
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 Jana Hušková 



 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

 

 

 

 

 

 

Jana Hušková 

 

 

 

Youth International Party v kontextu 

disentu šedesátých let v USA 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2013 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Jana Hušková 

Vedoucí práce: Mgr. Jana Sehnálková 

 

Rok obhajoby: 2013 



 

 

BIBLIOGRAFICKÝ ZÁZNAM 

Jana Hušková, Youth International Party v kontextu disentu 60. let v USA, Praha: 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, 2013, 44 s., 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jana Sehnálková. 

 

ABSTRAKT 

Téma práce spadá do problematiky hnutí v USA v šedesátých letech proti válce ve 

Vietnamu. Sjezd Demokratické strany v Chicagu v srpnu 1968 se měl stát hlavní 

objektem zájmu protiválečných skupin. Ty zde chtěly vyjádřit svůj nesouhlas 

s vládnoucí politikou, která byla za eskalaci válečného konfliktu zodpovědná. Za 

účelem participace na protestech v Chicagu vznikla na sklonku roku 1967 skupina 

Youth International Party (YIP), obecně známá jako Yippies. Na rozdíl od klasických 

skupin politického disentu byli Yippies známí pro své teatrální akce a recesistické 

vystupování.  Těmito aktivitami byli vděčným objektem sdělovacích prostředků. 

Yippies považovali zájem médií za nejlepší metodu, jak rozšířit mezi veřejnost své 

protiválečné stanovisko. Skupina si vytyčila za cíl zapojit mladé apolitické lidi do 

prostředí protiválečných protestů. Cílem práce je definovat status skupiny YIP v rámci 

amerického disentu. V souvislosti s tím si klade práce tři stěžejní otázky, v rámci nichž 

zkoumá význam Yippies při průběhu protestů v Chicagu a následném politickém 

procesu, jejich využití zájmu médií a dále analyzuje program Yippies s ohledem na to, 

zda skupina měla vážné politické cíle, nebo byla založena spíše na recesi. 

 

ABSTRACT 

The work focuses on one of the anti-war movements against the Vietnam War. It takes 

place in 1960s in the USA. The Chicago Democratic Convention in August 1968 was 

supposed to become a meeting point of the anti-war activist groups. A group Youth 

International Party (YIP), commonly known as Yippies, was created at the end of 1967 

in order to participate in this protest. It became famous for its recession and theatrical 

activities which drew the attention of mass-media. For Yippies the mass-media was the 



 

 

best way how to promote their anti-war stance. The aim of the group was to involve the 

apolitical youth into the anti-war movement. The aim of this work is to define a status 

of Yippies within the political dissent in the USA. In order to answer this question, the 

work tries to analyze these three topics: importance of the Yippies for the protests 

during the Chicago Democratic Convention and the following political process, Yippies 

and the mass-media and last, analysis of the official program of Youth International 

Party.  
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ÚVOD  

Téma práce je situováno do šedesátých let dvacátého století ve Spojených Státech. 

V roce 1968 zde nastal zlomový bod v protestech proti válce ve Vietnamu. Protiválečné 

hnutí skládající se z různých disentních skupin po celých Spojených Státech se 

mobilizovalo, aby společně vyjádřilo svůj nesouhlas během srpnového sjezdu 

Demokratické strany v Chicagu, kde měl být jmenován nový kandidát do 

prezidentských voleb. Skupina Youth International Party (YIP) vznikla na sklonku roku 

1967 právě za účelem plánovaných protestů. Oproti ostatním skupinám byla tedy na 

protiválečné scéně nováčkem. Práce analyzuje, zda se YIP postupně prosadila jako 

skupina politického disentu.  

Příslušníci skupiny YIP nazývaní Yippies se vyznačovali recesistickým 

způsobem prezentace v podobě humorných aktivit a teatrálních vystoupení. 

V souvislosti s tím vítali zájem sdělovacích prostředků. Tím se odlišovali od ostatních 

protestních skupin, které vnímaly média jako součást establishmentu. Yippies věřili, že 

své protiválečné stanovisko nejlépe rozšíří právě touto metodou masové sledovanosti. 

Cílová skupina, kterou se Yippies tímto vystupováním snažili zaujmout a vzbudit zájem 

o politiku, byli hlavně mladí lidé.  

Cílem práce je představit působení skupiny YIP v kontextu politického disentu. 

Práce se snaží zodpovědět tři stěžejní otázky. Zaprvé zkoumá, jak skupina YIP ovlivnila 

průběh protestů v Chicagu a následný politický proces. Součástí této analýzy bude i 

otázka, jak skupina uspěla v zapojení mladých apolitických lidí do protiválečných 

protestů. Zadruhé, jaký byl vztah skupiny k médiím a jak se prezentovala skrze 

sdělovací prostředky. Třetí otázka bude analyzovat program Yippies s ohledem na to, 

zda skupina měla vážné politické cíle, nebo byla založena spíše na recesi.  

