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hatstv� některých mizej�c�ch jazyků 
s�pouhými des�tkami či stovkami 
mluvč�ch, i�když němčina samotn� 
m� mluvč�ch mnohokr�t v�ce. Je z�-
roveň povzbudivé, že alespoň č�st 
tohoto bohatstv� se st�le uchov�v� 
v�povědom� českých �ěmců, kte�� 
nebyli po�v�lce vys�dleni, respektive 

mezi jejich potomky, a�to v�povědo-
m� živém a�nav�c in situ, v�p��mém 
dialogu s� krajinou. �ezbýv� než 
vě�it, že neochota se o�toto bohat-
stv� podělit je pouze odrazem jisté 
nedůvěry k�většinové českojazyčné 
společnosti a�že se v�budoucnu po-že se v�budoucnu po-v�budoucnu po-
da�� tuto nedůvěru rozptýlit.

Přemysl Mácha (EÚ AV ČR, v. v. i., Brno)
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�niha v�České republice působ�-
c�ho slovinského etnomuzikologa 
Davida Verbuče je interdisciplin�rn� 
studi� hudebn�ch ud�lost� jakožto 
nejvýraznějš�ch podob fenoménu 
DIY culture v�USA. Charakterizuj� ji 
alternativn� socioekonomické vzta-é vzta- vzta-
hy, vych�zej�c� z�principů soběstač-
nosti, reciprocity, inkluzivity a�ko-
munitn� soun�ležitosti. �onografie 
vych�z� v�p�edn� edici etnomuziko-
logických publikac� SOAS Studies in 
Music. �ěkteré čten��e může na�prv-
n� pohled p�ekvapit, že samotn� zně-
j�c� hudba zde nen� v�centru pozor-
nosti. To je však podm�něno š��kou 
spektra v� těchto kontextech pro-
vozované hudby: na�zkoumaných 
„DIY shows“ se totiž objevuje cel� 
�ada stylů a�ž�nrů z�padn� popul�rn� 
hudby od�punkových kapel, p�es 
rockovou a�experiment�ln� hudbu 
až po�tvorbu sólových p�sničk��ů. 

�ikoli konkrétn� druh hudebn�ch 
aktivit, ale specifick� m�sta, prostory, 
společenské a�ekonomické vztahy 
jsou t�m, co vymezuje americkou 
DIY culture i� jej� hudebn� ud�losti. 
Teoretické a�analytické pas�že tex-
tu se st��daj� s�etnografickými mo-
mentkami, které výmluvně dokl�daj� 
argumentaci. �niha m� důkladně 
promyšlenou strukturu, kvalitn� teo-
retické zakotven� a�vych�z� ze solidn� 
metodologie. Autor se na�z�kladě 
dlouholetého a�rozs�hlého terénn�-
ho výzkumu soust�eďuje p�edevš�m 
na�oblast z�padn�ho pob�ež� USA. 

