ÚVOD
V této diplomové práci se budu zabývat jazykem specificky orientovaného hudebního
časopisu Spark, který slouží jako (dalo by se říci oficiální) mediální platforma pro komunikaci
o tzv. tvrdé hudbě. Východisko této komunikace je čistě „fanouškovské“, tedy neodborné,
nevědecké - nemuzikologické a nepodmíněné normami a požadavky nějakého akademicky
ukotveného humanitního oboru, např. obecné estetiky. Je ustanoveno potřebou příznivců
této hudby (a kultury?) sdílet určité mimojazykové obsahy – které můžeme definovat jako
kulturní, estetické nebo třeba jen jako „zábavové“ – a zároveň získávat nové informace o
dění v oblastech těmito preferovanými obsahy vymezených.
Orgánem tohoto sdílení a poskytování informací budou převážně útvary publicistického
funkčního stylu. Časopis funguje na principu do jisté míry „autoritativním“, ve smyslu
tradičního (třebaže kulturně motivovaného) masmediálního modelu (z hlediska funkčních
pozic) ustáleného redakčního týmu, jehož členové v podstatě předkládají čtenářům hotové
jazykové útvary, již určitým způsobem zpracované tematické obsahy, jejichž výběr je také
z velké části soustředěn v redakční kompetenci. Nejde tedy o interaktivní komunikaci typu
diskusního fóra na internetu ani o tribunu pro libovolná vyjádření kohokoliv, o prostor
určený pro více nebo méně spontánní příspěvky „čtenářů“. Tato tradiční podoba média
fungujícího jako jistý „distributor“ i tvůrce informací pro kulturně vymezenou zájmovou
skupinu určuje téma podstatné části této práce - bude jím rozbor jazykových a hlavně
stylistických charakteristik časopisu, které se odvíjejí převážně od základních podob
publicistického funkčního stylu. Jeho obecné rysy poslouží jako pozadí pro zachycení různých
jeho specifik a modifikací příznačných právě pro tento časopis. 1 Protože je mnoho těchto
zvláštností determinováno mimojazykovým kontextem, tedy celým univerzem jedné hudební
(sub)kultury, k jejímž jednotlivým částem a projevům jazykové útvary v časopise referují,
bude potřeba představit souběžně i tento kulturní kontext.
Tento kulturní kontext bude sloužit především jako osvětlení modifikované frazeologie,
automatizovaných i aktualizovaných metafor srozumitelných jen „zasvěcenému“ publiku
nebo jako pomůcka k identifikaci specifických aluzí nebo slovního humoru. Každý diskurz
obsahuje určité jazykové signalizační prostředky, jimiž se zapojuje do specifického kontextu,
definovaného v kulturním, sociologickém nebo i politickém smyslu, a jimiž se zároveň tento
kontext do diskurzu promítá. Tyto prostředky fungují jako indexy, ukazatele kontextu, jsou
v textech identifikovatelné a mají svou organizaci – jde o pojem orders of indexicality,
kterým se ve své knize Discourse zaobírá Jan Blommaert. Tato práce, shrnující základní
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Vycházet budu hlavně z knihy Současná stylistika a jejího tematického oddílu Informativní a
persvazivní funkce jako konstituující faktor projevu. Funkční styl publicistický (Čechová a kol. 2008, s.
244-275).
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přístupy k pojímání diskurzu a také k jeho analýze, bude sloužit jako základní teoretické
východisko při rozboru specifické obraznosti, jež často poskytuje své sémantické celky
jakožto jednotky, jimiž operuje zvláštní soustava procesů „plného, definitivního
zvýznamňování“ (stylově) vybraných a integrovaných jazykových prostředků i významových
komplexů v silovém poli mimojazykového, kulturně a esteticky definovaného kontextu.
Mnoho lingvistických i „poetologických“ jednotek tvořících „nejbližší stavební plány“ struktur
textů nabývá skutečného, plně sdělného významu pouze tehdy, když jsou promítnuty do
soustav širších, ve vědomí vnímatelů už uložených znalostí. Tyto kontextové znalosti v našem
případě poskytuje nejen - více nebo méně „fanouškovská“ – zkušenost s poslechem příslušné
hudby, ale i před-nabyté povědomí o kulturních souvislostech hudebním světem
prezentované a také diferencované estetiky. To je definováno nejen na vizuální bázi –
výtvarné zpracování obalů desek, videoklipy, pódiová i „webová“ prezentace kapel apod. –
ale i verbální platformě, a to alespoň rámcovou zkušeností s tematikou a podobou textů
kapel. Interpretace jednotlivých výrazových charakteristik i komunikačních a taktéž
„imaginativních“ (esteticky funkčních) strategií vyskytujících se v magazínu budou
usouvztažňovány právě s tímto kulturně estetickým pozadím, uváděným alespoň
v základních konturách a v nasvícení relevantních rysů.
Je tedy potřeba znát k analýze určitého diskurzu celkovou situaci kulturního kontextu, k
němuž se tento diskurz svým významem vztahuje. Jan Blommaert to ve své práci, opíraje se
o předchozí výzkumy lingvisty Johna Gumperze, shrnuje takto: „Gumperz vyvinul pojem
kontextualizace, aby mohl zachytit, jakými způsoby lidé při svých interakcích „vytvářejí
smysl“, přičemž zohlednil široké etnografické výzkumy i užší konverzační analýzy. Pozoroval,
že lidé užívají vždy několik „nevyřčených“ významů při každé interakci. To jsou tzv.
indexikální významy …: spojení mezi jazykovými formami a sociálními a kulturními vzorci.
Lidé detekují tyto indexikální významy, protože mluvčí poskytuje jakési verbální (i
nonverbální, např. behaviorální) narážky, které sugerují propojení mezi jednotlivou
výpovědí a „kontextovými prostory“, které jim teprve dodávají významu (v nichž se stávají
smysluplnými).“ (Blommaert 2005, s. 41) Tyto skutečnosti si vynucují širší než čistě
lingvistický přístup: „Takovéto formy celkového uspořádání jsou lingvistické a kognitivní, to je
jisté, ale také sociální a kulturní. Mají trvalý, konvencionalizovaný a normativní charakter:
můžeme mluvit o systémech kontextualizačních konvencí ve způsobu, jakým jsou individuální
narážky usouvztažňovány..“ (Blommaert 2005, s. 41) Zmiňovaný „orders of indexicality“ pak
Blommaert chápe jako obecný, normovaný systém propojení „formálních“, lingvisticky
ukotvených „ukazatelů“ a - v kolektivním povědomí zachycených - komplexů vědomostí,
představ, hodnotových hierarchií i hodnotících kritérií. „Je fakt, že indexikální významy … tedy spojení mezi lingvistickými znaky a kontexty – jsou „uspořádány“, tj. nejsou záležitostí
nějakého náhodného přisuzování, ale jsou těsně navázány na sociální a kulturní
charakteristiky určitých sociálních skupin.“ (Blommaert 2005, s. 73) „Shrnuto, orders of
indexicality nám umožňuje soustředit se na úroveň konkrétního, empiricky
vypozorovatelného rozvíjení sémiotických prostředků, a současně vidět takovéto
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mikroprocesy a sémiotické rysy jako bezprostředně napojené na širší sociokulturní,
politické a historické univerzum.“ (Blommaert 2005, s. 74) 2
Do své práce tedy chci zapojit i samotné představení (mimojazykového) kontextu, a to ve
smyslu charakteristiky různých kontextualizací, jež jsou také nezbytné pro bližší stylistickou a
kritickou analýzu diskurzu tohoto konkrétního média. V určité části této diplomové práce
bude tedy diskurz časopisu Spark jakousi osou, na níž se budou konkretizovat a upřesňovat
kulturní obsahy - prostřednictvím diskurzu časopisu bude přiblížena i příslušná scéna
metalové hudby, kterou však chci zachytit ne v pojmech hudebních, či přímo
muzikologických, ale zejména tematizací její vlastní verbální estetiky i jisté ideové náplně, jež
obě mají své nezastupitelné místo v celkové struktuře současné (alternativní) (pop)kultury.
Poznamenejme, že podobu metalové hudby nevytvářejí jen (víceméně pro každého snadno
identifikovatelné) hudební charakteristiky, ale také „lyrická“ složka (dle anglického názvu pro
texty písní „lyrics“ a zároveň v tradičním významu vzniku umělecky, ideově i subjektivně
podmíněných fiktivních světů ze slov).
Tak jako v samotné hudbě i v lyrické složce různých metalových kapel a projektů (nelze
mluvit o kapele tam, kde je hudba výsledkem studiové spolupráce dvou hudebníků nebo i
usilování pouze jediného tvůrce) dochází k odchylkám vůči žánrovým konvencím a
schématům, tradiční hudební postupy i lyrika se posouvají směrem k autorsky
autentičtějšímu výrazu. Texty (jako i hudební struktury uplatňované v extrémně metalovém
výrazivu) v současné době někdy přestávají plnit funkci tematicky i formálně ustrnulé,
neohebné kostry pro navěšení vokálních partů. Sledují vůli k umělecky přesvědčivějšímu, na
předpisech „žánrově efektní spolehlivosti“ nezávislejšímu vyjádření. Toto napětí v různých
podobách textů kapel má svou analogii i v diskurzu magazínu. Zde se vytvářejí tendence
k modelovému, stereotypnímu vyjadřování se o hudebních obsazích, jež v podstatě nelze do
slov uzavřít, a proto jsou představovány pouze referencemi k ustáleným, neměnným
(metaforickým) ikonám zastupujícím také více nebo méně standardizované soubory
„žádoucích“ hudebních charakteristik. Naproti tomu ale časopis také usiluje o hlubší reflexi
hudební scény a hudebních obsahů, o nichž píše. K tomu potřebuje živý jazykový podklad,
2

Poznamenejme, že v této práci je „order of indexicality“ – poněkud volně – chápán ve své velmi úzké
konkretizaci, a to jakožto určitý řád v kontaktech mezi úzce ohraničeným významovým územím textů
časopisu a širším spektrem (kontextem) kulturních a estetických hodnot a posuzovacích „měřítek“
platných v rámci dané hudební (sub)kultury. Blommaert sleduje ve své knize především závažný
problém současné globalizované sociální reality, kdy je systémem institucí a nerovnoměrností
hospodářského rozvoje nespravedlivě „distribuován“ přístup k „odpovídajícím orders of indexicality“ –
kvůli špatnému vzdělávání nemají např. imigranti z Afriky možnost domluvit se v Evropě, navíc
získávají kvůli své zkreslené anglické slovní zásobě a akcentu stigma, taktéž se neorientují v tom, co
naše civilizace hodnotí jako „žádoucí kontextualizaci“ – neznají náš svět, naši kulturu, hodnoty, ale
především konvence, což jim znemožňuje zapojit se plnohodnotně do společnosti. Nerovnoměrnost
v přístupu k „lingvistickým formám“ – neznalost jazykových konvencí – a k „požadovaným
kontextovým prostorům“ – neschopnost navázat na euroamerický kulturně a společensky
konvencionalizovaný systém hodnot – zakládá globální rozdělení světa na jednu „zaostalou“ a druhou
„blahobytnou“ polovinu… Taktéž ztěžuje migraci a udělování víz lidem ze „zaostalých“ částí světa.
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soustavnější úsilí o adekvátní výraz a strukturovanější obrazové vyjadřování – stejně jako
tendenci k přesným formulacím myšlenek a názorů. Protiklad i různé přechodné fáze mezi
pouhým strohým zpravodajstvím z „spolehlivě přetrvávajících fiktivních hudebních světů“ a
určitou formou esejistiky nebo „beletrizované“ publicistiky lze v diskurzu časopisu jasně
vysledovat. Proto bude podoba diskurzu časopisu reflektována ve vztahu k odpovídajícímu
kontextu hudebního – a z něj vyrůstajícího lyrického – světa.
Je třeba podotknout, že tato práce bude zaměřena převážně na moderní formy tzv.
extrémního metalu, ač magazín Spark funguje jako médium pro fanoušky všech vývojových
stadií a směrů tvrdé kytarové hudby – od hardrocku a klasického heavy metalu až po
současné podoby experimentálních i stylově uzavřených subžánrů extrémního metalu, které
nikdy nezaznamenaly výraznou komerční úspěšnost v globalizovaném světě západního
kapitalismu tak, jako se to podařilo např. heavy metalu v sedmdesátých a osmdesátých
letech. Časopis nese podtitul Rockový magazín, ale klasickými formami rockové hudby se
zabývá jen okrajově, stejně jako současnými trendy rockové hudby (např. indierock), které
nějakým způsobem nenavazují na kořeny tzv. tvrdého pojetí rockové kytarové hudby nebo
nejsou pociťovány jako náležející do této oblasti. Tyto kapely a hudební projekty jsou
reflektovány spíše (podobně „fanouškovským“) hudebním magazínem Rock a Pop ze
stejného vydavatelství.
Pro extrémní formy současného metalu jsem se rozhodl především pro jejich specifickou
pozici v celkovém kulturním kontextu (post)moderní doby a také proto, že jejich
nezakotvenost v nějakém širším receptivním okruhu (praktický nezájem ostatních kulturních
médií i jistá forma předsudků u lidí, kteří se jinak zajímají o nejrůznější jiné formy moderní
hudby) jim jakoby vnucuje „absolutní“ svobodu v hledání vlastní kulturní a estetické identity.
Tyto kapely a hudební projekty častokrát víceméně samy sebe identifikují jako okrajové
formy současné (pop)kultury a svou hudební vyhraněnost (v nejhrubším základu spočívající
ve zvukové shodě tří vzájemně kooperujících složek - hlasitosti, rychlosti hry a určité
agresivnosti podání) zároveň přijímají jako určitý předpoklad opozičního, kritického nebo
přímo negativního stanoviska ke zbytku (pop)kultury i společnosti, ačkoli její (společensky i
institucionálně fixovaná) tolerance i technická a kulturní vyspělost (dospělost?) jim umožňují
rozvíjení vlastních, především estetických hodnot. Tento postoj „stojících mimo“, ve
skutečnosti ale stále „ohrožených“ tržními zákony zábavního průmyslu, sdílejí členové této
(sub)kultury s jinými proudy současné (pop)kultury založenými především na estetickém
působení a cirkulaci uměleckých děl. Většinou jde o hudební proudy, ale patří sem i výtvarné
směry nenacházející – a zároveň většinou vůbec nehledající – oporu v oficiálních institucích,
jako je třeba široká oblast graffiti a street artu. Z tohoto nahlížení sebe sama jako vydělených
z hlavního proudu kulturních a estetických hodnot – podporovaných budˇ tržně, tedy
zájmem zábavního nebo „kulturního“ trhu, nebo celospolečensky, tedy „ochranou a
distribucí“ prostřednictvím veřejných institucí (vzdělávací systém, kulturní státní instituce,
politika) – vyplývá důraz kladený na vlastní tvářnost, osobitost a autentičnost výrazu. Tento
důraz může být ale chápán různě. Může být pouze mechanicky proklamován a realizován
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naplňováním „vnitřních“ konvencí žánru, které ho vydělují v rámci celé hudební i kulturní
sféry a které jsou předdefinovány předchozími hudebními vzory, sloužícími svým způsobem
jako jasný soubor pravidel vymezujících prostor pro nezbytné variování v rámci „epigonské“
tvorby (úplná identita plagiátorství je samozřejmě vždy zamítnuta). Zde je prostě
nejdůležitější motivací „hrát tu hudbu, kterou máme sami rádi“ – jako je tomu ostatně i
v jiných hudebních oblastech (nejrůznější jazzové nebo rockové soubory). Naproti tomu se
vytvářejí tendence diferencovat se i směrem „dovnitř“ žánru, čemuž svým způsobem
napomáhá právě onen pocit jisté výlučnosti a „nezodpovědnosti“ vůči „všeobecně“
přijímaným normativům, a tedy i vzhledem k normativům daného žánru. Zároveň ale silně
působí potřeba trvat na základních (výše uvedených) obecně vymezujících stylotvorných
formách, nebo řekněme směřování, které je třeba uvést v esteticky vyvážený soulad – nebo
spíše specifický vztah – s novými podněty. To se pak projevuje v hudební i textové složce.
Proto také extrémní metal, ač se to může jevit jako protimluv, nezřídka komunikuje
s ostatními, časově souběžnými i minulými hudebními a (pop)kulturními proudy více než
technicky leckdy dokonalé, ale vývojově zastaralé fáze tvrděrockové hudby. Nesmíme sice
zapomínat na různé fúze hardrocku s jazzem nebo world music, zde ale jde spíše o hledání
hudební pestrosti z pozice muzikantských ambicí než o úsilí najít nový, „kontroverzní“ výraz
pro „kontroverzní“ téma.
Právě tato – z pohledu dějin hudby i (pop)kultury do jisté míry nebývalá – kontroverznost,
někdy až společenská nepřijatelnost v tématech extrémního metalu je umožněna již
zmíněnou vyděleností z „kontrolovaných“ komunikačních a kulturních norem v rámci
společnosti, která zároveň plně ctí svobodu projevu. To se odráží i v textové (lyrické) a
názorové rovině. Je zkrátka možné zabývat se bez cenzury – i když stále pod její hrozbou,
tato hrozba je ovšem v současnosti stále menší – čímkoli, a to i krajně odpudivými tématy a
tabuizovanými skutečnostmi, také se stavět do nejrůznějších póz, a libovolně s nimi zacházet.
Jak tyto tendence interpretovat? Jak takto „poskytnutá“ i „vydobytá“ svoboda ovlivňuje
vývoj této hudební scény, která si bezpochyby dokázala získat v obecném povědomí určitou
uměleckou – a někdy i etickou - nedůvěryhodnost? Jde o zajištění této negativní tváře jako
garanta striktní vymezenosti v rámci ostatních (sub)kulturních proudů, který je však v optice
pohledu „zevnitř“ víceméně zbaven skutečného obsahu hrůzy a šoku? Jedná se o hudbu pro
devianty, patologickou mládež atp., nebo o způsob, jak si najít vlastní prostor pro
bezprostřední expresi znepokojivých obsahů lidské mysli, která ale časem získala podobu
pouhé platformy pro určitý druh muzikantství (= „instituci“ zábavy)? Jsou původní extrémní
východiska opouštěna, a jakým směrem další vývoj pokračuje? Jak interpretovat přisvojování
si „společensky nebezpečných“ okrajových filozofií, nebo spíše postojů-póz, jako je
satanismus apod. – které však zároveň už obsahují konotace odkazující k hlubší historii i
nedávným událostem (pop)kultury a také mají kvůli jisté atraktivnosti „zakázaného ovoce“
komerční potenciál? Mohou nakonec texty, estetika a samotná hudba přinášet nějaká
závažná, skutečně existenciálně tíživá poselství nebo zprostředkovat jistý druh do hlubších
vrstev individuálního i kolektivního duševního života zapuštěných osvobození či nahlédnutí
světa a člověka? A jak vlastně komunikují tyto soubory estetických hodnot s obecně
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petrifikovanými kulturními kánony? Je možné vidět produkt (sub)kultury jako součást
kulturního dědictví v podmínkách (post)moderní – (post)industriální, informační –
současnosti? Směr k odpovědím na tyto otázky, které se v souvislosti s extrémním metalem
nabízejí, se alespoň částečně pokusím v optice diskurzu magazínu naznačit.
Obecně se dá konstatovat, že tato (sub)kulturní oblast nebyla příliš zkoumána z hlediska
jazykového ani společenskovědního, ač představuje svébytný fenomén, jehož vznik úzce
souvisí se současnou konstelací společenských, kulturních a technologických podmínek.
Dosavadní vývoj (pop)kultury dospěl (hlavně během 90. let) do stadia, kdy se mohl osvobodit
od jakékoliv formy sociální – implikující mimo jiné nejrůznější morální hodnocení – kontroly,
a zároveň distribuce nejrůznějších kulturních a estetických hodnot mohla přestat být vázána
pouze na širší skupiny „spotřebitelů“, a to zajisté také proto, že na základě existence
paralelních kultur mohly vzniknout paralelní trhy s těmito hodnotami, které se – především
díky rozvoji informačních technologií – globalizovaly. Vzniká tak cosi jako „globální
underground“, který sjednocuje umělecké snahy z různých částí světa a propojuje je sdílením
informací a vytvořených hodnot, ale i obchodováním s nimi – tento proces v podstatě
inicioval a v dnešní „dokonalé“ podobě završil internet. Jiné (sub)kultury se také
globalizovaly, některé s poměrně velkou společenskou důsažností. Příkladem toho je hiphop,
který se vehiklem mezinárodního zábavního průmyslu dostal z fyzického i mentálního
prostředí uzavřených a etnicky i sociálně definovaných ghett nejen mezi „bílé“ a sociálně
„bezproblémové“ vrstvy USA, ale i do evropských kultur, kde se transformoval ve výrazivo
vhodné k prezentaci nejrozmanitějších kolektivních i silně individuálních identit a
myšlenkových i emocionálních obsahů. Jeho celosvětové rozšíření a přivlastnění různými
kulturními a sociálními prostředími, navzdory jeho původní, zdánlivé nepřijatelnosti mezi
širším světovým publikem, bylo reflektováno mnoha (socio)lingvistickými studiemi (Elaine
Richardson, Androutsopoulos atd.). Má význam pro zkoumání nejen okrajových, společensky
vyloučených identit, které se zároveň nabízejí jako platforma pro vytváření „nových“,
rozšířených identit v oblastech „expanze“, ale i celkového charakteru současné globalizované
společnosti. Hiphop do jisté míry určuje např. sebevědomí, realistické vidění skutečnosti i
vztah k sexualitě u mladých lidí - zde možná ve stejném rozsahu jako různá hnutí v 60. letech,
ale v poněkud jiném smyslu.
Extrémní metal tak široce společenský dosah nemá, také se častokrát profiluje spíše jako
individuální kulturní „volba“, stojící proti „většinovým“ proudům, je však nepochybné, že
zároveň vykazuje mnoho znaků standardizace a typizace a může v některých svých podobách
vstoupit do mainstreamu. Jeho virtuální svět však není příliš rozebírán, i když také vyrůstá
z bezprostřední kulturní, společenské i ryze subjektivní životní reality, na niž umělecky
reaguje přímo, nebo ji přetváří ve fiktivní světy či před ní uniká do fantazií, frenetického
snění apod. Dříve, v dobách svého vzniku v 90. letech, byl navíc nahlížen spíše jen jako
samoúčelná (polo)hudební forma bez jakýchkoli závažnějších komunikačních aspektů, zcela
bez kontaktů v rámci širších kulturních souvislostí. I proto jsem se rozhodl tuto oblast
v základních obrysech přiblížit.
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Předestírám, že v této diplomové práci jsem se rozhodl simulovat setkání nepoučeného
recipienta s časopisem nejen v jeho diskurzivní, ale i přímo fyzické podobě. Proto nejdříve
představím skutečnosti, jež se nabídnou smyslům takovéhoto čtenáře jako první, tedy když
dostane časopis do rukou a rozhodne se jím listovat a až poté se začíst do textů. Nejdříve –
v prvním oddíle Vstup - tedy seznámím čtenáře se základním rozvržením rubrik a také tím, co
se jeho smyslové recepci nemůže vyhnout – to je „retinálně vždy působivá“ tvář inzerce na
zadních stranách i na plochách vnitřních stran. Tuto inzerci budu záhy interpretovat, a to
v kulturně-kontextualizačních intencích, protože vizuální i textová data k těmto
interpretacím je možné nashromáždit v krátkém okamžiku. Další oddíl – Texty – uvede
recipienta do vnitřních souvislostí jednotlivých textů, jejich charakteristik a interpretací.
Teoretické, stylistické východisko této části práce obsáhne první kapitola Publicistický styl.
Myslím, že interpretačně-esejistickému záměru této práce nebude takto intuitivní přístup
překážet a podpoří „smyslovou přirozenost“ cesty ke skrytějším aspektům diskurzu – a
hlavně k podobě jednoho současného, kulturně-spotřebního, na materiální bázi existujícího
média, jehož exempláře je možné si obstarat téměř v každé trafice.
Připomínám, že s pojmy (pop)kultura a underground zacházím velmi volně, protože
undergroundové (sub)kultury mohou být nahlíženy jako výsledek celkového vývoje
popkultury, jako její součást, a to bez jakéhokoliv dehonestujícího přídechu, neboť nejširší
pojem kultura je relativní, lze ho chápat i ve smyslu různých jeho konkretizací a jednotlivých
manifestací. Proto jej nestavím do příkrého protikladu ani k pojmu subkultura, ani
popkultura, ani underground či alternativa.

VSTUP
Když se nám časopis dostane do ruky…
Charakteristika časopisu. Rozvržení rubrik
V této práci se zaměřím na diskurz časopisu Spark. Jako excerpční materiál budu používat, vzhledem
k relativně stálému tematickému rozvržení magazínu, reprezentativní vzorek čísel v rozmezí od čísla 5
z roku 2006 do čísla 10 roku 2010. Nejdříve načrtnu základní půdorys rubrik a rozvržení
publicistických žánrů v rámci magazínu, protože na tyto jednotlivé obsahové celky budu v dalším
rozboru odkazovat.
Časopis vychází od roku 1991. Má náklad 24 000 výtisků a vychází jednou měsíčně. Jedná se o formát
A4 a rozsah přibližně 95 stran. Podtitul zní Rockový magazín. Redakce sestává z šéfredaktora a zhruba
deseti stálých externích přispěvatelů (jejichž malé fotografie se nacházejí na úvodní stránce rubriky
Records – viz níže). Text je sice tištěn poměrně drobným písmem (hlavně rubrika recenzí), ale
barevné fotografie, převážně představovaných hudebníků, zabírají nemalou plochu téměř na každé
stránce.

Stálou výjimkou z toho je rubrika recenzí Records, kde jsou jen malé kopie obalů
hodnocených desek. Tato rozsáhlá, obvykle jedenácti- až šestnáctistránková rubrika recenzí
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aktuálně vydávaných desek a DVD tvoří určité „jádro“ časopisu, kolem něhož se kumulují
další rubriky. Jejich podstatou je převážně útvar interview. Jeho prostřednictvím jsou
představovány kapely či jednotliví hudebníci. Například Hlavní článek má často podobu
rozhovoru a většinou pojednává o nějaké kapele, většinou (z hlediska metalové scény)
mainstreamové či aktuálně úspěšné a známé širšímu okruhu čtenářů. Její vyobrazení je i na
titulní stránce časopisu. Podobně ostatní rubriky, zaměřené na jednotlivé stylové odnože
tvrdé hudby, představují čtenářům hudebníky formou rozhovorů, např. stálá rubrika
orientující se na extrémní, někdy i avantgardní hudbu Labyrint či rubrika o melodických a
výpravných odnožích klasického heavy metalu Síla a melodie. Naproti tomu stojí rubrika
reportáží přinášejících informace o proběhnuvších hudebních akcích Live nebo úvodní
několikastránková zpravodajská rubrika Actual. V ní čtenáři najdou krátké zprávy o aktuálním
dění na hudební scéně, „telegrafické“ informace o chystaných albech, také různé komentáře
samotných hudebníků k průběhu nahrávání nových desek a k plánům do budoucna. Objevují
se zde i zprávy z osobního života sledovaných hudebníků, někdy mají i skandální nádech
(třeba pobyty ve vězení nebo soudní spory uvnitř kapel), většinou se ale krátké zprávy týkají
přesunů muzikantů mezi jednotlivými kapelami a hudebními projekty nebo chystaných
nehudebních projektů, jež ale s oblastí hudby úzce souvisí – např. natáčení filmů o
hudebnících apod.
Podrobný obraz nějakého - z hlediska vývoje tvrděrockové hudby - významného nebo velmi
(komerčně) úspěšného fenoménu přináší Galerie Titánů, kde se autor snaží na ploše
rozsáhlejšího článku zmapovat historii a tvorbu jedinečného hudebního zjevu, pochopitelně
častokrát se značnou mírou osobního, fanouškovského zaujetí. Jeho projevy ostatně prolínají
celým diskurzem časopisu, nejsou však žádným obecným, bezpodmínečným postulátem.
Významnou rockovou osobnost, prokazující se přínosem danému žánru, formou jakéhosi
madailonku prezentuje rubrika Rockoví mohykáni. Autorský pohled bez rozhovorů, ale
s častými komentáři samotných hudebníků k vlastní tvorbě obsahuje rubrika líčící –
s osobními sympatiemi, zároveň ale celkem modelovým způsobem - tvorbu kapel z oblasti
extrémního, přitom v současné době poměrně oblíbeného stylu metalcore s názvem Killing
session. Na specifickou metalovou odnož se zaměřuje sporadická rubrika Folkmetalové
putování. Subjektivní zabarvení často nese rubrika Klenoty albových archivů, v níž redaktor
na základě vlastního výběru představuje méně známé nebo naopak historicky zásadní desky
určitého (sub)žánru (někdy to jsou položky z široké osobní sbírky autora). Zajímavý hudební
fenomén, který už spadá do minulosti, ale zaslouží si pozornost, přibližují analytičtější články
sporadické rubriky Historická studna.
Zcela jiný charakter pak má rubrika, která se snaží přiblížit osobnost jednotlivého hudebníka
prostřednictvím ustáleného modelu přímých otázek, jež mají často velmi osobní charakter –
to je znakem rubriky Deep Look Inside. Zde je hudebník tázán nejen na hudbu, kterou rád
poslouchá, ale i např. na názory ohledně manželství, zálib nebo sexuálního života. Mírně
bulvární rysy mají přinést odlehčení, „důvěrnější“ prezentaci tvůrčích osobností a také
příležitost k uplatnění osobního humoru tázaného (třeba u otázek typu: Které tři věci by sis
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vzal s sebou na pustý ostrov? či Co máš teď po kapsách?). Rubrika Ušní průplach spočívá
v bezprostředních reakcích vybraného muzikanta na libovolné hudební ukázky, které mu
pouští redaktor. Komentáře pak jsou dost spontánní.
Rámec striktně hudební tematiky překračuje rubrika Kulturní špionáž. Je umístěna až skoro
na konci magazínu a má za cíl přinášet podrobnější pohled na nějakou kulturní oblast
související s hudbou, např. zamyšlení nad videoklipy, pirátským stahováním hudby,
videohrami na hudební bázi (Guitar Hero, č. 12/2009, s. 92) nebo třeba vtipnou reflexi
chování fanoušků na koncertech (Metalový dav, č. 1/2010, s. 93-94). Tato rubrika je
pozoruhodná tím, že dává velký prostor pro expanzi autorské individuality – někdy slouží
jako vhled do vnitřního světa autora, jak je tomu v případě redaktora, který v rámci této
rubriky uveřejnil článek o třetihorních savcích (5/2006, s. 92). Sugestivním způsobem podání
tak nejen sdělil čtenářům svou fascinaci temnou minulostí vývoje života na Zemi, jeho
rozmanitými formami i jeho odkrýváním, ale zároveň poskytl srozumitelný, přehledný a
důsledný výklad o této paleozoologické problematice. Jistá duchovní spřízněnost
s virtuálními světy metalové hudby je samozřejmě vystopovatelná, ještě zřetelněji však
vystihl určitý model (výseku!) metalové estetiky - aniž by se přitom musel opírat o jakoukoliv
konkrétní hudební platformu - když uvedl ukázky své poezie (3/2009, s. 92-93). Jinde však
přispěl právě v této rubrice k interpretaci významově těžko průhledných textů výrazného
metalového tvůrce. Jeho lyriku přiblížil optikou poznatků srovnávací mytologie (6/2010, s.
90-93). Jedná se o jeden z mála pokusů konfrontovat se přímo, autorsky a čistě
interpretačními nástroji s obsahem lyrického (v hudebním zázemí kotvícího) světa, k němuž
jinak diskurz magazínu v podstatě pouze (indexikálně) odkazuje. Je tedy vidět, že tato rubrika
patří k těm, které vykazují znaky beletrizované publicistiky v rámci časopisu.
Spike

Zvláštní tematický celek v magazínu Spark tvoří jakýsi „časopis v časopise“ s názvem Spike.
Nachází se obvykle na stranách 83-87 (někdy je rozsah menší). Spíše než o rubriku tedy jde o
samostatný speciál, který se vůči zbytku magazínu vymezuje nejen grafikou, ale i obsahovým
zaměřením. Jeho cílem je prezentovat moderní metalovou produkci v souvislostech se
současnou alternativní hudbou. Orientuje se tedy především na takové pojetí tvrdé hudby,
které usiluje o překročení žánrových limitů nebo o co největší autentičnost, a to jak na
domácí (undergroundové) scéně, tak ve světě. Oproti konvencím Sparku se zde častokrát
referuje o deskách či hudebních událostech, které vůbec nespadají do oblasti metalové
hudby, i když s ní mohou sdílet některá základní, určující východiska – např. ve zvukových
postulátech (zájem o noisové, hlukové projekty), v intencích působení na posluchače, ve
vytváření výsledného pocitu a nálady, atmosféry (různá temnější elektronika) nebo i
textových charakteristikách (např. temný „alternativní“ hiphop). Apeluje tak na
„otevřeného“ metalového posluchače, který nechce být svázán žánrovými stereotypy a
hledá nové prizma v pohledu na hudbu, kterou se (kdysi) rozhodl poslouchat. Z hlediska
rubrik je složení analogické základní stavbě Sparku – na několika stranách se zde vystřídá
hlavní článek, většinou formou rozhovoru, někdy jde o profil v podobě článku, a několik
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reportáží z hudebních akcí a recenze. Také se mohou objevit např. recenze filmů či knih, ale
většinou to jsou takové, které souvisí s hudební scénou. V rovině vyjadřování se právě mezi
Spikem a Sparkem koncentruje napětí dvou pólů ve výrazovém rozpětí analytické
publicistiky, jež tvoří tendence k automatizaci obraznosti a proti tomu směřování k stylové
aktivizaci a také výrazové preciznosti; Spike spíše usiluje o oproštění se od automatizovaných
obratů specificky vázaných na výpovědi o tvrdé hudbě a pro ně příznačných, Spark je naopak
v některých svých částech záměrně využívá. Nelze to však chápat jako ostrý protiklad,
protože ve Sparku jsou kvůli jeho velkému rozsahu zastoupeny všechny modely vyjadřování –
od krátkých útvarů zpravodajství přes adorační recenze a články, často
s konvencionalizovaným humorem, po analytické, někdy až esejistické či stylově
aktualizované útvary. Připomeňme, že někteří redaktoři působí současně ve Sparku i Spiku.
Po grafické stránce se dá obecně shrnout, že Spark spíše setrvává v přehledném,
nekomplikovaném a tradičním „novinovém“ rozložení textových a obrazových prvků na
stránce, přičemž celkové vizuální vyznění se především kvůli výrazným titulkům vyznačuje
jistou klasickou, „kovovou“ blyštivostí. Naproti tomu stránky Spiku působí znepokojivějším,
roztříštěnějším (někdy až „kolážovitým“) dojmem. Text je zhuštěný, různě barevná
podkladová pole jednotlivých článků do sebe jakoby zasahují, je užíváno více fontů (od těch
záměrně banálních po stylizované), titulky jsou spíše drobné. Někdy stránka jakoby vyvolává
představu zaprášeného, neurovnaného staveniště – je zde tedy patrná snaha o spíše
netradiční, výrazný grafický design v intencích jiných alternativně hudebních magazínů (jako
je např. Bbarák).

