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ÚVOD

Září roku 2003 znamenalo pro vývoj západní civilizace bod
zlomu. Byl to totiž měsíc, v němž časopis Adbusters začal přijí-
mat objednávky na Blackspot Sneaker, svou vlastní značku
„podvratných“ tenisek. Od té doby již nemohl žádný rozumný
člověk věřit, že snad mezi „mainstreamovou“ a „alternativní“
kulturou existuje nějaké napětí. Po tomto dni bylo každému
jasné, že kulturní revolta ztělesněná časopisem Adbusters ne-
představuje pro systém žádnou hrozbu, ale naopak je jeho sou-
částí.

Časopis Adbusters, založený roku 1989, je vlajkovou publi-
kací hnutí culture jamming. Podle tohoto hnutí je společnost již
natolik nasáklá propagandou a lží, převážně působením re-
klamy, že se sama kultura stala kolosálním ideologickým systé-
mem, jehož jediným smyslem je udržovat víru v „systém“.
Cílem stoupenců culture jammingu je narušovat kulturu pře-
vracením sdělení užívaných k posilování této víry a bloková-
ním kanálů, kterými jsou šířeny. Podobnému úsilí byly
přisuzovány radikální politické důsledky. Roku 1999 šéfre-
daktor časopisu Adbusters Kalle Lasn prohlásil, že culture jam-
ming „bude pro naši dobu tím, čím byla občanská práva pro
léta šedesátá, feminismus pro léta sedmdesátá a ekologický 
aktivismus pro léta osmdesátá“.

O pět let později využívá oblíbenosti časopisu Adbusters,
aby prodal svou vlastní značkovou řadu tenisek. Co se stalo?
Zpronevěřil se snad Adbusters vlastním principům?

Rozhodně ne. To bychom si všichni měli uvědomit. Ad-
busters se svým principům nezpronevěřil, protože se v první
řadě vůbec neměl čemu zpronevěřit. Adbusters nikdy nevyzná-
val žádnou revoluční doktrínu. Jediné, co vyznával, byla pro-
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stě jen oprášená verze kontrakulturního myšlení, které v levi-
cové politice převládá už od šedesátých let. Tento typ kontra-
kulturní politiky má do revoluční doktríny daleko a je jednou
z hlavních sil, které konzumní kapitalismus řídily posledních
čtyřicet let.

Jinými slovy – to, co časopis Adbusters staví na odiv, není
a nikdy nebylo nic jiného než ryzí duch kapitalismu. Epizoda
s teniskami toto tvrzení jen dokazuje.

Kalle Lasn svůj obuvní projekt popsal jako „průkopnický
marketingový tah, jehož cílem je postarat se o to, aby firma
Nike přestala být vnímána jako cool. Pokud bude úspěšný, 
založí precedens, který v kapitalismu zažehne převrat.“ Jak
přesně by to ovšem mělo onen převrat v kapitalismu způso-
bit? Reebok, Adidas, Puma, Vans a půl tuctu dalších společ-
nos tí se snaží značce Nike vypálit rybník už několik desetiletí.
Říká se tomu tržní ekonomika a je to základní princip kapita-
lismu.

Kalle Lasn svůj projekt před kritiky hájí vysvětlením, že
tenisky Blackspot nebudou na rozdíl od bot jeho konkurentů
vyráběny v tzv. sweatshops, tedy manufakturách, v nichž ne-
jsou dodržovány standardní normy pracovních podmínek (ač-
koliv se budou i tak dovážet z Asie). To je hezké. Ovšem „fair
trade“ či „etický obchod“ se jen stěží dají pokládat za revo-
luční myšlenky a rozhodně nepředstavují pro kapitalistický
systém žádnou hrozbu. Pokud jsou spotřebitelé ochotni za-
platit víc za boty vyrobené spokojenými dělníky – nebo za
vejce snesená spokojenými slepicemi – znamená to, že se na
prodeji takových produktů dají vydělat peníze. Je to obchodní
model, který již úspěšně a efektivně využily mimo jiné takové
společnosti jako The Body Shop nebo Starbucks.