Práce vychází z předpokladu, že skupina YIP se v prostředí protiválečných 

protestů rychle prosadila a stala se významnou součástí amerického politického disentu. 

Vedle dalších protestních skupin výrazně ovlivnila podobu protiválečných protestů 

v Chicagu, a zasáhla tak i do následného politického procesu v podobě výsledku 

prezidentských voleb.  

Struktura práce 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá definicí disentu i jeho 

konkrétními příklady v podobě občanských a protestních hnutí v USA. Druhá kapitola 

reflektuje skupinu Youth International Party – její vznik, záměry a cíle a charakteristiku 
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hlavních postav. Třetí kapitola se věnuje protestnímu dění v souvislosti se sjezdem 

Demokratické strany v Chicagu. V této kapitole je také diskutováno postavení YIP 

v rámci politického disentu. Stěžejní čtvrtá kapitola se zabývá aktivitami samotné 

skupiny YIP v Chicagu. Tématem kapitoly je prezentace YIP ve sdělovacích 

prostředcích, dále jejich vystoupení v Chicagu a na závěr zaměření na jejich cílovou 

skupinu – mladé návštěvníky.  

Metodologie a rozbor literatury 

Bakalářská práce Youth International Party v kontextu disentu 60. let v USA je 

z metodologického hlediska případovou studií, která se na základě analýzy primárních 

zdrojů snaží zodpovědět otázku, jaké bylo postavení skupiny YIP v politickém disentu 

šedesátých let. 

Ve své práci jsem využívala primární i sekundární zdroje. Problematika Youth 

International Party je okrajově zmiňována ve většině sekundárních zdrojů, které se 

zabývají sociálním a protestním hnutím šedesátých let. Existuje však málo literatury, 

která by se tomuto tématu věnovala výhradně nebo alespoň více do hloubky. Výjimkou 

je kniha Davida Farbera Chicago ´68, která pro mě byla cenným zdrojem informací ve 

všech částech práce. Studie nabízí tři pohledy na protesty v Chicagu – z perspektivy 

Yippies, etablovaných disentních skupin a vedení města. Díky rozsáhlé analýze 

dobových dokumentů poskytuje kniha neobvykle podrobný vhled do tehdejšího dění a 

vysvětluje rozdílná stanoviska těchto tří různých skupin. V sekundární literatuře je 

potřeba zmínit ještě autora Neila A. Hamiltona s jeho dvěma studiemi The 1960s 

Counterculture in America
1
 a Rebels and Renegades: A Chronology of Social and 

Political Dissent in the United States
2
. Obě tato díla slouží pouze jako přehled 

diskutovaného tématu, kniha The 1960s Counterculture in America je organizována 

vyloženě encyklopedicky. Publikace tedy nabízí užitečný zdroj informací pro prvotní 

orientaci v dané problematice – v  případě této práce se tedy jedná o vymezení 

politického disentu a pokrytí situace v šedesátých letech. Všech témat se však dotýkají 

pouze okrajově a pro podrobnější informace je potřeba využít další literaturu. 

Mezi primární zdroje patří publikace členů Youth International Party, dobové 

novinové články a články z dobových undergroundových časopisů zpřístupněné na 

                                                 
1
 Neil A. Hamilton, The 1960s Counterculture in America (ABC-CLIO: Santa Barbara, 1997) 

2
 Neil A. Hamilton, Rebels and Renegades: A Chronology of Social and Political Dissent in the United 

States (New York: Routledge, 2002). 
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Internetu
3
. Novinové články pochází z dvou amerických deníků, New York Times a 

Chicago Tribune. Tyto dva deníky jsem si vybrala, protože jsou považovány za 

relevantní informační zdroje. Chicago Tribune mohl události v Chicagu podrobně 

komentovat přímo ve středu dění, New York Times dodnes platí za jeden 

z nejsolidnějších deníků ve Spojených Státech. Přístup k nim jsem měla díky 

internetové databázi ProQuest zprostředkované knihovnou Winnetka, Illinois.  

Z dalších primárních zdrojů lze zmínit především autobiografii jednoho ze 

zakladatelů a vůdčích osobností skupiny YIP Abbie Hoffmana Soon To Be a Major 

Motion Picture
4
. Díky ucelenému životopisu i vlastnímu stylu psaní lze blíže poznat 

Hoffmanovu osobnost, a tak i lépe pochopit jeho přístup k médiím i protestům 

v Chicagu. Kniha je psána neformálním jazykem, důležitá témata jsou zde stavěna na 

stejnou úroveň jako (pro tuto práci) méně významné etapy jeho života, a tak je někdy 

komplikované správně oddělit informace, které jsou pro dané téma užitečné a které 

naopak nepotřebné. Podobné hodnocení platí i u následující knihy Living The 

Revolution: The Yippies in Chicago od kanadského undergroundového novináře a člena 

Youth International Party Davida Steina. Stein ve své knize sleduje vlastní otázky a 

odpovědi, které byly pravděpodobně relevantní pro jeho studii protestních hnutí v USA, 

ale pro současného čtenáře už tolik aktuální nejsou. Na druhou stranu, jeho autentické 

svědectví přímo z nejvýznamnějších událostí během protestů v Chicagu a také jeho 

vlastní názory byly cenným zdrojem pro tuto práci.  