Reklama
Za rys, který vypovídá o celkovém zaměření média, a hlavně o jeho adresátech, v současnosti
určitě můžeme považovat reklamu, která se na stránkách časopisu objevuje. Inzerent vždy
počítá s uveřejňovaným – v tomto případě kulturním - obsahem jako s vehiklem, který má
dopravit obraz jím nabízeného zboží co nejkratší cestou k „místu“ s co největší koncentrací
potenciálních spotřebitelů – a z tohoto hlediska lze tedy usuzovat na povahu čtenářstva, na
jeho preference a hodnoty, ve smyslu samozřejmě nejen čistě materiálním, ale i
myšlenkovém a sociálním, neboť každá „hmotná kultura“ funguje v určitém, nějakým
způsobem interpretovatelném, hodnotovém rámci. Tyto hodnoty a zájmy by adresáti měli
považovat za své, i když leží už mimo oblast těch, které má zprostředkovat vlastní, „kulturní“
obsah časopisu.
V případě Sparku se ale dá říci, že podoba inzerce tento pokus o nepřímou definici
„nestřeženým vchodem“ povětšinou vrací zpět na začátek – většina reklamy se totiž opět
vztahuje k hudebním obsahům. Inzerována jsou nová alba, nadcházející hudební akce
(nejrůznější firmy se tak samozřejmě vystavují čtenářské percepci jakožto sponzoři těchto
akcí), speciální rádiové stanice i tzv. merchandize – oblečení (trička a mikiny) s logy kapel a
obaly jednotlivých alb. Obchody s „metalovou“ módou nabízejí i jiné části oděvu, které
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nenesou žádný přímý odkaz na hudební scénu, ale jsou tradičně, jako snadno rozpoznatelné
klišé v jazyce (sub)kulturních módních stylů spojovány s metalovými posluchači – hlavně
těžké vysoké boty, kožené kabáty s řetězy apod. Ty se tedy na stránkách Sparku sporadicky
objevují, někdy je logo těchto obchodů umístěno na titulní stránce magazínu (např. 9/2009,
uvnitř na s. 13 nebo 6/2010, uvnitř s. 87). Bizarně a humorně pak může působit nabídka
metalového merchandize „pro nejmenší“ v podobě dětských triček, kojenecké kombinézy
nebo bryndáku, vše podpořeno obrázky roztomilých „modelů a modelek“ (7/2010, s. 13).
Existence této nabídky nicméně předpokládá rodičovský věk mnohých čtenářů, kdybychom
se měli pokoušet hledat prostřednictvím reklamy doklad toho, že magazín není médiem
(pouze) pro „náctileté“…
Pivo jako kulturní index a jeho vztah k časopisu

Z rámce hudebních souvislostí pak (ale jen do určité míry) vystupuje kampaň pivovaru
Gambrinus, který působil jako výrazný inzerent v dřívějších číslech – např. do 1. čísla roku
2010 bylo jeho jméno pevně spojeno s rubrikou Records (titulek Records made in
Gambrinus). Spojení piva a rockové hudby bylo podstatou této kampaně, jak dosvědčují
některá zobrazení produktu jako nezbytného doprovodu – nebo přímo „korunovace“ –
hráčského výkonu a hudební extáze. Takové je vyznění reklamy, na níž vidíme všechny
jednoznačně identifikovatelné, v obecném (a simplifikujícím) kulturním povědomí ustálené,
konvenční atributy „rockerství“ coby monolit obřího vizuálního vykřičníku za jménem
produktu. Do půl těla svlečený muž urostlé postavy stojí se zakloněnou hlavou na pódiu, nad
sebou má zářící reflektory, pod sebou dav fanoušků, elektrickou kytaru zavěšenou na
popruhu, a na dlaních rozpažených rukou mu (neskrývaným „střihem“) přistály dva tácy
s plnými půllitry (zadní strana č. 2/2007). Poznamenejme, že mohutný kožený pásek a řetězy
u pasu odkazují rovnou k metalovým módním klišé, a tak je reklama ještě jednoznačněji
kontextualizována s obsahem časopisu, a tedy s (předpokládaným) kulturním světem
čtenářů-spotřebitelů. Všechny tyto vizuální vjemy v sobě tedy koncentrují symboliku
tvrděrockové/metalové (sub)kulturní sféry převážně tak, jak je vnímána nejen „zvnější“, ale i
– v jisté míře! – „zevnitř“. Dozajista jde však o obraz neúplný, zkreslený a potvrzený
především generalizujícími marketingovými průzkumy. Zdůrazňuje, jak jinak, hlavně silové a
efektně „extatické“ aspekty, pódiovou velkolepost, energetickou nákladnost, heroismus,
exhibicionismus a jemu odpovídající nekritičnost kolektivního nadšení, tedy známé (kulturněreflexivní) klišé prázdné extrovertnosti na pozadí davové anonymity – někdy nahlížené jako
ruina po dávné, „podnětné a poetické“ rockové rebelii 60. let. Z hlediska genderové
korektnosti by se nabízelo i další (jistě mnoha více nebo méně erudovanými úvahami
podložené) klišé machistické „sebezahleděnosti“ výkonového muzikantství, ovšem nesmíme
opomenout, že tato reklama má i svůj „gender-protějšek“ v podobě jiné reklamy na
Gambrinus, na které vidíme mladou ženu v černém s vlajícími rudými vlasy, modrou kytarou
a tetováním na rameni (posl. strana 3/2009). Jak patrno, z těchto reklam získáme spíše obraz
o metalovém světě tak, jak se odráží ve sféře petrifikované kulturní reflexe a obecném
povědomí, jež se častokrát promítá v marketingových strategiích orientovaných na
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specifickou cílovou skupinu, než o skutečných charakteristikách čtenářské obce. O podstatě
estetiky, rozrůzněnosti, poselství i slepých větvích této (sub)kultury už vůbec ne.
V rovině verbálního kódu komunikace hladce vplouvá obecně užívaný slogan pivovaru do
kontextu rockově/metalového hodnotícího vyjadřování, a tím vyvolává iluzi těsného
napojení na soubor „těch pravých“ rekvizit redaktorského i fanouškovského lexika.
Poznamenejme, že použitý slogan „…a život má říz“ je založen na významové kontaminaci
s pochvalným frazémem „to pivo má říz“, takže jednoduchou substitucí je zde dosaženo
určitého „absolutizujícího“ efektu: nejen chuť piva, ale celý život - s tímto pivem, ovšem –
v sobě soustředí maximum pozitivity. To samozřejmě hraje roli ve spojení s koncertním
výjevem, který odkazuje k výjimečným zážitkům. Zároveň tento slogan nese konotace
přibližující samotnou tvrděrockovou hudbu – v recenzích slovní spojení jako „řízná muzika“
(12/2008, s. 60) či „řízné kytarové riffy“ jasně oceňují naplnění (hudebně žánrových) vzorců,
které na sebe - v souladu s prověřenou zkušeností - vážou pozornost a trvalý zájem publika.
Toto automatizované a v podstatě zastaralé hodnocení (užívané spíše v kulturních rubrikách
deníků při zběžném referování o rockových kapelách) se většinou váže na „zábavní“ aspekty
tradičních žánrů (hardrock apod.). Nicméně je v kolektivním („mediálním“) povědomí pevně
spjato se světem rockové hudby.
Spark vesměs neuveřejňuje inzerci běžnou v jiných médiích, která více obráží současný stav
trhu – nenajdeme zde reklamy na auta, komunikační a virtuálně-zábavové technologie (ale
můžeme najít např. reklamu Vodafonu v č. 7/2006, s. 15, občas inzerují i multikina nově
uváděné filmy, např. 6/2007, s. 93), potraviny, finanční produkty apod. Reklama na
Gambrinus tvoří výjimku a je zajímavé se zamyslet, kam se tím v kulturním kontextu obsah
časopisu – i se svými čtenáři – vřazuje. Můžeme přitom vyjít z konotací, které se k pití piva
obecně vztahují. V obecném kulturním povědomí se ke konzumaci piva váže obraz
hospodského prostředí, které může být kulturně zvýznamněno různým způsobem. Hospoda
je primárně vnímána spíše jako „intelektuálně pokleslé“, esteticky neinspirativní, hlučné a
příliš „jednoúčelové“ prostředí oproti například kavárnám – reklamy na takové podniky nebo
kávu také nechápeme jako signifikantní pro tvrděrockový magazín. Zároveň ale hospoda
nese atributy určitého azylového ostrovu pro ty, kteří vnímají tradiční „kontemplativní“
společenská zařízení jako konformní a odtržená od skutečné životní inspirace a necítí se
v nich dobře, takže unikají ke zdrojům a tam, kde „nejsou očekáváni“. V našich současných
kulturních kánonech je už obraz těchto „exulantů uměleckých prostor“ dávno zasazen,
vznikla zde široká vrstva uměleckých a intelektuálních hodnot, které se – třebas i nepřímo –
hlásí k hospodské atmosféře. Nejedná se jen např. o Hrabalovo dílo nebo třeba inspiraci knih
J. Balabána, jde i o uměleckou oblast silně vázanou na hudbu, která je zároveň pevnou
součástí oficiálního, institucionálně předávaného kulturního a politického diskurzu (i jeho
mytologie) – to je případ hlavně undergroundu 70. a 80. let, který na sebe jednak vázal
disent, jednak mnoho jeho podzemních činitelů se už stačilo podílet na veřejném definování
toho, co „je a má být považováno za kulturu“. Je tedy rozhodující tato „čistě kulturotvorná“
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kontextualizace hospodského prostředí a plných půllitrů i v případě současného rockového
magazínu a jeho adresátů?
I když to tak mohou někteří příznivci Sparku, a hlavně tedy metalového undergroundu, který
je samozřejmě též magazínem reflektován, pocit´ovat, duch současné reklamy na pivo tkví
spíše v odpovědi na obecnou poptávku po zábavě, odreagování a „zážitkovosti“. Spíše než o
poskytování autentického kulturního zázemí jde o marketizaci forem pozůstalých po
uplynulém (mytickém?) živlu „lidové kultury“. O tom svědčí i exploatační ladění probírané
rockově pivní reklamy. To všechno souvisí se skutečností, že metalová oblast je víceméně
odtržena od nějaké přímé návaznosti na obecně uznávané a nezpochybnitelné odkazy
dřívějších alternativních hnutí, že vznikla a funguje stejně jako jiné soudobé (sub)kulturní
proudy v podmínkách kapitalistické, globalizované, technologizované a informační
společnosti, musí v jejím silovém poli bojovat o vlastní autentičnost, aniž by ji měla předem
ochráněnou a bezpečně uloženou v obalech kulturních institucí (a médií).
Zastavení nad případy hudební inzerce

Jak již bylo řečeno, podstatnou část inzerce zabírají reklamy na nové desky. V jakém vztahu
jsou tyto reklamy k recenzím a celkově ke kritickému postulátu, implikovanému podstatou
hudebního magazínu, jenž nemá být pouhým reklamním katalogem vydavatelských firem?
Reklamy využívají možnosti ukázat obal nabízené desky v lepší kvalitě, než jak se objevují
v rubrice recenzí. Většinou obrázek obalu desky doprovází krátké hodnocení, které musí být
veskrze pozitivní a lákavé a většinou obsahuje i (sub)žánrové zařazení – to je stejné jako
v případě recenzí. Tato krátká jednoznačná doporučení mívají exklamativní charakter, jsou
převážně v angličtině a někdy se jedná o citace ze zahraničních časopisů shodného
hudebního zaměření. Přesto se ale mohou tyto výkřiky nadšení – atˇ jsou vyrobeny jakožto
čistě marketingový tah nebo jde o citaci „kolegů“ ze zahraničí – dostat do příkrého protikladu
vůči reflexi v rámci kritické recenze. Například v č. 2/2007 reklama na poslední stránce
vychvaluje desku kapely Echoes of Eternity, jež zaručuje krásný zážitek z kvalitního
muzikantství – „the musicianship of progressive metal and the beautiful dynamics of the
female voice!“. Tatáž deska se však na s. 42 potkala s až odmítavým ohodnocením, hlavně
kvůli nepůvodnosti a schematičnosti. Podobně halasně inzerovaná alba kapel Midnattsol a
Heidevolk („classic release from the premier Dutch … band“) v č. 4/2008 na s. 61 narazila na
negativní kritiku o pár stránek dále (s. 53 a 47) – Heidevolk získali obraz vyloženě směšné
kapely. Na druhou stranu je faktem, že v případě mnohých pozitivních recenzních hodnocení
se častokrát vyskytují obraty stejného charakteru jako v případě reklamních sloganů –
univerzální lexikum i „prefabrikovaná“ obraznost posluchačského nadšení jsou součástí
kritikovy reflexe i jednostranného apelu na spotřebitele. Tyto ustálené indexy kvality putují
z oblasti bezprostřední estetické zkušenosti do sféry předtištěných etiket. Toho jsou
dokladem zmíněné citace z jiných hudebních médií.
Jako ilustrace nám může posloužit případ reklamy na album kapely Suffocation na poslední
straně č. 7/2009. Adorační rysy nesou inzerující citace z recenzí zahraničních magazínů i
jazykové ztvárnění hodnocení „domácího“ redaktora na s. 56. Slogan v sobě koncentruje
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ocenění nejdůležitějších, nezpochybnitelných znaků výjimečnosti kapely a hlavně její
poslední položky v diskografii, kterou má tvůrčí dráha kapely dosáhnout „dokonalosti“: jsou
to technická složitost její hudby, vytrvalost působení na scéně i přínos jejímu rozvoji a také
schopnost „stát si za svým“ v otázkách stylu. První citace absolutizuje dílo i jeho tvůrce
ztotožněním významu obecného pojmu „legendy“ s konkrétním, „jednotlivostním“
fenoménem dotyčné kapely, dále zajišťuje hudebníkům „ochranu“ před narušením ze strany
„nepovolané“ kritiky („untouchable“) a evokuje jedinečný zážitek garantovaný složitostí
techniky hry (spíše než kompozice): „A spectacular intricate display of brutal death metal,
delivered in true, uncompromising Suffocation fashion. The term legend was coined for these
New Yorkers, and on Blood Oath (=album) they show themselves to be untouchable.“ Druhá
reklamní citace zase používá pro žánr příznačnou, „silovou“ metaforu přímého fyzického
ataku k potvrzení stálosti kvalit „zakladatelské“ a svým způsobem „veteránské“ kapely
v současné konkurenci mladých kapel, těžících právě z jejího stylového odkazu.
Jednoznačnost hodnocení se zde tedy vytváří projekcí fiktivního nepřítele: „B. Oath is one big
slap in the face for all deathcorekiddies: Look children, this is (míněno album) how brutality is
supposed to sound!“ V české recenzi kapela za album obdržela plný počet bodů a tato
skutečnost je několikrát autorem ustanovena jako jediná možnost, jejíž popření není nijak
podložitelné ani žádoucí. Stvrzuje to závěrečnou řečnickou otázkou i sugestivní odpovědí na
ni, obsahující aluzi na definitivnost formule při uzavírání sňatku: „Ví někdo o něčem, kvůli
čemu by B. O. nemělo dostat absolutorium? Pokud ano, necht´ promluví hned, nebo ať mlčí
navždy!“
Další analogii se stylizacemi sloganu nese vyzdvižení technických kvalit alba, aktualizované
autorskou (florální) metaforou: „Suff. nikdy nehráli techničtěji, navzdory tomu se ve spleti
instrumentálních mangrovových kořenů nového materiálu posluchač neztrácí.“ „…jedná se o
nejčitelnější a nejmelodičtější písně, jaké kdy zplodili…“ Dlouholeté zásluhy kapely pak
vystihuje modifikovaný frazém tematizující uvedení oceněného do fiktivní „síně slávy“:
„…(album) uvádí toto monstrum(=kapelu) do pomyslné Thanatovy dvorany slávy.“
Ukázka těchto tendencí samozřejmě neznamená, že časopis postrádá jakékoliv odstínění v
referencích o albech a kapelách. Pouze jsem chtěl zdůraznit krajní formy, které na sebe
berou jednoznačně pozitivní hodnocení. Ty jsou pak do jisté míry zaměnitelné s výsledky
jednorozměrné tržní komunikační situace. I v rámci takto jednomyslně vyznívajících recenzí
však nalézáme stopy po subjektivně formované stylové aktivitě, která vzdaluje texty pouhým
propagačním prohlášením (viz např. metaforika vztahující se k instrumentaci na albu ve
výše uvedené ukázce). Ale i z hlediska uchopení tématu zaujímá v diskurzu magazínu kritický,
analytický a ambivalentní přístup důležité místo. Reklama nám zde pouze ve zkratce
představila názorný příklad automatizace jazykového výrazu i pohledu.
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TEXTY
Když se začteme…

Publicistický styl
Publicistický funkční styl zabírá v současné komunikaci důležitou pozici. Média určují podobu
veřejného diskurzu více než komunikáty odborného nebo administrativního stylu, které
operují víceméně v úzkém rámci specifických institucí. Estetická funkce formující umělecké
texty není sice vázána na konkrétní, vnitřní normy ustavené organizačními i komunikačními
požadavky (např. nutnost „čisté“ pojmovosti v případě odborné komunikace), vychází
v podstatě od přirozené potřeby sdílení myšlenkových (a citových) obsahů, přesto nejsou její
výsledky tak široce – a bezprostředně - disponibilní jako texty publikované v nejrůznějších
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médiích. Funkce, jež mají jejich podobu převážně určovat, jsou funkce persvazivní a
informativní: „Jako jeden z funkčních stylů současné češtiny představuje (publicistický styl)
zobecněné a nadřazené označení pro stylové ztvárnění všech žurnalistických textů …, které
vedle své funkce informativní (zpravovací, sdělné, komunikační) plní ještě funkci persvazivní,
působicí, ovlivňovací.“ (Čechová a kol. 2008, s.244-245). Persvazivní funkci – sledující
především cíl zaujmout recipienta - pomáhají naplňovat prostředky příznačné pro estetickou
funkci, zároveň potřeba přiblížit se širšímu okruhu adresátů si vynucuje používání prvků
spjatých s prostěsdělovacím stylem. Informativnost pak zase vyžaduje přesnost a pojmovou
jednoznačnost spojovanou s odborným stylem. Publicistický styl tedy vykazuje rozmanitost
v používaných výrazových prostředcích a sdílí mnoho rysů s ostatními funkčními styly.
Základní jazykově strukturní plán publicistického stylu můžeme nalézat v půdorysu
odborného vyjadřování, které působením postulátu věcnosti, jasnosti a přehlednosti
informace vytváří určité modelové výrazové konstrukce a tendence, které nejlépe vyhovují
postižení základních vztahů platných obecně v realitě. Patří sem kompaktní větná stavba,
hypotaktická souvětí, parataktické výpovědní celky s explicitně vyjádřenými vztahy mezi
jednotlivými částmi, syntaktická kondenzace, genitivní řetězce, snaha o koherenci textu
(široké a důsledné zapojení různých prostředků textové syntaxe), odstupňování významové
důležitosti výpovědí v rámci textu – parenteze apod., určitý stupeň stylové disimilace
(synonymní výrazy místo identických), přesné užívání kohezních prostředků, přehledná
koreference (mj. pomocí odpovídajících deiktických odkazů), textové orientátory, konstrukce
s nepůvodními předložkami, tendence k abstraktnímu výrazu v souhře s nutností zachovávat
konkrétnost pojmenování v klíčových částech sdělení, střídání různých stupňů generalizace i
specifikace, z toho vyplývající pohyb na sémantické ose hyperonymum-hyponymum, dále
jednoznačnost zajišťovaná terminologií, naproti tomu se někdy objevuje tzv. zneurčitění
propozice – tj. užívání obecných označení namísto uvedení konkrétní jednotlivosti v pozici
podmětu i přísudku (Čechová a kol. 2008, s. 257). Skutečnost veřejného, nikoli soukromého
určení komunikátů samozřejmě předpokládá (převážně) dodržování spisovné normy. Tyto
charakteristiky tedy vykazuje i publicistická komunikace tradičně nahlížená jako
„volnočasová“, „zábavová“. Prostěsdělovací styl poznamenává publicistické texty častým
výskytem lidové frazeologie – i když je samozřejmě otázka, nakolik je nějaký konkrétní
frazém skutečnou součástí běžného, spontánního, „živého“ dorozumívání v tom okamžiku, v
němž je užit v médiích coby ozvláštňující prostředek spíše na základě předpokladu pasivního
povědomí o jeho významu a slovníkového zařazení. Styčnou plochu s uměleckými texty pak
můžeme nalézat v tendenci upoutávat adresáta – různě rozvitou – obrazností, stylizací
slovníku zapojením nějakým způsobem příznakových výrazů, např. knižních výrazů, ale
naproti tomu třeba i vulgarismů (většinou se snahou o emocionální dopad na adresáta). Na
rovině zmíněné frazeologie autoři často využívají kulturních vrstev frazémů (literárních,
biblických, citátů apod.) a jejich stylově aktivních modifikací. Právě v této oblasti vykazují
někdy publicistické texty značnou kreativitu a variabilitu, mnohokrát třeba rozvíjejí
metaforické jádro frazému vlastním způsobem. (Čechová a kol. 2008, s. 256). Doklady toho
se vyskytují i v našem magazínu. Ovšem v případě obraznosti jde z hlediska podobnosti
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s uměleckou sférou pouze o blízkost základního principu tvorby přenesených pojmenování,
skutečně umělecké rysy zajišt´ují až autentické stopy tvořivého autorského subjektu, který se
může (alespoň částečně) v textech odhalit. Takové texty mohou také být součástí
publicistické stylové sféry.
Publicistický styl byl definován na základě existence stylové vrstvy, jejíž specifičnost byla
stanovena na bázi zkoumání určitého souhrnu publikovaných komunikátů a vztahů mezi nimi
a zobecnění získaných dat. Výsledkem je však poznání, že tento funkční styl se vyznačuje
dynamičností a proměnlivostí, že publicistické texty často odrážejí dobu svého vzniku,
mnohé výrazy a obraty přejímají z jiných oblastí společenského života a přeměňují jejich
význam - a někdy je takto přeměněné vracejí zpět (např. jazyk politiků se přizpůsobuje
různým souslovím a frazémům, jež nejdříve sami – třeba i jako termíny – vyslali do veřejné
sféry, pak byly novináři postaveny do nových souvislostí, a následně musí i politici počítat při
další komunikaci s veřejností s jejich novými významy). Bezpochyby přitom vznikla vrstva
výrazů a slovních spojení, jež můžeme označit jako publicismy. Patří sem i různá novinářská
klišé, frazémy úzce spjaté s mediální komunikací apod. Tyto prvky slovní zásoby odrážejí
dobu vzniku, kontext problému, k jehož zobrazení nebo řešení byly utvořeny, někdy se ale
stačily stát pevnou součástí obecně „novinářského“ vyjadřování. Jako příklad mohou
posloužit spojení jako „palčivá otázka, klíčový význam, zorný úhel, živná půda, úhelný
kámen“ atp. (Čechová a kol. 2008, s. 255-256). Dalším jevem publicistické stylové vrstvy je
např. specifický shodný atribut, který určuje význam ve zvláštním, sémanticky implicitním
spojení se substantivem. Tenkým průzorem svého doslovného významu odkazuje k události
nebo jevu, které má mít recipient už uloženy v povědomí, a pouze aktivací tohoto celkového
vědomostního kontextu může sdělení porozumět. Nejde jen o odkazy na minulé události
probírané v médiích (heparinový vrah), ale i o slovní spojení abstraktnějšího, univerzálnějšího
nebo „nadčasovějšího“ významu jako „průzkumový barometr(=jev, na němž ověřujeme zájem
o něco)“ nebo „daňová zátěž“ (Čechová a kol. 2008, s. 257, 258). Tento rys samozřejmě není
znakem jen oficiální, celospolečensky reflexivní (i formativní) žurnalistiky, na niž se primárně
soustředí pozornost lingvistického výzkumu, ale i žurnalistiky kulturně specializované. Dá se
říci, že nejde jen o všeobecnou cirkulaci hotových jazykových útvarů, ale i o aplikaci tohoto
principu vytváření lexikálních jednotek (i větších celků), jejichž význam leží ve znalosti
specifického mimojazykového kontextu. Tak jako u „globálních“ médií porozumění
zobrazovanému světu předpokládá určitou předběžnou, „smluvenou“ obecnou reflexi
společenského dění a reality i znalost jazykových forem, jež je mají zachycovat, tak i u těch
„partikulárních“ (nebo přímo „marginálních“) zobrazovaná témata pouze vstupují do předem
rozvrhnutých významových plánů, sdílených adresáty a nalézajících výraz ve specifických
jazykových prostředcích. Právě u našeho časopisu je správná kontextualizace sdělení v rámci
hudebního světa klíčová pro porozumění textu. Zároveň se ale podílí na stereotypnosti,
někdy až repetitivnosti ve výskytu určitých jazykových forem, která nakonec klade otázku,
zda podobná „jednotvárnost“ vládne i ve zprostředkovávané hudební realitě…

24

Dalším typickým rysem publicistického stylu jsou např. nepravé vedlejší věty. Jejich častý
výskyt (hlavně ve zpravodajství) odráží nutnost uvést na omezené ploše potřebné množství
podstatných informací a současně jakousi představu, že s těmito informacemi nemá být
zacházeno jako s pouhou sumou – dochází tedy k tomu, že je jim užitím hypotaktického
syntaktického spojení jaksi uměle „vdechnut život“, je vytvořeno zdání určitých
„organických“ – nebo řekněme logických – vztahů mezi nimi, bez ohledu na skutečnou
povahu jejich vztahu v realitě. Místo časové následnosti se tak na stránkách novin setkáme
s vlastností objektu nebo osoby (ve vztažné vedlejší větě) apod.: „…v diskusi vystoupil XY,
který zdůraznil…“ (Čechová a kol. 2008, s. 260). Ač nejsou nijak zvlášť časté, můžeme na tyto
případy narazit i ve Sparku, příznačně třeba ve zpravodajské rubrice Actual: „…nebylo obtížné
pro něj získat hvězdná jména… Prvním je… Steve Trucker, jehož doplňuje dnes již bývalý
kytarista…“ (10/2010, s. 10) Aktuální stav společnosti se v publicistice promítá v množství
přejatých slov, internacionalismů a anglicismů, častá jsou i různá hybridní kompozita
(europoslanec), slangismy a profesionalismy např. z počítačové oblasti apod. (Čechová a kol.
2008, s. 262). V případě magazínu jsou těžištěm této slovní zásoby vzhledem k jeho tematice
různé anglicismy a prvky slangu (ani ne tak současného obecného slangu mládeže jako
specifického slangu „fanouškovského“) významově definované zájmem o - vyhraněnou i
obecně současnou - hudbu a zkušenostmi s její konzumací, případně i tvorbou.3
Jak již bylo zmíněno, publicistický styl je ve svých projevech bohatě vnitřně diferencován.
Základní rozdělení spočívá, obecně řečeno, v hloubce rozboru podávaných informací, jejichž
věcnost může být představena pouze ve své jasné, simplifikované a „nerozložitelné“
fakticitě, nebo může být podrobena průzkumnému rozkladu na nejrůznější své aspekty,
včetně postojů zaujímaných k nim autorem. To se přirozeně odráží ve formě jazykového
ztvárnění. E. Minářová rozděluje takto žurnalistiku na tři oblasti: zpravodajský styl,
publicistický styl v užším smyslu neboli styl analytický a publicistický styl beletristický.
(Čechová a kol. 2008, s. 262) Každá oblast zahrnuje různé útvary. Zpravodajský styl se
konkretizuje např. v útvarech jako zpráva, krátká zpráva (noticka), rozšířená zpráva,
komuniké, publicistický referát, ale i (nebeletrizovaná) reportáž, u analytického stylu je to
komentář, glosa, recenze, interview, polemika, beletristický styl má např. medailon, fejeton,
beletrizovanou reportáž.
Zatímco zpravodajské útvary formuje pouze funkce informativní, u analytických je to i funkce
persvazivní (přesvědčovací, ovlivňovací), která jim dodává další, nejen úzce věcné významové
rozměry, beletristika pak zdůrazňuje (vedle jistého působení již zmíněných) funkci
estetickou. Největší modelovost vyjádření vykazuje zpravodajství. Odpovídá to potřebě
ustáleného schématu výstavby textu, které by bylo možné bez zásadních obměn naplnit
měnícími se fakty (to je případ třeba krátkých zpráv). Používá víceméně stabilizovaný slovník,
bez příznakových výrazů, lexikálně je tedy nejvíce zakotveno v neutrální stylové sféře, i když
samozřejmě musí operovat s publicismy, anglicismy, ale i různými módními slovy, může
3

Pojem konzumace zde nemusí prezentovat pouze pasivní příjem „hudebních počitků“, ale také
vnitřně kreativní, receptivně-rekonstrukční proces estetického vnímání.
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využít různé prostředky na stylové ose hovorovost-knižnost (základní stupeň stylové
disimilace se zde tedy uplatní). Kvůli požadavku získání pozornosti adresáta a působení na
něj dochází k rozvoji obraznosti vyjadřování (i poněkud vyšší možnosti uplatnit expresivitu)
až v případě analytické publicistiky, ovšem použité stylově aktivizující jazykové prostředky
současně rychle podléhají automatizaci, a tak je v analytických článcích zastoupeno mnoho
konvencionalizovaných frazémů, tropů a figur. Vyskytují se zde novinářská klišé nejen na
úrovni lexikálních jednotek, ale třeba i celých rozvitých metafor. Do textů se může promítat
autorský subjektivní faktor, někdy i proti požadované objektivitě. To má své persvazivní
důsledky ve společensko-politickém tisku, s minimálním dopadem na formování veřejného
mínění i nálad společnosti, ale s o to větší razancí se tyto snahy o (nejen) emocionální vliv na
adresáty prosazují v kulturně specializovaných médiích – v našem magazínu bezpochyby.
Specificky se rozvíjejí prostředky pro navázání kontaktu se čtenářem – řečnické otázky, přací
věty, inkluzivní plurál 1. os. (=my – autor se tak ve výpovědi zahrnuje do stejné skupiny jako
adresát), výzvy v imperativu 1. os. plurálu (položme si otázku), zřídka i 2. os. plurálu,
předkládání názorů v 1. os. sing. slovesy jako domnívám se, myslím atp. Postupy jako
argumentace, apel na myšlenkové úsilí nebo citovou účast adresáta se odehrávají
v jazykových podmínkách útvarů právě tohoto okruhu publicistického stylu.
Estetické působení a individualita autorského subjektu formují beletristickou oblast
publicistiky, kterou můžeme považovat do určité míry za vývojové pokračování a stvrzení
aktualizačních tendencí založených v oblasti analytické. Svým charakterem směřuje tato
žurnalistika až k literární sféře (o tom svědčí mnoho děl literárního odkazu spadajících
zároveň do publicistických žánrových kategorií – E. E. Kisch, K. Čapek apod.). Tomu
odpovídají skutečně stylově aktivní obraznost, vyvážená, funkční a vzhledem k vlastním
intencím zobrazení citlivě volená emocionalita i expresivita vyjádření, autorsky svébytný
humor, různé literární reminiscence a aluze často překračující rámec všeobecných
vědomostí. Apel na adresáta je leckdy spíše skrytý, vzniká až jako konečné zachycení smyslu
při celkové recepci textu-díl(k)a. (Čechová a kol. 2008, s. 262-270)
Jak už bylo naznačeno v kapitole o rubrikách magazínu, všechny tři základní kategorie
publicistického funkčního stylu jsou na stránkách Sparku (a samozřejmě i Spiku) v nějaké
formě konkretizovány.