Verbuč se op�r� o�teoretické uva-
žov�n� �evina Wehra (2012) a��ady 
dalš�ch, kte�� mapuj� historii hnut� 
DIY – do�it�yourself, nebo-li „udělej 
si s�m“, které se v�britském a�ame-
rickém kontextu objevuje již od�  
17. stolet�, ale v�současné podobě se 
posouv� do�nadindividualistické ro-� do�nadindividualistické ro- do�nadindividualistické ro-
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viny DIT – do�it�together. Východiska 
tohoto hnut� pramen� z�nespokoje-
nosti či zklam�n� z�charakteru�pro-
cesu výroby i� kulturn� produkce 
v�r�mci kapitalistické a�industri�l-
n� společnosti. Z�měr navr�tit se 
k�p�edchoz�m form�m směnné eko-
nomiky založené na�soběstačnosti 
a�reciprocitě či d�lč�m principům 
utopického socialismu vych�z� z�růz-
ných hnut� vyzývaj�c�ch k�„n�vratu 
k�p��rodě“. �oncept nez�vislé hud-
by/kultury se d�le odv�j� od�praktik 
kontrakulturn�ch hnut� již od� še-
des�tých let 20. stolet�, p�edevš�m 
se začal uplatňovat v�r�mci punku  
v�70. a�80. letech, v�době bl�ž�c�ho 
se p�elomu tis�cilet� se však „indie“ 
hudba postupně st�v� i�marketingo-
vou kategori� v�komerčn�m prost�ed�. 
Rozvoji konceptu DIY hudebn�ch 
ud�lost� p�ispěly do�značné m�ry 
ekonomicky podm�něné faktory jako 
zvyšov�n� cen pron�jmu prostor pro 
hudebn�ky, i�vyšš� ceny vstupenek 
pro publikum. V�n�vaznosti na�zdra-
žov�n� doch�zelo ke�kulturn� i�spole-
čenské proměně – standardizaci i�ko-
mercializaci reperto�ru hudebn�ch 
klubů, a�tedy k�p�esunu nemainstre-
amových interpretů i�posluchačů 
do�decentralizované městské „mik-
roscény“ DIY ud�lost�. �rotože DIY 
kultura se do�značné m�ry prol�n� se 
subkulturami ml�deže, byly to také 
strukturn� i�ideologické regulace ze 
strany dospělých, které mladistvé 
interprety i�publikum nasměrovaly 
k�DIY. �onečně je zde i�v�z�kladu 
utopicky motivovan� touha po�vy-
tvo�en� „bezpečnějš�ho prostoru“ 

(safer space) pro p��slušn�ky menšin, 
ať už jde o�ženy, nebělochy nebo 
p��slušn�ky LGBT+ komunity. 

�niha m� t�i č�sti. �rvn� č�st se 
zamě�uje na�charakteristiku okol� 
i� interiéru samotných m�st, kde se 
po��daj� DIY shows – hudebn� ud�-
losti. Verbuč dokl�d�, jak konkrétn� 
aspekty ovlivňuj� produkci i�recepci 
hudby. D�le p�edstavuje DIY shows 
jako specifický soci�ln� prostor, 
v�němž akté�i svým jedn�n�m vyja-
d�uj� ideologii DIY a�snaž� se d�ky 
vlastn�mu „etickému kodexu“ (sa�
fer space policy) vytv��et alternativn� 
„bezpečnějš� prostor“. V�n�vaznosti 
na�koncepty soukrom� a�ve�ejnosti 
(privateness, publicness, counterpub�
lic) pak odhaluje dialektický vztah 
soukromého a� ve�ejného v� r�mci 
DIY kultury: hudebn� ud�losti jsou 
p��stupné všem, kdo se ztotožňuj� 
s�principy onoho „ve�ejného sou-
krom�“. Druh� č�st knihy popisuje 
DIY ud�losti na�z�padn�m pob�ež� 
USA od�malých univerzitn�ch měst 
Davis a�Olympia až po�metropoli 
Los Angeles. Stejné geografi cké fak-é geografi cké fak- geografické fak-é fak- fak-
tory nebo specifičnost univerzitn�ch 
měst p�itom negeneruj� identické 
typy DIY ud�lost� a�jejich hudebn� 
produkce, neboť rozhoduj�c� úlohu 
m� translok�ln� působen� členů DIY 
společenstv�. T�et� č�st se věnuje jak 
úzké prov�zanosti DIY prostorově 
a�organizačně definované „scény“ 
i�společenskými vazbami ztělesně-
né „komunity“, tak dialektickému 
vztahu mezi m�stem jako lokalitou 
p�ebýv�n� (dwelling) a�prostorem ja-
kožto r�mcem pro pohyb. Verbuč 



260

ČESKÝ	LID ročník 2022/109 2

se zde věnuje způsobu života a�byd-
len� v�DIY „otev�ených domech“, 
současně ale charakterizuje způsob 
cestov�n� hudebn�ků, kte�� „za�stra-
vu a�byt“ podnikaj� turné na�DIY 
akc�ch nap��č USA. 