Poslední primární zdroj, který bych zde ráda zmínila, je publikace studentského 

aktivisty z šedesátých let Toma Haydena s názvem The Long Sixties: From 1960 to 

Barack Obama
5
. Kniha porovnává hnutí šedesátých let s hnutími v následujících 

desetiletích, například zkoumá paralely protestů proti válce ve Vietnamu s protesty proti 

druhé válce v Iráku. Tom Hayden se vrací k tématům, s nimiž je často úzce provázán. 

Jeho interpretace daných událostí někdy působí spíše subjektivně, zejména v případě 

ospravedlňování činnosti Nové Levice v kontrastu s kritikou vládnoucí politiky. 

Celkově však tato kniha byla velmi přínosná pro pochopení a zorientování se 

v problematice sociálních a protestních hnutí šedesátých let.  

  

  

                                                 
3
 Abbie Hoffman, „The Yippies Are Going to Chicago“, The Realist 82 (1968): 1;23, staženo 11.3.2013, 

http://www.ep.tc/realist/82/. 
4
 Abbie Hoffman, Soon to be a Major Motion Picture (New York: Perigee Books, 1980). 

5
 Tom Hayden, The Long Sixties: From 1960 to Barack Obama (Boulder: Paradigm Publishers, 2009). 
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1. DISENT A HNUTÍ ŠEDESÁTÝCH LET 

Šedesátá léta jsou pro USA považována za přelomovou dekádu z politického i 

společenského hlediska. Menšiny, ať už etnické či kulturní, zesilovaly boj za svá 

občanská práva. Mladá generace se kriticky stavěla ke stavu politiky a především 

vyjadřovala nesouhlas s autoritativním principem vedení vysokých škol, stavem politiky 

a s přehlížením občanů a jejich politických práv.
6
 Proklamovaná idea americké 

demokracie ostře kontrastovala s realitou Jihu, kde stále převládala segregace a chudoba 

Afroameričanů, jimž byla upírána občanská práva. Ke strachu z použití jaderných 

zbraní se brzy přidaly protesty proti eskalující válce ve Vietnamu. Nešetrné reakce 

vládnoucích elit, které se spíše snažily udržet status quo než reagovat na požadavky 

vlastních obyvatel, vedly k odcizení mladé generace, aktivizaci občanského hnutí, 

masovým demonstracím a další radikalizaci společnosti vedoucí až k násilným střetům, 

kdy na obou stranách konfliktu umírali lidé.
7
 K napjaté situaci rovněž přispívalo 

rostoucí násilí a nepokoje v černošských ghettech v městech severních států USA.
8
 

Aktivizace relativně nepočetné skupiny studentů a bojovníků za černošská práva 

na počátku šedesátých let zasáhla v druhé polovině desetiletí velkou část americké 

společnosti ve formě protiválečných protestů.
9
 Východisko z patové situace, kdy vláda 

stála proti různorodým ambicím početných občanských a protestních, často extrémních, 

skupin, přišlo až v sedmdesátých letech. Vláda pomalu stahovala vojska z Vietnamu, 

občanské skupiny dosáhly alespoň částečně svých požadavků a mnoho protestních 

skupin postupem času zaniklo samo od sebe.
10

 Výsledek této doby hodnotí tehdejší 

studentský aktivista Tom Hayden jako prosazení demokratických reforem
11

, jež byly 

ještě na počátku desetiletí nepředstavitelné.
12

 

                                                 
6
 Tom Hayden zmiňuje apely k větší míře participační demokracie ve státní politice i na úrovni 

univerzitní správy. 
7
 Tom Hayden, The Long Sixties: From 1960 to Barack Obama (Boulder: Paradigm Publishers, 2009), 

27. 
8
 Karel Durman, Popely ještě žhavé: Konce dobrodružství (Praha: Karolinum, 2009), 12-13. 

9
 Stuart Kellen, Life in America During the 1960s (San Diego: Lucent Books, 2001), 75. 

10
 Edward P. Morgan, Activists of the Sixties Were Idealistic and Visionary, trans. William Dudley (San 

Diego: Greenhaven Press, 1997), 219. 
11

 Například rovnoprávnější společnost pro černé obyvatelstvo nebo větší míra participační demokracie. 
12

 Hayden, The Long Sixties, 19. 
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1.1. POLITICKÝ DISENT 

Pro pochopení sociální a politické situace šedesátých let je třeba si vymezit definici 

politického disentu. Po tomto určení bude možné v následujících kapitolách zkoumat, 

jak Youth International Party figurovala v americkém disentu šedesátých let, ale také 

zda se vůbec mezi klasické skupiny politického disentu může řadit. 