][

Stoupenci culture jammingu nejsou prvními, kdo se pokusil 
rozbít systém pomocí revolty spotřebitelů. Kontrakulturní re-
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belové hrají stejnou hru už přes čtyřicet let a zjevně bez úspě-
chu. V případě hippies nic nesymbolizovalo jejich odmítnutí
„konzumerismu“ americké společnosti lépe než korálky love
beads, žabky a Volkswagen Brouk. Stejná generace, jejímž hes-
lem bylo „zapnout, naladit a vypadnout“, se v osmdesátých 
letech přesto zasloužila o nejvýznamnější nárůst konzumace
v americké historii. Z hippies se stali yuppies, tedy ambiciózní
kariéristé a zbohatlíci. A máloco symbolizuje zbohatlický svě-
tonázor lépe než SUV – vozidlo, které jeden reportér výstižně
nazval „uzavřenou společností na kolech“. Jak se tedy stane,
že člověk vymění Brouka za Ford Explorer? Zdá se, že to není
zase tak složité.

Zásadní skutečností je, že (na rozdíl od toho, co tvrdí
fámy) se hippies nezaprodali. Ideologie hippies a ideologie
yuppies je totiž jedna a tatáž. Mezi kontrakulturními myšlen-
kami, které inspirovaly revoluční šedesátá léta, a ideologic-
kými požadavky kapitalistického systému prostě žádné napětí
nikdy nebylo. Ačkoliv není pochyb o tom, že se mezi přísluš-
níky kontrakultury a obhájci starého amerického protestant-
ského establishmentu rozvinul kulturní konflikt, mezi hodno -
tami kontrakultury a funkčními požadavky kapitalistické eko-
nomiky ve skutečnosti žádný rozpor neexistuje. Kontrakul-
tura byla již od samého počátku nadmíru podnikatelská. Stejně
jako Adbusters odrážela tu nejryzejší podstatu kapitalismu.

Hippies si Brouka kupovali z jednoho zásadního důvodu
– aby ukázali, že zavrhli masovou společnost. Tři velké detro-
itské automobilky byly již víc než jedno desetiletí terčem zni-
čující společenské kritiky a čelily obviněním z toho, že ve
svých vozidlech podporují „plánované zastarávání“. Zejména
jim bylo vyčítáno, že své modely a designy mění jen proto, aby
byli spotřebitelé nuceni kupovat si každých pár let nové auto
a vyrovnat se tak sousedům odvedle. Mnozí obzvlášŅ pohrdali
tehdy módními auty se žraločí ploutví a označovali je za ztě-
lesnění i symbol marnotratnosti americké konzumní kultury.
V tomto kontextu vstoupil na americký trh Volkswagen s vel -
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mi jednoduchou strategií: Chcete lidem ukázat, že nejste pou -
hé kolečko v soukolí? Kupte si naše auto!

Když začala mít generace baby boomers děti, staré Volks-
wageny jim už pochopitelně nestačily. Přesto však nepřichá-
zelo v úvahu, aby si koupili dřevem obloženého kombíka,
v jakém jezdívali jejich rodiče. Nakrásně mohli mít děti, ale
v srdci to byli stále rebelové. Žádné auto jejich rebelskému
vkusu nevyhovovalo lépe než off-road. Hlavním prodejním lá-
kadlem byly jeho terénní vlastnosti – dokonce i kapela Great-
ful Dead pěla na pohon 4 × 4 chválu. „Systém“ vám říká, že
musíte spořádaně jezdit po jakési „cestě“, kterou pro vás po-
stavil Člověk. Rebel se však nesmí nechat takhle spoutat, touží
po svobodě. Musí mít možnost kdykoliv změnit směr a dát se
svou vlastní cestou.

Jak dokonalý vůz! Každému kolemjdoucímu jako by ří -
kal: „Nepatřím mezi ty zoufalce s dětmi, co žijí na předměstí.
Můj život je jedno velké dobrodružství.“ Říká, že nejste žádný
masňák nebo kolečko v soukolí.

Pokud byli baby boomers zbláznění do aut, generace X se
zdá být naprosto stejně posedlá botami. Boty byly již od za-
čátku základním prvkem punkové estetiky – od armádních bot
a tenisek Converse po značky jako Dr. Martens a Blundstones.
A místo tří velkých automobilek dnes v roli zloducha vystu-
pují výrobci bot – především pak firma Nike. Pro antiglobali-
zační aktivisty Nike symbolizuje vše, co je v nově vzniklém
kapitalistickém řádu světa špatné.