Základní stylová charakteristika časopisu a její interpretace
Jak již bylo zmíněno, magazín Spark se profiluje především jako médium operující v kulturní
sféře. Dalo by se tedy říci, že z tohoto hlediska se snaží fungovat do jisté míry nejen jako
zprostředkovatel a podporovatel jistého výseku současné (pop)kultury (společenskovědně,
pojmově detekovaného toliko jako jedna z forem toho, co je zvykem označovat termínem
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„subkultury“), ale také jako obhájce jeho „kulturní legitimnosti“ i v širším kontextu
konvencionalizovaných (a institucionalizovaných) kritérií obecné kulturnosti – a přijatelnosti.
Sám fakt, že se časopis objevuje pravidelně v trafikách jakožto neseparované, dostupné
médium deklarující už svým podtitulkem (=Rockový magazín) zaměření na (v podstatě
konvenční) estetickou oblast, ho vsazuje do povrchově optické mozaiky tvářnosti
současného (post)moderního, informačního věku, kterou má každý denně na očích. Takovým
vřazením se do „trafikového“ mainstreamu se vyděluje z „tiskového“ undergroundu (kam
mimo jiné náleží také jiné časopisy – např. Pařát – a různé internetové webziny o metalové
hudbě) i z akademické časopisecké komunikace (odborné tiskoviny také obvykle na trafice
neseženeme). Tímto tedy magazín směřuje k určité obecné přijatelnosti, s trochou esejistické
nadsazenosti řekněme „normalitě“. Jak se to projevuje v jazykové stránce?
Z hlediska komunikačních norem Spark víceméně lpí na určitém rámci spisovnosti, který
překračuje jen v intencích – jistým způsobem – reflektované příznakovosti či expresivnosti.
Otázky i odpovědi v rozhovorech, perexy uvádějící zpovídané umělce a jejich práci, texty
recenzí, reportáží, portréty osobností, více či méně analytické články, představování alb a
kapel, krátké i delší zprávy v rubrice Actual, otázky kladené v rubrikách Ušní průplach a Deep
Look Inside (viz výše) a z velké části i odpovědi na ně převážně zachovávají spisovnou
morfologii, slovotvorbu, spisovné a explicitní kohezní prostředky i syntaktickou stavbu, také
lexikální prvky pocházejí povětšinou ze spisovné slovní zásoby (funguje regulace výskytu
prostředků obecněčeských i slangových, zcela jsou vyloučeny místní dialekty apod.).
Sporadická vybočení z interpunkčních pravidel, někdy i syntaktických vazeb („Není tolik lidí,
kteří by dokázali pochopit a přizpůsobit se mému životu – 1/2010, s. 31), jsou nezáměrné
chyby, ne vědomá ignorace interpunkce a syntaktické stavby v úmyslu působit spontánně,
iluzí mluveného projevu. Morfologie zachovává kodifikovaná paradigmata skloňování a
časování, ortografické tvary příčestí, spisovné hláskové skupiny v kořenných morfémech (být,
nikoliv bejt apod.) i prefixech (vý-, ne vej-), nekrácení samohlásek (vím, ne vim), nepoužívání
protetického v-, taktéž spisovné tvary shodných přívlastků, odpovídající (pokud nedojde
k chybě, samozřejmě) tvary ve shodě podmětu s přísudkem apod.
Spisovnou normu naplňují samozřejmě také tendence vytvářet komplexnější, syntakticky a
gramaticky pravidelnou textovou výstavbu, které se mohou plně rozvinout až v případech
potřeby rozsáhlejší kompozice tematických složek (různé delší články, úvahy, analytické
recenze). Ale prostředky regulované a explicitní textové syntaxe se uplatňují i v tematicky
jednorozměrných útvarech (různé zprávy, stručné rozhovory apod.). Drobným vzorkem pro
ilustraci užívání spisovné morfologie, hypotaktických souvětí, deixe při vytváření koheze
jednotlivých výpovědních celků (tím názvem, odkazuju tím), formálního vyjadřování
sémantiky vztahů mezi paratakticky spojenými výpověd´mi (junktory v tomto směru, a proto)
i signalizace odstupňování významové závažnosti při zapojení parenteze může být následující
úryvek otázky a odpovědi z rozhovoru v č. 7/2010 na s. 38: „Název vaší nové desky je velice
úderný. Skrývá se za ním něco, co toužíte obzvláště zdůraznit? – Tím názvem odkazuji
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k panickému strachu a k tomu, jak nás dokáže mozek někdy ošálit a dovést ke scestným
závěrům. Prožijete-li někdy panický záchvat – jakože já jsem ho prožil – je jedinou možností,
jak ho překonat, otevřít se a přijmout danou skutečnost. Tato deska pro mě byla možností,
jak sdílet tyto pocity, v tomto směru ji lze chápat jako koncepční, a proto jsem se ji rozhodl
nazvat The Panic Broadcast. Odkazuju tím ke skutečnému přenosu myšlenek, k otevření se.“
Patrné je zde kolísání mezi dříve hovorovou, dnes spíše neutrální a dříve neutrální, dnes
spíše knižní variantou koncovky 1. os. sing. sloves typu kupovat v případě dubletních tvarů
odkazuju a odkazuji.
Např. v recenzích se pak reliéfizace textu a různé vsuvky vyskytují celkem často. Příklad na
reliéfizaci textu uzávorkovaným výpovědním celkem můžeme najít třeba v recenzi z č.
7/2006 na s. 54: „Své místo zde mají i mírné hudební experimenty v mezích zákona (není to
tudíž takové „ufo“ jako třeba druhdy vynikající mostečtí Contrastic, nicméně bych se nedivil,
kdyby si příznivci této kapely … našli něco zajímavého i u Exhale).“ Další příklady na
významová odstupňování textu najdeme v témže čísle na s. 55 v podobě vsuvky: „Členové
Deff Leppard v letech sedmdesátých – která formovala jejich hudební myšlení – poslouchali
kapely od rocku až po pop…“ Narazit můžeme i na komentující závislou větu – v závorce – na
s. 54: „Pánové tedy nezapomínají ani na seriózní pedagogickou a osvětovou činnost (čehož si
velmi cením) a můžeme se tak seznámit…“ Z těchto vět je taktéž zřejmé dodržování spisovné
morfologie. Tyto příklady jsem uvedl především jako doklad toho, že autoři článků disponují
schopností nějakým způsobem významově organizovat text, rozložit váhu významu
jednotlivých výpovědí některými prostředky textové syntaxe (i když v uvedených příkladech
jde samozřejmě o jejich základní, ne tak bohatě strukturovanou podobu jako třeba
v některých uměleckých nebo odborných textech). Tyto textotvorné postupy se mohou
odehrávat jen v podmínkách oficiálních, psaných projevů, kde působí jednak požadavek
přehlednosti, uspořádanosti a explicitnosti výrazu, jednak časový předpoklad uváženého
výběru a integrace zvolených jazykových prostředků. To tedy implikuje spisovnost jako
jedinou přípustnou jazykovou matrici pro realizaci sdělení.
Spisovnost tedy vytváří i potvrzuje oficiálnost komunikace, a tím signalizuje otevřenost vůči
jakémukoli potenciálnímu vnímateli, jenž je srozuměn – nebo snad lépe řečeno sžit – se
stávajícími mediálně komunikačními normami, a ochotu přizpůsobit se normám platným pro
volný pohyb v prostorách informační sféry, ale i v možnostech mediálního trhu. Normu
spisovnosti dodržuje jak bulvár, tak odborný akademický tisk.
Současně tato snaha být nějak pevněji ukotven ve verbálním veřejném prostoru vyjadřuje
(třebas bez explicitního výrazu) přesvědčení o potřebě rozsáhlejšího a hlubšího diskurzu
významově-tematicky kódovaného příslušnými hudebně-estetickými entitami, který by byl
uznán jako plnohodnotný v přeplněné sféře mnohých jiných diskurzů. Takovýto diskurz má
tedy být vystaven percepci a hodnocení ze stanovisek i dle kritérií ostatních, „vnějších“ či
„okolních“, hodnotově již upevněných diskurzů. Jedná se tedy o určité jazykové, znakové
potvrzení těchto entit a prokázání skutečnosti, že nejde pouze o „němé“ vakuum vibrujících
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emocí. Motivaci k tomu snad můžeme spatřit v nedávné minulosti, kdy tato tematika nebyla
veřejně nijak výrazně (z hlediska např. hlubší diskuse) podporována a hlavně respektována,
řekněme prostě „intelektuálně emancipována“. Nezapomínejme, že dříve – a do jisté, i když
malé míry zřejmě i dnes - byla zkrátka tato hudební oblast v očích mnohých kulturních
pozorovatelen pouze „plochou“ pro rozestavění sonických atrakcí a spontánní těkání mezi
nimi, které může mít svůj odraz jen ve familiární, emocionálně „přebarvené“ podobě
komunikace. 4 „Vesnické“ diskotéky raných devadesátých let také nevytvořily svébytný,
reflektující diskurz…
Je však zřejmé, že tyto tendence usilující o vyhovující mediální profil – atˇ ve smyslu vplynutí
do všudypřítomného diskurzního proudu nebo snah o kulturní pozvednutí vlastní tematiky –
musí nalézat svůj protilehlý horizont právě v potřebě sdílet hudební – a jiné s nimi souvisící –
obsahy bezprostředně a hlavně otevřeně vůči těm čtenářům, kteří chtějí vidět v časopise
odraz svého vlastního komunikačního prostředí, kde má své místo především spontánní,
mluvený, familiérní výraz i ve vztahu (nebo právě v něm) k hudebním prožitkům.
Samozřejmě nesmíme zapomínat na stylizaci rockového – metalového – magazínu, který se
přece, vlastně konvenčně, musí vymezit vůči oficiálnímu, příliš formálnímu a také
intelektuálně zbytečně zatíženému diskurzu, tradičně spojovanému jednak se sociálními
rolemi těch „vládnoucích“, tedy nároky a selekcemi společenského systému vybraných a
zvýhodněných, a tudíž neznalých „světa těch dole“, kteří mají autentický důvod ke
„skutečnému vzteku“ i „nepokryteckému citově-pudovému vybití“, jednak s emocionálními –
či psychologickými – rolemi těch „příliš reflektujících, a tudíž vlastně málo nadšených“.
Samozřejmě zde vzniká mnoho podivných schizofrenních rozštěpů, protože mezi čtenáři je
dozajista mnoho sociálně zajištěných, ale ne „příliš reflektujících“ (jistěže naproti tomu také
dost „zajištěných a reflektujících“), a dost „příliš reflektujících“ (ale „nezajištěných“, někdy,
pochopitelně), kteří chtějí vidět v časopise odraz svého, poněkud komplikovaného vnímání
světa. Jak patrno z předešlého výkladu, alespoň z pohledu formálních komunikačních norem
magazín vychází vesměs vstříc „těm příliš reflektujícím“. Z hlediska vlastního tematického
obsahu (hloubky pohledu, řekněme) je pak situace složitější, jak také naznačeno výše…
Původní, „rebelantsky (mírně) hrubiánské“ východisko se tedy stává spíše určitou dekorativní
proprietou, již je třeba sporadicky připomenout. Bezpochyby však nespisovná stylizace
navazuje bezprostřední kontakt se čtenářem a někdy slouží stylovému ozvláštnění
stereotypního publicistického jazyka.

4

Při používání pojmů „oficiální“ versus „familiární“ vycházím ze základní opozice dvou objektivních
stylotvorných faktorů a jim odpovídající opozice dvou objektivních stylů – oficiálního a familiárního –
uváděné M. Jelínkem v Příruční mluvnici češtiny v oddíle Stylistika. (Grepl a kol. 2001, s. 705, s. 712715)
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Slangismy a nespisovné prostředky

Na lexikální rovině se to nejvýrazněji projevuje občasným užitím výrazů, které si (víceméně)
podržují statut obecně slangového, tudíž nespisovného výrazu. Tyto výrazy můžeme označit
jako prostředky neoficiální, familiérní konverzace velké části současné mládeže. Ovšem
nesmíme zapomínat, že dané výrazy rychle zastarávají, přecházejí do všeobecného,
mezigeneračního neformálního vyjadřování do té míry, až mohou nabýt platnosti výrazu
bezmála hovorového (např. se řídce mohou ocitnout v oficiálním tisku, může je užít politik
apod.) Takové je to, myslím, např. u výrazu pařit – obecně rozšířený lexikální prostředek
„stylově nižší“ vrstvy komunikace, který vyjadřuje mnoho významů, jako např. bavit se
popíjením alkoholu ve společnosti, hrát počítačové hry, ale i zcela uvolněně, „netanečně“,
ale přesto prudce pohybově prožívat poslech hudby. Taktéž sami hudebníci při živé produkci
mohou být tímto slovem predikačně charakterizováni. V obou posledně jmenovaných
významech nalezneme tento „slangismus“ např. v recenzi č. 2/2007 na s. 53: „Nasazení
maximální. Stačí rozpustit řepu a pařit, točit, pařit, točit.“ Do kontextu zde zapadá i
nespisovné, možná už hovorové označení velmi dlouhých vlasů – řepa. V poněkud nezvyklé
podobě dějového substantiva se výraz vyskytl také např. ve Spiku v reportáži z koncertu:
„Nepřetržité skákání, paření hlava nehlava…“ (12/2008, s. 83) V jiné recenzi zase můžeme
zaznamenat taktéž vícevýznamový „mládežnický (?) slangismus“ být namakaný, v pozitivně
hodnotícím smyslu mít velký výkon, sílu, také vládnout mnoha dovednostmi. Zde je
aplikován na uznání muzikantské virtuozity: „Gorod jsou hráčsky neskutečně namakaní, což
se týká jak kytar, tak bicích…“ (7/2009, s. 45) Významově podobné je adjektivum našlapaný,
zde užito spíše ve smyslu ocenění zvukové (i instrumentální) intenzity: „…předvádí poctivé a
našlapané řemeslo…“ (12/2008, s. 57) Na konci této recenze se cestou konkretizace, doslova
„materializace“ metaforické a obecné sémantiky slangového výrazu zvláštně zdvojuje
význam užitého slova hukot. V rámci slangu mládeže může totiž jít o nespecifikované
pojmenování něčeho silně působícího, dramatického, nepřehlédnutelného, intenzivního i
vzrušujícího, v doslovném významu se pak jedná o souvislý, vytrvalý hluk. Autor recenze
v tomto jednom výrazu sumarizuje hodnocení bezpochyby velice hlasité, zvukově zcela
nekompromisní nahrávky, a tak se doslovný význam na této miniaturní ploše přímo sráží s
tím slangovým, přeneseným… „Tudíž očekávejte… mydlící kytary i pelášící bubny. Hukot.“
Taktéž (snad) obecně slangový výraz pro něco neobvyklého, excitujícího a nespoutaného je
zapojen do hodnocení DVD zobrazujícího přenosy z koncertů hardcorové kapely ve velmi
malém klubu: „Klasický NYHC mazec, bez zábran…“ (5/2006, s. 58) Platnost expresivního
hodnocení vypjaté situace či ojedinělého zážitku má také slangový výraz psycho. Současná
mládež (i když uživatelská skupina se možná už rozšířila alespoň o generaci) ho často užívá
k referenci o drogových prožitcích nebo obecně o různých změněných stavech vědomí leckdy v negativním smyslu nežádoucích účinků. V tomto smyslu je tento slangismus užíván
autory některých recenzí, v nichž se nějak tematizuje jistá „negativní pozitivita“, očistná,
pateticky řečeno (snad) katarzní dimenze extrémní hudby, a to ve směru podstoupení
skutečných psychických, emocionálních manipulací, ne jen v izolované rovině vybití pudové
agresivity. Takto je uvedeno v jedné recenzi projektu chladné, komplikované a nátlakové
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hudby: „…metalové psycho na hranici uvěřitelnosti a poslouchatelnosti…“ „Axis of Perdition,
kteří se také blýskli pořádným psychem na desce…“ (7/2006, s. 55) Nutno doplnit, že
neshodný atribut psycho se v této oblasti užívá také přímo ve smyslu hudebního termínu,
blíže určujícího směřování obecnějšího stylu, v němž kapela či projekt převážně působí
(psycho postblackmetal apod.). Takto jednovýznamově, terminologicky je použit v stylovém
zařazení pod nadpisem recenze (to je pevnou součástí záhlaví každé recenze, objevuje se na
barevně odlišeném podkladovém proužku), v textu (zde jako gramaticky ne-závislé
substantivum) má spíše charakter bezprostředního a významově „těkavějšího“ popisu dojmu
z nahrávky.
Podobné „psychologicko-psychiatrické“ významové zázemí má i výraz schíza, taktéž prvek
současné mluvy mládeže. Diskurz časopisu ho asimiloval do své hudebně reflexivní
obraznosti jako prostředek označení těch momentů v hudbě, jež silně působí především svou
zdánlivou nesourodostí, rozštěpeností, prudkým roztržením stylových vazeb a taktéž jistou
dezorientací posluchačovy psychiky. Toto je popis důsledků zpěvaččina širokého výrazového
rejstříku: „Od drzého fracka přes mondénní šansoniérku, uhlazenou popíkářku, elegantně
nedbalou alternativku nebo trochu neučesanou rockerku až po zvíře utržené ze řetězu, cokoli
chcete. Dokonalá schíza.“ (4/2008, s. 58)
Jak bylo uvedeno v kapitole o publicistickém stylu, novináři často vsazují do textu frazémy se
stylovou charakteristikou „lidovosti“, tedy polohy oscilující mezi obecněčeskou
(nespisovnou) slovní zásobou a hovorovou podobou spisovné češtiny. Autoři magazínu
nejsou žádnou výjimkou. Za všechny můžeme tento výskyt doložit např. recenzí, kde se
v jinak spisovném kontextu vyskytují v jednom (podřadném) souvětí dva takové frazémy.
První snad můžeme považovat za spíše hovorový, druhý spíše za obecněčeský (výraz smrdět
ve významu být podezřelý se vyskytuje v oficiálních jazykových projevech minimálně, je kvůli
tematizaci bezprostředního, odpudivého smyslového vjemu dost expresivní): „Naštěstí má
Ihsahn vše pod kontrolou a dává si zatraceně majzla, aby to nesmrdělo plagiátorstvím.“
(5/2006, s. 46) O několik let později užil stejný autor podobně expresivního frazému, ovšem
tentokrát se grafickými prostředky (uvozovkami) od něj jako by distancoval – nebo si máme
tyto signály metajazykového uvědomění autora (Současná stylistika, Praha 2008, s. 261)
vyložit tak, že chtěl zdůraznit pozoruhodnost tohoto humorně znějícího idiomu? „Je dnes už
jen málo kapel zrozených po přelomu tisíciletí, jež by stárnoucímu morousovi, jako jsem já,
natolik „štrejchli o pumpu“, aby si hned pořídil jejich placku.“ (7/2010, s. 46) Hrubá
gramatická chyba jako by zde ještě více vydělovala zvláštní frazém z kontextu, chtělo by se
říci… Slang hudebních fanoušků je zde zastoupen výrazem placka, označujícím albovou
nahrávku. Dalším příkladem užití expresivního frazému obsahujícího nespisovný (možná už
spíše hovorový) výraz (kebule) je věta z úvodníku rubriky Labyrint. Uvolněnost těchto
úvodníků podtrhuje i slangismus (zřejmě ještě stále) náležející do „spontánního“ lexika
současné mládeže a vyjadřující velké množství i velkou intenzitu něčeho (jako zde): „Mega
šílená mixtura grind core, hardcore a metalu vám doslova odstřelí kebuli.“ (4/2008, s. 78)
Příkladem frazému se slangovým odstínem (a to kvůli původu ve specifické a vskutku
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společensky „okrajové“ mluvě uživatelů tvrdých drog) aplikovaného na sdělení o potřebě
hudebních podnětů – kdy je tedy hudba identifikací s drogou „povznesena“ do kategorie
existenční nezbytnosti – můžeme shledat tento úsek jedné recenze: „….je tím pravým
cloumákem, který jsem po delší odmlce ke svým heavymetalovým kořenům potřeboval
šlehnout do žíly!“ (7/2006, s. 45) Hovorový výraz pak působí uprostřed věty (a ze sumárního
hlediska i celého textu) viditelně generované ve spisovném kódu jako výsledek jakési atrakce
použitého frazému.

Vulgarismy a jejich místo v diskurzu časopisu

Případem radikálního vybočení ze spisovného rámce, které na sebe vždy upoutá pozornost
vnímatele, je užití vulgarismu. V diskurzu časopisu proto zaujímají tyto jednoznačně
expresivní výrazy docela specifické postavení. Jejich výskyt je v zásadě motivován dvěma
přístupy. Jeden je výrazem vůle k autorskému vyjádření, přesněji řečeno k autorem řízenému
„poznamenání“ textu. Je tím potvrzena autentičnost stylu, jehož intence „mají spočívat“ i
v nabourávání vzorců oficiální komunikace, jejíž striktní dodržování není pocit´ováno jako
inherentní „tradičním“ východiskům tvrděrockového časopisu. V kontextu jinak zachovávané
spisovné normy ale vulgarismy mohou působit poněkud směšně cizorodě, spisovné okolí pak
autora jakoby usvědčuje z jisté stylové neohrabanosti, expresivita nevystupuje v tak ostrých
konturách, jak bylo zamýšleno… Patří sem i užití různých frazémů, kde vulgarismus tvoří
výrazovou dominantu. Druhým případem je snaha zachovat autentické odpovědi
v rozhovorech a vůbec citace (ve formě přímé řeči ve článcích) různých promluv. Stává se
tedy, že vulgární výrazy užité spontánně v nějakém rozhovoru anglicky mluvícím hudebníkem
pak v překladu na stránkách časopisu vyzní naplno, zatímco zbývající projev je převeden ve
spisovném kódu.
Příklad frazému s těžištěm ležícím ve vulgarismu, který měl zvýraznit celkovou expresivitu
„silově“ ražené stylizace recenze, najdeme opět v č. 7/2006 na s. 45: „Zaplaťsatan! Už bylo
načase, aby se z pekelných hlubin zase jednou ozval pořádný běs, který všem nakope prdel!“
Vzhledem k specifickému, stylovou aktualizací motivovanému rozvržení lexikálních,
syntaktických i kompozičních prostředků v rámci celé recenze i vzhledem k poněkud
výraznější zvukové a rytmické organizaci formálně-stavebních prvků vulgárního frazému,
kterou můžeme označit jako esteticky svébytnou, vyznívá užití této expresivity v tomto textu
funkčně, opodstatněně. Slouží určitému humoru, který je nápadný po bližším seznámení se
s textem a také s jeho tématem. Recenzované album se v očích autora svou jednostrannou
zuřivostí, rychlostí hry i celkovým pojetím hudební extremity vymyká běžným měřítkům, což
má nalézt svůj ekvivalent i v jazykovém ztvárnění hodnocení. Jednorozměrná radikálnost
vnucuje zároveň i představu čehosi zcela odtrženého od „tohoto“ světa, snad jakéhosi
podivínství, které překračuje konvence vlastně ne jen (žánrově) extrémně vystupňovanou
intenzitou – v tom okamžiku vznikne i „podezření“ z humoru, který při tvorbě alba snad také
mohl být jistou složkou tvůrčí intence. To reflektuje i recenze: „…Ďábelské logo se
zapavučinovaným pentagramem a stroze odfláknuté názvy jednotlivých paleb … brutální
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syrovost a zlomyslnou devastabilitu Mord (cítím i špetku jedovatého humoru) ještě
umocňují.“ Tematizovaný fakt, že místo tradičních „lyrických“ názvů skladeb vidíme jen
označení Opus I-IX, vytváří alespoň určitou aluzi na humorné, ironické pojetí, jehož obecné
kulturní vzory leží v širších uměleckých a společenských souvislostech.5 „Zlomyslný“ - a
možná ani není důvod se bát hravějšího označení „škodolibý“ - humor tedy nalézá svou
rozvinutější paralelu v recenzi, a vulgarismus tyto intence jen doplňuje. Prvním signálem
„zlotřilé“ jazykové komiky je iniciální, „pervertující“ substituce druhé části složeniny
s interjektivním významem zaplat´pánbůh – zde tedy již citované „Zaplat´satan!“. Celá
recenze je vlastně (kompozičně) vystavěná na střídání apokalyptické, démonologické,
„kosmicky“ rozběsněné obraznosti uzavřené do patetizujícího, kultivovaného jazyka
s knižními prvky a poměrně rozvitou syntaxí a „zesvětšt´ující“, svým způsobem odlehčující
(jazykové) grotesknosti. Z tohoto základního sémantického nárysu pak vyplývá i těsné
sousedství slovních spojení, jimiž nalehla bolestná zkušenost lidského utrpení a strachu na
reliéfy kulturně-jazykových plastických map, a v podstatě žertovného frazému
prezentujícího, byt´ pouze v tomto poněkud doslovně chápaném, ale přesto
nepřehlédnutelném kontrastu, nefatální formu lidského ohrožení: „běs pekelných hlubin“ x
„nakopat prdel“. Dále v textu pak najdeme expresivní spojení „řemdih do ksichtu“, kde vedle
sebe koexistují („mírný“) vulgarismus a historismus – ten jako by signalizoval, že nebezpečí je
vskutku artificiální povahy, neboť bizarní středověká zbraň nepatří mezi věci, kterými by se
současný člověk cítil ve svém každodenním životě ohrožen.6 Takto vypadá frenetismem
nahrávky inspirovaná pasáž sugerující představy všeobecného zmaru s démonologickým
motivem: „…přihnal se zčistajasna jako tajfun, jako tlaková vlna, jako vražedný dech válečné
apokalypsy! Přehnal se nad městem pochyb a srovnal ho se zemí! Proměnil ho v planinu
trosek! A uprostřed těch ruin sedí můj drahý Drachmonius a spokojeně si protahuje křídla a
5

Bývá totiž znakem různých avantgardních, nonkonformních uměleckých provokací jistý ostentativní
minimalismus, který svým totálním oproštěním se od jakýchkoliv formálních (či dokonce
dekorativních!) náležitostí – obvykle podmiňujících obecnější přijatelnost i věrohodnost - vysílá jasný
signál o nesmyslnosti, balastu veškerého dosavadního přístupu. Můžeme si na tomto místě představit
např. dadaistické ready made či performace, ale též třeba primitivismus postaviček ve své době
skandálního animovaného seriálu South Park (máme-li užít i příkladu z popkultury). Je nepochybné, že
tvůrci zmiňovaného alba nikterak tyto konkrétní kulturní souvislosti nezapojily do své produkce ani do
svých představ o účincích na posluchače, jelikož jde o žánrově zcela uzavřenou hudební vizi. Pouze
chci těmito příklady ilustrovat domněnku, že existují jistá - obecně kulturně sdílená – tušení určitých
interpretačních principů, jež jsou součástí estetického potenciálu díla a jimž tvůrce i vnímatel (třebas
implicitně) vycházejí vstříc. Zde je to tedy případ okázalé ignorace jakožto znamení ironického,
přehlíživého výsměchu jistým konvencím. Celková arogance inherentní hudebnímu dílu tím získává
ostřejší, a současně jakoby směšnější obrysy. Navíc, skladby v současné (pop)hudbě vůbec mívají často
nějaký explicitnější název, označení opus asociuje klasickou hudbu, jejímuž harmonickému a
konstruovanému světu jsou destrukce a chaotičnost – ovšemže vlastními prostředky konstruované,
jak jinak - recenzované hudby „jedovatě“ vtipnou antitezí. Ještě podotkněme, že výše uvedené
neznamená, že metalová estetika vůbec nikdy nepracuje např. s dadaisticky laděnou reflexí absurdity
světa. Je to ale případ avantgardních a extravagantních projektů.
6
Např. „trhavina v metru“ by zněla zlověstněji. Tím není řečeno, že se právě takovéto spojení nemůže
vyskytnout, zde ale šlo o evokaci „historizující militantní hrůzy“, kterou má popisovaná hudba
oživovat.
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mrská špičatým ocasem!“ Knižní zabarvení jistě mají obrazivá spojení, nabývající rázu
„poetizujícího“ frazému, jako „vražedný dech apokalypsy“ a „planina trosek“. O něco dále se
pak jazyková běsnivost komicky přelije do realisticky „nervácké“ hrozby imaginárnímu
hyperkorektnímu korektorovi: „…z alba Transilvanian Hunger (jestli mi tady zase někdo
opraví i na y, tak ho vážně zabiju!!!).“ Takto (meta)jazykově utvářená komika dodává textu
plnému úporné evokace beznadějné „globální“ zuřivosti jiný rozměr… Parodickou motivaci
(snad) lze nalézt také v závěrečném doporučení „zneužívajícím“ známý model reklamní výzvy
k bezstarostné konzumaci nabízeného požitku. Roli zde hraje expresivní frazém s hovorovým
výrazem: „Nechte si ustřelit palici nablýskanou houfnicí tohoto skvělého projektu!“ Jakožto
obecně publicistický lexikální rys se v této recenzi (poněkud neorganicky) objeví anglicismus,
jehož stylová cizorodost v rámci textu je navíc zdůrazněna uvozovkami: „…kvalitní a
přínosnou „new blood“ do poněkud skomírajícího žilního systému…“
Oproti probírané recenzi vyznívá užití formálně i významově trochu jiného vulgárního
frazému v kratičké recenzi v č. 4/2008 na s. 43 poněkud nadbytečně: „Zapomeňte na velkou
čtyřku Metallica, Megadeth, Slayer a Anthrax, v současnosti jí dávají na prdel jiné legendy…“
Rozpačitě působí vulgární anglicismus (označující zpravidla nevalnou kvalitu), od něhož se
autor jakoby distancuje uzavřením do uvozovek. Nebyl-li si jist jeho vhodností, snad měl
zapojit jiný výraz, je jich dost, pokud měl pocit, že vulgarismus-anglicismus prezentuje
uvolněnost a modernost, měl ho nechat zaznít naplno, bez zbytečného grafického „lešení“ –
může si říkat čtenář, pokud by tedy byl motivován přemýšlet nad takto „formálně“
jazykovými aspekty textů Sparku, pochopitelně. „…považovali ji (=nahrávku) za takový „shit“,
že se jim to nechtělo lisovat?“ (7/2006, s. 54) Nádech slovní komiky dozajista nepostrádá
hyperbolické spojení vyjadřující požadovanou zvukovou a instrumentálně-vokalickou
„silovost“ hudby i jaksi „negativně stvrzující“ či „pozitivně negující“ rozšířené názorové klišé,
že poslech hardcorové hudby bývá inspirován především potřebou dokazovat si vlastní
„nezměkčilou“ mužnost: „Žádné melodické vokály, žádné zpívánky o ženách a zhrzených
láskách, žádné emo. Stoprocentně koule trhající hardcore!“ (2/2007, s. 46)
Případů, kdy se ponechá pro autentické vyznění vulgarismus v citaci projevu nějaké
osobnosti či v odpovědi v rámci interview, je poměrně mnoho. Někdy se snaha tlumočit
autentické, „drsné“ sdělení – např. arogantní či jinak kontroverzní vystupování zpovídaného
hudebníka - dostává do (obsahově-formálního) rozporu s požadavkem zachovávat spisovnou
normu. Spisovná, v tomto případě až knižní morfologie působí přinejmenším toporně
vzhledem k ostře (nebezpečně) vyhraněnému postoji, který má být jejími prostředky
bezprostředně sdělován (čtenář se může o tomto postoji jen dohadovat, zda jde o stylizaci, či
reálný stav): „Já navíc u sebe zbraň nenosím, protože se dobře znám. Když se napiji, určitě
bych po někom střílel…(smích) Řekl bys třeba jen jediné špatné slovíčko a už by bzučela…
(smích)“ (5/2006, s. 84) V těchto intencích je pak nakládáno i s vulgárním, zdůrazněnou
negativitou „pozitivně hodnotícím“ shodným přívlastkem – v témže rozhovoru: „…svým
feelingem mi připomíná starý zasraný thrash metal…“ Jindy se ale potvrzuje, že
v jednoznačně vulgárním kontextu se i spisovná norma - alespoň do jisté míry – ohýbá
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směrem k nespisovnosti, obecněčeskému vyjadřování. Tak to dosvědčuje v následujícím
příkladu použité hovorové relativum co, ovšem pouze ono, tvar ukazovacího zájmena, od
„vulgární výrazové drúzy“ vzdálenějšího, už je spisovný: „Navíc pochybuju, že měl kdy Clinton
nějaké přátele. Snad kromě té coury, co mu přeblafla ptáka.“ (6/2010, s. 10)
Zde je příležitost k pozastavení se nad způsobem, kterým je vulgární vyjadřování v magazínu
zdůrazňováno, a jeho interpretaci. Obvykle, pokud se objeví, zůstává skryto v „anonymitě“
graficky nezvýrazněného textu odstavců. V tomto případě je však celá vulgární část výpovědi
graficky podtržena tím, že je použita jako tzv. „výkřik“ (jakýsi „poutač“ celého textu umístěný
nad nadpisem, mimo vlastní text, a vytištěný velkým, nápadným písmem). Ač jde o rubriku
Actual, které má být nárokována objektivita věcného zpravodajství, je sem vsazen rozhovor
s populárním bubeníkem, jehož osobní hodnoty, jako vtipnost a mužná upřímnost,
bezpochyby mají být „textově inzerovány“. Autorovo nekritické zaujetí hudebníkovou
osobností, hlavně smyslem pro „svérázný“ humor, které je v textu explicitně tematizováno –
„Mike Terrana začal chrlit vtipy, sotva jsme se spojili…“, „…možná, že už by mohl mít zápis
v Guinnessově knize rekordů jako muzikant, který se podílel na nejvíce projektech…“, „…a jak
se tenhle bubenický dˇábel před výkonem cítí?“ – tak, optikou této diskutované stránky,
obsah magazínu kontextualizuje s – marketingem leštěnou, ve vakuu sebe samé „rebelující“
– vulgaritou diskurzu distribuujícího na genderově rozt´atém mediálním poli genderově
definované tržní položky. Stylový odkaz, zřejmě zcela nezáměrný, na prostředí tzv.
„chlapských“ life-stylových magazínů (Maxim, Esquire) se jistě sám nabízí k reflexi. Tuto
evokaci dokresluje i sugestivní fotografie urostlého fitness-bubeníka otáčejícího kovovým
ventilem a titulek Fyzička je základ. Určující však samozřejmě je – do kompaktního
grafického bloku odlitý - „rebelantsky vtipný“ vulgární výrok.
Jiným příkladem vulgárního frazému v interview je odpověd´ na otázku, proč kapela trvá na
textech v rodné finštině. Zpovídaný hudebník celkem vtipně naložil s významovým odstínem,
který je téměř vždy nějakým způsobem součástí pragmatického rozměru užívání vulgarismů
– tím je míněna skutečnost, že mluvčí chce zpravidla vyjádřit cynismus, osobní pohrdání
určitými hodnotami, určitou oblastí, která má být chráněna před „znesvěcováním“, a neváhá
tedy používat k referenci o tomto tematickém okruhu těch „nejnedůstojnějších“ prostředků
– vulgarismů. Vulgarita jako instrument cynismu, citové „okoralosti“ je zde tedy vlastně
obrácena proti těm, jejichž mínění častokrát má podporovat: „Koneckonců je to náš rodný
jazyk. Neděláme si s tím hlavu a všichni cynikové si můžou políbit prdel.“ (5/2006, s. 81)