1.1.1. DEFINICE  

Samotný pojem „disent“ definují různí autoři různým způsobem. Autor Henry W. 

Degenhardt charakterizuje disent ve své knize Political Dissent: An International Guide 

to Dissident, Extra-Parliamentary, Guerilla and Illegal Political Movements 

následovně: „Politický disent označuje různé způsoby vyjádření politické opozice, 

přičemž tato opozice spadá mimo legální strukturu státu. Případně jsou tak označovány 

síly, které představují potenciální ohrožení stability státu.“
13

  

Do své studie autor nezahrnuje protestní skupiny zastoupené v západní 

společnosti, často zaměřené proti válce či proti nukleárním zbraním. Podle něj totiž 

zatím nepředstavují vážnou hrozbu legálním strukturám státu, v nichž působí.
14

 

Samotné skupiny, které autor nazývá disentem, pak většinou charakterizují 

násilné činy, jako bankovní přepadení, rukojmí, únosy, podněcování sporu za účelem 

svržení stávající vlády, atd. Navzdory nevelkému počtu jejich členů mohou mít jejich 

činy dalekosáhlé důsledky. Během času mohou získat širokou podporu, jako např. Che 

Guevara v Bolívii, nebo se rozpadnou pod tlakem bezpečnostních složek, jako např. 

Frakce Rudé armády v NDR. Vlády většinou odmítají jakékoli ústupky těmto 

teroristickým organizacím i s rizikem, že to ohrozí bezpečnost společnosti. Degenhardt 

však zmiňuje i skupiny disentu, jež zastávají nenásilný boj, jako byly disentní skupiny 

např. v SSSR nebo ČSSR.
15

  

Jiní autoři se zabývají podobnou problematikou, ale používají pro ni jiné názvy, 

jako například politika sporu či protestní skupiny.
16

  Politika sporu zahrnuje interakci, 

ve které jedna strana vznáší určité nároky, což ohrožuje zájmy někoho jiného. V této 

interakci je zahrnuta vláda, a to buď jako objekt žádané změny, nebo iniciátor těchto 

požadavků, anebo jako třetí nezávislá strana.  Skupiny, které politiku sporu vytvářejí, 

                                                 
13

 Henry W.Degenhardt, Political Dissent: An International Guide to Dissident, Extra-Parliamentary, 

Guerilla and Illegal Political Movements (London: Goldman, 1983), xi. 

14 Ibid., xi. 

15 Ibid., xii. 

16 Karl-Dieter Opp, Theories of Political Protest and Social Movements: A mulitidisciplinary 

Introduction, Critique and Synthesis (New York: Routlege, 2009), 44. 
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charakterizují společné rysy: vznášejí požadavky na autority, využívají k tomu veřejná 

vystoupení, využívají formy kolektivní akce, tvoří společenství s vlivnými členy 

stejného politického zaměření, užívají výhody existujících politických možností a tvoří 

nové.
17

 

Podrobně se problematice disentu, konkrétně ve Spojených státech, věnuje Neil 

A. Hamilton ve své studii Rebels and Renegades: A Chronology of Social and Political 

Dissent in the United States. Disidenti, často považováni většinovým míněním za 

extrémisty, prosazují radikální alternativu stávajícím názorům a činům společnosti. 

Mezi tyto „rebely a odpadlíky“ řadí autor jak radikální postavy, tak také umírněnější 

reformátory.  Pro vymezení radikála v politickém smyslu si Hamilton vypůjčuje definici 

z Oxford English Dictionary, která říká: „Radikál je člověk zastávající radikální 

reformu, nebo reformu skrze politickou a sociální změnu; zastupuje nebo podporuje 

radikální odnož politické strany.“ 
18

 Kdo do této kategorie spadá, pak záleží na osobním 

názoru, kontextu, ve kterém se diskutovaná událost odehrává, a také časovém období. 

Osoba nebo událost působící jako umírněná v radikálním období se může zdát v jiné, 

umírněné době jako radikální. 

Akademici se zatím neshodují na tom, zda by termín „radikál“ měl zahrnovat i 

pravicovou opozici, tedy reakcionáře. „Mnoho akademiků nahlíží radikalismus jen jako 

výlučnou záležitost levice. Poslední dobou se však název „radikální pravice“ stal 

zkratkou pro radikalismus, který vzniká jako reakce na levicové myšlenky a úspěchy.“
19

 

Důležitější je však podle Hamiltona to, jak jsou rebelové a odpadlíci klasifikováni jako 

radikálové a reakcionáři svými současníky a posléze historiky.  