Tato nevraživost ke značce Nike však příležitostně půso-
bila rozpaky. Během proslulých nepokojů v Seattlu, při nichž
byl roku 1999 demonstranty vybrakován obchod Niketown
v centru města, někteří demonstranti kopající do výlohy – jak
ukázaly na místě pořízené videonahrávky – měli boty Nike na
nohou. Člověk by řekl, že když už je někdo přesvědčen, že Nike
je původem všeho zla, pak by skutečně neměl nosit jejich boty.
Pokud však tisíce mladých lidí odmítají nosit Nike, pak na
trhu jasně vzniká místo pro „alternativní“ obuv. Značky jako
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Vans a Airwalk dokázaly rebelskou módu spojenou se skate-
boardingem využít k zisku milionů dolarů z prodeje tenisek.
Stále jde o týž příběh a Adbusters se jen snaží urvat si svůj díl.

][

Otázkou ovšem zůstává, proč by měl prodej tenisek někdo po-
važovat za podvratnou činnost? Pro pochopení odpovědi není
od věci podívat se blíže na první díl filmové trilogie Matrix. 
O „filozofii Matrixu“ toho bylo napsáno již hodně a většina
z toho špatně. K porozumění prvnímu filmu je třeba si připo-
menout scénu, v níž Neo zahlédne bílého králíka. Podává pří-
teli knihu, na jejímž hřbetu je vidět název: Simulacra and
Simulation (Simulakra a simulace) od Jeana Baudrillarda.

Mnoho kritiků chápalo hlavní myšlenku Matrixu – tedy
že svět kolem nás je jen propracovanou iluzí a naše mozky jsou
krmeny smyslovými informacemi poskytovanými stroji, jež
nás dokážou obelstít do té míry, až uvěříme, že žijeme ve světě
fyzických objektů a působíme na něj – jako pouhou mo -
der nizovanou verzi skeptického myšlenkového experimentu 
René ho Descartese: „Jak víte, že vše není jen sen?“ Tato inter -
pretace je ovšem mylná. Matrix nebyl zamýšlen jako ztvárnění
epistemologického dilematu. Je metaforou politické idey, jejíž
kořeny sahají do šedesátých let. Jde o myšlenku, která své vr-
cholné vyjádření nalezla v díle Guye Deborda, neoficiálního
vůdce Situacionalistické internacionály, a jeho pozdějšího žáka
Jeana Baudrillarda.

Guy Debord, radikální marxista a autor knihy Společnost
spektáklu, byl jedním z hlavních strůjců pařížské revolty z roku
1968. Jeho teorie byla prostá: Svět, v němž žijeme, není sku-
tečný. Konzumní kapitalismus přeměnil veškeré autentické
lidské zkušenosti v komodity a ty nám pak zpětně prodává
prostřednictvím reklamy a masmédií. Všechny části lidského
života tak byly zataženy do „spektáklu“, který sám o sobě není
nic jiného než systém symbolů a reprezentací řízený svou
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vnitřní logikou. Debord napsal: „Spektákl je kapitál na tako-
vém stupni akumulace, že se stává obrazem.“ Žijeme tedy ve
světě totální ideologie, v němž jsme naprosto odcizeni své zá-
kladní podstatě. Spektákl je snem, jenž se stal nutností: „zlým
snem spoutané moderní společnosti, dávající vposledku na-
jevo pouze svou touhu po spánku“.

V takovém světě staromódní zájem o sociální spravedl-
nost a odstranění třídní společnosti již zastaral. Ve společnosti
spektáklu musí nový revolucionář hledat dvě věci: „vědomí
touhy a touhu po vědomí“. Jinými slovy se musíme snažit najít
si své vlastní zdroje potěšení, nezávislé na potřebách, jež nám
vnucuje systém, a pokusit se o probuzení ze zlého snu „spek-
táklu“. Stejně jako Neo si tedy musíme zvolit červenou pi-
lulku.

Jinak řečeno z hlediska revolty a politického aktivismu
nemá smysl pokoušet se změnit drobné detaily systému. Co
záleží na tom, kdo je bohatý a kdo chudý? Kdo má volební
právo a kdo ne? Kdo má přístup k pracovním místům a příle-
žitostem? To vše je jen pomíjivá iluze. Pokud jsou komodity
jen obrazy, co na tom, že jich má někdo víc a někdo míň? Proto
je potřeba přiznat si, že celá kultura i společnost jsou jen pře-
ludem, který musíme odvrhnout v celém jeho rozsahu.