Střídání kódů

Na závěr ještě připomeňme případy, kdy na malé či větší ploše dochází ke střídání kódů
v dichotomii spisovnost/nespisovnost. Code switching je patrný např. v rubrice Ušní
průplach, kde má dostat prostor mluvené, spontánní vyjadřování zpovídaných hudebníků.
Ale i zde je spíše výjimkou. Nespisovná morfologie (vesměs), hovorové výrazy (špicovat uši),
kontaktní oslovení (vykazující spíše platnost citoslovce údivu) s vulgárním zabarvením (ty
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vole), nespisovné (=v nesprávném významu) užití nevlastní předložky díky, „hezitační“ pauzy
znázorněné třemi tečkami odkazují k bezprostřednímu záznamu mluveného, nepřipraveného
a familiérního rozhovoru dvou známých-kamarádů nad pouštěnými deskami. Profesionální
slangismus (možná přímo hudební profesionalismus) označující součást nahrávací techniky je
však graficky „vydělen“ uvozovkami. Počítá se zřejmě s tím, že část čtenářů-fanoušků nebude
jeho význam znát: „Ty vole…docela zahuhlanej zvuk… Oni to tak chtěj (=hlas redaktora
pouštějícího desky k okomentování). Aha, tak to jo… Zní to, jako kdybych to nahrál na
koncertě na „jezevčíka“. Je to dobrý, strašně dobrej zpěv, ale mě hrozně nebaví, že není moc
slyšet, je utopenej mezi kytarama a já musím špicovat uši, abych mu vůbec rozuměl. Jestli to
takhle chtějí, tak je to pro mě záhada, mě to díky tomu hned přestalo bavit, což je škoda,
protože jinak je to dobrý….“ (6/2007, s. 61)
Rubrika Actual naproti tomu usiluje o modelové zpravodajství (krátké zprávy o nahrávání
desek, výměnách na muzikantských postech, nově vyšlých albech apod., které se objevují ve
sloupku na okraji stránky, často sestávají jen z jedné nebo dvou vět/souvětí). Častokrát ale
dávají delší zprávy prostor hudebníkům, aby se vyjádřili k desce, kterou chystají – tedy je jim
„do úst“ vložena příležitost k propagaci vlastní aktuální tvorby, protože umělci se
samozřejmě vysloví v těch nejpochvalnějších větách – „…pokud jde o můj výkon, lepší jsem
dosud nepodal…“, „…kytary mají dosud nejlepší zvuk a celá kapela hraje výkonněji a
precizněji…“ (12/2008, s. 10) Někdy jsou tematizovány problematické vztahy mezi kapelami
na hudební scéně, kontroverzní výroky některých muzikantů o jiných apod., zde pak mohou
nalézt výpovědi muzikantů v přímé řeči autentický záznam v nespisovné formě, pokud je
postoj citovaného nějak výrazně expresivní. I tak jde ale opět spíše o sporadické vybočení
z normy: „Všechno, co udělali, byl jeden chabej koncert, ještě k tomu neodehranej naplno.
Běžte se vycpat, Led Zeppelin. Nikdy jste za nic nestáli a ani tedˇ nestojíte. A nejhorší je, že lidi
jim to žerou.“ (12/2008, s. 13)

Frazeologie a standardizovaná obraznost
Publicistický text je podpírán i stmelován mnoha prefabrikovanými – odkudsi „zvnějšku“
textu dováženými a do (nějak předem tvarově a funkčně uzpůsobených) „lůžek“ v textu
doplňovanými – komponenty. Někdy je nakonec těžké v takto pospojovaném celku určit, co
je vlastně tou „bázovou“ (významovou i výrazovou) strukturou textu, jež by měla
být nejtěsněji prorostlá s autorským subjektem, tvořícím z vlastních, vnitřních zdrojů (jak a
čím definovaných?). Bezpochyby je možné vidět každý publicistický text jako určitou cirkulaci
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frazeologie, ustálených slovních spojení, novinářských klišé, pevných syntaktických schémat i
předvídatelné a formálně stálé metaforiky zmrazenou v určitém časovém bodě. Tuto
tendenci se snaží mírnit např. snaha modifikovat (či mírně rozvíjet) běžně používaný
frazeologický materiál. Kreativita je pak v „zábavové“ – nebo též „kulturní“ – publicistice
často formována znalostí mimojazykového kontextu, k němuž je daný diskurz vztahován, a
hnací silou je zaujetí pro něj. Tak je tomu i v našem magazínu.

Příklady z rubriky Actual a jejich interpretace

Jak vyplývá z výše uvedeného, příkladů na publicistická klišé a vůbec výrazovou automatizaci
najdeme v časopise nepřeberné množství, prakticky ve všech rubrikách – pochopitelně i v
těch s „esejističtějším“ obsahem – a ve Spiku. Zpravodajství Actualu jistě předpokládá
informativnost, srozumitelnost, konkrétnost, věcnost a jednoznačnost sdělení, zároveň tu ale
působí jistá nutnost upoutat pozornost vnímatele a navázat bližší – do určité míry! – kontakt
s adresátem. Tomu vyhovuje použitá automatizovaná publicistická (někdy i mírně hovorová,
„lidová“, avšak s jistým příklonem k stylové neutralitě) frazeologie, nijak zásadně
nevychylující obsah ze základního půdorysu výrazové i sémantické (imaginativní a citové)
bezpříznakovosti: „…s předchozím albem kapela opět přitlačila na pilu…“ (3/2009, s. 8)
„Není tajemstvím, že jako host se na novince objeví…“ (12/2008, s. 7) „Kanadská kapela,
které je ted´ všude plno?“ (7/2010, s. 12) „Jeho dnes již ex-přítel … zaplesal nadšením…“
(12/2008, s. 10) Někdy se vyskytnou i poněkud nekoherentní spojení lexikalizovaných
metafor: „Jako klid před bouří však fanoušci mohou koštovat útržky, které S. dal
dohromady…“ (7/2010, s. 12) Druhá metafora se středem v hovorovém výrazu koštovat,
použitém zde ve smyslu předem „naposlouchávat“ uveřejněné hudební fragmenty, nese
konotace s příjemným prostředím (mírně) opojného, nezávazného objevování nových
chut´ových podnětů (vinným sklípkem), čímž se vřazuje do poměrně široké oblasti hudební
metaforiky, která používá jako zdroj své obraznosti jídlo, pití a vůbec různé „gastronomické“
požitky. Na stránkách magazínu zabírá tento typ metaforiky dost prostoru. Také se v tomto
případě autor slovním spojením jaksi citelněji dotýká recipientova pocitového, vnitřního
světa – sám mu užitým výrazivem předkládá jeho zaujetí pro věc a „schvaluje ho“. Zprávy
v této rubrice se totiž dostávají do napětí mezi konvenčně požadovanou emocionální
neutralitou „pouze předávaných“ informací a skutečností, že diskurz zájmového média jaksi
nutně (ze své podstaty) umist´uje všechna tato sdělovaná fakta do bezpochyby kladně
nabitého emocionálního pole, presuponujícího vysoký stupeň pozitivního hodnotového
stvrzení obsahů na straně adresátů. V této „fanouškovské perspektivě“ potom představují
nové události rozličná ustálená spojení přímo tematizující nebo alespoň implikující
posluchačskou radost, respekt ke kapelám či různá (ne)naplněná očekávání. Sémantika
tohoto zpravodajství se pak vyznačuje plochami „matně fosforeskujících“ odlesků
posluchačských emocí: „Po deseti letech chtějí Limp Bizkit hudební scéně uštědřit další
ránu!“ (3/2009, s. 7) Zde je obrazný frazém kontextualizován se „silově revoltující“ stylizací
kapely (k tomu přispívá i vykřičník) vystupující jakožto mluvčí mladé, bezskrupulózní
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generace – alespoň ze svého úhlu pohledu a ze „stanoviska“ marketingové propagace.
„…který se účastí na prvních třech albech kapely navždycky zapsal do srdcí fanoušků. Zatím
se ale neví, komu se dostane té cti, aby Metalliku uvedl.“ (3/2009, s. 7) „Událost jako hrom,
ovšem zastíněná kauzou zpěváka Led Zeppelin.“ (12/2008, s. 13)
Tuto čtenářskou perspektivu posilují i četné inkluzivní plurály 1. osoby signalizující osobní
účast „objektivního“ zpravodaje na zprostředkovávaných hudebních aktualitách tím, že se
gramaticky zahrnuje do té skupiny adresátů, jíž dané obsahy sděluje.7 „Na Dark Fortress je
spoleh, a tak se můžeme těšit, že nám tihle bavorští satani nadělí svou již šestou studiovou
nahrávku…“ (1/2010, s. 15) Čistě věcnou, zpravodajskou stylizaci zde porušuje metaforické
označení členů kapely, tvořící aluzi na když ne přímo satanistickou, tedy dozajista temnou
image, produkci i tematiku textů zmiňovaného tělesa. K spontánní posluchačské konverzaci
se potom výpovědˇ stylisticky „naklání“ i užitím hovorového tvaru ukazovacího zájmena –
tihle místo tito. Inkluzivní plurál může mít samozřejmě i podobu výzvy v imperativu, apel na
čtenáře se zvětšuje: „Takže, těšme se pravděpodobně na prosinec.“ (6/2010, s. 12)
Příklad jemného prosazení autorského subjektu – jaksi nenápadně, skoro implicitně –
odevzdávajícího své osobní stanovisko vůči tématu, nebo lépe řečeno svou citovou účast na
obsahu zprávy, (předpokládaným) recipientovým pocitům a přáním najdeme v jedné zprávě
Actualu č. 10/2010 na s. 8. Vlastně se tak děje v rámci informování o boji třiatřicetiletého
hudebníka, těšícího se bezpochyby (nejen) u fanoušků své kapely značné popularitě,
s leukémií. Autor na závěr soustředí v konglomerátu částic polemiku s citovaným
prohlášením postiženého vokalisty vymezujícího se proti názorům, že ho nemoc donutí slevit
z proklamace protináboženských postojů: „Ano, tyhle chvíle pro mě nejsou snadné a těžko se
mi zahánějí myšlenky na definitivní konec, ale zdá se, že někdo si myslí, že mám nemocnou
mysl, ne tělo. Takže všem, kdo si myslí, že mě skrze mé onemocnění zlomí: Jen přes mou
mrtvolu! To snad ale ne…“

Příklady z rubriky Killing Session a jejich interpretace

Frazeologie ve formě nejrůznějších publicistických klišé, ustálených obratů, ale i víceméně
knižních frazémů či naopak módních slovních spojení prochází celým diskurzem časopisu.
„Jejich gramofonová deska uzřela světlo světa v roce 1988.“ (4/2008, s. 62) „Ostravský klub
Boomerang praskal toho večera ve švech.“ „A to by byl hřích nezajít si na jedny
z průkopníků pořádného crossoveru.“ (4/2008, s. 66) „…patří do skupiny kapel, které se
rychle derou na výsluní.“ (4/2008, s. 57)atd.

7

Připomeňme, že na vytváření této perspektivy, kterou mluvčí navazuje užší kontakt s adresátem, se
nepodílí jen příslušné tvary časování sloves, ale i tvary osobních zájmen.
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Některé části však vykazují jejich výraznější koncentraci, autor je totiž jaksi nepokrytěji a
s větší sebejistotou, „nepochybující“ samozřejmostí užívá v podstatě jakožto určité základní
stavební (lexikální) jednotky. Tak to můžeme pozorovat např. v rubrice Killing Session. Tato
rubrika se snaží představovat kapely vykazující obvykle značnou technickou vyspělost, ale
zároveň také – vzhledem k modernímu zvuku, sledování současných trendů, chuti
experimentovat a současně hrát velmi energicky i originálním způsobem melodicky – vysoký
stupeň posluchačské přitažlivosti, která obvykle působí navzdory (nebo právě z důvodu?)
instrumentální i kompoziční komplikovanosti hudby. Často jde o neznámé kapely, jež autor
doporučuje čtenářům, někdy jde o kapely, které už prošly jinými rubrikami magazínu
(recenzemi apod.). Popis jejich hudby i představení členů kapely a jejich názorů a cílů jsou
poměrně stereotypní, obvykle je poskytnut velký prostor citovaným vyjádřením samotných
hudebníků. Ti pak většinou mluví v intencích co nejpozitivnější prezentace vlastní tvorby,
kladného vztahu k podporujícím fanouškům i jednoznačných proklamací o autentičnosti a
nezávislosti svého umění a odhodlání k dalšímu vývoji. Poněkud to připomíná sebepropagaci
v některých zprávách Actualu.
Základním principem výstavby těchto projevů bývá právě integrace mnohých ustálených
frazémů, slovních spojení i truismů: „Na prvním místě jsou pro nás naši fanoušci. Hudbu
skládáme hlavně pro ně, i když samozřejmě vidět, jak se postupnými kroky dostáváme výš a
výš, je samozřejmě příjemný. Přesto vždycky budeme muziku dělat pro zábavu a pocity
vlastní seberealizace, ne proto, abychom splnili požadavky našeho labelu. Chceme především
pracovat sami na sobě.“ „Cítili jsme, že se chceme pohnout z místa a zkusit znít trochu jinak,
prohnat naši muziku více melodiemi. To se nám podle mého podařilo a podle ohlasů se to
líbí i našim posluchačům.“ (12/2008, s. 75) „Všechno jednou končí a i etapa Dead to Fall se
nachýlila ke konci. Jsme rádi, že jsme po sobě zanechali znatelný odkaz v podobě naší
muziky, a doufáme, že bude znít v uších našich fanoušků ještě hodně dlouho.“ (12/2008, s.
74) Uvedené „populární“, frekventované a významově snadno identifikovatelné frazémy
publicistického rázu (být pro někoho na prvním místě, postupnými kroky se dostávat
dále/výš, pohnout se z místa, nachýlit se ke konci), ustálená spojení slovesa a abstraktního
substantiva (zanechat po sobě odkaz), ustálená slovní spojení (pracovat sám na sobě, vlastní
seberealizace, podle ohlasů, podle mého) i na adresáty „kontaktněji“ apelující sliby a přání
v podobě významově jednorozměrných frází, floskulí (doufáme, že hudba bude v uších
našich fanoušků znít dlouho) a jaksi „dekorativní“ konstatování obecných pravd (všechno
jednou končí) vlastně nepřinášejí žádné specifické obsahy, jež by byly schopny např. přiblížit
skutečnou podobu zmiňované hudby, ozřejmit zdroje inspirace pro tvorbu, sdělit osobnější
prožívání tvůrčích procesů apod. Jde spíše o předem vyhotovené, velmi obecné a libovolně
„obsaditelné“ formálně-sémantické vzorce a modely verbálního jednání pro určité situace.
Předmětem reference jednotek typu pracovat na sobě, postupovat kroky výš, zanechat po
sobě odkaz či pohnout se z místa může být hudba stejně jako sport, akademická kariéra,
řemeslná dovednost, rozvíjení mezilidských vztahů či básnictví. „Hudební“ floskule o stále
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znějící „naší“ hudbě působí spíše jako povinné uznání těch, kteří prostě (i přes svou pasivní
roli) zmíněni být musí. 8
Plastičtější obraz probírané hudby snad může vyvolat metaforické vyjádření chtěli jsme
prohnat naši hudbu více melodiemi. Čtenář je v tomto případě nucen více zapojit vlastní
imaginaci, pochopitelně s podporou svých posluchačských zkušeností a znalostí estetických
charakteristik příslušné hudby. Frazeologie je zde jaksi bezprostředněji, „manuálně“
formována viděním mluvčího/hudebníka, který na chvíli odvrátil pozornost od běžících pásů
langově-parolových montážních linek. Výraz zde získává konkrétněji zaměřená představa,
která hledí na metalcorovou (a obecně se dá říci spíše technicko-metalovou) hudbu jako na
svým způsobem zvukovou masu, jež v sobě zadržuje velkou energii, ale současně je
permanentně organizována, strukturována a neustále dynamicky přeskupována v soustavě
precizně, někdy až „mikroskopicky“ diferencovaných rytmických vzorců – jejím
„existenciálním“ modelem je spíše – až do miniaturních intervalů rozvržený – čas. Má tedy
tato hudba mnohé technologicko-konstrukční aspekty, které jako by stály v příkrém
protikladu k tomu, co dělá hudbu hudbou tak, jak ji tradičně, pocitově (posluchačsky, ne
muzikantsky) a v „západním“ smyslu chápeme – tím je myšlena především určitá
„nepostižitelnost“, prchavá spontánnost „přirozené“ melodie. Celý tento soubor (mnohdy
spíše tušených) představ o hudbě je ukryt ve znalostním a zkušenostním („background
knowledge“) kontextu, který musí být v adresátově vědomí nějak aktivován. Použitá
metafora právě na něm staví. Implikuje tedy stav, kdy je vůči vlastní, dynamické struktuře
probírané hudební substance ona „spásná a nedefinovatelná“ melodika jaksi „vnější“, ne
inherentní – a kapela se rozhodla tento rozpor vyrovnat tím, že ji „silou“ pošle tam, kde na ní
ulpí nejvíce z této druhé, „křehčí“ látky. Jako by se zde odrážel i protiklad konstruovanosti
stavby a „nelokalizovatelnosti“ inspirace.
Poznámka k pragmatickému hledisku

Z hlediska jazykové pragmatiky se nabízí otázka, jakou komunikační funkci mají prohlášení
typu chceme pracovat sami na sobě nebo doufáme, že naše hudba bude znít v uších našich
fanoušků ještě dlouho vlastně plnit a jaké prostředky k tomu používají. Připomeňme, že
některé komunikační výpovědní formy, jazykově indikující jednotlivé komunikační funkce,
obsahují jako svou funkční složku tematizaci postoje mluvčího k obsahu výpovědi.9 Jedním ze
8

Tím nikterak nepolemizuji s upřímností tohoto prohlášení, jen obracím pozornost k způsobu výstavby
textu, jenž si klade za cíl vykreslit výjimečné hodnoty hudebního světa (s nimiž také nepolemizuji).
9
Postoj (v terminologickém významu ustanovené a popsané kategorie lingvistické pragmatiky), který
mluvčí zaujímá k obsahu výpovědi v rámci nějaké komunikační situace, může být explicitně jazykově
ztvárněn – a stát se tak součástí do reality i adresátova vědomí namířeného komunikačního výstupu
výpovědi – různými výrazovými prostředky (o jejichž popis a kategorizaci pragmatika usiluje).
Rozmanitým souborům gramatických nebo lexikálních prostředků, ustálených výpovědních forem či
souvětných výpovědních forem tak – systémově v rámci pragmatických poznatků – odpovídají různé
typy postojů. Např. užití opisného imperativu s at´ ve 2. os. jazykově indikuje postoj přací adresovaný
tomu, koho se týká – Ať se vám daří! (Grepl a kol. 2001, s. 629) Z typů postojů uved´me postoj přací,
postoj preferenční, postoj emocionální, obavu a naději, postoj hodnotící. Primární je ovšem pro
pragmatiku způsob vyjádření komunikační funkce výpovědi, tedy způsob, jakým mluvčí usiluje
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způsobů, jak ve výpovědi signalizovat komunikační funkci komisivního typu, tedy nabídku
nebo také slib, je vyjádření preferenčního postoje pomocí modálního slovesa chtít. Tento
postoj může tedy být inherentní složkou výrazu této komunikační funkce. Preferenční postoj
vlastně má vyjadřovat „přednostní“ zájem mluvčího na realizaci nějakého obsahu výpovědi, a
na uskutečnění tohoto obsahu může mít zároveň zájem i adresát, proto se může v takovém
případě jednat o indikaci komunikační funkce slibu nebo nabídky vůči adresátovi. Mluvčí
vyjadřuje, co chce vykonat „pro adresáta“. Současně platí předpoklad, že adresát si tuto
činnost či událost přeje. V prohlášení chceme pracovat sami na sobě kapela ujišt´uje
posluchače o svém individualismu a nezávislosti, tedy především na vlivu hudebních
vydavatelství, které preferuje před ostatními formami tvorby. S ohledem na mimojazykový,
společensko-kulturní kontext, který nám poskytuje mnoho příkladů kapel, jež ztratily svou
uměleckou identitu a autentičnost, protože se podřídily radám vydavatelství řídících se
pouze ekonomickými zájmy, jasně vysvítá podstata této deklarace „tvůrčího egoismu“
jakožto slibu „neústupnosti“ adresovaného posluchačům, obeznámeným s touto situací.
Tento smysl samozřejmě podporují další fráze jako na prvním místě jsou pro nás fanoušci,
hudbu skládáme hlavně pro ně a ne, abychom splnili požadavky našeho labelu. Že kapela
ztotožňuje očekávání svých fanoušků a „bezohledné“ následování svých vnitřních pohnutek,
o tom svědčí vlastně protikladný slib muziku budeme dělat pro zábavu a pocity vlastní
seberealizace. Celkovým vyzněním, a jakousi zastřešující komunikační funkcí celého
prohlášení, je v podstatě nabídka vlastní tvorby adresátům – opět s pevným předpokladem,
že na její „realizaci“ mají zájem. Text tím získává silný odstín reklamy nabízející to, oč je
zájem – a doprovodný rys reklamy, tedy určitou neosobnost, anonymnost adresáta, zde
taktéž můžeme postřehnout. Univerzální suverénnost výrazu vůle k akci (chceme, budeme)
se obrací se zaměnitelným obsahem na zaměnitelného adresáta.
Podobně naplňuje komunikační funkce slibu i nabídky floskule doufáme, že naše hudba bude
znít v uších našich fanoušků ještě dlouho. Její odměřený, nekonfliktnosti a „hladkosti“
oficiálního prohlášení (orientovaného přímo na adresáta) vyhovující obrazivý potenciál
v podobě užité metonymie – hudba zní spíše v prostoru, její plnohodnotné poslouchání, jež
měl mluvčí především na mysli, je záležitostí komplexnějšího vnímání neomezeného jen na
smyslový orgán, ucho zde tedy funguje jako pars pro toto, což je ještě posíleno v případě
dosáhnout u adresáta prostřednictvím své promluvy zamýšleného cíle – k čemu ho chce svou
výpovědí přimět, jakou reálnou změnu u něj chce vyvolat apod. Tyto funkce jsou tedy jazykově
indikovány v příslušné výpovědi různými postupy. Opět platí, že různým souborům jazykových
prostředků (s podílem frazeologizovaných výpovědních forem) odpovídají základní typy
komunikačních funkcí a dále jednotlivé komunikační funkce, jejichž rozmanitost není a ani „nechce“
být jednotně a striktně taxonomicky zachycována. Nicméně např. Příruční mluvnice češtiny uvádí tyto
základní typy: funkce asertivní, prostě sdělovací, oznamovací (sem patří sdělení, oznámení, tvrzení),
funkce direktivní, výzvová (patří sem rozkaz, příkaz, prosba, výzva, rada, doporučení), funkce
interogativní, tázací (otázka), funkce komisivní (slib, závazek, nabídka), funkce permisivní a
koncesivní, dovolující, souhlasící (dovolení, souhlas, odmítnutí), funkce varování (výstraha, výhrůžka),
funkce expresivní a satisfaktivní (výtka, výčitka, poděkování, pokárání, uznání) a funkce deklarativní
(oficiální, ceremoniální jmenování, odsouzení, křest). (Grepl a kol. 2001, s. 588-589).
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toho smyslu, pokud měl mluvčí na mysli vzpomínání na hudbu, vracení se k ní v myšlenkách –
je podpořen uvozujícím postojovým predikátorem doufáme. Toto sloveso indikuje postoj
naděje, tedy přání, aby se nějaká pozitivní možnost stala skutečností (Grepl a kol. 2001, s.
627). V tomto případě je tato možnost identifikována se zájmem adresátů, tedy posluchačů.
Mluvčí chová „naději“, že bude naplněn obsah výpovědi, tedy realizována nějaká událost
nebo ustaven takový stav věcí, jenž zároveň leží v poli předpokládaných tužeb a potřeb
adresátů. Spolu s užitým budoucím časem se tak výpovědˇ pragmaticky blíží k vyjádření
závazku – kapela proklamuje, že hodlá vyvíjet úsilí, aby přitáhla zájem posluchačů-adresátů a
uspokojila očekávání. Tematizací – i když v tomto případě spíše implikací – tohoto zájmu na
straně adresátů a vůle vyjít mu vstříc se samozřejmě také naplňuje (mluvní) akt nabídky.
Opět dochází k sebepropagaci, i když akcentací perspektivy „fanouškovských“ přání a emocí
– opakované návraty k poslechu jsou pochopitelně žádoucím jevem jak pro kapelu toužící po
zájmu příznivců, tak pro posluchače, kteří hledají určitou „jistotu a stálost“ v záplavě
současné hudební produkce.
Další příklady z rubriky Killing Session

Na ploše probírané dvoustrany rubriky Killing Session najdeme mnoho dalších příkladů
výrazové automatizace i v pásmu autorském. V rámci časopisu frekventovaná metaforičnost
zakládající svůj výraz na vztahu podobnosti hudba - potrava zde nalezla svou konkretizaci ve
formě (nejočekávatelnějšího) genitivního spojení porce hudby hned několikrát: „…dokázali
nahrát … silnou porci moderní muziky“, „muzikanti neskrývají obří porce svého talentu“,
„hudba…, která přináší vynikající porci nonstop agrese od začátku do konce“, jen o několik
řádků dále „nabízí totiž chutnou porci agresivní muziky“. V motivicky příbuzném okruhu se
pohybují i velmi uzualizovaná spojení „album … je vhodné pro gurmány, kteří jsou odkojeni
starší metalcorovou tvorbou“, „…to, po čem jsou hladoví mladí fandové…“, ale také rozvitá
(tažená) metafora, na jejíž obraznosti zřetelněji participoval i autorský subjekt a jež vyjadřuje
povrchní přístup současné „i-podové“ generace k poslechu hudby: „V dnešním světě, kdy
mladí fandové většinu nových nahrávek ochutnají, přežvýkají a následně pak vyplivnou, je
album…“
Další příklady různých spojení pak vykazují vysokou míru automatizovanosti v publicistické
stylové oblasti a obecně „spotřební“ použitelnosti v rámci stávajícího lexikonu: „stávají se
středobodem zájmu celého nynějšího deathcorového šílenství…“, „rozhodli se, že nebudou
přešlapovat na místě…“, „vzduchem létají melodie, a to měrou více než vrchovatou“, „…těm,
kteří se dívají na moderní deathcorový žánr skrz prsty…“, „… a přesto se pyšní atributy
moderního metalcorového žánru…“, „o tom, že skutečně nejde o prázdná slova, svědčí…“,
„…kapela se rozhodla svou hudební pout´ ukončit…“, „přinesla příval čerstvého vzduchu do
poněkud zatuchlé metalcorové scény…“ Poslední rozvitější metafora nese rysy lyricky
působivějšího vyjádření, přesto ji dozajista můžeme považovat za příklad standardizované
obraznosti, operující prostředky spíše knižněji stylizované publicistické frazeologie. Vzhledem
k dynamické a zároveň - v celkovém pohledu - abstraktní povaze proměn a přesunů ve sféře
estetických hodnot se nekomplikovaná představa výměny ovzduší ukázala jako referenčně
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funkční, a stala se tak velmi konvencionalizovanou v nejrůznějších kulturních médiích. Dnes
je už „kulturně marginalizována“ v prostředí spíše „kulturně-volnočasových“, zábavových
médií. V podobném motivickém složení vystupuje snad o něco autorsky autentičtější obrazné
pojmenování situace implikující nezachytitelnost, přesto až fyzickou silovost působivé
umělecké inspirace: „…kapelou se prohnal až neskutečný vichr kreativity.“
Stereotypnost ustálených slovních spojení se autor někdy snaží porušit – možná trochu
paradoxně – vsazením nějakého většího a kompaktního významového celku. Tak je tomu
v případě probíraného textu při zapojení větného frazému slovesného ve formě pořekadla:
„Starého psa novým kouskům nenaučíš, hodilo by se říci.“

Aktualizace frazeologie a standardizovaná obraznost. Humor

Protiváhou mechanizovaného integrování již hotových lexikálních jednotek sestávajících
z více – v systému slovní zásoby, mimo pozice ve schématech frazeologických celků,
samostatně stojících – komponent je tendence vystavit tyto jednotky transformačním
tlakům, jež mají působit především na jejich jednotlivé komponenty a manipulovat s nimi.
Jak vyplývá z povahy publicistického diskurzu, můžeme předvídat, že i tyto tendence
podléhají jisté schematizaci a dráhy, intenzitu a charakter formujících sil lze, alespoň
principiálně, zmapovat a popsat. Není účelem této práce podat celkový přehled velkého
množství různých formálně-významových pohybů, jež určují nejen podobu našeho magazínu,
ale obecně současného „kulturně-zábavového“ diskurzu, zaměříme se pouze na ty, které se
výrazně a přitom stereotypně podílejí nejen na stylové aktualizaci, ale především na
vytváření specifického prostředí metalového magazínu a kontaktu se čtenářem, které často
bývají „přespolními“ recipienty, neobeznámenými s kontextem dané hudební oblasti nebo
nesžitými s jejími hodnotovými, nebo lépe řečeno komunikačními maximy (a v tomto
druhém případě jde mnohokrát o posluchače různých odvětví tvrdé nebo metalové hudby!),
rozpoznávány jako (sub)kulturní bariéry, komunikační šumy nebo zkrátka důvody pro
vymezení se vůči této sféře. Na probíraných frazeologických modifikacích se tedy zásadně
podílí kontextualizace s příslušným hudebním a lyrickým světem. Poznamenejme, že
motivací této kreativity je snaha zapojit nějakou formu svébytného humoru.