1.1.2. DISENT V USA 

Disentu jako nástroji ovlivnění státní politiky přikládají různí historici větší či menší 

důležitost.
20

 Různá interpretace jedné éry je dána politickou a společenskou situací, ve 

které se publikující historik nachází. Historici za éry progresivismu
21

 interpretují 

americkou historii jako bitvu mezi konzervativci a liberály. Liberálové se podle této 

interpretace zasazovali o větší demokratizaci společnosti, posouvali ji tzv. doleva. 

                                                 
17 Charles Tilly and Sidney Tarrow, Contentious Politics (Colorado: Paradigm Publishers, 2007), 4. 

18 Neil A. Hamilton, Rebels and Renegades: A Chronology of Social and Political Dissent in the United 

States (New York: Routledge, 2002), 1. (překlad autorky) 

19 Ibid, 3. (překlad autorky) 
20

 Daniel Boorstin, Genius of American Politics; Louis Hartz, The Liberal Tradition; Charles Beard, An 

Economic Interpretation of the Constitution. 
21

 Doba reforem zvaná progresivismus, probíhající v USA mezi roky 1910-1945. Proto byl v této době 

kladen větší význam reformátorům i v historii. 
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Vzhledem k tomu, že tyto snahy často požadovaly změnu stávající politiky, řadí 

historici mezi liberály i disent. Zpětné reakce konzervativců už pak nemohly vrátit 

situaci zcela zpět do starého pořádku. Podobná interpretace nastává také v šedesátých 

letech, kdy se začínají emancipovat dříve opomíjené skupiny společnosti. Disidenti, 

znovu většinou levicově zaměřeni, byli znovu nahlíženi jako významná síla při 

formování dějin a politiky USA.
22

 

Jiný názor na význam politického disentu převládal ve čtyřicátých a padesátých 

letech, v době druhé světové války a následné eskalace studené války. Spolu s těmito 

událostmi a ekonomickým boomem převažovaly konzervativní a konformistické ideály. 

USA byla interpretována jako umírněná společnost střední třídy s kontinuální historií, 

kde konflikt mezi konzervativci a liberály hrál minimální roli. 

Disent a disidenty lze najít ve všech etapách historie Spojených států. 

V koloniální době mohly disent představovat různá povstání proti vládám jednotlivých 

států, americká revoluce je pak důležitá hlavně vyhlášením nezávislosti, na jejíž ideály 

se od té doby odkazují skoro všichni reformátoři. V 19. století začal boj za osvobození 

černochů a také emancipace žen. Éru industrializace na konci devatenáctého století 

poznamenaly bomby a atentáty na politické činitele, dobu první světové války a zlatých 

dvacátých let zase vznik protiválečného hnutí a další nárůst feminismu. Velká 

hospodářská krize třicátých let a druhá světová válka způsobila poměrnou radikalizaci 

společnosti, nárůst počtu komunistů a socialistů a zároveň skupin bojujícím proti nim a 

také vznik moderního hnutí za občanská práva.
23

 

Prosperující ekonomika a silná generace mladých, tzv. poválečných baby-

boomers připravily novou půdu pro politický disent přelomu padesátých a šedesátých 

let. Jak uvádí Hamilton, „to, co způsobuje éry protestu, je vždycky záležitostí debaty, 

ale všeobecně se usuzuje, že přítomnost velké skupiny mladých lidí může být stimulem 

pro změnu kvůli klasickému nesouhlasu s tradičními praktikami starších generací.“ Tyto 

faktory spolu s politickým aktivismem a kontroverzní válkou ve Vietnamu vyústily 

v dalekosáhlé politické a společenské změny. Přehled disentu šedesátých let bude 

záležitostí následující podkapitoly.
24

  

                                                 
22

 Hamilton, Rebels and Renegades, 2. (překlad autorky) 
23

 Ibid., 4. 
24

 Ibid, 4. 
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1.2. DISENT A HNUTÍ ŠEDESÁTÝCH LET 

1.2.1. OBČANSKÉ HNUTÍ ZA PRÁVA ČERNOCHŮ 

Aktivismus šedesátých let začal bojem za černošská občanská práva. Především na jihu 

USA stále převládala segregace a Afroameričanům byla upírána jejich práva, například 

právo volit. Brzy na to vznikla organizace Studentský nenásilný koordinační výbor 

(Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC), která aktivity rodícího se hnutí 

zastřešovala.
25

 Důležitou součástí boje za občanská práva bylo tzv. Svobodné léto 

v Mississippi (Freedom Mississippi Summer) v roce 1964, napomáhající k registraci 

černých voličů.
26

 Léta v Mississipi se účastnilo vedle tisíců mississippských 

Afroameričanů přes tisíc dobrovolníků z celé země. Přes devadesát procent z nich byli 

bílí studenti, především ze severních států, kteří zde získávali první zkušenosti pro 

budoucí studentský aktivismus. Byli zde přítomni i někteří pozdější vůdci studentského 

hnutí. 