Tato myšlenka samozřejmě není původní. Jde o jedno
z nejstarších témat západní civilizace. Ve své Republice Platón
přirovnal život na Zemi k jeskyni, kde na podlaze leží spoutaní
vězni a vidí pouze na stěně se třepotající stíny vrhané světlem
ohně. Když jeden vězeň uprchne a podaří se mu dostat se na
povrch, zjistí, že svět, v němž žil, nebyl ničím jiným než pře-
divem iluzí. Když se s touto zprávou vrátí zpět do jeskyně,
uvidí, že jeho bývalí druhové se stále utápějí v malicherných
sporech a hašteření. Najednou je mu zatěžko brát takovou „po-
litiku“ vážně.

O několik století později se na tento příběh odvolávají
raní křesŅané ve snaze uspokojivě vysvětlit popravu Krista Ří-
many. Před touto událostí se mělo za to, že příchod Mesiáše
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ohlásí počátek království Božího na zemi. Kristova smrt to-
muto očekávání pochopitelně učinila přítrž. Někteří jeho stou-
penci se proto rozhodli interpretovat tyto události jako
znamení, že skutečné království Boží nebude na tomto světě,
ale v posmrtném životě. Tvrdili, že Kristus byl vzkříšen, aby
stejně jako Platónův vězeň po návratu do jeskyně tuto zprávu
zvěstoval.

Představa, že svět, v němž žijeme, je jen předivem iluzí,
není nikterak nová. Co se však změnilo, je všeobecná představa
o tom, co podobnou iluzi může zlomit. Platón byl přesvědčen,
že osvobození vyžaduje desítky let ukázněného studia a filo-
zofických úvah. KřesŅané se domnívali, že je to ještě obtížnější
– jedinou cestou zajišŅující přístup do „skutečného“ světa na
druhé straně je podle nich smrt. Pro Guye Deborda a situaci-
onisty lze naopak rouškou iluzí proniknout mnohem snadněji.
Jediné, co potřebujete, je drobný kognitivní nesoulad – důkaz,
že něco ve světě kolem nás je špatně. Něco takového může způ-
sobit umělecké dílo, protestní akt či dokonce kus oblečení.
Z Debordova pohledu: „Narušení, které vzešlo ze zcela nepa-
trného a prchavého zdroje, nakonec rozložilo řád světa.“

Tato myšlenka stojí na počátku culture jammingu. Tradiční
politický aktivismus je marný. Bylo by to jako reformovat po-
litické instituce uvnitř Matrixu. Jaký by to mělo smysl? Mu-
síme se snažit lidi probudit, odpojit je, vysvobodit je ze sevření
spektáklu. A cestou, jak toho dosáhnout, je vytvořit kognitivní
nesoulad pomocí symbolických aktů odporu signalizujících,
že ve světě není něco v pořádku.

Například pomocí tenisek Black Spot Sneaker.
Vzhledem k tomu, že veškerá kultura není ničím jiným

než ideologickým systémem, jedinou cestou k vysvobození je
odolávat kultuře jako celku. Právě na tom stojí myšlenka kon-
trakultury. Obyvatelé Sionu v Matrixu jsou konkrétním ztvár-
něním představy, jakou si o sobě kontrakulturní rebelové
utvářejí již od 60. let. To oni byli probuzeni, oni se osvobodili
od krutovlády strojů. A nepřítelem jsou podle nich ti, kteří se
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odmítají probudit a podřizují se kultuře. Nepřítelem je jinými
slovy dominantní mainstreamová společnost.

Kontrakulturní analýzu dokonale shrnul Morpheus, když
popsal Matrix: „Matrix je systém, Neo. A ten systém je náš ne-
přítel. Když jsi uvnitř a rozhlédneš se, co vidíš? Obchodníky,
učitele, právníky, dělníky. Abychom je zachránili, musíme na-
vázat spojení s jejich myslí. Zatím jsou ale všichni součástí
systému a to z nich dělá naše nepřátele. Hlavně si uvědom, že
většina není na odpojení připravena. Mnozí z nich jsou tak na-
prosto na systému závislí, že budou ochotni ho bránit.“

][

V šedesátých letech vyhlásila generace baby boomers svůj ne-
smiřitelný odpor k „systému“. Zavrhli materialismus a cham-
tivost, odmítli disciplínu a uniformitu mccarthyovské éry 
a začali plánovat nový svět založený na osobní svobodě. Co se
s tímto plánem stalo? O čtyřicet let později se nezdá, že by se
„systém“ nějak výrazně změnil. Konzumní kapitalismus se po
několika desetiletích kontrakulturní revolty naopak vynořil
mnohem silnější než kdykoliv předtím. Pokud se Debord na
počátku šedesátých let domníval, že je svět přesycen reklamou 
a médii, co by asi řekl o 21. století?