Gore a morbidita

Nejnápadnějším rysem v obraznosti mnohých recenzí nebo reportáží je tematizace
morbidity, negativních, odpudivých jevů a hrůzy. Určující pro výběr takových stylově
aktualizačních prostředků je většinou stylové zařazení hodnocených nebo představovaných
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hudebních položek. Platí to především pro kapely deathmetalové a grindcorové hudební
charakteristiky, které v tematice svých textů lpí na těch okruzích, které jsou vnímány jako
inherentní daným žánrům, „geneticky, evolučně původní“ a spjaté s fází hudebnětechnického formování a kulturně-společenského vymezování se tohoto jednoznačně
extrémního a „odsouzeníhodného“ hudebního směru. Šokující, do té doby nezaznamenaná
agresivita hry a hutnost zvuku, ale především krajní deformace vokálního projevu
korespondovaly na počátku a v první půli devadesátých let se společenskou
neakceptovatelností explicitnosti při zpracovávání perverzních hororových výjevů,
patologických vizí důsledně dezintegrujících a desakralizujících lidskou anatomii v expresivitě
jakéhosi - často až surrealistického, ovšem pouze ve smyslu jisté ignorace situační
pravděpodobnosti při konstelaci scén či zapojení nadpřirozených bytostí (zombie apod.),
naproti tomu zase jejich vsazení do reálného prostředí, ne však ve smyslu návaznosti na
tento umělecký směr např. akcentací snovosti či symboliky - „hypernaturalismu“
rezignujícího na jakékoliv společenské či duchovní poselství, nebo lépe řečeno na jakoukoliv
orientaci tímto směrem.Samozřejmě, že současná zkušenost s mnoha šokantními,
skandálními a znechucujícími uměleckými díly hovoří pro interpretaci i této etapy extrémně
metalové (dnes už ano) historie, přinejmenším kvůli probourávání tabu ve vizuální i verbální
kultuře.
Dodejme, že vzhledem k nesrozumitelnosti vokální složky – někdy jen obtížné identifikaci
celkového smyslu textů v hlasovém projevu – se lyrický obsah dostával na veřejnost
primárně prostřednictvím obrazového ztvárnění obalů desek, jež budilo odpor u většiny
recipientů a podnítilo také různé cenzurní zásahy. Postupně pochopitelně docházelo (v rámci
scény) k posunům v tomto striktním modelu provokace a „odloučení od společnosti“, došlo
k proměnám hudebním, textovým i filozofickým, ovšem mnoho kapel zůstalo v této fázi bud´
z jakési úcty k tradicím žánru (v jistém ohledu např. Cannibal Corpse, Visceral Bleeding),
nebo prostě proto, že se cítí těmito tématy nadále silně inspirovány (General Surgery).
Nezapomínejme, že i tento subžánr, který je označován přívlastkem gore (gore death metal,
gore grind), vykazuje v současnosti prudký tvůrčí pohyb a častokrát rozvíjí svou lyriku jaksi
„chirurgickým“ směrem, důrazem na „skalpelovou“ přesnost a leckdy exaktní poetiku
anatomických skript a pitevních protokolů. Reference o těchto kapelách, kterých působí stále
dost a jsou pravidelnou recenzní položkou téměř každého čísla Sparku, tedy vyžaduje zvláštní
variace ustrnulého slovníku, ovšem při tom vytváří ustrnulost svého druhu… Například autor
recenze na zmiňované hudební „patologicko-chirurgické pracovníky“ General Surgery
provádí kontextově motivovanou substituci komponentu frekventovaného frazému to pravé
ořechové: „Můžete oponovat tím, že …. , ale dle mého názoru to není to pravé krvavé.“
(7/2006, s. 44) Jinde pak zapojuje „rozpustile“ morbidní ironii obsazením větněčlenské
pozice okolnosti děje při rozvíjení publicistického frazému: „…za milého cinkání
chirurgických nástrojů se dostáváme k jádru věci…“
Tato jazyková komika je signifikantní pro nepochybný „zábavový“ rozměr recepce této
hudby, jež vykazuje specifické zvukové, rytmické a tempové charakteristiky, které splňují
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„připravenému“ posluchači jeho očekávání, a tak vlastně jaksi „hladce a bez svíjivé křeče“
uvolňují nastřádané existenciální napětí spíše, než že by vyvolávaly pocity strachu nebo
reálný prožitek agresivního puzení – a nesmíme samozřejmě zapomínat na osvobozující
radost z přesnosti, čitelnosti, probarvenosti a plnosti hudební interpretace, jež nepotřebuje
být tlumočena do jiných znakových či myšlenkových soustav v případě jakéhokoliv
hudebního odvětví. Při referování pak dostává prostor spíše hledání nových
(černo)humorných spojení než usilování o formulaci pocitových, myšlenkových, hudebně
stylotvorných nebo vizionářských hledisek či přesunů mezi nimi. „…čtrnáct zásadních
kompozic, nad nimiž čerstvě vyhřezlé vnitřnosti jenom zaplesají…“ Tak přiznává autor na
závěr recenze a opět vtipně determinuje často používaný frazém, jehož komika se zakládá na
nepatřičnosti v kontextu chladného a jaksi „profesionálně cynického“ prostředí hudbou i
texty evokovaných piteven: „Slova jsou zde již úplně zbytečná. General Surgery předvádějí
skvostnou práci, že i zatvrzelé oko starého patologa zjihne.“ Ovšemže i bytostně
znepokojivá východiska této extrémní a nekompromisní metalové odnože nalézají v jinak
(černo)humorně laděné recenzi svůj výraz: „Left Hand Pathology nás myšlenkami přenese do
medických sálů, kde se každý z nás jednou objeví. Tím si můžete být jistí!“ O několik let
později ten samý autor v krátké recenzi dalšího alba té samé kapely „kašírovaným“
metajazykovým zásahem rozrušuje schema běžně užívaného frazému, opět v intencích
komického efektu: „Švédští nekompromisní následovníci (=kapela) … se pustili do dalšího
těla, tedy chtěl jsem říct díla.“ (3/2009, s. 55)
Efekt konkretizace, nebo přímo materializace přeneseného významu ustáleného frazému
slouží mrazivému humoru v malé recenzi téhož alba od jiného autora – jak patrno,
charakterizační strategie dvou autorů se stýkají v tendenci k hledání přiléhavého vtipu při
prezentaci názorů na hudbu: „Krvechtiví chirurgové General Surgery nabrousili skalpely a
t´ali do živého.“ Zde tedy jako by se přenesený, a tedy zobecnělý, abstraktní a jaksi
„nebolestný“ význam – frazém je v rámci lexikonu primárně chápán jako lexikální jednotka
s vlastním významem, původní významy generované z jednotlivých komponent i jejich
syntagmatu jsou zastíněny – vracel zpět do „svého těla“, a v něm dal vznik novému
obrazivému „výklenku“, v němž je místo pro referenci k hudebním kvalitám.
O stejné nahrávce lze ale referovat i v jiném duchu, prostřednictvím také humorné, ale
pozitivně orientované a autorsky původní obraznosti kontextualizující preciznost,
hudebnickou svědomitost a „chirurgickou“ instrumentaci, vykazující komplexnost znalostí a
manuálních dovedností, jakožto aspekty recenzovaného díla. Dá se říci, že v tomto případě je
zdrojovou oblastí pro metaforiku představující tuto technicky vyspělou goregrindovou desku
důvěra v moderní medicínu – a je to bezpochyby vyjádření ambivalence, kterou v sobě tento
přístup k hudbě nese, neboť promyšlenost a koncentrovanost, generující hlučnou, bolestivou
a těžko stravitelnou, ale variabilní a originální hudbu, mají v podstatě tentýž léčebný dopad
na posluchačovu osobnost jako „myslící“ řezy na fyziologii pacienta odevzdaného moderní
„všeobecné chirurgii“ (= anglicky general surgery). Zde má slovo samozřejmě komicky
hyperbolizující nadsázka: „Jednoduché, rychlé, ale promakané písničky, se správnou stopáží
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kolem minuty až dvou. Je v nich vše, nic nepřebývá, nic neschází, orgány i roušky při
zákroku byly spočítány dobře a v pacientově břiše není zašito nic, co by do něj nepatřilo.“ „Ostré a na milimetr přesné vpichy a zářezy jsou lahůdkou pro uši milovníků extrému.“
Opakované reference o jistém okruhu hudební tvorby s sebou nutně nesou standardizaci
obraznosti a automatizaci výrazu. Tento rys představuje např. užívání specifického shodného
atributu v textech tematizujících výše popsaný druh kapel. Tak působí např. různé
(slovotvorné) variace adjektiva chorobný, které mají aktivovat ve vědomí čtenáře
konvencionalizované textově-hudební charakteristiky. Tento kontext posluchačských
zkušeností s typickým zvukem, stylem hry a vokálním projevem je reprezentován shodným
přívlastkem, jenž byl kdysi „vybrán“ jako nejvýstižnější metaforizující prvek pro přiblížení
vnímatelova prožitku, nyní tvoří jasně a rychle identifikovatelný index jednoho hudebněestetického komplexu. V č. 4/2008 najdeme na jedné dvoustraně (62-63) rubriky Klenoty
albových archivů věnované nahrávkám (převážně) deathmetalových kapel z rané fáze tzv.
severské extrémně metalové školy spojení tohoto přívlastku a substantiva pětkrát: „chorá
jízda“, „chorobný death metal“, „choré projekty“, „ten sound byl chorobný až běda (zde jako
jmenná část přísudku)“, „choroboplodné skladby“. Z podobného významového okruhu jsou
vyjmuty komponenty spojení z této dvoustrany jako např. „záhrobní kytary“, „morbidní
melodie“, „hrůzyplné elementy“, „vražedný sound“, „smrtonosný metal“, „zběsilé
demopásky“, „zuhelnatělé trio“ atp.
Kontextualizaci text někdy podléhá nejen při přímém zprostředkování specifických
hudebních charakteristik, ale i při vyjadřování obecných, podstatou probírané hudby v
zásadě nedeterminovaných souvislostí, které se zdají stát mimo ohnisko vlastního
emocionálního náboje. Ustálené slovní spojení, jež by mělo vyjádřit vcelku bezpříznakový
fakt personální provázanosti mezi dvěma kapelami (např. měli blízko k… nebo prostě jen byli
provázáni s…), je substituováno metaforickým označením, jehož zobrazující komponent
v souladu s estetickým kánonem zde znakově reprezentovaného (fikčního) světa nese
sémantické rysy (sémy) jako „bolest, strach, kov, násilí“: „A právě Dismember, kteří byli
mučícími řetězy provázaní s Carnage, pomohli definovat…“ Kontextualizující metaforizace
textu také určila tvářnost pojmenování fyzické podoby hudebního nosiče, který – ač
víceméně bezpečný předmět „nenástrojového“ typu - tak obdržel významové rysy jako
„ostrost, nebezpečnost, potenciální destruktivnost“. Jako by ho jeho obsah nějak vzhledově
odlišoval od elpíček s jinou hudební stopou: „Brusný kotouč The Awakening byl vůbec první
elpíčko, jež vydala podzemní firma Deathlike Silence Production…“ Podobně je modifikován
běžný frazém ve formě ustáleného přirovnání označující nenadálý zvýšený výskyt něčeho,
zde je poznamenán indexem „žádoucího“ okruhu „nezdravosti a nebezpečí“: „…smečky
rostly jako houby po atomovém dešti.“ V textech Sparku je frekventován frazém převzatý
ze sportovní publicistiky – nebo jí alespoň inspirovaný: mít tah na bránu. „Je to thrashový
nářez od začátku do konce s jasnou dávkou hardcoru, občasnými sborovými refrény… a
výborným tahem na bránu.“ (9/2009, s. 53) Vyjadřuje schopnost kapely zaujmout nějakým dynamicky laděným – chytlavým hudebním nápadem na první poslech, aniž by se efekt „až
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bezděčného“ upoutání pozornosti po více posleších vytratil. Na probírané dvoustraně
Klenotů albového archivu je tento frazém zapojen do reference o deathmetalovém albu,
které je – vzhledem k ostatním zde zmiňovaným kapelám poněkud netypicky – textově
inspirováno severským prostředím a historií, a tak se „kontextualizační síla“ tohoto - v rámci
této rubriky dílčího - hudebně-lyrického kontextového území podepsala na specifické
aktualizační modifikaci jinak běžného frazému: „…a vládl ukázkovým tahem na ledovou
bránu…“ Substituce obou komponent na sémantickém půdorysu často užívaného frazému
byla motivována hororovou stylizací jiného prezentovaného alba: „…zapomenutý kotouč, po
kterém dnes nezavyje ani vlkodlak.“
Jak již bylo zmíněno, pozornost čtenáře je získávána především snahou o aktualizovanou
obraznost, která má vykazovat v kontextu extrémně metalových odnoží významově ustavený
a očekávaný (z pohledu autora dozajista) humor. Metafory a přirovnání zobrazující hudební
obsahy však neopouštějí určitý více či méně úzce vymezený motivický okruh – ten je určen
tematizovanou hudební oblastí. Morbidní a nechutné představy manipulující s anatomií a
fyziologií člověka jsou vehiklem, jenž má dopravit co nejpřímější cestou náklad hudebních
dojmů až před vnitřní zrak (i nos) čtenáře, i na ploše probírané dvoustrany. Hyperbolizující
stereotypnost je základní obrazovou stavebninou této sféry: „Tak hluboce podladěné kytary
vytlačovaly doslova střeva z konečníku a děsivý growling způsoboval občasný mozkový
kolaps.“ „Osmero bestiálních skladeb se hrnulo … s takovým tlakem, až pod hudebním
parním válcem praskaly kosti.“ „General Surgery se jako lační mrchožrouti přehrabovali
v odporných gore/splatter tématech…“ Tato imaginace působí prakticky vždy na tematickém
poli ohraničeném zájmem o gore odnož současné (i té z dnešního pohledu už historické)
extrémní hudby. Tak například v recenzích položek diskografie k hlavnímu článku o „otcích“
žánru Cannibal Corpse (5/2006, s. 22-24): „Kýbl se zvedal z brutálního obsahu…“ „Co píseň, to
zhoubný nádor v nemocném těle.“ „…rytmika duní a cepuje mozkové neurony po
stamilionech.“ Morbidně humorná substituce frazeologického komponentu se sporadicky
objeví skoro v každém delším článku věnovaném tomuto tématu: „…srdnatě uhájili poměrně
vysoce nastavenou stehenní kost…“ Podobně je tomu (na základě jakési morbidně
kohyponymní substituce) např. v recenzi gore deathmetalové desky v č. 4/2008 na s. 44: „Již
úvodní Torso Extraction (=název skladby) ukáže, zač je toho vyvrhnuté břicho.“
Bezprostřední kontakt se čtenářem navazuje autor sdělením svých osobních dojmů, jež
recipientovi přímočaře zasílá dráhou čtenářské perspektivy přenášející autorovy pocity do
subjektivity vnímajícího. Tato perspektiva je indikována osobním zájmenem pro 2. os.
plurálu. Mrazivá realističnost „nabízené“ situace – jde ještě o obrazivost? - jako by zde už
ztrácela i náznak humornosti. Někomu možná může způsobit odpor přímo ke konkrétní
autorově osobě: „Gore Obsessed (=album) má neskutečný náboj, který vás donutí k návštěvě
obchodu s žertovnými předměty. Chut´ kopnout si do gumové napodobeniny mozku…“
(5/2006, s. 24) Podstatně žertovněji a nápaditěji vyznívá závěr recenze chirurgickopatologické kapely (a to doslova, členové jsou soudní patologové a jeden z nich patří do
věkové skupiny nad šedesát let) v č. 2/2007 na s. 42, v němž autor metaforicky předesílá
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bodové ohodnocení následující za každou recenzí: „Sorry, přiznávám, zcela nekriticky
vyhřezávám šest hemoroidů!“
Příklady specifické extrémně metalové standardizované obraznosti

Morbidita, strach a nechutnost ve vztahu k tělesné integritě a obecně somatické realitě
člověka nejsou jediným zdrojem automatizované a pro magazín signifikantní obraznosti a na
ni navázaného humoru. Mimo oblast hudby determinované tímto striktním lyrickým, obecně
výrazovým a estetickým zaměřením se setkáváme s jinými způsoby reference i
kontextualizace, bytˇ stále neopustíme rozlehlý významový prostor definovaný
abstrahovanými skutečnostmi jako strach, smrt, nebezpečí, temnota, destrukce, silovost,
napětí, boj či válka. Nejrůznější inkarnace těchto pojmů pak vstupují jakožto funkční jednotky
zobrazujícího organismu do frazeologicko-tropického inventáře diskurzu magazínu. Opět to
platí převážně – a nejintenzivněji – v kontextu extrémní půle metalového spektra.
Častokrát bývá např. (receptivně motivovaná) interakce mezi hudbou (hudebníky
produkujícími hudbu nebo jen hudbou „o sobě“) a posluchačem obrazně představena jako
pronásledování, obvykle s perspektivou dopadení či pohybu v bludném kruhu vysvobození a
zadržení. Uplatňuje se frekventovaný frazém ve formě ustáleného přirovnání, humornou
stylizaci zde snad nelze přehlédnout: „Jejich řízná kombinace ostrého thrash metalu
s deathmetalovými elementy si s Vámi bude hrát jako kočka s myší a hádejte, kdo z tohoto
souboje vyjde vítězně? Že by vy sami? Vy naivky…“ (2/2007, s. 78) A jeho substituovaná
varianta s poněkud realističtějšími konturami, vysvobozenými z výrazovým automatismem
zamlžené sémantiky původního spojení: „Jedenáctka smrtících šlehů si s vámi bude pohrávat
jako hladový žralok s tuleněm.“ (9/2009, s. 42)
„Akčně“ dynamickou, adrenalinovou imaginaci úprku před agresí může vystřídat chladně
děsivá, plíživá paranoia v metaforice přibližující například kapely blackmetalové hudební i
lyrické orientace. Hlavním tématem bývá v této hudební sféře spíše než explicitní děs
odpuzujících výjevů fascinace pojmem smrti, zániku, temnoty, bezvýchodnosti, chladu a
hostility. Tento kontext se dozajista promítá do personifikace užité v recenzi celkem
ortodoxně založené blackmetalové kapely, ovšem v žertovném nasvícení, jež lze identifikovat
např. prostřednictvím až komicky familiérního, hovorového pojmenování
antropomorfizované „pronásledovatelské“ mocnosti. Kontaktní účinek je zajištěn čtenářskou
perspektivou 2. os. plurálu: „I při poslechu se vám bude leckdy zdát, že na vás užuž sahá
madam Zubatá, ale vy se jí budete do poslední chvíle chtít vytrhnout.“ (7/2006, s. 47)
Satanistická stylizace hudby i image kapely jsou indexikalizovány modifikací tradičního
frazému: „Setherial se striktně drží svého sírou zapáchajícího kopyta...“
Blackmetalová lyrika vzhledem ke své „temnotářské“ poetice jako by na referentech
požadovala více autorsky autentických stylově aktivujících zásahů. Tak třeba při hodnocení
kapely halasně proklamující zájem o temný okultismus – i když spíše jen v rovině image –
autor převzal sémantický vzorec frazému nosit dříví do lesa – tedy přidávat něco tam, kde je
prostředí touto entitou plně nasyceno – a zbudoval na něm až hravě poetický, starověkem
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rámovaný příměr, jehož imaginačními elementy dal průchod svým osobním fascinacím i
přírodovědným znalostem. S tímto laděním kontrastuje nespisovný výraz: „Slinty o precizním
zvuku s nezbytnou patinou špíny a prachu by byly jen nepřínosným vysazováním nočních
ptáků z řádu Strigiformes v prostorách antických ruin.“ (10/2009, s. 55) Jiný rozvitější obraz
hudební produkce tematizuje zaujetí „mimolidskými“ dimenzemi vesmíru jakožto zaštítěním
misantropického zaměření ve zvuku i textech: „Vítejte v kosmu multidimenzionálního chaosu
a kvantové teorie black metalu, vstupte do mrazivě chladného jsoucna Otargos (= kapela).“
(10/2009, s. 46)
Vznik blackmetalového žánru je vázán na skandinávské země, hlavně Norsko (opět přelom
80. a 90. let), a z tohoto faktu bývají derivovány i hudební charakteristiky tohoto extrémního
směru – jsou mu v diskurzu magazínu (i v jiných médiích zabývajících se současnou hudbou)
konvenčně přisuzovány atributy jako „severská chladnost“ či „mrazivost“, „ponurost“ i
„krutost“ apod. Proto jsou tematizace severu, severského prostředí či mytologie (jež bývá
častým námětem textů) v recenzích a článcích zpravidla indexem této hudební oblasti a její
potemnělé a zlověstně se profilující estetiky. Takovou funkci – identifikovat výrazný stylový
vliv u nahrávky - má např. obrazné vyjádření metonymického základu v této recenzi: „…jejich
hudební pojetí s lehounkým otěrem o severské pláně zanechá ve správně naladěném
posluchači…“ (4/2008, s. 48) Jinde: „Primárním samozřejmě zůstává jednoznačně
black/deathové výrazivo (ten sever tam stále slyším)…“ (1/2010, s. 58) Od této scény –
alespoň tedy v obecně-reprezentativním smyslu nebo lépe řečeno ve smyslu jejího
simplifikovaného obrazu v hledí všeobecné reflexe – nelze oddělit militární nebo válečnickou
stylizaci, do níž blackmetalové kapely a projekty ale povětšinou vtělují svou „misantropickou
vůli“ k přechodu na stranu „našemu světu nepřátelských“, odvrácených zásvětních sil.
Ostatně projevem toho bývá pódiové kostýmové vybavení evokující chlad bodných zbraní a
používání radikálního „hyperchmurného“ make-upu s názvem warpaint – ač je dnes
častokrát spíše symbolem směšné „žánrové zkostnatělosti“, leží v základech tohoto
hudebního směru a nechvalně proslulého protikřestˇanského hnutí. Tento kontext má opět
svůj otisk v určitém druhu obraznosti v textech magazínu, která se může projevovat např.
takovýmto metaforickým pojmenováním členů kapely: „At´ už to byli temní žoldáci
Tormentor…“ Nebo touto evokací hudebního zážitku v téže recenzi, která tematizuje možná
už poněkud „heroicky pokleslou“ formu jinak tajemně a nepřístupně se tvářící hudební
orientace: „Z hudby samotné sálá oheň planoucích bitev, hrdinských činů a rytířských gest.
Vypjatá atmosféra bitevních polí a válečné vřavy se střídá s uvolněnými pasážemi…“
(12/2009, s. 42) Podobnou motivaci má i „podpora“ apokalyptických mocností ohrožujících
„tento“ svět a častá evokace náhledů na možný všeobecný pád „naší“ reality, at´ už
v konkrétních a realistických vizích – jež si spojujeme často právě s všepohlcujícím válečným
konfliktem - nebo jako blíže nespecifikovaný – třeba i v „duchovním“ smyslu - stav, kdy
získají nadvládu nad univerzem anihilující síly. Názornost ale u většiny takto lyricky i hudebně
orientovaných kapel převládá. A tak je zapojení apokalyptických, „odlidštěných“ a mrazivě
zlověstných motivů pro čtenáře klíčem k správné identifikaci znakově reprezentovaného
obsahu. Nejlepším příkladem zde může být výše zmíněná apokalyptická obraznost recenze
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z č. 7/2006 na s. 45 rozebíraná z hlediska užití vulgarismu v kapitole Vulgarismy a jejich místo
v diskurzu časopisu: „…vražedný dech válečné apokalypsy!“ Jinde pak např. takovýto popis
zvuku nahrávky: „…ledově zastřený zvuk s odlidštěným dotekem mrazivého pařátu
hypermoderních nahrávacích technologií…“ (12/2009, s. 48)
Apokalypticko-válečná obrazivost se ovšem neomezuje pouze na odkazy k blackmetalové
estetice. Dá se říci, že jde o univerzální metalovou metaforiku, která více či méně
„nepřehlédnutelně“ prochází všemi možnými útvary magazínu. Bezpochyby jde o jeden
z nejnápadnějších rysů, který obvykle zarazí každého „náhodně nahlížejícího“ recipienta.
Válečně-destruktivní, akční – někdy přímo infantilně-pubertální, někdy až básnicky
znepokojivá – imaginace slouží kontextualizaci těch hudebních děl, která mají válku a
destrukci jako svá stěžejní témata – nutno uvést, že toto téma prochází všemi extrémně
metalovými žánry (i těmi neextrémními, klasický heavy metal svou hudební dynamiku opírá
mnohokrát právě o tyto „lyrické pilíře“), i když v různých nuancích, co se týče zpracování i
„osmyslnění“. Mnoho deathmetalových kapel se soustředí čistě na evokaci válečných dějin
(Bolt Thrower, Hail of Bullets), některé grindové kapely naproti tomu explicitní tematizací
válečné reality dnešního (sice ne „našeho“, ale dnešního!) světa usilují o předání v zásadě
protiválečného poselství a varování (Napalm Death) a některé jiné kapely tohoto ultraextrémního zaměření zde prostě vidí prostor pro „realizaci“ své „abnormální“ hudební
zběsilosti – podobně jako u zmíněných gore témat. Další kapely zase chtějí touto lyrickou
složkou podtrhnout svou dynamičnost a „nekonvenčnost“ – např. thrashmetalové kapely.
„Kapela se přitom soustředila především na vykreslení celkové atmosféry bitvy, Passiondale
(=název desky a zároveň jméno městečka, u něhož proběhla bitva o Ypres v 1. sv. válce) tak
v jejich podání tvoří realistická směs agrese, strachu, únavy a smutku.“ (6/2009, s. 47)
Název této recenze: „Válečná mašinérie na pochodu“.
Ovšem obrazy boje, zbraní, destruujících strojů, napětí, zraňování nebo nebezpečí zranění či
úmrtí apod. tvoří podstatnou metaforickou výbavu i při popisu hudebních jevů, které přímo
s válkou spojeny nejsou – není pro ně takovéto nebo podobně „destruktivní“ téma ani osou,
ani výraznějším komponentem. Podstatná část scény extrémní hudby se více nebo méně
odvážně (zdařile) naklání nad „zvnitřňujícím a reflexivním vírem“, nebo se v něm rovnou
potápí, a to jak z hlediska hudby, tak textové složky. Pořád však platí, že jde o krajně
dynamickou a zvukově hutnou či řezavou platformu, pro jejíž hladké a rychlé přiblížení je
třeba mnohokrát sáhnout po „osvědčených“ prostředcích. Také je pravdou, že náplní a
smyslem této hudby je na nejobecnější rovině překonávání protitlaků, zprostředkování
nějaké intenzity. Pod těmito pojmy si můžeme představit cokoli, emoce, žár subjektivní
reality, každodenní konfrontaci s nepřátelskými silami, vlastní negativismus, imaginativní
přetlak psychické aparatury, nesouhlas se společenskými nebo přímo politickými poměry,
nutnost se vyslovit, chlad objektivní reality atd. Tedy opět jisté formy boje či zápasu,
usilování, nesnáze, pochybnosti, nezdaru, odmítnutí či (opravdu tak žádoucího?)
sebepotvrzení. „…každá naše skladba je vlastně ódou na jistou formu boje (v metaforickém
smyslu). Může to být třeba duševní i fyzická bitva proti negativismu, at´ už se projevuje
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v jakékoli podobě.“ (2/2007, s. 86) Tak odpovídá dotazovaný hudebník na otázku po smyslu
jeho tvorby v reflexivně zaměřeném interview. Jinde pak použije tyto „konkrétně bolestivé“
metafory pro působení hudby na posluchače: „Ideální pro crustovou nebo metalovou kapelu,
která by měla působit na smysly, popálit je.“ „…zvuky, které brousí smysly a testují hlavu,
nelibozvučné kusy i jejich protipóly…“
Účinek hudby na posluchače je tedy mnohokrát „metaforizován“ pomocí válečných propriet
bez ohledu na vlastní náplň tvorby kapely či dvojice hudebníků (nebo samotného
hudebníka). Někdy mohou být „rotující a dobře namířené“ palebné zbraně způsobem, jak
rozmetat nepřátelské zákopy, valy a barikády všedních dní a imaginace zbavené banality:
„Jejich nábojové pásy jsou osazeny vysoce explozivním střelivem, z nichž každá pátá střela
není svítící, ale docela výrazně melodický projektil, který s ohlušujícím rachotem exploduje
uvnitř vaší lebky.“ (1/2010, s. 47) Střely jako transportéry melodiky a rytmických zvratů
přímo do středu vnímající bytosti receptivně elektrizovaného subjektu… Opět bývá zapojen
humor a nadsázka: „…co chvíli jsem vzhlížel k nebesům, zda Zeus nežhaví plamenomet…“
(6/2010, s. 53) „První dvě skladby by rozmašírovaly vojsko i s polní kuchyní napadrt´.“
((12/2009, s. 47) Často bývá budována paralela bicí-kulomet, souvislá palba, a to kvůli
zvukové podobnosti(-totožnosti): „…patřičně nevyniká Martinova (=bubeníkova) bicí
artilerie…“ (12/2008, s. 47) Hudba se také mnohokrát proměňuje v ničící stroj: „Carnage
Euphoria je hudebním ekvivalentem rozjetého těžkotonážního stroje, který smete vše, co mu
stojí v cestě…“ (6/2009, s. 53) Jinde je terčem industriální destrukce přímo posluchačovo
smyslové i myšlenkové ústrojí: „…poslech jejich nejnovější desky se blíží trepanaci obří
vysokorychlostní vrtačkou, nastavenou na nejvyšší obrátky. Vy si ale od nich necháte díru
do hlavy vrtat dobrovolně. A ještě budete žadonit o další.“ (12/2009, s. 47)

Beletrizující tendence
Vedle různých modifikací frazeologie či snah v rámci požadavků na jasnost a srozumitelnost s předpokladem kontextových znalostí ovšem - aktualizovat příliš předvídatelnou obraznost,
sloužící poměrně jednorozměrnému zachycení hudebních a kulturních entit, se můžeme
setkat i s výraznějšími projevy autorské kreativity, odhalujícími více vnitřní svět tvůrčího
subjektu a osvětlujícími „bytostnější“ principy zacházení s estetickými hodnotami. Nabízí se
otázka značně komplikující rozhodnutí vést jakékoliv jednoznačnější soudy o tom, zda už se
nacházíme na území autentického jazykového výrazu: Jde o původní obraznost, nebo se jen
uplatňuje promyšlenější integrace knižnější, kultivovanější, komplexnější, ale stále
prefabrikované obraznosti - a v podstatě též frazeologie? Většinou jde vždy o zapojení a
kombinaci forem i obsahů již existujících a poznamenaných více nebo méně dlouhou
51

„službou“ – ani originalita kombinací např. obrazových komplexů nevykazuje charakteristiky,
které by jednomyslně obstály v kontextu současného hledání nových, skutečně literárních
kvalit, otvírajících vývojově zásadní „světelné“ distance v dosavadních soustavách verbální
umělecké intence. Komplexní narativitu ani „silou subjektu spalující“ poetiku proto
nehledáme, pohybujeme se v diskurzu v podstatě „volnočasového“ média determinovaném
publicistickým funkčním stylem. Chci spíše naznačit výskyt určitých komplexnějších, někdy
rozsáhlejších útvarů jazykové obrazivosti v diskurzu časopisu. Kontextualizace bude opět
vzhledem k zaměření časopisu zásadní silou.
Příklady úseků s knižní stylovou charakteristikou