Všechny snahy černošského hnutí v těchto letech provázela násilná reakce 

bílých jižanských obyvatel, kteří se na jihu snažili udržet status quo.
27

 I přes tento odpor 

bylo dosaženo ještě v šedesátých letech řady významných výsledků: postupné opouštění 

rasistické politiky v jižanských státech, konec segregace, registrace mnoha černých 

voličů i první černí zástupci na vyšších postech státní správy.
28

 Po roce 1965 se však 

občanské hnutí na Jihu dostalo na okraj zájmu vlády i studentských aktivistů kvůli 

rostoucímu válečnému konfliktu i rebeliím černých obyvatel v severních městech.
29

 

1.2.2. NOVÁ LEVICE A STUDENTSKÉ HNUTÍ 

Druhým významným hnutím disentu byla Nová Levice (dále NL).
30

 NL označovala 

studentské aktivisty a univerzitní hnutí, zaměřující se na širší škálu témat, z nichž 

                                                 
25

 Todd Gitlin, The Sixties: Years of Hope, Days of Rage (New York: A Bantam Book, 1993), 82. 
26

 Ve státě Mississippi bylo nejmenší zastoupení registrovaných černých voličů. Freedom Mississippi 

Summer mělo za cíl registrovat co nejvíce černých voličů a pomoci s organizací místních černošských 

samospráv. 
27

 Téměř okamžitě po začátku této akce byli tři bílí aktivisté uneseni a zabiti. Při pátrání po jejich tělech 

objevila FBI dalších 8 těl zavražděných aktivistů. 
28

 Hayden, The Long Sixties, 28, 35. 
29

 Hayden, The Long Sixties, 24, 28-29, 35. 
30

 NL vznikla v Evropě v padesátých letech především v reakci na události maďarské revoluce a obsazení 

Suezského průplavu britskými a francouzskými vojsky. Mladí levicově smýšlející lidé odsoudili jak 

stalinistický režim, tak západní imperialisty a hledali svůj vlastní směr. V USA jsou s NL spojováni 

především univerzitní studenti, hledající alternativu ke Staré Levici. Stará levice hrála v USA důležitou 

úlohu během třicátých a čtyřicátých let, hlavně co se odborů týče. V padesátých letech však byla 

zdiskreditována tzv. komunistickou hrozbou. Na rozdíl od Staré Levice se NL nesoustředila na 

proletariát, ale na mladou inteligenci, ve které spatřovala pravou revoluční skupinu. Místo Sovětského 
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nejdůležitější byla univerzitní reforma včetně změny spolupráce univerzit se státními 

korporacemi, participační demokracie, občanská práva a posléze hnutí proti válce ve 

Vietnamu. Občanské hnutí na Jihu bylo přímým katalyzátorem NL, právě zde studenti 

získávali první zkušenosti v konfrontaci s autoritami, stávali se politicky činnými a 

nechali se inspirovat přístupem jižanských aktivistů, což znamenalo, že se aktivně 

osobně zapojovali, neboť diskuze a petice bez přímé akce k ničemu nevedou.
31

 

Autor E.P.Morgan uvádí čtyři hlavní cíle společné pro NL a občanské hnutí:  (1) 

Rovnost všech občanů a jejich začlenění do většinové společnosti. (2) Zplnomocnění 

všech lidí (umožnění všem účastnit se na participační demokracii a zbavit se sociálního 

útlaku). (3) Zavedení morální politiky, která stojí na dvou principech: soucit pro každou 

lidskou bytost a nulová tolerance k bezpráví. (4) Důraz na společenství v kontextu 

běžného i politického života.
32

 

Autor Van Goose popisuje, že původní ideou protestu NL byl pacifismus a snaha 

o nenásilnou konfrontaci s autoritami. Hesly NL byly „The Whole World Is Watching“ a 

„Speaking Truth to Power“. Vládnoucí složky konfrontovaly nenásilné protestující 

často velmi tvrdým způsobem, včetně bití, zatýkání a věznění.
33

 Při těchto konfliktech 

hrála zcela novou roli nastupující masmédia, která podrobně monitorovala probíhající 

konfrontaci. Poté, co pak média zveřejnila brutalitu státní moci, tato moc často ztrácela 

popularitu, a tudíž i legitimitu.
34

 Během druhé poloviny šedesátých let se NL 

s rostoucím počtem členů více diverzifikovala. Hlavní změna nastala v opuštění 

principu nenásilné konfrontace. Poslední léta této dekády jsou známá pro brutální střety 

mezi (z větší části) mladými protestujícími a vládními složkami. Kulminací násilných 

střetů v šedesátých letech se stal tragický incident na Univerzitě Kent během masových 

studentských demonstrací a univerzitních stávek. Národní garda střelbou do davu 

demonstrantů usmrtila 4 studenty a zranila desítky dalších.
35

  

