většinová spo-
lečnost pozdního státního socialismu a postsocialismu. Příbram, Pistorius & Olšan-
ská 2016, 178 stran, ISBN 978-80-87855-90-4.

Tématem knihy Ondřeje Daniela jsou vztahy mezi většinovou společností a menšino-
vými kulturami v pozdním období Československa a prvních letech České republiky. 
Autor si vytyčil cíl ukázat, jak na menšinové kultury, respektive subkultury a akti-
vistická hnutí pohlížela mainstreamová společnost v rámci takzvaného dlouhého 
postsocialismu. Ačkoliv „dlouhý postsocialismus“ považuje za těžko vymezitelný, 
sám jej defi nuje pokusem o přestavbu státního socialismu a centrálně plánované 
ekonomiky, jeho demontáží a přerodem v liberální demokracii. Časové rozpětí práce 
tedy zahrnuje osmdesátá a devadesátá léta minulého století, přičemž těžištěm jsou 
spíše léta devadesátá. Přestože termín „dlouhý postsocialismus“ Daniel využívá 
na několika místech textu a důkladně vysvětluje i další pojmy, se kterými operuje, 
širší teoretický rámec pro výklad daného období bohužel nenabízí. 

Ústředním pojmem knihy je nový biedermeier, jímž se autor snaží vystihnout určité 
přizpůsobení většinové společnosti pohodlí a konzumnímu životnímu stylu, a to bez 
ohledu na období, vládnoucí režim a ideologii. Zároveň jej užívá jako ekvivalent 
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pro období posledních let státního socialismu a raného postsocialismu a odkazuje 
tím na zdánlivě uhlazený povrch již zmíněného „dlouhého postsocialismu“. Právě 
výrazem „nový biedermeier“ autor kriticky nahlíží na předstíranou uhlazenost spo-
lečnosti, která se snaží zabránit tomu, aby její uniformita byla čímkoliv narušena. 
Odvolává se přitom na umělecký a životní styl typický pro měšťanské vrstvy v ně-
mecky mluvících zemích první poloviny 19. století a metaforicky srovnává útulné 
biedermeierovské pokojíčky s konformním způsobem života společnosti zdejšího 
pozdního státního socialismu a postsocialismu. Proto za protiklad „nového bieder-
meieru“, jehož nositelem je buržoazie, respektive střední třída, považuje subkulturní 
a aktivistické násilí (s. 12 a 34).

Svůj historický výzkum postavil autor na široké pramenné základně tvořené 
fanziny, hudebními texty, audiovizuálním materiálem, ale i články z celostátních 
časopisů či deníků a různými formami ego-dokumentů (s. 13). Dané téma přitom 
nahlíží optikou mikrohistorie. Za vyzdvihnutí stojí využití metody přímého pozo-
rování, typického pro antropologické bádání, které prováděl na území Prahy, Brna 
a v jihovýchodních částech Českomoravské vrchoviny. V rámci metodologického 
zasazení tématu však autor opomněl přesněji vymezit svůj postoj k problematice. 

Kniha Násilím proti novému biedermeieru je rozdělena do sedmi kapitol, členě-
ných na další podkapitoly. V první kapitole „Subkultury, násilí a postsocialismus“ 
Ondřej Daniel seznamuje s historií bádání o subkulturách, přičemž zmiňuje důle-
žité publikace a centra, která se této tematice věnovala (například Birmingham-
ská a Chicagská škola). Na subkultury nahlíží především z hlediska násilí, čímž 
propojuje východiska těchto škol. Celou kapitolu je možné číst jako průvodce ci-
zojazyčnou i českou literaturou k tématu subkultur, která poskytuje čtenáři velmi 
dobře zpracovaný přehled a autorovi potřebné znalostní zázemí. Eventuální mezery 
v literatuře autor šikovně zaplňuje vlastními výzkumy. Zároveň v úvodní kapitole 
jasně a vhodně vymezuje pojmy, s nimiž dále operuje, jako pozdní státní sociali-
smus (který v českém prostředí dává do souvislosti s označením „normalizace“), 
postsocialismus, postkomunismus a kapitalismus. Rozdíl mezi výrazy „postkomu-
nismus“ a „postsocialismus“ vidí v jejich používání – „postkomunismus“ zdomácněl 
v žurnalistickém jazyce, případně v akademických pracích čerpajících z frankofon-
ního prostředí, zatímco „postsocialismus“ se užívá v českém akademickém jazyce. 
Zároveň si však uvědomuje, že tento pojem není bez kontroverzí, a proto se musí 
používat s opatrností (s. 28). Svá odůvodnění Daniel adekvátně opírá o dostupnou 
světovou i českou odbornou literaturu.

Druhá kapitola s názvem „‘Posedlá, ďáblem posedlá…’: black metal mezi radikální 
estetikou a radikální politikou“ přenáší čtenáře od metodologického a teoretického 
pozadí ke konkrétním příkladům projevovaného subkulturního násilí. Autor dává 
nahlédnout do prostředí spjatého s hudebním stylem black metal, především na kon-
ci osmdesátých let. Tato kapitola je oproti většině ostatních poněkud stručnější, 
a spíše než o nějakou hlubší analýzu se jedná o popis stavu a vnímání metalové 
subkultury většinovou společností. Platí to i pro následující kapitolu věnovanou 
fotbalovým hooligans. Tuto subkulturu vidí Ondřej Daniel jako skupinu usilují-
cí o znovuosídlení forem, které jí byly „zburžoazněním“ fotbalu odňaty (s. 47). 
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Popis oživují občasné odkazy na zobrazení 
subkultury fotbalových chuligánů ve fi lmech 
a perspektiva, s níž autor pohlíží na některé 
její excesy. Seznam kratších kapitol uzavírá 
část věnovaná českým rasistickým skinheads. 
Zde autor poukazuje na zajímavý fakt, že ra-
sističtí skinheads představovali alibi pro nový 
biedermeier a zároveň se díky skupině Orlík 
stali na nějakou dobu součástí mainstreamové 
společnosti (s. 55 a 63).