Akcentace estetické funkce je častokrát spojována s výběrem jazykových prostředků
s „knižnější“ stylovou charakteristikou a evokujících strukturovanost „literárně
kanonizovaných“ textů. Motivací k těmto stylovým přesunům v rámci textů magazínu bývá
snaha co nejtěsněji napojit čtenáře na autorova vnitřní hnutí iniciovaná poslechem
recenzované hudby – bývají to např. pocity vznosnosti, úchvatnosti, organické celistvosti
hudebního díla nebo ocenění schopnosti nahrávky sugerovat svůj virtuální svět, stvořený
uměleckou intencí hudebníků. Autor pak usiluje vylíčit tyto virtuální oblasti svou vlastní,
verbálně kódovanou imaginací, „energeticky zajištěnou“ explicitní emocionalitou.
„…ale to, co tito potemnělí sympat´áci předvádějí na novém albu Hrimthursum, je jedním
slovem NÁDHERA! Po dětským pláčem zneklidňujícím intru The Slaughter of Baby Jesus se na
vás valí jedna odzbrojující pecka za druhou. Ať už je to přímočará Blinded by Light,
Enlightened by Darkness, provokativním kytarovým kvílením opentlená I Strike with Wrath,
strašidelným symfo-nábojem debutu Hollenthon rezonující Age of Chaos, válečným hněvem
natlakovaná Black Hate nebo mrazivým ženským hlasem podbarvená titulní Hrimthursum,
dramaticky uzavírající celé album, třískají s vámi Necrophobic nemilosrdně o stěny svého
temně melodického chrámu, v jehož mohutném sloupoví se za vydatného přispění
heavymetalové vznosnosti a nakažlivých melodií bezostyšně páří blackmetalová čerň
s deathmetalovou hrubostí. A nad tím vším se rozprostírají blanitá křídla obskurně
elegantního mysticismu chrlícího jemně děsivý opar démonické tajuplnosti a bojovné
majestátnosti. Na albu neexistuje jediné hluché místo, jediná vycpávka, jediný úlet – celek
Hrimthursum drží naprosto úžasně pohromadě, přičemž se jednotlivé skladby neslévají
v jeden amorfní monolit; naopak, každá z nich sálá svou osobitou identitou, díky níž může
s hrdostí Césara překročivšího Rubikon kdykoli stanout zcela sama v plné kráse a síle.“
(7/2006, s. 46) Tvářnost tohoto úryvku recenze byla bezpochyby formována jistým kvantem
uvolněné emocionální energie esteticky senzitivní části autorské subjektivity. Mohutnost
dojmu z hudební produkce se v ní domnívá nacházet svůj adekvátní výraz v jakési zbytnělé, a
zároveň zvichřené titánsko-romantické stylizaci verbálního projevu – to se projevuje jak
v obrazové „výpravnosti“ na rovině dílčí sémantiky i celkového smyslu této estetické
struktury (nebo „bezděčného“ fragmentu?), tak v uspořádání jazykových prvků této
struktury. Možno namítnout, že „romantická, potemnělá a provokující“ titánskost se v této
imaginativní recenzi spíše vlastní vahou jaksi překlopila do určité „klasicistní“, nehybné a
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nezpochybnitelné majestátnosti, zbudované praktikem určité důsledné, tradiční knižní
příznakovosti. Tak se ostatně stává v kontextu temně grandiózního ladění black- a
deathmetalového hudebního eskapismu často…
Určitými „stylistickými patkami“ tohoto recenzního parthenonu jsou výrazy s hovorovým
nebo hudebně-slangovým příznakem – vycpávka, úlet, pecka, také sympaťáci. Jinak je výběr
realizován v pásmu neutralita-knižnost. To se týká lexikálních prostředků i syntaktické stavby.
Právě její strukturovanost, rozlehlost a jistá přirozenost v komplexnosti a explicitnosti
vyjádření mají tvořit zdání jakési „hlubší genetické spřízněnosti“ se samozřejmou, zešeřelou
velkolepostí i technickou prokresleností recenzované nahrávky. Anticipací rozvitých souvětí a
zároveň jakýmsi počátečním sémantickým „vajíčkem“ uzavírajícím v sobě - v jakoby
„svinutém“ stavu - celou následující adorační metaforiku i rétoriku je graficky zdůrazněné a
exklamativně zabarvené abstraktní, tedy bez odpovídajícího ko-textu „sémanticky
neobsazené“, substantivum nádhera. Z něho se dále organicky rozvíjejí „šlahouny“ vět a
souvětí zatížených jednak požadavky tematicky věcnými, tedy potřebou uvést důležité
skladby a jejich dostatečně a výstižně sumarizující „reprezentativy“ (rozvité atributy
naznačující individualitu každé skladby jako dětským pláčem zneklidňující…, válečným
hněvem natlakovaná… atp.), jednak požadavkem výrazné estetické aktualizace, umožňující
rychlý a účinný emocionální přenos obsahu sdělení na adresáta. Těmito základními
podmínkami formovaná souvětí pak vykazují vysokou míru větné kondenzace, jež je sama o
sobě vázána na objektivní stylotvorné faktory psaných jazykových projevů předpokládajících
jistou dobu přípravy, ve své strukturované a rozsahem zvýrazněné podobě se pak stává
indikátorem knižnosti. Úlohu kondenzátorů zde ve větě stojící hned po „absolutní nádheru
nastolujícím“ souvětí a v první, enumerativní „půli“ následujícího souvětí plní adjektiva
odvozená z přítomných přechodníků nedokonavých sloves (zneklidňující, odzbrojující,
rezonující, uzavírající) a adjektiva odvozená z trpných příčestí (opentlená, natlakovaná,
podbarvená). - V další větě začínající slovy A nad tím vším… pak nelezneme ještě jeden
adjektivizovaný přítomný přechodník v podobě výrazu chrlícího. - Sama o sobě nejsou tato
adjektiva ze slovotvorného hlediska nositelem zvláštního knižního příznaku, jejich
„exkluzivitu“ v tomto textu určuje spíše jejich sémantický a obrazový potenciál plynoucí
z jejich funkce „obsáhnout a uzavřít“ skrytou predikaci, jež prolamuje ve výčtové linearitě
několikanásobného větného členu nové významové perspektivy, prohlubuje a vnitřně člení
sémantickou výstavbu souvětí – jedna skladba nám tak dává svou determinací nahlédnout
do odlehlých koutů žánrové oblasti prostřednictvím metaforicky (metonymicky, vzhledem
k zvukové podstatě obou porovnávaných hudebních děl?) zabarveného adjektiva rezonující,
jež kontextualizuje referenci o desce v rámci scény, druhá zase ukazuje emocionálněnegativní rozměr agresí inspirovaného hudebního usilování valenční optikou adjektiva
natlakovaná, další naproti tomu plasticky evokuje protikladný, pro žánr ne zcela typický
vokální element synesteticky užitým přívlastkem podbarvená, taktéž přívlastek opentlená
otvírá svou „pozůstalou“ valencí průchod k vyhlídce na jedinečnou „dekoraci“ vytvořenou
specifickou metodou rockově fundované hudby (vyjádřenou také do jisté míry obrazně,
personifikačně, slovesným substantivem kvílení). Dodejme, že poslední adjektivum je samo o
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sobě možno považovat (z lexikálního hlediska a v tomto přeneseném významu) za
představitele knižně zabarvených jazykových prostředků. S tím koresponduje i knižně
příznakovým slovotvorným postupem utvořené adjektivum překročivšího v poslední větě
úryvku. Kondenzační adjektiva odvozená od přechodníků minulých (dokonavých sloves) mají
silně knižní stylovou charakteristiku.
„Enumerační“ souvětí je kompozičně rozděleno do dvou na sobě závislých celků. První
výčtová část pokrývá obrazově sugestivní deskripci jednotlivých komponent alba, orientační
vhled do jeho „organel“, druhá pak usiluje o postižení jejich společného jmenovatele,
základní látky, z níž je hudba utkána, což odpovídá „věcnému“ komunikačnímu požadavku
uvést stylové prvky hudby. Jak patrno, děje se tak opět v prostoru aktivizované obraznosti,
jež navíc chce přiblížit i celkový „smysl“ estetického působení. To ostatně přechází i do další
věty, která tematizuje už jen představový svět bez jednoznačných hudebně-stylových indexů.
Hudební vlivy – obrazně a současně na ose nutné indexikality představené (temně melodický
chrám, v sloupoví se páří blackmetalová čerň a deathmetalová hrubost jakožto základní
esence, tomu asistuje jaksi vznášející se heavymetalová vznosnost a opět všudypřítomná
nakažlivá, tedy „chytlavá“ či sugestivní, melodika) - se tak v druhé „půli“ dlouhého souvětí
podílejí na obývání a – implicitně – i na stavbě jakéhosi chrámu, v němž sídlí samotný „duch“
hudby a jenž sám je zároveň tímto „duchem“. Z hlediska literárních kánonů implikuje tato
„chrámová“ poetika cosi jako řád a velebnost univerza, k nimž odkazovala v českých
podmínkách například symbolistická poezie Otokara Březiny. Zde je tato „jednomyslně
vysoce hodnocená kulturnost“ pervertována – jaksi bezděčně či z „nezbytí“ - nejen na
publicistickém půdorysu (stále ještě!) operujícím jazykem, ale i – a to především – smyslem
obrazů. Na místě věčně se obrozující harmonie a „moudrosti stvořeného světa“ je nám
předestřen obraz jakési odvrácené strany jsoucna, jež jistě podléhá řádu a „konstrukčním
principům“, různým „duchovým silám“, ty jsou však člověku spíše nepřátelské nebo
přinejmenším vůči němu dokonale lhostejné. Do tohoto chrámu světa-hudebního univerza
není člověk uveden ani do něj nevstupuje, je jím jaksi „protažen“ neidentifikovatelnou silou,
jež „fyzicky“ zraňuje samotnou „duchovou“ podstatu člověka – třískají s vámi nemilosrdně o
stěny chrámu (expresivní nádech slovesa jen podtrhuje intenzitu „bolestivého zření“). Kdesi
daleko (v mohutném sloupoví, singularium tantum svým mírně knižním příznakem
zvýrazňuje velebnost prostředí) si žijí svůj uzavřený život „duchové-animalové“ bez zájmu o
návštěvníka (bezostyšně se páří za vydatného přispění…).
Následující věta pak jakoby „klene syntetizující oblouk“ celkového smyslu (A nad tím vším se
rozprostírají…) nad nastíněnou základní stavbou hudebního „díla-chrámu“ prezentací vize,
v níž je neuchopitelnost temné podstaty hudby-světa - přece jen, chtělo by se říci –
inkarnována ve zjev jakéhosi draka (…rozprostírají se blanitá křídla …. chrlícího…), jenž je
tradičně identifikován v představovém odkazu kulturně petrifikovaných fascinací a děsů
s jakýmsi modelem „nevědomé, a přece stále bdící“ existence, a ve své paradoxní podstatě i
určitého vesmírného samo-vědomí (…křídla obskurně elegantního mysticismu…). Starobylý
symbol chaosu, v němž jediném se ukrývá před dotíráním marně hledajících „věřících
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rozumných“ pravé vědění, se sám zahaluje do „jemně děsivého oparu démonické tajuplnosti“
a střeží svou nedotknutelnost a svrchovanost nad světem(-chrámem, jistěže setmělým)
„bojovnou majestátností“. Tato výpravnost realizovaná na útraty diskurzních ateliérů a
prostředky „najatých“ štábů imaginace bezpochyby najde svou návratnost v odpovídající
kontextualizaci alba v myslích adresátů-posluchačů, dychtících po další energeticko-mentální
subvenci s razítkem (žánrové) dokonalosti. Noeticko-mystický rozměr, zadržující v sobě
přitažlivost i energičnost „zakázané“ či „nebezpečné“ temně metafyzické perspektivy, je
sugerován mimo jiné i zvláštní metonymií (tím je zde myšlen spíše imaginativní princip než
terminologicky chápaná poetologická položka!) zbudovanou na ose zástupnosti pars pro
toto, kde tematizované části (blanitost rozprostřených křídel, chrlení oparu) odkazují k celku,
jenž je však jakoby implicitní, zamlčený, vlastně protikladný oněm „anatomickofyziologickým“ motivům, jež ho mají v textu plně významově ukotvit. Místo s bytostí, kterou
mají prezentovat, jsou uvedené tělesné části a projevy v textu jaksi „rovnou integrovány“
s abstraktními plány, jichž má být tato bytost symbolem – křídla obskurního mysticismu,
chrlený opar tajuplnosti a majestátnosti… Děje se tak prostřednictvím tradiční genitivní
posesivity, ale do celkového efektu je zapojena i (skrytá) predikace, opar zlověstných
tajemství nechrlí drak, ale obskurní mysticismus sám. Text tak dozajista získává nejen na
přesvědčivosti, potřebné barvitosti a „rozmlženosti“ zároveň, ale i jisté „transcendentální
napjatosti“, jejímž emocionálně-představovým zázemím může být pouze recenzovaná
hudba… Dodejme, že jasným indexem temně-okultního a imaginativně-frenetického
směřování kapely může být např. uvedení názvů skladeb jako Blinded by Light, Enlightened
by Darkness či Age of Chaos.
Proklamované hodnoty jako výrazová a stylová autonomie a silná impresivnost jednotlivých
skladeb jsou v recenzi zvýrazněny poněkud jednorozměrným a „čítankově heroickým“
obrazem bojovného Césara, jenž evokuje spíše fádní militárně-silovou metaforiku metalové
žánrovosti. „Vznešenost“ a „historickou serióznost“ má dodat alespoň již zmíněný
adjektivizovaný minulý přechodník…
Konkrétnější, a přesto implicitní rysy na sebe vzala „temně metalová“ obraznost v článku
toho samého autora, který se objevil v rubrice Kulturní špionáž v č. 5/2006 na s. 92-93.
Článek má název Šavle místo tesáků a autor v něm zavítal do zcela nehudební oblasti –
tématem je vědecky podložený evoluční přehled velkých třetihorních savců, konkrétně
predátorů s neobyčejně vyvinutými tesáky, již jsou známí pod „populárním“ označením
šavlozubí tygři. Jedná se o velmi kvalitní populárně-naučný (!) text, v němž autor jasně,
přehledně a s odpovídající, precizně rozvrženou odborností (podepřenou celkem důslednou
latinsko-řeckou terminologií!) seznamuje čtenáře s fylogenezí této živočišné skupiny, širšími
(paleo)zoologickými souvislostmi a podobou těchto dravců. „Výraznými změnami prochází i
celková stavba těla, z nichž nejpodstatnější je přechod od ploskochodné (platigrádní) chůze
prvotních krátkonohých forem (zvíře našlapuje na celou plochu chodidla; např. medvědovité
a kunovité šelmy) k prstochodné (digitigrádní) chůzi pravých kočkovitých šelem s retraktilními
(zatahovacími) drápy a prodlužujícími se končetinami.“ (s. 92)
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Často však autor vytváří v tomto populárně-odborném stylovém kontinuu jakési „kapsy“
koncentrované subjektivizované obraznosti, jejímž prostřednictvím chce emocionálně
zapůsobit na čtenáře a „imaginativně“ ho zapojit do terminologicky utříděné a logicky
usměrněné kauzality a „konsekvenčnosti“ předkládané odborné tematiky (akcentující i
evoluční hledisko zoologické problematiky). Vzhledem k tématu „monster“ se dá
předpokládat, že tato emocionální pole budou silně nabita evokací nebezpečí, hrůzy a
neovladatelnosti bytostí majících nad člověkem silovou i „reaktivně-instinktivní“ převahu.
Tímto se obsah článku včleňuje do obrazově-pocitového kontextu extrémně metalové
hudby. „Nejpřímočařejším“ důkazem může být to, že mnoho kapel se zaštit´uje jmény
různých „monstrózních“ zvířat, nebezpečných predátorů nebo je nějak do svých názvů
vkládá: Pantera, Mastodon (ten evokuje spíše mohutnost a majestátnost než dravost, ale
určitě představuje diskutovanou „třetihorní starobylost“), Behemoth (zde je zase důležitý
mytologický rozměr), česká kapela Jarraraca (=smrtící had v Brazílii), blackmetaloví Wolves in
the Throne Room, na „popkulturní zoologii“ odkazující Gojira apod. 10 Plastická sugesce
existenciálně hraniční, definitivní situace nalézá své místo v uměleckém usilování hudebníků
i textařů, autor tohoto článku pak snadno a jaksi „očekávaně“ na území objektivity a „řízené,
účelné představivosti“ náhle padá do samého ohniska emocionálně zcela extrémních
perspektiv – nebo jde spíše o rezervovanou perspektivu účastného, ale stále „jištěného“
diváka přírodopisných dokumentů? Řečnická otázka tuto distanci podtrhuje: „Jak asi musela
vypadat smečka machairodů v akci, při které zmítajícím se tělem kořisti projíždělo mnoho
párů obrovských, šavlovitě zahnutých tesáků, otvírajíce bezpočet masivně krvácejících ran?
Už jenom pouhá představa nenadálého střetnutí se šavlozubým přízrakem, jehož se
pravěkému člověku bezpochyby nejednou „poštěstilo“, rozlévá po trnech obratlů paralyzující
chlad.“ Kultivovaná stylizace opět funguje – nebo má fungovat - jako suverénní transportér
obrazivě enervujícího obsahu. Knižnost a celková strukturovanost výrazu se projevují
nápadnou koncentrací větné kondenzace na malé ploše (adjektivizované přítomné
přechodníky, někdy dále rozvíjené, jako zmítajícím se, masivně krvácejících, paralyzující,
taktéž genitivní spojení abstraktního substantiva a slovesného substantiva,
determinovaného shodným přívlastkem a uchovávajícího výraz valenční pozice, představa
nenadálého střetnutí s přízrakem), skladební skupinou shodných přívlastků, určených ještě
adverbiálně (obrovských, šavlovitě zahnutých), častými genitivními vazbami neshodných
přívlastků podílejícími se na explicitnosti vyjádření (smečka machairodů, po trnech obratlů,
bezpočet ran, tělem kořisti, mnoho párů tesáků), dále – tuto celkovou rozvitost ještě
navyšující – hypotaktičností souvětí, a především užitím rozvitější přechodníkové vazby
oddělené čárkou (otvírajíce bezpočet masivně krvácejících ran). Tato pečlivě budovaná
významová amplifikace slouží tedy co „nejvěrnější“ vizuální i emocionální simulaci, která je
navíc umocněna zvláštním rozměrem relativně živé autorské imaginace.
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Také přímo v diskurzu časopisu můžeme narazit na mnoho případů, kdy jsou členové extrémně
metalového tělesa metaforicky pojmenováni označením pro nebezpečné uskupení divokých zvířat,
např. již výše zmíněné „smrti oddané smečky (=deathmetalové kapely)“ v č. 4/2008 na s. 62.
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Ač je obraznost celého úryvku až úzkostlivě napnuta k fyzicky co nejpalčivější hmatatelnosti
(bolestivosti), hlavní agens této rozpoutané krvavé hrůzy je ve své reprezentativní podobě
„uveden na scénu“ jakožto nehmotná, a proto nevyzpytatelná entita „z jiného světa“. Jedná
se o vědeckým bádáním podepřenou živočišnou existenci, celým článkem evolučně
stvrzovanou konkrétní jednotku časově i prostorově univerzální biosféry („O těchto věky
zavátých dramatech svědčí děsivý nález lebky dospělého pitekantropa, tedy druhu Homo
erectus, se dvěma oválnými otvory, kterými zcela evidentně pronikly zabijácké šavle
samotářského machairoda hluboko do mozku oběti“), v probíraném „lyrizujícím“ úryvku však
jako bychom před sebou opět měli obskurní „duchovou manifestaci“ všech hostilních
tendencí indiferentního zásvětí: „…střetnutí s šavlozubým přízrakem…“ Jako by zde tuhé
naturalistické výztuže jen zužovaly profil v trubce imaginativní výpustě a zvyšovaly v ní tlak
pro efektnější výtrysk morbidně-symbolistní duchovní fascinace, v intencích tradičního
(haustorii mnohých „obdivovatelů a pokračovatelů“ dehydrovaného) kulturně-literárního
kánonu dekadentních stylizací… Zde navíc rozpuštěného v podivném postmoderněspotřebním amalgámu populárně-naučného, freneticky expresivního a stylově
aktualizovaného publicistického útvaru…
Taktéž obraz strachu, synekdochicky modifikovaný, vykazuje zvláštní asociativní soudržnost
s celkem obrazivého komplexu – znehybňující šok je lokalizován do oblasti páteře, jejíž
komponenty (obratle a jejich součásti připomínající trny) jsou kvůli své tvarové působivosti
zvoleny za vizuálního zástupce celkového zmaru a destrukce organismu-bytosti. Obrazově
vlastně odkazují k „cizorodým“ útvarům útočících tesáků, vzniká tedy dojem, jako kdyby
„své“ tělo, jež nesou, zabíjely svou ostrostí ještě jednou, „zevnitř“, násilně pronikaly do
okolního masa a zavěšovaly ho na sebe v mrazácích anticipace jeho nevyhnutelné
fyziologické budoucnosti (rozlévající se paralyzující chlad). Tato tematizovaná tvarová
příbuznost trn obratle-tesák navíc (s veškerou indexikální reálností) člověka nutně, jakožto
článek v evolučním vývoji živočišné existence, vsazuje do jednotného řádu obětí a
profitujících v potravním řetězci. Do jaké míry zde působila ideová intence autora a do jaké
míry jde jen o dodatečnou interpretaci spontánní (snad i podvědomé) asociativní
obrazotvornosti, není příliš podstatné, ostatně jako mnohokrát v interakci estetický objektrecipient… O estetické funkci určující podobu a smysl tohoto úryvku snad pochyby být
nemohou…
Za zajímavý protipól výše zmíněných perifrastických, explicitně formulovaných a snad až
symbolicky zatížených (přeexponovaných?) stylově-obrazných aktualizací lze považovat
jakousi miniaturní, implicitní, ale významově kompaktní parabolu použitou v jedné recenzi
v č. 5/2006 na s. 48: „Na druhé straně vás za okamžik překvapí ekvilibristickou změnou
tempa a stylu. Máte pocit, že jste se ocitli v nějakém jazzovém klubu, kde si neznámí
všeumělcové honí svá muzikantská ega. Jdete se ovlažit na toaletu a jsou tady thrashové
vychytávky, na které už dávní mistři zapomněli.“ Rytmické zvraty a především žánrová
mnohoznačnost a suverénní proměnlivost jsou na malé ploše obrazově transponovány
v jakýsi snový, „samonosný“ přechod „hrdiny“ z konkrétně prostorového, společensky
57

definovaného prostředí s velmi pevným hudebně-kulturním statutem (jazzový klub) přímo
do virtuálního světa hudby s tímto prostředím (a pochopitelně i hudbou, již má prezentovat)
v tradičním (!) pojetí neslučitelné (…a jsou tady thrashové vychytávky…). Je tedy jaksi
signifikantní, že onen vstup se skrývá ve zcela „kulturně irelevantní“ místnosti, kam se
„hrdina“ musel uchýlit – záchody jako by zde symbolizovaly jakousi vakuovou přepážku,
neidentifikovatelný kulturní meziprostor, který sice jakoby náleží k „jádru“ kulturního světa
(=jazzový klub), ale jen jako esteticky zcela indiferentní apendix. Není tedy ani východem
z tohoto světa, nikdo by ho přece na WC nehledal, pro „hledajícího“ se však právě proto zde
nečekaně otevírá do úplně jiné dimenze. Autor si ironicky (možná poněkud přímočaře)
pohrává s kulturními stereotypy, které hodnotí jazzovou hudbu jako už ze samotné své
podstaty kulturně žádoucí, spolehlivě inertní vůči komerci a technicky zcela „příkladnou“ –
neznámí všeumělcové si honí svá muzikantská ega. Ne ve všem však znají muzikanti tu
„příkladnou“ a vždy vkusnou míru, a tak se „subjekt našeho příběhu“ musí jít osvěžit –
instinktivně hledá alternativu k vyslyšenému. Tento prostorově-kulturní transfer je
samozřejmě zcela zahrnut v hudebním univerzu recenzované nonkonformní a
instrumentálně i ideově „zcela svobodné“ kapely (kterou však nesmíme v současnosti
považovat na extrémně metalové scéně za nějakou ojedinělou výjimku).

Příklady ze Spiku

Ač Spike vykazuje podobné tendence v modifikaci frazeologie i stereotypní hudebněpublicistické, žánrově podmíněné obraznosti jako Spark, obecně se v jeho - oproti Sparku
stísněnějším - prostoru vyskytují častokrát snahy o esejisticky zabarvenou, vůči limitům a
povaze prezentovaných (sub)žánrů reflexivní referenci. Ta probíhá mnohdy na půdorysu
klasičtější, (jakoby) racionalizující kritiky, která zároveň lépe slouží autorovi při nastavování
adekvátního, „realisticky prokreslujícího“ nasvícení formulovaných názorů, pocitů a
myšlenek. Autoři se tedy více soustředí na „průzračnější“ zachycení různých pocitových
nuancí při posleších, také určitých vývojových souvislostí – nebo spíše různých postřehů
zprostředkovaných jaksi zklidněnou, ale přesto nadšenou či „dychtivou“ vnímavostí. Jistá
„(po)citově i myšlenkově objektivizující“ tendence je vlastní i některým citacím v článcích,
v nichž se sami autoři hudby vyjadřují ke svým dílům.
Tak je tomu v článku představujícím projekt a uměleckou kariéru jednoho hudebníka, který
ve své tvorbě zaujímá avantgardní, žánrově otevřený a také současně celkem subjektivizující
postoj k tradičním misantropicko-singularistickým (=lpícím na úplné samostatnosti jednoho
hudebníka tvořícího celou desku) blackmetalovým východiskům: „Právě celková jedinečnost
a komplexnost výrazu přispěla k velkému úspěchu. „Mourner byla úspěšná deska v tom
smyslu, že kapelu (=ač jde o sólový projekt) do té doby nevídaně zviditelnila, vidím ji ale též
coby občas hudebně a emocionálně nevyspělou, těžkopádnou a někdy až příliš upřímnou,“
hodnotí s odstupem Andrew, který na této desce začal krotit spontánní exploze emocí a
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transformoval je ve více kontrolované emoční výboje.“ (3/2009, Spike, s. 84) Autor článku
užívá abstraktní, zobecňující lexikální prostředky jako např. genitivní spojení dvou abstrakt
komplexnost výrazu, obraznost zase směřuje k postižení duševních pochodů formujících
celkový charakter i detailní estetické útvary nahrávky – opět genitivní metafora exploze
emocí, především však „introspektivně“ orientovaná představa jemných pocitových nuancí,
vyjádřená v esejisticky příznakové formulaci tematizující (nebo implikující) jistou procesuální
linii přeměny: „… začal krotit spontánní exploze emocí a transformoval je ve více
kontrolované emoční výboje.“
Hudebník v přímé řeči zaujímá (sebe)kriticky reflexivní stanovisko ke své úspěšné desce, i
když se vyslovuje spíše v rovině obecných, sumarizujících a k „vnitřním osobním dějinám“ se
vztahujících pojmů: emocionální a hudební nevyspělost, těžkopádnost a přílišná upřímnost.
Poslední kritizující slovní spojení působí v kontextu žánru, tedy jakéhosi „vnitřně
dramatizujícího“ avantgardního blackmetalu, poněkud paradoxně, neboť právě otevřenost a
maximální autentičnost výrazu by měly být hodnoceny pozitivně. Současně to však
konvenuje celkově ambivalentnímu, vnitřně rozpornému a vlastně dost paradoxnímu vidění
světa, jak je často prezentováno v podobných dílech. I tento rozměr zneklidňující
nejednoznačnosti své tvorby hudebník reflektuje v přímé řeči a uvádí ho do souvislosti
s širším estetickým postulátem: „Většinu textů tvořím velice rychle a instinktivně, jednak
proto, že mám rád naléhavost a svěžest, a také proto, že si zrovna neužívám jejich psaní,
zvlášt´ když jsou hodně osobní. Když skládám, zjišťuji, že agrese zabírá jen tehdy, je-li
postavena do protikladu k něčemu jinému – neměli byste si zvyknout na hrůzu.“ Podivné
významové napětí konotuje i hudebníkovo vyjádření, že píše rychle a instinktivně proto, že
má rád naléhavost a svěžest – snaha co nejvěrněji postihnout vnitřní motivace k tvorbě
zůstavila dvojici, v níž jako by každý význam směřoval opačným směrem. Naléhavost je spíše
nátlak, vynucování pozornosti, restrikce proti volnému rozběhu sil, svěžest konotuje naopak
volnost, možnost volnějšího nakládání s dostatkem sil – obojí se ale do textů nějak promítá…
Poznamenejme, že text obsahuje knižně zabarvené prvky jako koncovka –i ve tvaru zjišt´uji
nebo podřadicí spojka -li (je-li). Autor článku v posledním odstavci takto shrnuje umělecké
usilování představovaného hudebníka v souvislosti se stereotypy žánru, jež „je třeba“
porušovat, např. hlubší a upřímnější introspekcí: „I na Temporary Antennae se Caina (=název
hudebníkova projektu) obrací více do sebe a stvrzuje, že pro vyjádření vnitřního napětí není
třeba na sebe upozorňovat tím, že se halasně vymezuji vůči všemu okolo.“ S bizarností a
nezařaditelností hudby i hudebníkovy osobnosti pak koresponduje barevně zvýrazněný
krátký textový blok obsahující hudebníkovu výzvu čtenářům, zřejmě inspirovanou jeho
„nekonvenčními“ zájmy: „Kupujte vinyly, kazety a CD, chod´te do kina a podporujte svého
místního kryptozoologa.“ Na toto představení originální a (sebe)reflexivní osobnosti
hudebníka kontinuálně navazuje snahou o svědomitě vedený „esejistický vhled“ do jádra
jedinečnosti recenze jeho poslední desky na s. 86: „Temporary Antennae není hezkou
deskou. Je to však solitérní počin s potenciálem uhranout velké množství posluchačů a – což
je nejdůležitější – se schopností rezonovat s individualitami.“
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Limity ustáleného metalového výrazu a hluboko v esenci žánru zabředlá klišé kriticky
reflektuje (s jistou dávkou distance) autor v jedné reportáži z koncertu kapely, která se tato
schémata snaží opouštět, aniž by tím zanevřela na elementární hudebně-technická i
pocitově-estetická východiska žánru. Své zobecňující názory podkládá zvýznamňovanými
realistickými postřehy chování posluchačů i hudebníků: „Ač v jádru bezvýhradně metaloví,
představují Sunn o))) i nenásilnou opozici celému žánru. Svou hudbu hrají v bezmála
statických pózách, po hmatnících nekmitají onanistickou rychlostí a do strun namísto toho
hrabou jako na zpomaleném filmovém záznamu. Ač výlučnými osobnostmi, zůstávají skryti
v kápích a popírají metalový „kult osobnosti“, většinou frontmana či sólového kytaristy, který
by působil rušivě. A ačkoliv zní jejich hudba démoničtěji než produkce jakékoliv true-blackové
kapely, působí metafory srovnávající jejich vystoupení s „metalovým kázáním“ klišovitě.
Jakousi metalovou antitezí je i pozice, do níž se na koncertech dostává publikum, které je
kytarovými drony (=specifický zvuk kapel tohoto subžánru) tak paralyzováno, že to poslední,
nač myslí, je headbanging (=pro metalové koncerty příznačné třepání hlavou s rozpuštěnými
vlasy, snad „nejstereotypičtější“ synonymum metalové subkultury v očích všech „vnějších
pozorovatelů“).“ (7/2009, Spike s. 82) Jak patrno, jsou zde – až s jistou vehemencí zdůrazňovány prožitkově zvnitřňující, introspektivně koncentrující síly estetického účinku
metalové hudby – publikum je usebráno, paralyzováno a znehybněno jakousi meditací,
hudebníci svou hrou jakoby zpomalují čas, tuto celkovou meditativnost podtrhují i „mnišské“
kápě - a ironicky zlehčovány zkostnatělé, nadbytečné a „kulturně kompromitující“ stereotypy
– headbanging, nejen hudební exhibicionismus muzikantů, křečovitá snaha o démoničnost za
každou cenu. Zvláštní, reflexivně rezervované stanovisko autora se odráží i v užití
metajazykového příměru k charakterizaci hudby a celkového dojmu z aktivity kapely –
automatizovaná „žánrová“ metafora (…srovnávající jejich vystoupení s „metalovým
kázáním“) je shledána neadekvátní, „slepou“. Pravý, odpovídající výraz je však čtenáři
odepřen, jako kdyby daný obsah stál mimo možnosti jakékoliv jazykové reflexe. Takové
zamlčení má svou výpovědní hodnotu. Dodejme, že esejistickou orientaci úryvku podporují
knižní, kulturní frazémy a slovní spojení, často obsahující internacionalismus nebo „kulturně
příznakové“ slovo cizího původu: nenásilná opozice celému žánru, statické pózy, kult
osobnosti, být antitezí něčemu, být něčím paralyzován (v obrazném smyslu).
Že Spike užívá také specifický, ale přitom „žánrově podmíněný“, obrazně aktivovaný humor,
vysvítá např. z jedné hravé recenzní narážky na skutečnost, že mnohé avantgardní
(post)blackmetalové kapely kladou velký důraz na environmentální tematiku, ovšem ne
v ideové geometrii agitačních či „angažovaných“ proklamací, ale při zachování „žánrově
původních“ negativisticko-nihilistických východisek: „…kapela pozvedá varovný prst
s epidermem rozežraným od kyselých dešťů a každou minutou extrémně natažených
kytarových ploch nám vetkává políček za všechny kilometry ujeté ve vozidle poháněném
fosilními palivy. Altar of Plagues ale nechtějí, abychom házeli PET lahve do určeného
kontejneru a jezdili na kole, chlapci už nás odepsali úplně.“ (7/2010, Spike s. 85) Je evidentní,
že archaicky zabarvená knižní spojení jako vetkává nám políček, pozvedá varovný prst či
perifrastické vyjádření ve vozidle poháněném fosilními palivy (místo v autě) slouží – navíc
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v sousedství hovorovějšího obratu chlapci nás už odepsali úplně - jako tradiční stylový
prostředek vyvolání verbálního komického efektu.