V této knize se pokusíme dokázat, že desetiletí trvají  -
cí kontrakulturní revoltě se nepodařilo nic změnit, protože 
teorie společnosti, na níž samotná myšlenka kontrakultury
spočívá, je chybná. Nežijeme v Matrixu a nežijeme ani ve
„spektáklu“. Svět, v němž žijeme, je ve skutečnosti mnohem
pro zaič tější. Skládá se z miliard lidských bytostí, jež všechny
mají  více či méně přijatelné představy o tom, co je dobro, snaží
se navzájem spolupracovat a činí tak s různou mírou úspěš-
nosti. Není žádný jediný a všudypřítomný systém, který by
všechno řídil. Culture jamming nemůže fungovat, protože nic
takového jako „Kultura“ nebo „Systém“ neexistuje. Jediné, co
existuje, je pestré spektrum společenských institucí, jež roz-
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dělují plo dy i břemena společenské spolupráce způsobem,
který někdy považujeme za férový, ale který je ve většině pří-
padů zjevně nespravedlivý. V takovém světě není kontrakul-
turní revolta jen zbytečná, ale vysloveně kontraproduktivní.
Nejen že odvádí energii a úsilí od iniciativ vedoucích ke kon-
krétním zlepšením v lidských životech, ale zároveň také po-
vzbuzuje paušální pohrdání podobnými pozitivními změnami.

Podle kontrakulturní teorie „systém“ udržuje řád jedině
prostřednictvím útisku jednotlivce. Slast je ze své podstaty
anarchická, vzpurná a nevázaná. Aby systém udržel pracující
pod kontrolou, musí jim vštěpovat prefabrikované potřeby a
masově vyvolané touhy, které mohou být postupně uspokojo-
vány v rámci technokratického pořádku. Řád je nastolen,
ovšem jen za cenu všeobecné nespokojenosti, odcizení a neu-
róz. Řešení proto musí spočívat ve znovunabytí schopnosti
spontánní rozkoše – prostřednictvím mnohotvárné zvráce-
nosti, performačního umění či moderního primitivismu, ha-
lucinogenních drog nebo prostě čehokoliv, co vás nakopne.
Kontrakultura vnímá zábavu jednoduše jako vrcholný akt sub-
verze. Hédonismus je tak povýšen na revoluční doktrínu.

Je tedy skutečně překvapivé, že podobná kontrakulturní
revolta konzumní kapitalismus jen posílila? Je na čase podí-
vat se pravdě do očí. Zábava (či potěšení) není nijak podvratná 
a v žádném případě nerozvrací systém. Všeobecný hédonis-
mus naopak jen ztěžuje organizaci společenských hnutí a té -
měř znemožňuje přesvědčit kohokoliv, aby se ve jménu
sociál ní spravedlnosti obětoval. Dle našeho názoru by pokro-
ková levice měla jasně oddělit kontrakulturní kritiku od zájmu
o otázky sociální spravedlnosti, upustit od prvního a snažit se
raději o naplňování druhého.

Z hlediska sociální spravedlnosti byl největší pokrok do-
sažený v naší společnosti za poslední půlstoletí vždy výsled-
kem uměřených reforem v rámci systému. Hnutí za občanská
práva i feministické hnutí dosáhla hmatatelných výsledků
v zájmu znevýhodněných skupin, zatímco sociální ochranná
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síŅ poskytovaná sociálním státem výrazně zlepšila postavení
všech občanů. Těchto úspěchů však nebylo dosaženo „odpoje-
ním“ jednotlivců ze sítě iluzí, která řídí jejich životy. Podařilo
se jich dosáhnout namáhavým procesem demokratických po-
litických činů – díky lidem, kteří vedli diskuse, přemýšleli, 
vypracovávali studie, vytvářeli sdružení, aby potřebné změny
prosadili. Podobných činů bychom rádi viděli více.

Není to sice taková zábava, ale nese to s sebou mnohem
větší užitek.
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