Zcela jiný ráz mají následující tři kapitoly, 
které jsou sondou do prostředí subkulturního 
antifašismu, autonomie a subkulturního akti-
vismu, a nakonec do prostředí autonomních 
volnočasových aktivit. Liší se jak rozsahem, tak 
zpracováním. Autor hned v úvodu knihy upo-
zorňuje na asymetrický výklad jednotlivých 
subkulturních a aktivistických kontextů, když 
píše: „Tato kniha je syntézou a rozšířením po-
znatků, které jsem publikoval ve třech dílčích studiích v letech 2013–2016.“1 (s. 13) 
A opravdu dotyčné kapitoly působí nesourodě a dávají podnět k zamyšlení o lepším 
rozvrstvení a propojení látky.

V úvodu kapitoly „‘Zabij skina, zkur*ysyna’: subkulturní antifašismus“ řeší autor 
metodologický problém, jak se vypořádat s pojmem „antifašismus“, který odmítá 
považovat za protiklad smýšlení rasistických skinheads (s. 64). Jejím ústředním mo-
tivem jsou pak střety mezi anarchisty a skinheads na prvního máje v Praze a Brně2 
a s tím souvisící nestrannost či brutalita policie při zásazích na těchto akcích. Nejdelší 
kapitola má název „‘Obludný karneval životního stylu’: autonomie a subkulturní 
aktivismus“ a věnuje se mediálnímu a bezpečnostnímu obrazu anarchistického, 
antifašistického a antiglobalizačního aktivismu. Spíše než na subkultury se tady 
Ondřej Daniel soustředí na různá aktivistická hnutí, která poukazují na snobský 
způsob života. Popisem jejich protestu (například proti plesu ve Státní opeře v úno-
ru 1992) šikovně ukazuje to, co je ústředním motivem celého díla, a sice podoba 
onoho protestu proti „novému biedermeieru“ (s. 89). V poslední kapitole „‘Tancuju, 
pokecám s kámošema, prostě si to užívám’: autonomie od politiky?“ sleduje taková 
témata jako užívání drog, autostop a cestování, technopárty Czechtek a fenomén 
tanečních zábav pozdního socialismu.

1 Jedná se o následující publikace: DANIEL, Ondřej: Kánon a alibi: Anticiganismus postso-
cialistických subkultur. In Slovo a smysl, roč. 10, č. 20 (2013), s. 260–271; TÝŽ: Násilí čes-
koslovenské mládeže na konci státního socialismu: Bezpečnostní riziko a téma společenské 
kritiky. In: DANIEL, Ondřej – KAVKA, Tomáš – MACHEK, Jakub a kol.: Populární kultura 
v českém prostoru. Praha, Karolinum 2013, s. 274–290. Třetí článek autor neuvádí.

2 Konkrétně v letech 1992 a 1999 v Praze a v roce 2002 v Brně.
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Uvedené tři kapitoly mají několik společných rysů. Především v nich autor využívá 
rozsáhlé citace z novinových článků, samizdatových tiskovin, fanzinů a ego-doku-
mentů. Dává tak prostor „pohledu zasvěcených“, kteří se často popisovaných událostí 
účastnili, a tím do textu vnáší aktérskou perspektivu, jež ho pomáhá oživit. Hodně 
pozornosti se zde také dostává mediálnímu obrazu subkultur a akcí jejich vyzna-
vačů. Záporným rysem těchto kapitol je v první řadě minimum analýzy. Zmíněné 
citace většinou doprovází pouze autorův komentář, mnohdy omezený na několik 
vět, zatímco by si zasloužily hlubší rozbor a interpretaci (jako například v některých 
pasážích podkapitoly „V kotli: prostor ‘sám pro sebe’“, s. 122). S nedostatkem ana-
lýzy souvisí také chybějící závěry jednotlivých úseků, které by poskytly přehledné 
shrnutí předešlého výkladu. 

Celkové rekapitulace se čtenář dočká až v závěru knihy. Velkým přínosem je 
tu přehledová tabulka, porovnávající vztah většinové společnosti ke zkoumaným 
subkulturám ve třech sledovaných časových úsecích – na konci státního socialismu, 
v raném postsocialismu a pozdním postsocialismu (s. 147 n.). 

Celkově lze říci, že spíše než o hloubkovou a rozsáhlou historickou analýzu vztahů 
mezi subkulturami, většinovou společností, kulturou a politikou se jedná o před-
stavení a zachycení vývoje těchto vztahů na několika případových studiích. Ocenit 
lze především množství probádané literatury a pramenů, jasné užívání pojmů či 
zvolenou metodologii výzkumu. Slabinou je nevyváženost kapitol, jejich nedosta-
tečná provázanost a příliš úzké zpracování některých témat. To však neznamená, 
že by byla kniha nezajímavým či nezdařilým příspěvkem k problematice subkul-
tur. Naopak může čtenáři poskytnout patřičný základ, aby se v ní lépe orientoval, 
a nabídnout mu další náhledy na jejich pestrou mozaiku.