Persvaze
Jakým způsobem jsou v magazínu distribuovány různé ideologicky příznakové obsahy?
Můžeme se v rámci magazínu setkat s nějakými komunikačními strategiemi usilujícími o
nějaké (světo)názorové nebo obecně ideologické ovlivnění adresátů, pochopitelně mimo
snah o estetické působení podmíněných orientací časopisu na kvalitativní selekci v oblasti
hudebně-estetických (uměleckých) objektů (především v případě recenzí i reportáží)? A
chtějí redaktoři přesvědčit čtenáře o širších kulturně-hodnotových kladech hudební oblasti, o
níž referují a jejímuž myšlenkovému světu se museli nějak přiblížit?
Kromě pouze základních ukázek těchto persvazivních tendencí týkajících se univerzálních
ideologických systémů, disponujících jinak svým vlastním „diskurzním marketingem“, jako
jsou třeba náboženská přesvědčení, různé duchovní orientace, filozofická podložení
východisek tvorby, také politické směry či jiné podobné názorové soustavy prezentující
obecné představy hospodářsko-sociálního řízení společnosti (tyto posledně jmenované však
v magazínu prostor téměř nedostávají), se zaměříme také na způsob, kterým autoři předávají
čtenářům své osobní zaujetí pro daný hudební svět, jeho názorové a obecně duchovní klima,
jak a do jaké míry se s příslušným hodnotovým uspořádáním ztotožňují, a „doporučují“ ho
tak jakožto esteticko-filozofickou identitu i adresátům. Uveďme, že nábožensko-filozoficky
motivovaná prohlášení se zhmotňují na stránkách magazínu drtivou většinou v pásmu citací
hudebnických, „zpovídaných“ subjektů, sami redaktoři se přímých manifestací svých
přesvědčení spíše zdržují, a pokud tak učiní, je to budˇ v rámci (často humorně) estetizující či
hudebně-kontextualizující stylizace (výše zmíněné satanistické proklamace a aluze
v recenzích např. blackmetalových kapel známých svou temně okultní lyrikou i vizuální
stylizací apod.), nebo signalizují, že se jedná pouze o jejich čistě osobní náhled – opět se tak
děje v úzké souvislosti s referencí o konkrétním hudebním obsahu. 11 Pro příklady těchto
tvrzení předkládaných samotnými hudebníky čtenářům tedy budeme využívat rozhovorů,
11

Tak je tomu např. v jedné recenzi na deathcorovou desku kapely, jejíž členové se netají
křestˇanským vyznáním ani poselstvím. Autor recenze si je vědom nepříliš obvyklé kombinace
brutálního žánru a explicitního vyznání a dává najevo, že k ní má poněkud rezervovaný postoj, ale že
je třeba ho vztáhnout pouze na jeho osobu – také se za něj vlastně omlouvá, ačkoli ho na druhou
stranu explicitně tematizuje: „To je teda peklo, jak vidno a slyšno, křesťanská muzika má mnoho
podob… Sorry, nemůžu si zaboha pomoci, ale mně tyhle rozporuplné bizarnosti nejdou dvakrát pod
vousy.“ (7/2009, s. 46).
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kde bývají hudebníci kladenými otázkami k různým výrokům na nábožensko-filozofická
témata podněcováni – pochopitelně se tyto výroky nesou v duchu „kulturně-volnočasového“
média, ne odborných diskusních fór… Hlas redaktorů zprostředkovávajících čtenářům vhled
do širšího hodnotového kontextu různých subžánrových (sub)kultur extrémní hudby zase
zaznívá nejčastěji v reportážích z různých hudebních akcí, podávaných v jakési „ichperspektivě přemýšlivého návštěvníka“. Pro určitou hraniční pozici – i v rámci sféry
extrémního metalu! – jsme za ukázkovou materii zvolili reference o grindcorových akcích. Dá
se říci, že vykazují silnou koncentraci energie myšlenkově-emocionálního napětí, s čímž se
autorský subjekt musí nějak před zraky čtenářů důstojně vyrovnat…

Náboženství

S oblastí extrémně metalové hudby se pojí mnoho stereotypů ohledně přístupu
k náboženství, konkrétně křesťanství – nejvíce se to v obecném povědomí projevuje dokonce
až určitým stupněm ztotožnění této hudebně-technické orientace se satanismem, tedy
jakýmsi „odvěkým protihráčem“ křest´anského vyznání. Např. blackmetalová hudba jako
taková bývá někdy nahlížena jako „duchovní hudba“ tohoto „pervertovaného“ vyznání,
hudba černých mší atp. Je třeba podotknout, že satanismus jako estetický a názorový
koncept a i jako forma náboženského vyznání (s jistou podobou náboženského ritu) je
součástí evropského kulturního dědictví (demonstrován např. v období dekadence), i když
toho jaksi „upozaděného“. Objevil se mnohem dříve, než nastavení společenských a
technologicko-informačních podmínek umožnilo vznik extrémní metalové hudby jakožto –
možná krajní – formy „osvobozené“ (post)moderní (pop)kultury. Jako takový se stal – kvůli
své leckdy až „blyštivé“ temnotě a okultnosti -atraktivním pro jiné oblasti současné
(pop)kultury, jako je film, výtvarné umění apod. Vždy přitahoval možností projekce tužeb po
společensko-duchovní výlučnosti v kulturní oblasti, v kriminologickém ohledu pak jako
zástěrka pro realizaci deviantních sklonů. Blackmetalová hudba absorbovala tento kánon
(zhmotněný v literárních odkazech např. Antona Sandora LaVeye, Aleistera Crowleyho apod.)
především jako platformu své estetiky, opírající se o temnotu, nepřístupnost a odvrácenost,
leckdy i hrozivou „silovost“, krutost. Osobní vyznání a ideologické zaštítění aktivit hudebníků
a následně i fanoušků hrají mnohdy nezastupitelnou roli, nelze však ztotožňovat –
v současnosti už vůbec ne! – např. blackmetalovou scénu a estetiku s touto – z hlediska
rozvoje uměleckých substancí myšlenkově i výrazově omezující – nábožensko-filozofickou
ortodoxií. Avantgardní blackmetal či (post)blackmetal pak opustil jakoukoliv satanisticky
zaměřenou rétoriku v textech, zbyla jen estetická esence žánru ve formě chladně temné,
převážně rychlé a řezavé instrumentace a extrémně modulovaných vokálů, lyrika si podržela
určité pochmurné, znepokojující ladění a především kritičnost vůči oficiálním ideologickým
systémům, potažmo tomu, co se nazývá „konzumní společností“ – zde je samozřejmě past
přijetí nových, efektně rétorických schémat. Eskapismus ve formě rozpoutání „divoce
obskurní“ imaginace (jak bylo uvedeno výše v kapitole o beletrizujících tendencích v rozboru
recenze desky kapely Necrophobic) zůstává stálou hybnou silou extrémně metalové tvorby
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vůbec. Faktem je, že napříč celým extrémně metalovým územím (blackmetal, thrashmetal,
deathmetal, grindcore apod.) reflektovaným diskurzem magazínu probíhá „krystalizační osa“
nejrůznějších protináboženských či protikřestˇanských výroků, což se projevuje i v našem
magazínu. Při těchto výrocích mnohokrát působí demagogie.
Přesvědčení o jednoznačně škodlivém vlivu náboženství na lidstvo se stává u mnohých kapel
těchto žánrů axiomem, který je téměř obligátně vystaven při každé větší příležitosti
k prezentaci. Takto se vyslovuje populární (objevuje se na titulních stránkách časopisu,
zaznamenala výraznější komerční úspěch) blackmetalová kapela Dimmu Borgir ústy svého
kytaristy a autora textů v interview hlavního článku v č. 7/2006 na s. 20: „Myslím, že většina
lidí už pochopila, že za všemi těmi konflikty stojí náboženství. Lidem jsou vírou doslova
vymývány mozky, a to všude na světě. Atˇ už konají dobře nebo špatně, vždycky hledají
výmluvy a omluvy ve své víře, což je naprosto špatné. Čím dřív se náboženství jako takového
zbavíme, tím rychleji nastane lepší situace.“ Demagogické rysy jasně vysvitnou, když
uvedeme, že se jedná o odpověd´ na redaktorovu otázku, zda existuje pro lidstvo ještě
možnost, jak se vyhnout zkáze a zastavit ničení planety. Tázaný hudebník v dráze jakéhosi
dogmaticko-argumentačního automatismu pronásleduje všechny možné současné globální
problémy civilizace náboženskou nesnášenlivostí, dokonce možná jen pouhým faktem, že
velká část lidstva se hlásí k nějaké formě náboženského vyznání. Otázka „vždyt´ lidstvo může
svým konáním planetu Zemi zničit“ implikuje spíše nebezpečí ekologického kolapsu, na
kterém náboženské sváry přece nemají hlavní podíl. Toto ztotožnění příčin globálního
ohrožení lidstva a skutečnosti existence a fungování náboženských systémů je podepřeno
jistou formou čtenářské perspektivy, nebot´ hudebník uvádí, že „většina lidí už pochopila, že
za všemi těmi konflikty stojí náboženství…“ Tím nepřímo apeluje na recipienta, který chce být
zahrnut do té „vědoucí“ a „osvícené“ části lidstva. Jak však tuto většinu definovat? Patrně to
nebude ona „globální“ většina, protože právě ona přece dále vězí v náboženské nevědomosti
a ohrožuje globální bezpečnost civilizací připraveností k náboženské válce – pro to mluví fakt,
že velká část světové populace má své vyznání, a navíc dotazovaný sám uvádí, že „lidem jsou
vírou doslova vymývány mozky, všude na světě“. Většina tedy zde spíše implikuje většinu
„nás, (black)metalových posluchačů, a tedy adresátů tohoto textu“. Předpokládá se, že
recipient se v rámci skupiny bude názorově identifikovat s většinou, i když je zde implicitně
ponechán prostor pro jakousi „menšinu“, o níž nevíme, jaký má mít adekvátní názor. Ovšem
v podmínkách např. naší (české) národní společnosti, kde je být bez vyznání vnímáno jako
vcelku běžné, může čtenář nabýt dojmu, že hudebník nezamýšlel obvyklou propagandu
„dovnitř posluchačské obce“, ale že mluvil o „civilní“ většině v určité (malé) části světa, která
kvůli svému obecnému náboženskému chladu hledí na náboženskou horlivost velmi kriticky.
Šlo by tedy o jakési konstatování stavu… I to však svůj apelační potenciál ve smyslu
„přimknutí k většině“ má. Výrok „čím dřív se náboženství jako takového zbavíme, tím rychleji
nastane lepší situace“ je bezpochyby nesen jednorozměrným radikalismem, nevíme přece,
co by se stalo, kdyby lidé náboženství zcela odvrhli. Že je tento rétorický radikalismus nutně
spojen s „žánrovou“ image, o tom svědčí kostým (na fotografiích na titulní straně a na s. 22)
kolegy, jehož obligátní součást tvoří masivní obrácený kříž s ukřižovaným Kristem. O něco
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dále pak čteme: „Ale jestli to lidem pomůže alespoň trochu otevřít oči, aby viděli, jak
náboženství všechno posírá a ničí, budu za to vděčný.“ (7/2006, s. 23)
Tázající se redaktor obvykle nefunguje jako „stvrzovatel“ předkládaných názorů. Někdy
dokonce usiluje vznést námitku, konfrontovat jednoznačnou rétoriku s jiným náhledem, být
(alespoň na okamžik) jejím korektivem. Takto kontruje redaktorka v dalším velkém
rozhovoru s toutéž kapelou v č. 10/2010 na s. 26: „Poslyš, a vzhledem k tomu, že pocházíte
z jedné z nejateističtějších zemí Evropy, má vůbec nějaký význam, aby zrovna norští Dimmu
Borgir kritizovali ve svých textech náboženství? Takovým Behemoth hrozí v Polsku za kritiku
křest´anství reálné sankce. Vám v Norsku nikoliv – dopad vašeho poselství je ale zároveň i
menší…“ Redaktorka uvádí logický argument, který kapelu usvědčuje z „esteticky účelného“,
ale z hlediska filozofického účinku či společenské sdělnosti téměř vyprázdněného postoje,
diktovaného jen žánrovou konvencí. Hudebník se přesto drží svého směru a uvádí další
argumentační položku, která sice nalézá svou oporu v kontextu lyriky kapely (a dalších kapel
této hudební vlny, tj. obhajoba původních severských pohanských hodnot oproti vnuceným
myšlenkám „nájezdnického“ křestˇanství), v souvislostech moderní doby je však naprosto
irelevantní: „Křesťanství pořád zůstává velkým tématem. Vždyt´ to byl právě nástup
křesťanství, který předznamenal zkázu Vikingů…“ Tato neaktuálnost argumentu, který náleží
pouze do sféry fikčních světů (black)metalové tvorby, ne však do reality dneška, je ihned
redaktorkou zachycena, dokonce se zřejmou ironií: „Ale od té doby přece uplynuly stovky let.
To je to v Norsku pořád natolik živé téma?“ Zde už je dotazovaný nucen přiznat, že se
v podstatě jedná spíše o žánrově konvenční estetickou strategii, jejímž smyslem je pouze
otevřít jakýsi eskapický koridor pro víceméně individualisticky motivovaný, nezaměřený
protest a pocit vzpoury, které tak mohou být dovedeny k libovolným konkretizacím (v
závislosti na jednotlivém tvůrčím i vnímajícím subjektu). Obecně však určuje tento postup
estetická vzpoura proti příliš zářivě barevné, příliš skrytě autoritářské, příliš pokrytecké, příliš
plastově vyhlazené, nátlakově socializující, „usmívající se“ současné realitě: „Osobně toho o
náboženství vlastně příliš nevím. Spíš to prostě jde ruku v ruce s ostatními negativními
tématy. Kritika náboženství vždycky bude výraznou součástí black metalu….“ Což vyvolá
logickou otázku redaktorky: „Takže je pro tebe důležitější samotná hudba než slova k písním
a jejich případný význam?“ Odpověd´: „Pro mě je nejdůležitější metal, a ten by měl být nabitý
negativní energií. Agresivní. Co se námětů týče, jsem otevřený všemu, a kdybych měl psát
texty, čerpaly by inspiraci z celé řady témat, nihilistických i jiných. Nejen z jednoho jediného.“
Své protináboženské přesvědčení lakonicky potvrzuje kytarista a textař zmiňované kapely i v
„nezávazné“ rubrice Deep Look Inside, která má život zpovídaných hudebníků představit
spíše v jeho civilních, všednodenních aspektech. Na otázku „jaký je tvůj vztah k bohu?“
ovšem nelze oodpovědět jinak než: „Je to docela neexistující záležitost.“ O něco málo větší
tolerance se objeví u otázky na víru v reinkarnaci: „Je možné, že se něco děje, ale až tak o
tom přesvědčený nejsem.“ (12/2008, s. 36)
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Podobný případ prezentace protináboženských (protikřest´anských) postojů na základě
rozhovoru o tematice textů i osobní filozofii nalezneme v č. 8/2009. Protikřest´anské
zaměření zde vystupuje v celospolečenském kontextu a jeví znaky autentičtější motivace,
protože základní duch textů, jímž je vzpoura, zde může lépe najít konkrétnější zacílení v
nesouhlasu s autoritářským sepětím oficiálního náboženství a „světské“ moci –
blackmetalový hudebník odpovídá na dotazy ohledně politické situace ve svém rodném
Polsku, kde i žije. Z náboženského vyznání se v této společnosti stalo silné politikum.
Restrikce proti kapelám provokujícím establishment kontroverzním přístupem ke křesťanské
víře nejsou fatální, ale určitý protitlak působí, např. v podobě tzv. černé listiny
„satanistických“ kapel hodných zákazu či různých trestních oznámení za hanobení víry
podaných náboženskými organizacemi. Přesto i zde vysvítá, že právní stát funguje a zajišťuje
svobodu vyjádření i v tak katolicky založené společnosti, jaká je v Polsku. Jak odpovídá sám
hudebník na dotaz, zda pro něj černá listina znamená nějaké nebezpečí: „Nebojím se jí.
Vyhrál jsem teď proti němu (=organizátorovi černé listiny „nebezpečných“ kapel) už jeden
soudní proces, jenže on se celou záležitost snaží kvůli nějakým nesmyslům dostat znovu před
soud. Právníky mám ale dobré, navíc jeho kroky proti mně nemají žádné právní opodstatnění,
takže můžu v noci klidně spát. I když jsem ovšem proti němu vyhrál, jeho to nezastaví. Což je
docela otravné…(smích).“ (8/2009, s. 24) Opět tedy platí, že skutečnou motivací hudební i
textové kreativity je snaha o působivý výraz filozoficky (do určité míry) podloženého principu
vzpoury proti dogmatice náboženství, pochopitelně s obligátním nebezpečím dogmatizace
vlastního poselství – ovšem faktem zůstává, že oblast estetických entit není v tomto případě
vázána na podporu politické, reálné moci. „Všechno je to otázka lidské povahy i přirozenosti,
která má podle mě řadu satanských aspektů. Bez vzpoury by se přece nekonal žádný vývoj.“
(s. 24)
Hudebníkova argumentace lidskou přirozeností má základy v zaujetí filozofií Friedricha
Nietzscheho. Jeho dílo zmiňuje jako součást inspirace v krátkém představení textu jedné ze
skladeb nového alba na s. 25: „Samotný text pojednává o dionýsovském duchu, který slouží
jako velice mocné, životodárné zaříkávadlo. Slova k této písni jsou výsledkem mého studia
Nietzscheho Zrození tragédie z ducha hudby, což je jeho úplně první filozofický spis a zabývá
se dionýským a apollinským principem.“ Své osobní ztotožnění s myšlenkovým světem
tohoto filozofa pak proklamuje ve vyhrocené životní situaci, jak to dokládá citace jeho
komentáře ke skutečnosti, že musí bojovat s leukémií, který byl uveřejněn v rubrice Actual
v č. 10/2010 na s. 8: „Vstupuji do ringu s nietzscheovským přístupem a jako vždy jej opustím
jako vítěz! Uvidíte!“ Ideové pozadí nietzscheovské filozofie zdůrazňující nutnost přijmout
principy, které vycházejí z přirozeného řádu věcí tohoto světa, aby člověk mohl naplnit svůj
život a jemu vlastní požadavky, a zaujmout nenejvýš „opatrný“ a kritický postoj k nábožensky
(v dogmatickém či „extatickém“ smyslu) ukotveným regulativům, jež bývají spíše projevem
touhy po moci ze strany „distributorů“ víry, kněží, prosvítá z mnohých prohlášení
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akcentujících nezpochybnitelnost a sílu lidské přirozenosti, v níž má sídlit božství člověka. 12
Hudebník tato tvrzení představuje s jistotou přesvědčeného člověka, vůči čtenářům se
otevírá častým užitím široce pojatého inkluzivního plurálu, kterým sebe i adresáty zahrnuje
do celku lidstva – tím dodává sdělení perspektivu všeobecné platnosti (a nutnosti), která je
navíc významově inherentní floskulím typu jsme, jací jsme a možná už jsme se se zárodkem
zla narodili. Zajímavé je, jakým způsobem přechází od úzkého „my“, kterým myslí sebe a
další členy kapely, ke globální extenzitě významu plurálu 1. os. Hudebník v této odpovědi
vysvětluje, proč na obal desky umístil symboly Slunce i Měsíce: „Reprezentují rovnováhu
mezi dvěma extrémy, mezi takzvaným „dobrem“ a „zlem“. Rovnováha, o které tady ovšem
mluvím, neznamená, že tento stav přijmeme, ale že místo toho budeme chtít stát mimo něj,
za rámcem těchto dvou pojmů. „Dobro“ a „zlo“ jsou projevy křesťanství, a my je proto
odmítáme. Nazíráme na věci starým, pohanským způsobem. Přijímáme život takový, jaký je.
Totéž platí pro lidskou povahu – jsme, jací jsme. Možná už jsme se se zárodkem zla narodili,
12

Jako těžiště této filozofické vzpoury a zároveň jakousi nejpřístupnější cestu k jejímu přijetí můžeme
snad označit Nietzscheho spis s příznačným názvem Antikrist (napsán 1888). Nietzsche bezpochyby
pociťoval silnou motivaci posunout stav lidského ducha k větší svobodě, jejíž překážkou v dobovém
kontextu bylo institucionalizované a mocí vyztužené i vyzbrojené náboženské přesvědčení, nebo snad
spíše sdílené přesvědčení o nutnosti jeho bezpodmínečné „ochrany“ a „udržování“ v organizaci
společnosti. Zároveň mu ale šlo i o vnitřní, myšlenkové i duchovní oproštění se od náboženského
smýšlení, založení nového, „moderního“ ducha, který by sytil, „provozoval“ a garantoval psychicky
individuální i obecně kolektivní civilizační řád. Antikrist měl ukázat omyl „evropského“ náboženství,
křesťanství, a to vcelku názorným způsobem, který ale neopouštěl pole zvláštní filozofické
„imaginace“. Na mnoha místech se rozléhá ostře protikřesťanská, obžalovávající rétorika. Základem
je ale snaha ukázat schizofrenii vnitřního rozporu křesťanství, která se obráží přímo v evangeliích.
Kristus je představen – a do jisté míry působivě analyzován z filozoficko-psychologizujícího stanoviska
– jako blouznivec, který nestál o zanechání poselství, ale zcela a bezpodmínečně prožíval svou
subjektivitu a oddal se jí natolik, že se sám stal kráčejícím evangeliem, „radostnou zvěstí lásky, jež
nezná pohnutky odporu, nevytváří si nepřítele“, a v této extázi dokráčel až ke kříži. Tato smrt ale
nebyla učedníky pochopena, nebyli ochotni a ani schopni se takto oddat „láskyplné pasivitě“, a tak
vytvořili učení o zmrtvýchvstání, oběti Božího syna – tu Nietzsche vidí jako až zvrácený paradox
zapojení barbarského obětního primitivismu do „platonskou duchovností“ se zaštiťujícího učení lásky
– a především o pomstě (při posledním soudu) na těch, kteří Krista nepřijali (dysangelium – opak
radostné zvěsti). Krista pak Nietzsche chápe jako vůdce a „hypnotizéra“ veškeré spodiny římského
impéria, která si do něj promítá své představy o odplatě vůči těm, kteří „přitakali“ životu a jeho vůli
k moci (tedy skutečné a poctivé seberealizaci, jak Nietzsche vysvětluje v dalším svém díle), vůči „svým
pánům“. Je pak – dle Nietzscheho – nepochybné, že institucionalizací tohoto „skrytě pomstychtivého“
náboženského systému se vytvořila celá soustava ideologicko-mocenských orgánů, které měly
zaručovat moc kněžské kastě tohoto náboženství. Tak vznikl uměle pěstovaný strach z hříchu, nebot´
jediný, kdo může dát rozhřešení, je kněz - stává se tak nepostradatelným a mocným. Pokrytectví leží
tedy v samých základech tohoto vyznání i jeho garanta – církve. Církev navíc potřebuje udržovat
v člověku nevědomost, k čemuž se jí hodí veškerý dogmatický arzenál. „A rázem se stal z evangelia
nejhanebnější ze všech nesplnitelných slibů, nestoudné učení o osobní nesmrtelnosti…“ ( Nietzsche
2001, s. 62, překlad Josef Fischer) „Hřích, ještě jednou to říkám, tato forma lidského sebeprznění par
excellence, je vynalezen, aby znemožnil vědu, kulturu, každé povýšení a povznesenost člověka; kněz
panuje vynálezem hříchu.“ (Nietzsche 2001, s. 77) Je tedy evidentní, že takto antiautoritářská filozofie
hluboce rezonuje s požadavky na moderní hudební tvorbu, jež má nést esprit vzpoury a blasfémie a
také vykazovat určitou strukturní vyspělost.
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ale ani tak přece nebudeme nikdy popírat svou přirozenost. My ji zatraceně naopak
přijmeme a budeme ji uctívat. Proto jsme na obal umístili oba symboly. Pokud totiž jeden
z nich odmítneš, odmítáš tím i část sebe sama.“ (s. 24-25) Na závěr pak dochází k intenzifikaci
sugestivity sdělení o filozoficko-náboženském sváru, když se čtenářská perspektiva důvěrně
zúží druhou osobou singuláru: když odmítneš…
V apelu na nutnost stát mimo „dobro“ a „zlo“ můžeme rozpoznat kontextualizující indexy
odkazu na jiné důležité dílo F. Nietzscheho, a sice spis Mimo dobro a zlo. Jedná se však spíše
o širší, noeticky zaměřené filozofické dílo, jež prostupuje tematická linie omezenosti a
klamavosti lidské subjektivity – myšleno jisté „intenční“ i „tendenční“ subjektivity jakožto
vlastnosti inherentní každému poznávacímu procesu prováděnému člověkem. Ten totiž
hledání morálky a pravdy uskutečňuje vždy jen v dobově i prostorově proměnlivých
podmínkách individuální či společenské nezbytnosti. Sleduje nevyhnutelně nějaké osobní nebo i neosobní (jako třeba národní) - zájmy, podřizuje se různým apriorním požadavkům,
třebas i ryze duchovní nebo teoretické povahy – jejich splnění nahlíží jako dobro,
„nesynergické“ nebo protichůdné zájmy či skutečnosti jako větší či menší zlo. Pravda pak leží
vždy kdesi jinde, mimo toto lidské dobro a zlo. Obecně se dá říci, že Nietzsche se (nejen) zde
dost kriticky staví k dosavadnímu filozofickému bádání i k různým náboženským i
filozofickým přesvědčením a školám. Dotazovaný ale oba pojmy dobra a zla mechanicky
napojuje na křestˇanskou restriktivní morálku, od níž „je třeba se osvobodit“.
Jinde pak vidíme proklamaci o božství člověka, která aktualizuje Nietzscheho učení o
„osvobozeném“ nadčlověku, jenž je sám sobě bohem, oproštěným od „vnější“,
„oktrojované“ morálky. „Chceme zdůraznit skutečnost, že my sami jsme bohy. Jde nám o
nalezení tohoto božského potenciálu a o hledání cesty k němu. Vybízíme lidi k tomu, aby se
snažili najít způsob, jak své božství uvolnit. Jde o oproštění se od veškerých náboženských
přikázání. Jsme proti omezení, která na svých přívržencích vyžaduje např. křest´anství.“ (s. 24)
Můžeme tedy diskurz magazínu vnímat jako jakýsi prostor vyhrazený satanistickoantikřesťanské či přinejmenším ateistické totalitě? Bezpochyby jde o hlavní a celkem
mohutný názorový proud v rámci prezentace náboženské tematiky v časopise, ale je třeba
uvést, že obtéká několik (minoritních) balvanů. Tak jako je současná extrémně metalová
scéna rozrůzněna v estetickém i tematickém usilování, i diskurz magazínu integruje vize,
které narušují jednotnou linii stereotypního žánrového profilu. Jako příklad uveďme ukázky
z rozhovoru s respektovanou australskou deathmetalovou kapelou, jejíž členové se otevřeně
hlásí ke křesťanskému vyznání a některé rozměry své víry promítají do textové složky své
produkce.
Redaktor vystupuje jako konfrontační činitel, a tak vlastně projev dotazovaného hudebníka
vsazuje do souvislostí názorových schemat žánru, jimž má být umělecké směřování i
postojové životní ukotvení hudebníků jistou antitezí. Otázky však spíše sledují jakousi
„žurnalistickou dialektiku“, která má aplikací určité umělé bipolarity náhledů účinně
exponovat myšlenkové modely zpovídané strany v různých aspektech, než že by usilovaly o
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vyvracení neobvyklých stanovisek a nivelizaci jejich důvěryhodnosti „silovým“ protitlakem
„známých“, „správných“ a „logických“ argumentů. Redaktor tedy uvádí nejčastější námitky, o
nichž se domnívá, že by je adresát textu sám vznesl, a nechává hudebníka, aby se k nim
vyjádřil. Plně respektuje jeho jednotlivé odpovědi, nezatěžuje je přes nezbytnou mez
požadavky různých verifikujících explikací, ponechává jim autonomii, suverenitu a potřebnou
„nedořečenost“, otevřenost. Konfrontace není vedena „ve jménu vítězství“, ale kvůli
informaci i autenticitě výrazu zpovídané strany. Poznamenejme, že se nejedná o „mladou“
kapelu, ale o uskupení, které nejvíce působilo v době, kdy deathmetal platil coby
synonymum pro gore lyriku a „perverzně motivovaný“ satanismus.
Tak začíná redaktor u objasnění názvu kapely, který „zdánlivě“ potvrzuje deathmetalová
klišé, to ale zase chápe jako rozkol s bytostným smýšlením členů kapely: „Mortification
znamená umrtvení, což skvěle pasuje do deathmetalové terminologie. Navíc hrajete … hodně
agresivní a brutální muziku, vaše obaly zdobily lebky a kostry… Je trochu divné uctívat Boha
death metalem.“ (4/2008, s. 81) Na to hudebník podává vysvětlení v poněkud (pro někoho
snad až překvapivě) bigotním smyslu, odpověď dokládá citacemi z Bible: „Když zadáš
„mortification“ do vyhledávače Google, nabídne ti křesťanské teologické odkazy. Slovo
mortify může být nalezeno v Bibli ve verzi krále Jakuba. Římská kapitola 8 V 13 říká: „Vždyť
žijete-li podle své vůle, spějete ke smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy,
budete žít.“ Kolosenským kapitola 3 V 5 říká: „Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo,
necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.“ Mám křesťanskou
teologickou knihu z 18. století, která obsahuje kapitoly jako Umrtvení hříchu ve věřícím,
Potřeba umrtvení a Příprava pro umrtvení. Právě odsud pochází název, který se hodí ke stylu,
jaký jsme chtěli hrát.“ Redaktor tento tematický okruh opouští a snaží se podnítit nový
projev na poli odlišné a kontroverzní problematiky zneužívání víry. Apeluje uvozujícím užitím
kontaktní druhé osoby singuláru a tematizací osobního zaujetí dotazovaného na
důvěryhodnost a autenticitu vyjádření, které by se nemělo skrývat za obecné floskule: „Jsi
křesťan a ke své víře se hrdě hlásíš. Jak se však díváš na nepravosti spáchané pod rouškou
křesťanství? Mám na mysli hlavně zlovůli svaté inkvizice a křižáckých výprav, kdy ve jménu
Boha trpěly a zemřely tisíce nevinných lidí, často velice krutým, s božím milosrdenstvím
neslučitelným způsobem.“ (s. 81) Obligátní historický argument odhalující absurditu spojení
víry a mocenských institucí se setkává s obligátní odpovědí odvolávající se na „selhání
lidského faktoru“, ne ideje, která „musí“ zůstat čistá: „…Mnoho lidí provádí věci ve jménu
Boha, ale co dělají, neodpovídá Bibli. Křesťanství je nejvíce používané a nejvíce zneužívané
náboženství. Dodnes můžeme vidět spoustu lidí, jak používají slovo Ježíš, aby z toho těžili.“
Redaktor zaměřuje svou pozornost do intimnější sféry hudebníkova náboženského života:
„Nakolik se tvá víra promítá do soukromého života? Věří i tvá žena, vedeš k ní své děti,
chodíte pravidelně do kostela a držíte křest´anské svátky?“ (s. 81) Hudebník odpovídá kladně.
K obecnějším otázkám ohledně postavení víry v lidském univerzu se redaktor vrací dotazem,
zda tázaný přijímá obsah Bible jako skutečnost, ač nebyl nikdy empiricky prokázán. Opět
apeluje na osobní zaujetí problematikou tematizací předpokladu zasvěceného studia: „Jistě
jsi četl Bibli. Jak moc se přikláníš k pravdivosti toho, co obsahuje? Nepřipadá ti, že se spíš
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pohybuje na pomezí mytologie?“ (s. 82) Hudebník potvrzuje své přesvědčení jasnou
manifestací bezpodmínečného přijetí platnosti a „plné existenciální relevance“ biblického
obsahu: „Bible je na 100 % pravdivá a přesná! Během let se od jejího vzniku objevilo mnoho
duchovních spisů, které pojednávají o existenci Boha jako živé postavy v osobě Ježíše. Bible
rovněž stojí sama za sebou.“
Jak patrno, i pro křesťanskou konfesi se v persvazivním kontinuu diskurzu magazínu může
prolamovat zvláštní ideová nika, otevírající se adresátům odpovídajícího myšlenkového
založení či životního hledání. Je nepochybné, že ji prorazila i vystavěla především kvalita a
pestrost hudby prezentované kapely, jak dosvědčují projevy uznání, úcty a respektu ze
strany redaktora. Po poslední zmiňované otázce týkající se náboženského vyznání následuje
tematický obrat k hudební tvorbě: „Ve své zemi jste hodně respektovanou a nebojím se říci
kultovní kapelou.“ (s. 82) Dále pak na téže straně čteme: „Druhé album Scrolls Of The
Megilloth (1992) už bylo techničtější, přesto stále kladlo důraz na drsnou přímočarost. I
z dnešního pohledu jde o výbornou deathmetalovou nahrávku.“ „Následné album Blood
World (1994) jsem v době vzniku trochu podcenil a vlastně až díky současné reedici odhalil
jeho kvality.“ Samotný hudebník se stane adresátem obdivu jako někdo, kdo jako zázrakem
přežil rakovinu: „Lékaři u tebe prokázali zhoubnou leukémii a dávali ti mizivou šanci na
vyléčení. Jít do boje, u něhož ti svítí pouhé 1 % naděje na vítězství a tento boj vyhrát, to
zaslouží skutečný obdiv!“ (s. 83)
Na závěr uveďme, že můžeme nalézt v magazínu proklamace filozofické a náboženské
tolerance, jež by měla v konečných důsledcích být alespoň v určité míře inherentní každé
otevřené tvůrčí osobnosti. Tak je tomu v interview hlavního článku představujícího textaře a
skladatele symfonicky orientované metalové kapely, která se snaží na heavymetalovém
základě realizovat výpravnou, ale velmi temnou a zadumaně tíživou hudební vizi, s čímž
koresponduje zájem o okultismus a nechuť k dogmatickému monoteismu. Přesto se
dotazovaný, alespoň proklamativně, vzdává persvazivních intencí (i když své osobní smýšlení
jasně formuluje a čtenáři „nabídne“): „Já třeba vím, že máme i fanoušky mezi křesťany. Mé
ideje jsou přitom naprostým protikladem k jakémukoliv monoteistickému náboženství, ale
nevidím žádný rozpor v tom být křesťan a poslouchat Therion – pokud ten člověk sám se
sebou nemá problém a pokud se mu to kvůli jeho vlastní víře nějakým způsobem nepříčí.“
(2/2007, s. 25)