D�ky širokému z�běru se Verbučo-
vi vyjevuje komplexnost DIY kultury 
jako celku, kter� nen� prost� ambi-
valenc�. Autor se vedle snahy o�co 
nejširš� postižen� fenoménu snaž� 
o�vyv�ženost, nel�č� členy DIY cul-členy DIY cul-cul-
ture jako vyko�eněné a�marginalizo-
vané jedince, ale ani na�ně nepohl�ž� 
jako na�hrdinné rebely. ��esto si lze 
kl�st ot�zku, kdo všechno jsou a�co 
mohou m�t společného p��znivci DIY 
culture: v�textu se objevuj� cit�ty �ady 
inform�torů, detailnějš� p�edstaven� 
konkrétn�ch, z�hlediska zkoumané-
ho fenoménu vlivných osobnost� ale 
chyb�. �a��adě aspektů, nap��klad 
podob�ch společenské bl�zkosti (so�
cial intimacy) i�uplatňov�n� pravidel 
„etického kodexu“ (safer space policy) 
DIY komunity zmiňuje autor jak je-
jich pozitivn�, tak i�negativn� str�nky. 
�a�různých m�stech v�textu tak neza-
pom�n� upozornit na�skutečnost, že 
i�v�původně pozitivně motivovaných 
snah�ch DIY kultury vyzdvihuj�c� 
svobodné vyjad�ov�n�, reciprocitu 
a�intimitu a�vymezen� se vůči rasismu, 
sexismu nebo agresivitě, se i�s�těmito 
negativn�mi jevy lze setkat. Dokl�-
daj� to zejména výroky inform�torů 
z��ad žen, p��slušn�ků etnických nebo 
LGBT+ menšin. Onen široký z�běr 
i�snaha do�hloubky postihnout fe-

nomén „DIY house shows“ se sebou 
současně nesou zt�ženou možnost 
vysloven� jednoznačných z�věrů. 
Svoji roli zde vedle geografické š��e 
zkoumaných ud�lost� hraje i�zamě�e- hraje i�zamě�e-
n� se na�v�podstatě velmi odlišné akce: 
DIY koncerty v�soukromých dom�c-
nostech se nepochybně značně liš� 
od�de facto neleg�ln�ch „DIY guerilla 
shows“ po��daných v�opuštěných ha-
l�ch či jiných prostor�ch, které může 
z�konně rozpustit policie. Obecně 
je však pro DIY ud�losti i�tuto kul-
turu jako celek typick� ambivalence 
a�„obojživelnost“, v�jej�mž z�kladu 
stoj� rozkročen� mezi soci�lně rov-� mezi soci�lně rov- mezi soci�lně rov-
nost��skou utopi� a�kapitalismem. 
Verbuč tak v�této souvislosti pouze 
naznačuje, že americk� DIY kultura 
a�jej� alternativn� uvažov�n� i�způsob 
života se neomezuj� pouze na�oblast 
po��d�n� a�účasti na�hudebn�ch ud�-
lostech. �a�DIY culture a�jej� proje-
vy by se podle něj nemělo pohl�žet 
jako na�pouhé ztělesněn� důsledku 
neoliberalismu, který jednotlivcům 
umožňuje vytvo�it si své vlastn� 
alternativn� postupy odr�žej�c� de 
facto regresivn� touhu po�n�vratu 
k�archaické reciprocitě anebo únik 
do�priv�tn� sféry. �en� vyloučeno, 
že se kulturn�, soci�ln� i�ekonomické 
„experimenty“ DIY culture mohou 
dostat do�oblasti politiky a�st�t se 
i�určitou „rozbuškou“ politických 
změn. Jak dalekos�hlé a�skutečně 
politicky významné by ovšem takové 
změny mohly být, autor konkrétněji 
neuv�d� (s. 231). 

Zita Skořepová (EÚ AV ČR, v. v. i., Praha)