                                                                                                                                               
svazu často čerpala inspiraci z jiných komunistických režimů, v šedesátých letech je tedy mezi levicovou 

americkou společností upřena velká pozornost na Mao Ce Tunga, Ho Či Mina, nebo Fidela Castra. 
31

 Gitlin, The Sixties, 83. 
32

 Edward P. Morgan, Activists of the Sixties Were Idealistic and Visionary, 221. 
33

 Van Goose, The Movements of the New Left 1950 – 1975: A Brief History with Documents (Boston: 

Bedford, 2005), 3. 
34

 Martin Schiff, „Neo-transcendentalism in the New Left Counter-culture: A Vision of the Future 

Looking Back“, Comparative Studies in Society and History 15, č.2 (1973), staženo 11.10.2011, 

http://www.jstor.org . 
35

 Hayden, The Long Sixties, 58. 
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Free Speech Movement  

Symbolem vzniku studentského hnutí byly události na Kalifornské univerzitě v roce 

1964, když bylo studentům zakázáno komentovat veškerou univerzitní politiku. To 

podnítilo studenty k vytvoření organizace Za svobodu projevu (Free Speech Movement, 

FSM).
36

 Ve svém nejznámějším projevu studentský mluvčí Mario Savio zkritizoval 

kapitalistický systém, který přirovnal k firmě (univerzita) produkující zboží (studenty) 

pro své klienty (státní správu, korporace, atd.) „Nastane čas, kdy se působení tohoto 

stroje stane natolik ohavným, že se ho už dále nedokážete (ani pasivně) zúčastnit. A 

musíte položit svá vlastní těla do soukolí stroje, abyste ho donutili se zastavit.“
37

  

1.2.3. HNUTÍ PROTI VÁLCE VE VIETNAMU 

FSM inspirovalo vznik studentského hnutí po celé zemi i v zahraničí. Studenti se zbavili 

často kritizované apatie k událostem kolem sebe, která byla dříve typická pro 

univerzitní prostředí.
38

 V polovině šedesátých let se studentské hnutí stalo významnou 

silou protiválečného hnutí. To mělo kořeny už v dřívějším pacifistickém hnutí proti 

nukleárním zbraním. Hnutí proti válce ve Vietnamu sílilo od roku 1965 kvůli výrazné 

eskalaci války.
39

 Univerzitní půda se stala významnou základnou protiválečných 

aktivistů. Studentský odpor proti válce byl o to větší, že studenti sami čelili riziku 

povolávacího rozkazu do války. Během války ve Vietnamu byl zaznamenán rekordní 

počet sabotáže povolávacích rozkazů. Mnoho mladých mužů v té době uteklo do 

Kanady a dalších zemí, aby se vyhnulo odvodům do armády.
40

 

V roce 1967 vzniknul Národní mobilizační výbor k ukončení války ve Vietnamu 

(National Mobilization Committee to End the War in Vietnam, MOBE). MOBE byl 

zastřešující koalicí různých protiválečných aktivistů a měl za cíl organizovat 

protiválečné demonstrace. V říjnu 1967 připravil pochod na Pentagon, kterého se 

zúčastnilo 100 000 protestujících. Následující rok sloužil Mobe jako hlavní organizátor 

protestů plánovaných během sjezdu Demokratické strany v Chicagu.
41

  

                                                 
36

FSM se rozpustilo poté, co bylo studentům znovu uznáno právo na svobodu projevu. (Hayden, The 

Long Sixties, 38.) 
37

 „Mario Savio: Sit-in address on the Step sof Sproul Hall, The University of California at Berkeley, 

December 1964“, American Rhetoric (Top 100 Speeches), staženo 11.3.2012, 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/mariosaviosproulhallsitin.htm. 
38

 Hayden, The Long Sixties, 27, 30, 37.  
39

 Protesty amerických obyvatel vyvolalo první bombardování Vietnamu. Na konci roku 1965 bylo ve 

Vietnamu 184 000 amerických vojáků, další rok 385 000 a v roce 1967 486 000. (Pečenka, Luňák, 

Encyklopedie moderní historie, 550.) 
40

 „The Antiwar movement in the United States“, Modern American Poetry, staženo 10.11.2012, 

http://www.english.illinois.edu/maps/vietnam/antiwar.html. 
41

 Gitlin, The Sixties, 242, 320. 
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Po severovietnamské ofenzivě Tet
42

 v roce 1968 stála proti válce již polovina 

celkového obyvatelstva USA.
43

 Mezi lety 1969 až 1973 válka ještě více eskalovala a 

dočkala se největší intenzity protestů. Protesty postupně ustávaly od roku 1973 při 

stahování amerických vojsk z Vietnamu. Válka skončila v roce 1975 poté, co vojska 

Severního Vietnamu dobyla Jižní Vietnam a sjednotila zemi v jeden komunistický stát.
 