Přesvědčení kladu

Je nepochybné, že při hodnocení výsledků esteticky-kreativního lidského usilování z pozice
vnímajícího subjektu dochází k uplatnění mnoha osobních – i těch skupinově sdílených –
emocionálně-existenciálních komplexů v komunikačních aktech i intencích. Zprostředkování
hudebních kvalit nese vždy stopu komunikačně aktivního subjektu, i když se bude snažit
posunout svůj výraz k co největší objektivitě. Ostatně, i pevná, výchozí kritéria estetického
posuzování byla – v jistém (prožitkovém) ohledu – stanovena na základě subjektivně
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prožívaných hodnot, tedy jakýmsi intersubjektivním zobecněním niterné zkušenosti. Pro
konkretizaci této zkušenosti v diskurzu pak byly přijaty určité výrazové konvence – tak vznikly
ustálené modely vyjadřování v recenzích, rozhovorech i článcích našeho magazínu. Jak však
vypadají procesy přímého přenosu autorovy identity na adresáta, a to v případě
jednoznačného, nekritického stvrzení pozitivní hodnoty referovaného tematického obsahu?
Uveďme příklad rozhovoru redaktora evidentně obdivujícího českou, v našich podmínkách
bezpochyby „žánrově zakladatelskou“, thrashmetalovou kapelu s jejím frontmanem i
textařem v č. 6/2009 na s. 86.
Konfrontace redaktora a tázaného zde probíhá v poněkud zvláštním poměru dvou rozdílných
interpretů skutečnosti a díla – jednoho, který nabízí určitý smysl a roli, a druhého, který tuto
roli i smysl koriguje či rovnou odmítá. Redaktor promítá do hudebního i textového světa
kapely, která bezpochyby ovlivnila jeho kulturní a estetické založení - a posluchačská
zkušenost s ní také spoluurčila jeho současné hudební preference, své vidění a především
hodnocení světa i silně emocionální postoje k němu. Hudebník se však k nabízené roli kritika
nepravostí a hluboce účastného tvůrce svědectví o děsivosti a vykloubenosti současného
světa staví vcelku rezervovaně, až chladně. Svou hudební kreativitu vnímá spíše jako
„muzikantsky nezbytný“ prostor vlastní seberealizace, nebrání se jejím čistě „zábavovým“
aspektům a textům přisuzuje (i když implicitně) spíše doplňkovou funkci. Ovšem zarážející
jsou – pro „vnějšího pozorovatele“ diskurzu možná přímo odpuzující – tematika a zpracování
textů otevřeně zobrazujících nefiktivní, násilnou a zvrácenou „večerně zpravodajskou“, nebo
spíše „bezskrupulózně internetovou“, realitu současnosti. Texty tematizující převážně
válečné hrůzy „odizolovaných, ale skutečných světů“ vlastně volají po interpretaci jako své
etické legitimizaci – samy v podstatě na explikaci poselství rezignují, což však nemusí ještě
znamenat cynický nebo perverzní přístup. Proto redaktor předpokládá jejich určitou
terapeutickou funkci pomáhající uvolnit citové otřesy vyvolané současnou informační
přetížeností či katarzní poslání usilující šokujícím způsobem zalarmovat účast netečných
západních „pozorovatelů“.
Tato presupozice „umělecky spasitelských“ intencí probírané tvorby, sledujících především
rezonanci s „vnímavými jedinci“ a vyrůstajících z bytostné potřeby umělecky reagovat na
nesnesitelnou realitu, je bezpochyby podpořena i osobními přátelskými vazbami
s hudebníkem, které – i se zmiňovanými burcujícími kreativně-sdělnými motivacemi – autor
přímo tematizuje v recenzi nové desky v témže čísle na s. 44. Hudebník je zde vylíčen jako
jednoznačně pozitivní, „mírná a milující“ bytost, což nemá plnit pouze funkci kontrastního
pozadí kontroverzně brutální lyriky, ale především jejího „odůvodnění“, uměleckého
ospravedlnění a „osmyslnění“. Na nezvykle expresivní lexikum netřeba zvláště upozorňovat,
jeho „spravedlivá“ agrese a „autentizující“ nespisovnost a vulgarita mají korespondovat
s podobou přímočarých a násilných textů: „Vždycky si tohohle raubíře představím, jak
láskyplně mluví se svejma dcerkama nebo jak krmí svoje rybičky. Ale plně to chápu, tohle je
ventil, kterým se musí vodpustit přetlak, protože jinak by člověka, kterej tak citlivě vnímá
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bezpráví kolem – všechen tenhle hnus, ve kterým se válíme jako ve sračkách – roztrhal na
cucky.“
Vypjatá, rétorizující expresivita formuje také úvod k rozhovoru. Tématem je zkaženost
moderní doby, s kterou se musí kapela a především textař bolestně umělecky vyrovnávat.
„Vše prostupující mor násilí, bezpráví a zločinů proti lidskosti přitom nezadržitelně sílí a
nabírá místy až obludných rozměrů a v dohledu není žádný Sandokan, Zorro či William
Wallace, jenž by se téhle bestii postavil. Takže to nakonec zase vyžrali Debustrol (=jméno
kapely), kteří se skrze válečné území africké Rwandy (=probírané album má název Rwanda)
rozhodli nakopat prdel všem sráčům.“ (s. 86) V první otázce redaktor tematizuje
zobrazovanou hrůzu současnosti, jež má být podnětem tvorby kapely: „Jsou to tak tři měsíce,
co se v týdeníku MF Plus objevil článek o zvěrstvech páchaných na nevinných obyvatelích
Rwandy. Byl v něm popsán otřesný případ muže, jemuž okupanti před očima jeho rodiny
usekli všechny údy a nakonec hlavu. Kromě toho se v něm psalo i o brutálním znásilňování
mnohdy nezletilých dívek a dalších svinstvech… Byl právě tohle impulz k pojmenování vašeho
nového alba?“ V druhé otázce pak redaktor předkládá své přesvědčení o hlubší (citové,
myšlenkové i jiné) účasti zpovídaného na děsivé fakticitě „zpravodajského“ podkladu textů.
Hudebník je zde autorem rozhovoru nazírán jako nositel poselství i představitel odvážného
občanského postoje: „Jak se ty, jako někdo, kdo se nebojí naplno tnout do největších
nešvarů současnosti, díváš na tuhle otřesnou situaci ve Rwandě? Připadá ti normální, že
kvůli zdrojům nerostných surovin a obchodu vlády bez výčitek přehlížejí svinstva…?“
Hudebník se ale „vyšších“ aspirací vzdává, svou úlohu vidí v pouhé deskripci hrůz – zde se asi
leckdo sám sebe otáže, zda má potom tato deskripce - jakožto pouhá materie pro vokální
modelaci v celku hudební produkce! - hlubší „raison d´étre“ a zda zcela nevybočuje
z morálního rámce. „Upozornění na hrůzy“ jakožto tematika textů kapely pak může přece
působit jako nadbytečné, když je poskytováno skoro všemi možnými a dostupnými
sdělovacími prostředky… „Bohužel, tohle jsou věci, které se dějí na celém světě. V Africe je to
ještě o něco horší a drsnější. Mně nezbývá než na to svou hudbou upozornit, a to je asi tak
všechno, co pro to já jako muzikant a normální smrtelník můžu udělat. Problém je taky
v tom, že já ta zvěrstva jen popisuji. Debustrol není kapela, která by byla činná v nějaké
organizaci a angažovala se v boji proti nelidskosti a bezpráví.“ Redaktor se však svého
vidění nevzdává a v další otázce opět čtenáři a dotazovanému předestírá imaginativně
umocněnou vizi heroismu kapely, jež přichází jakožto jakýsi „obrněný a nesmlouvavý morální
exekutor“ do našeho propadlého světa. Militární obraznost opět nalezne svou další realizaci,
ač s „morálně kladným“ indexem: „Debustrol mi vždycky připadal jako rozjetý tank,
kterému z bahna nenávisti ke všemu bezpráví a svinstvu světa kouká jen otočná věž
s kanónem a který se valí přes všechny nešvary politiky, náboženství, armády a společnosti
jako takové. Zároveň každé vaše album vnímám jako tvou soukromou válku proti vší
nelidskosti, všem nepravostem a bezpáteřním panchartům.“ Hudebníkovi je tedy nadále
podsouvána angažovaná, v jistém smyslu až spasitelská role iniciativního umělce, což má být
stvrzeno ujištěním, že takto motivovaná hudební produkce musí překračovat hranice pouhé
zábavy (dokonce se možná se zábavností i vylučovat): „Z tvých emocí v textech já osobně
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cítím, že to pro tebe není jen zábava.“ Hudebník se však opět staví k nabízené roli
s odstupem, svou působnost s důrazem vykazuje do podivně indiferentního území „popisu“, i
když připouští „jistou osobní participaci“ na tématech textů – ale jaksi jen z „profesionálních
důvodů“ postavení textaře v kapele… Ne-zábavnost pak ponechává zcela v perspektivě
osobního přesvědčení redaktora, její obecnou platnost nepotvrdí. „Znovu musím říct, že já
tato zvěrstva jen popisuji. Debustrol proti nikomu nebojuje a bojovat nebude a ani se
nebude angažovat v žádných organizacích. Samozřejmě že jako textař k tomu mám daleko
osobnější vztah než zbytek kapely, to je jasné. Klidně to můžeš brát jako mou soukromou
válku proti všemu. Jasně že když zpívám určité slogany, mám na ně i svůj názor, a podle toho
se taky tvářím a projevuji. Jestli ty máš pocit, že to pro mě není jen zábava, tím lépe.“
Priorita „zábavového“ a muzikantsky-marketingového aspektu tvorby kapely vysvítá také
z odpovědi na první redaktorovu otázku, která implicitně očekává při zjevném pátrání po
konkrétní inspiraci názvu i textů („byl právě tohle impulz k pojmenování vašeho nového
alba?“) nějaký bytostnější náhled na negativní jevy současné civilizace, jenž by měl platit
jakožto umělecky autentická pohnutka k sebe-prezentaci kapely. Po konfrontaci s šokující
scénou z válečné reality však hudebník akcentuje spíše muzikantsky pragmatické okolnosti
geneze názvu, hudby a potažmo tedy i textů, navíc s důsledky v oblasti merchandize a
propagace produktu: „Když jsem dělal na jedné skladbě pro nové album, říkal jsem si: Sakra,
to jsou hodně emotivní riffy, které mi připomínají naši píseň Yugoslavia. Pojmenovat ji
Yugoslavia part 2 se mi však vůbec nechtělo, takže jsem si řekl, proč to neudělat podobně, ale
s úplně jiným názvem. Samotný název i téma mě napadly až po zhlédnutí filmu Hotel
Rwanda. Nakonec se nám ta píseň zalíbila tak, že jsme ji dali jako titulní a pojmenovali podle
ní celou desku. Samozřejmě jsme k tomu přizpůsobili obal, fotky, klip, trička i celé promo.“
Jak vidno, dvě ideové plochy – jedna „fanouškovsky nepochybující“ a stále připravená nést
na sobě kult kapely i hudebnické osobnosti a druhá rozvržená přesevším realistickým
pragmatismem „uměleckého provozu“ – se v prostoru interview víceméně nepřekryly. Ať už
je ideové a citové pozadí hudebníkovy tvorby jakékoliv, zůstalo spíše nezveřejněno – to však
autorovi nebrání, aby směrem k čtenářům vztyčil exklamativ svého osobního přesvědčení,
jak dokládá poslední věta úvodu rozhovoru: „I když, jak Kolinss (=přezdívka hudebníka) tvrdí:
Tahle kapela proti ničemu nebojuje. No, já si o tom myslím své…“
Jiným příkladem textu, který má adresáta vtáhnout do autorského subjektu a umožnit mu
zde nahmatat osobitý náhled na určitý hudebně-(sub)kulturní fenomén, je reportáž v rubrice
Live z jedné grindcorové akce v č. 6/2010 na s. 64. Pozoruhodné je, že akce přinášející
přehled několika kapel nejextrémnější tvrdě-hudební formy, jaká se zatím vyskytla, se sama
okázale zaštiťuje zábavností, veselostí a zcela přiznanou „rozjíveností“, a tyto její aspekty
jsou redaktorkou stvrzovány jako její umělecká a obecně kulturní autenticita a
hodnověrnost. Na rozdíl od (jaksi nenaplněné) snahy injikovat do „standardizované
hrůzyplnosti“ - umožňující takřka institucionální provoz „naší drsné thrashmetalové legendy“
– poselství nebo alespoň bytostněji ukotvený postoj k světu, jak se jeví v předchozím
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příkladu, v této reportáži autorka naopak vyzdvihuje „přemrštěnou morbiditu a nechutnost“,
ovšem zcela zbavené potenciálu vymáhat na recipientovi interpretaci ve smyslu „soukromé
války proti nepravostem světa jejich holou expozicí“. Jedná se tedy o přiznanou fascinaci
gore lyrikou, která žádné „morálně patetické“ zdůvodnění nechce a nepotřebuje a jejíž
existence se dá eticky obhájit v podstatě pouze esteticko-psychologickou argumentační
cestou, a to tak, že zkrátka každý obsah mysli potřebuje svou esteticko-kulturní, artificiální
inkarnaci, aby byl zbaven tendence projevit se zásahem do žité a sdílené reality? Bezpochyby
je toto vektor velké části snah goregrindových kapel (které na probírané akci také
vystoupily), tato reportáž však osvětluje jiný aspekt dozajista minoritní a na (nejen obecně
společenskou, ale i metalově-žánrovou) nonkonformitu vázané odnože současné tvrdé
hudby – tím aspektem je humor, výsměch, „smějící se vzpoura“. O tomto hledisku je autorka
přesvědčena, tematizuje ho a předkládá čtenářům jako určitý „receptivní axiom“ pro vnímání
hudby a pódiové prezentace probíraných kapel. „Osmé pokračování jen potvrdilo skutečnost,
že pravidelná docházka zajistí slušný přehled o tom (nej)lepším a nejveselejším, co naše
grindová scéna v současnosti nabízí.“ V tomto směřování některých grindových kapel tedy
jde o jakési překlopení celého komplexu extrémně metalové estetiky, formované hrůzou,
morbiditou, ale i patosem a „strnulou vážností“, přes svou vlastní hranu do vzduchoprázdna
směšnosti, přiznané absurdity a absolutní nevázanosti, jež vnáší anarchii do ustavených
žánrových kánonů. To se odráží i v podobě hudby, která smrskává jakékoli tradičně
(extrémně) metalové tendence k patosu, hrozivě se tvářící mohutnosti a – třebas „jedovatě“
znějící – melodice do zmatkující, nespoutané, a přece koncentrované energetické konzervy.
Zábavnost, komika, absurdnost, anarchie jsou nabízeny posluchačům volně k dispozici, k
osvobozující terapii, působící převážně při živých vystoupeních. Původní estetika nechutnosti
jako kdyby se přepodstatňovala ve výraz energické vzpoury proti hrůze a strachu.
Ty jsou totiž absolutní, zcela nezávislé na jakémkoli ideovém systému i lidské (duchovní či
jiné) aktivitě, a proto z nich nelze v podstatě nic myšlenkově ani citově vyvodit. Ovšem dějiny
lidstva jsou v určitém smyslu dějinami institucionalizace a podivné společenské integrace
hrůzy. Člověk sám, ze své nejvlastnější podstaty a z podstaty svého postavení ve světě, je
neustále vystrašen, zděšen i znechucen (světem i sebou samotným), k tomu ale ještě působí
strach vytvářený a distribuovaný mocenskými a kontrolními institucemi, které jakoby
recyklují všechny hrůzy a obavy jednotlivců a destilují je v obecně šířenou negativní energii
strachu, jež jim má zajistit manipulaci s masami. Obava, strach, pocit ohrožení jsou funkční
komponentou všech ideových soustrojí - reklamy, politiky, církví. Existenciální úzkost zakládá
náboženské systémy, „objektivní“ ohrožení zase využívá politika – příkladem může být
současná světová protiteroristická kampaň nebo uměle udržovaná „válečná pohotovost“
totalitních režimů. Dá se říci, že člověk sám – a právě prostřednictvím svých institucí – uvalil
na všechny objekty hrůzy a znechucení „informační embargo“, tabuizoval je, zakázal
zobrazovat – přitom je však neustále vlastní záměrnou aktivitou vyvolává „k reálnému
životu“. Jejich zobrazení má být plně pod kontrolou institucí pověřených „hospodařením
s hrůzou“ – církev ukazuje pomíjivost těla, válečná (politická) propaganda vybírá obrazy
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křivd, které může použít pro své účely, reklama také využívá různých obav, aby prodala
prostředky k tomu, aby se jim dalo předejít atp.
I zde tedy můžeme vidět motivaci k radikálnímu vyslovení se v tom smyslu, že hrůza
posvátná není, je beztak k člověku netečná, a její institucionalizace je absurdní a k smíchu.
Nakonec, je snad směšná i sama hrůza, lépe řečeno může tak být nahlížena v určitém drzém
„ideově skandalizujícím“ gestu, namířeném proti její „metafyzické“ instituci zapuštěné v
jsoucnu. Nebude umenšena ani zbavena síly, ale vysmát se jí můžeme… Nakonec i samo
umění užívá hrůz, aby si získalo pozornost a aby dosáhlo svých cílů, ať jsou jakékoliv povahy –
vždy chce přesvědčit, působit, „děsit i těšit“, stává se též institucí hrůzy… Na pohled
nihilistický, ale očistný účinek desakralizace a zesměšnění hrůzy a odpornosti pak utváří
podobu rozverného (sub)žánru, který metalové zvukové substanci vpichuje ducha punkové
„svéhlavosti“. Přijďme se vysmát tomu, co nás straší a čím jsme strašeni…
Takto redaktorka vysvětluje původ názvu recenzovaného krátkého festivalu Adipocire
Festival VIII: „To „nejveselejší“ je mimochodem docela důležité – výlet do světa rozkladu
(adipocire je humus voskového vzhledu, který vzniká při rozkladu živočišných tkání, jako třeba
u utopenců), fekálií a nejrůznějších perverzností pojatých povětšinou recesisticky,
s nadhledem a grácií grinderům vlastní funguje až očistně, zejména když si přitom ještě lze
střihnout pogo (= původně punkový tanec nebo spíše nekoordinovaný pohyb po parketu)
nebo tak něco.“ Jednotlivé (české) kapely signalizují parodizující charakter své produkce už
samotnými názvy – jako by chtěly být neposlušnými ústy, jimiž se extrémní metal vysmívá
sám sobě. Hudbu prvních kapel redaktorka přibližuje až k nevinnosti absurdní, „dětsky
osvobozenou“ obrazností – nelze ani jinak: „Jako první nastoupil praso-death z Plasů
Chrochtátor… Což vlastně Praselizeru z Orlové taky, ale tahle parta už měla přece jen jiné
grády. Pánové naklusali více méně rovnoměrně pokryti fekáloidními fleky, ale byla to celkem
zbytečná dekorace – i se zavřenýma očima byste věděli, že jste uprostřed prasečáku a až po
kolena v exkrementech. Skotačivá záležitost, na které neseděl jen automatický bubeník.“
Komicky insitní skatologická hyperbola a ironie vůči vlastnímu žánru jakožto stimul
k osvobodivé a nepokryté zábavě určují podobu i dalších vystoupení, jak ostatně dokládá
nejen text reportáže, ale i fotografie hudebníků v absurdních kostýmech – „čisticí“
kombinézy se zmíněným dekorativním prvkem kolem vokalistova krku a také podivná kožená
maska s ušima navlečená na téměř nahém, „korpulentnějším“ frontmanovi. „Jižní
Čechy podruhé v podobě Gutalaxu v bělavých outfitech na čištění WC plus frontman lísající
se k hajzldeklu mě vpravdě nadchly – no ano, byla to další chrochtárna, ale veselá,
s pořádnými grindovými kopáky, tancovačka jak z chlíva a texty v tradici Deag. Po
vyprazdňovací kúře nastoupili Pražáci, na které jsem se těšila…“ Autorka zde na čtenáře
převádí jednoznačnou pozitivitu tohoto hudebního vlivu, jak ukazuje závěrečný vzkaz
tematizující osobní rozpoložení po skončení akce: „…já už mizela na poslední noční spoj
s pocitem příjemně stráveného večera.“
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Právě pozitivní naladění publika i celkovou atmosféru grindových akcí byl „nucen“
reflektovat i autor reportáže z grindového festivalu Obscene Extreme v rubrice Live v č.
10/2010 na s. 68-69. Redaktor zde sděluje z osobní perspektivy své vnímání akce a jejího
ducha, které nese určité rysy „iniciačního“ zážitku. Autor se přímo zmiňuje, že tato hudební
oblast ležela spíše na okraji jeho zájmu a že na ni vyrazil poprvé („…nad Obscenem pro mě
taky dlouhé roky visel otazník, který jsem bagatelizoval tím, že jsem se vymlouval na to,
kterak se akce překrývá s filmovým festivalem v Karlových Varech…“) a s rozhodnutím
nepozorovat její vnější vlastnosti, ale zachytit její specifickou energii: „…rozhodl jsem se
nechat festivalem pohltit, nikoliv se pokusit ovládnout jej.“ (s. 68) Hudební extremita,
hraniční pozice, k nimž byly dotlačeny žánrové konvence a standardizované metalové
postupy, aby se „v novém prostředí vlivem nových sil“ rozpadly a přeskupily v nové estetické
i myšlenkové útvary a obsahy, prokázaly svůj výsledný, životaschopný potenciál dovést
naslouchajícího a otevřeného (tj. zbaveného předsudků) návštěvníka k jakémusi v dálce či
„za vším úsilím zploštělou hloubkou negativity“ čekajícímu, snad „nutnému“ životnímu kladu
a názorovému jasu. Ten jako by nalezl své zhmotnění v přátelské a otevřené atmosféře
festivalu. Hudební kvality kapel se lišily, ale autor se snažil popsat spíše onen „tribální“
aspekt „osvobozeného“ (sub)žánru. „Mimořádnost Obscene Extreme spočívá v jeho proslulé
přátelské atmosféře, kterou jsem v takové míře předtím zažil jen na nadžánrovém
jihomoravském festiválku Beseda u Bigbítu…“ (s. 69) Signifikantní je i mezititulek Friendly
Freaks na téže straně.
Na grindovou scénu se – ač to může znít paradoxně, ale právě tento paradox je určujícím
napětím pro generování zmíněné výsledné pozitivity – někdy a v určitých ohledech váže
radikalismus vyhraněných životních postojů, jako je ochrana práv zvířat, vegetariánství,
ekologické chování, drogová a alkoholová abstinence apod.13 Naproti tomu se na akcích
realizuje postulát „absolutní“ oproštěnosti jednání (samozřejmě bez násilných excesů!),
který se pak projevuje vyšší konzumací měkkých drog a alkoholu. Symbiózu těchto dvou
přístupů oceňuje autor hlavně z hlediska respektu jedné skupiny k druhé, který odstraňuje
nebezpečí vzájemného vnucování „osobních pravd“: „Mimořádnost Obscene Extreme
spočívá v naprosto přátelské koexistenci různých přístupů k tomu, jak prožít festival – na
jedné straně dezoláti, kteří vypijí více piv než vidí kapel, na straně druhé straight edge
menšina (=zastánci veganství a abstinence), ovšem ani náznak mentorování a snah o
přesvědčování, že jeden či druhý přístup je „tou správnou“ životní filozofií.“ (s. 69) Své
přesvědčení o celkové kvalitě festivalu i důvěryhodnosti grindového přístupu k tvorbě a
festivalové pospolitosti podává čtenáři závěrečným vyznáním až náboženského rázu – ovšem
adresát rozpozná nadsázku podtrhující skutečnost, že autorova hodnotová perspektiva byla
13

Někdy podobná témata nalézají svůj odraz i v textech, jako např. u zúčastněné kapely Cattle
Decapitation, jejíž členové jsou angažovanými bojovníky za práva zvířat. Takto o jejich vystoupení
autor referuje: „..a k tomu ještě patří Američané k těm žánrovým zástupcům, kterým nejde o
názornost vyhřezlých střev, ale spíše o distribuci poselství. Další paradox grindu – na jedné straně
jedny z nejúdernějších kapel co do jednoznačnosti poselství (zde je dobré hledat počátky žánru), na
straně druhé třeba Němci Attack of the Mad Axeman…“
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„recenzovaným“ prožitkem zasažena. Do této významové hříčky je totiž zapojen zcela
„světsky propagační“ slogan – jinak z náboženského hlediska kontroverzní – akce. Toto heslo
na konci „podlehne“ přivlastnění autorským subjektem – ten změní jeho původní
situovanost mluvčího vůči obsahu výpovědi posunem v kategorii čísla – z 1. os. plurálu na 1.
os. singuláru: „Motto In Grind We Trust, na které bylo možné narazit na nejrůznějších
místech souvisejících s festivalem, bylo naplněno. Obscene Extreme má nesporný potenciál
nejen utvrdit návštěvníka ve správnosti jeho víry, ale též ho na ni konvertovat. Má iniciace
proběhla dokonale. In grind I trust.“
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ZÁVĚR
Cílem této diplomové práce bylo přiblížit a částečně také postavit do kritického nasvícení
diskurz jednoho „kulturně-volnočasového“ média, které tvoří jen jednu z položek mediálněmarketingového univerza současné (post)moderní, informační a „polydiskurzivní“ reality. Ve
všudypřítomném pixelovém amalgámu, „geneticky kódovaném“ technologickou
multidimenzionalitou všech soudobých virtuálních světů, tvoří jedno barevné políčko – tak
ho můžeme spatřit v „nekonečných pestrobarevných tapetách“ vystýlajících stěny trafik,
pochopitelně si ho můžeme představit také jako odpovídající plošku v souhrnu „webového
vesmíru“, který jistě obsahuje internetové stránky vázané na „fyzickou“ podobu magazínu.
Současnost umožňuje více než kterákoliv jiná epocha únik do nejrozmanitějších fikčních a
„lyrických“ světů, „víceúrovňový“ kontakt s imaginativními i myšlenkovými komplexy
generovanými dynamikou všech proměn - již po delší dobu se rozšiřující a diferencující struktury moderních (sub)kultur, pohyb v rozlehlém spektru identit a libovolný výběr z něj.
Ten není záležitostí omezenou jen na osobnostně nejformativnější období dospívání, týká se
mnohem větší části individuálního (tj. vnitřního a nutně i toho „rezultativně výstupního“)
lidského života – a pochopitelně se vše odráží v celospolečenské kulturní situaci. Velkou část
života hledá člověk plochu pro projekci obrazů svých vnitřních - i těch „obecně životních“ –
„reálií“ a současně očekává, že nalezne nějaký zdroj energie pro sebe-realizaci a také platné,
ne však zcela jednorozměrné (triviální) vzorce pro své myšlení, vnímání i jednání. Podoby
(post)moderní kultury spoluurčují trajektorii těchto proměn jednotlivce, a potažmo i
společnosti. Jednou z těchto (post)moderních forem je i oblast extrémně metalové hudby,
která nalezla svůj komunikační „prostor sdílení“ (mimo jiné i) v našem magazínu.
Toto sdílení je realizováno především fungováním mnoha kontextualizujících „narážek“,
contextual cues, nebo také verbálně konkretizovaných indexů, jejichž působení v rámci textu
aktivizuje ve vědomí recipienta požadované vědomostní a identifikační postupy, které mu
umožní „přístup“ k přenášené informaci, jejíž podstata leží ve virtuálním světě hudby. Nejde
jen o podobu hudby, ale i o nejrůznější konvence a „před-nabyté“ znalosti ohledně textů
vázaných na hudbu. Systém této indexikality zároveň vytváří svébytnou jazykovou a stylovou
podobu textů magazínu, síť těchto „znaků odkazujících prostřednictvím své sémantiky“ je
rozprostřena po celém magazínu a spolupůsobí při výběru a integraci jazykových prostředků,
např. určitá „silová“ stylizace přímočařejší hudby i textů si vynucuje slangové prostředky,
vulgarismy nebo hovorově laděné frazémy. Strukturovanost recenzované hudby zase
„potřebuje“ rozvitou syntax, spisovnost a knižně laděné prostředky, především však klade
nároky na obraznost vyjádření – to se projevuje v beletrizujících tendencích v recenzích a
článcích, které zapojují tradiční obraznost či obraznou frazeologii a také se pokoušejí o
výrazovou původnost a skutečnou stylovou aktivizaci. Mimojazykovou (v případě narážek na
texty kapel pak mimotextovou) realitou určený řád indexikality je tedy rozhodující silou při
vzniku specifického významového ovzduší magazínu, formuje jeho motivický inventář, a
především obraznost a humor – tendence k standardizované frazeologii i k indexikalitou
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předurčené standardní modifikaci lexikalizované frazeologie osvětluji hlavně na příkladech
specifického humoru při referencích o kapelách s krvavou a morbidní gore tematikou či
s typickou „nepřátelskou“ a militární blackmetalovou lyrikou.
Základním stylistickým půdorysem, na němž stavím kontextualizačně-obrazovou interpretaci
textů, je rozdělení publicistického funkčního stylu na zpravodajskou, analytickou a
beletristickou oblast. Typické rysy i útvary každé této oblasti jsou v magazínu nějak
zastoupeny, a jejich konvence často porušovány – je zde zpravodajská rubrika Actual, jejíž
„přísná objektivita“ je vzhledem k nutnosti udržovat kontakt s adresátem a zapojit jeho
(emocionální) perspektivu vnímání informací porušována účastí autorského subjektu i
tematizací očekávání a přání čtenáře, recenze navzdory potřebě být esejisticky aktualizované
podléhají rozrostlé konvenční publicistické, hovorové či knižní frazeologii, v případě
přírodovědně odborného článku, který sám o sobě porušuje tematickou konvenci hudebního
magazínu, se vyskytuje subjektivizovaná obraznost a neadekvátně aktualizovaná frazeologie,
která má ale oporu v hudebně kontextualizačních efektech použité „symbolické řeči“.
Takovéto prolínání aktualizované obraznosti a automatizované frazeologie a taktéž určitých
žánrových perspektiv v rámci útvarů publicistického stylu je motivováno silou referenční
oblasti, tedy potřebou neustále se nějak vztahovat k předávaným hudebně-estetickým
entitám. Formálně-významová různorodost integrovaného jazykového materiálu je
umožněna flexibilní a do jisté míry synkretickou povahou publicistického funkčního stylu,
jehož základní charakteristice je věnována jedna kapitola. Určující je napětí mezi
automatizací a aktivizací verbálního výrazu. Těmito charakteristikami se magazín včleňuje do
proměnlivého, a přesto nějak vnitřně strnulého diskurzního proudu informační
(post)moderní současnosti.
Spotřebnost a marketingová podmíněnost současné tržní mediální komunikace se odráží
v podobě reklam uveřejňovaných v časopise. Ač magazín není nositelem dominantní inzerce,
musí splňovat určité nároky kladené pravidly mediálního trhu, i když je to např. v podobě
inzerce doporučující hudební nosiče. Socio-kulturní interpretaci tohoto rozměru časopisu je
věnována jedna kapitola.
Přenos ideologických obsahů a autorských náhledů na hodnotový svět referovaných
(sub)kulturních fenoménů je zpracován v kapitole o persvazivních tendencích v magazínu.
Akcentováno je postavení náboženských témat v „ateistickém“ nebo možná přímo
„satanistickém“ diskurzu. Určující hledisko je opět napětí mezi očekávaným stvrzováním
protikřest´anských postojů a porušováním těchto ideových schemat prostřednictvím
plnohodnotné prezentace těch kapel, jež zaujímají opačná stanoviska, přitom však dosahují
nesporných hudebních kvalit a respektu posluchačů.

78

Seznam použité literatury:
AITCHISON, J. The Word Weavers. Cambridge:University press, 2007.
ISBN 978-0-521-54007-0
BACHMANNOVÁ, J. a kol. Encyklopedický slovník češtiny. Praha:Nakladatelství
Lidové noviny, 2002. ISBN 80-7106-484-X
BEČKA, J. V. Česká stylistika. 1. vyd. Praha:Academia, 1992. ISBN 80-200-0020-8.
BLOMMAERT, J. Discourse. Cambridge:University press, 2005.
ISBN O 521 53531
BODLÁK, O. Jazyk rockového magazínu Spark. Praha, 2008. 30 s. Písemná práce
za 1. cyklus. FF UK. Ústav českého jazyka a teorie komunikace.
BRUKNER, J.;FILIP, J. Poetický slovník. 2. upr. vyd. Praha:Mladá fronta, 1997.
ISBN 80-204-0650-6.
COOK, G. The Discourse of Advertising. London 1992.
ČECHOVÁ, M. aj. Čeština – řeč a jazyk. 2. přeprac. vydání Praha:ISV, 2000.
ISBN 80-85866-57-9.
ČECHOVÁ, M. aj. Příznakovost systémová a situačně-kontextová: Naše řeč.
2005, roč. 88, č. 1, s. 9-17.
ČECHOVÁ, M. a kol. Současná stylistika. 1. vyd. Praha: NLN, 2008.
ISBN 978-80-7106-961-4.
ČERMÁK, F. aj. Slovník české frazeologie a idiomatiky I-III. Praha:Academia,
1983.
ČMEJRKOVÁ, S. Reklama v češtině, čeština v reklamě. Voznice:Leda, 2000.
DANEŠ, F. Věta a text:studie ze syntaxe spisovné češtiny.Praha:Academia, 1985.
79

FILIPEC, J.; ČERMÁK, F. Česká lexikologie. 1. vyd. Praha:Academia, 1985.
FILIPEC, J. a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3. opr. vyd.
Praha:Academia, 2003. ISBN 80-200-1080-7.
GREPL, M. a kol. Příruční mluvnice češtiny. 2. opr. vyd. Praha:NLN, 2001.
ISBN 80-7106-134-4.
GREPL, M.;KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc:Votobia, 1998.
ISBN 80-7198-281-4.
HALLER, J. Český slovník věcný a synonymický I-III. Praha:SPN, 1969-´77.
HAVRÁNEK, B. (ed.) Slovník spisovného jazyka českého. 2. nezměněné vyd.
Praha:ČSAV, 1989.
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a... Současná situace stylistiky. 1. vyd.
Praha:Trizonia, 1997. ISBN 80-85573-67-9.
HRBÁČEK, J. Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Praha:Trizonia, 1994.
ISBN 80-85573-51-2.
HUBÁČEK, J. Malý slovník českých slangů. 1. vyd. Ostrava:Profil, 1981.
CHLOUPEK, J. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. 1. vyd.
Brno:Univerzita J. E. Purkyně, 1986.
KRAUS, J. a kol. Nový akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha:Academia,
2005. ISBN 80-200-1351-2.
LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme. 1. vyd. Brno:Host, 2002.
ISBN 80-7294-071-4.
MARTINCOVÁ, O. a kol. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. 1. vyd.
Praha:Academia, 1998. ISBN 80-200-0640-0.

80

MARTINCOVÁ, O. a kol.Nová slova v češtině: Slovník neologizmů 2. 1. vyd.
Praha:Academia, 2004. ISBN 80-200-1168-4.
McLOUGHIN, L. The Language of Magazines. Oxon:Routledge, 2000.
ISBN 13: 978-0-415-21424-7.
MUKAŘOVSKÝ, J. Studie I. Brno:Host, 2007. ISBN 978-80-7294-239-8.
NEBESKÁ, I. Jazyk, norma, spisovnost. 1. vyd. Praha:Univerzita Karlova,
1996. ISBN 80-7184-144-7.
NIETZSCHE, F. Antikrist. Olomouc:Votobia, 2001.Překlad Josef Fischer.
ISBN 80-7198-481-7.
NIETZSCHE, F. Mimo dobro a zlo. 1. vyd. Praha: Aurora, 1996. Překlad
Věra Koubová. ISBN 80-85974-12-6.
PETERKA, J. Teorie literatury pro učitele. 1. vyd. Praha:UK Pedagogická fakulta,
2001. ISBN 80-7290-045-5.
RICHARDSON, E. Hiphop Literacies. Oxon:Routledge, 2006. ISBN 0415329272.
SUK, J. Několik slangových slovníků. Praha:Inverze, 1993. ISBN 80-900632-9-2.
VLAŠÍN, Š. a kol. Slovník literární teorie. 2. rozš. vyd. Praha:ČSS, 1984.
WIDDICOMBE, S.; WOOFFITT, R. The Language of Youth Subcultures.
Hertfordshire:Harvester Wheatsheaf, 1995. ISBN 0 7450 1419 4.

Prameny excerpce:
Spark – rockový magazín. č. 5/2006, roč. 15 – č. 10/2010. roč. 19.
81

Praha: One a One Company. ISSN 1211-5223.

82