44
 

1.2.4. OSTATNÍ HNUTÍ 

Hnutí za občanská práva inspirovalo další skupiny. Šedesátá léta jsou známa pro nárůst 

hnutí za práva feministek, gayů, nebo etnických menšin – hispánců a indiánů. Občanské 

hnutí na jihu země bylo zastíněno násilnými nepokoji v černošských ghettech 

v severních městech. Černošské organizace jako Černí Panteři nebo Islámský národ 

odmítli spolupráci s bílými a osvojili si novou ideu, tzv. Black Power. Celá šedesátá léta 

provázela generační propast, část mladé generace se ztotožnila s hnutím hippies a 

odmítla život v konformní společnosti svých rodičů. Další mladí lidé participující na 

protestním hnutí byli nahlíženi jako radikálové, docházelo k jejich časté násilné 

konfrontaci s policií a národními gardami, jež v protestujících viděly revolucionáře, 

komunisty a hrozbu jejich těžce budovaného amerického snu.
45

 

                                                 
42

 V roce 1968 zaútočila vojska Vietkongu v ofenzivě Tet. Americká vojska ofenzivu brzy odrazila, ale 

ztratila značnou podporu svého obyvatelstva pro další vedení války. Tento incident je tedy považován za 

porážku americké armády. (Pečenka, Luňák, Encyklopedie moderní historie, 550.) 
43

 „The Antiwar movement in the United States“, Modern American Poetry, staženo 10.11.2012, 

http://www.english.illinois.edu/maps/vietnam/antiwar.html. 
44

 V historii USA nebyl jiný válečný konflikt, který by vyvolal tolik protestů a odporu u domácího 

obyvatelstva jako válka ve Vietnamu. V posledních letech se k této válce přirovnává druhá válka v Iráku, 

která vyvolala značné kontroverze a masové hnutí u domácího obyvatelstva, protestujícího proti 

válečnému konfliktu jak z ekonomického, tak z morálního a ideového hlediska. (Hayden, The Long 

Sixties, 150.) 
45

 Hayden, The Long Sixties, 37.  
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2. YOUTH INTERNATIONAL PARTY 

V této kapitole se budu zabývat následujícími tématy: důvody a okolnosti vzniku 

skupiny Youth International Party (YIP), její hlavní cíle, metody a také vymezení 

v rámci politických a sociálních hnutí. V poslední podkapitole, která charakterizuje 

hlavní členy hnutí, se budu zabývat otázkou, z jakého prostředí leadeři skupiny 

pocházeli, jaká byla jejich hlavní činnost a začátek vzájemné spolupráce. Ráda bych tím 

více objasnila jejich záměry, s nimiž plánovali protest v Chicagu i celkový charakter 

chování této skupiny.  

Podnětem pro vznik skupiny YIP se stal plánovaný sjezd Demokratů v Chicagu 

v srpnu 1968.
46

 Skupina přátel kolem dvou hlavních postav – Abbie Hoffmana a Jerry 

Rubina – přemýšlela, jak se zapojit k protiválečným protestům novou, originální 

formou. Výsledek této diskuze vyústil na konci roku 1967 ve vznik skupiny Yippies!
47

. 

Yippies přišli s myšlenkou uspořádat během demokratického sjezdu festival zahrnující 

koncerty, divadlo a workshopy zaměřené proti válce. Hlavním záměrem festivalu bylo 

zorganizovat protest zábavnou formou, jež by přilákala do Chicaga mladé lidi, jinak 

politicky neaktivní. Jejich akce, tzv. „Festival of Life“, měla stát v kontrastu k tzv. 

„Convention of Death“, jak označovali Yippies sjezd Demokratické strany.
48

 

Dva hlavní zakládající členové YIP byli Abbie Hoffman a Jerry Rubin.
49

 Tito 

aktivisté spolu začali spolupracovat na podzim roku 1967, když Rubin dorazil na 

východní pobřeží jako organizátor říjnové protiválečné demonstrace ve Washingtonu.
50

 

Hoffman během tohoto protestu organizoval s dalšími členy své první mediálně velmi 

známé teatrální vystoupení – takzvanou levitaci Pentagonu a vyhánění zlých duchů 

z tohoto místa.
51

 Dvojice brzy objevila společnou notu – Hoffmanovo teatrální chování 

tíhlo k Rubinovu politickému působení.
52

 

                                                 
46

 Paul Krassner, Confessions of a Raving, Unconfined Nut: Misadventures In the Counter-Culture (New 

York: Simon nad Schuster, 1993), 156. 
47

 Název Yippies! Vznikl jako spontánní radostné zvolání. Až posléze byl vytvořen oficiální název 

uskupení – Youth International Party (YIP), který by byl přijatelný i pro konzervativní tisk. (Farber, 

Chicago 68, 15.) 
48

 Krassner, Confessions of a Raving, Unconfined Nut, 156-157.  
49

 David L.Stein, Living the Revolution: The Yippies in Chicago (New York: The Bobb-Merill Company, 

1969), 10. 
50

 Ibid., 8. 
51

 Abbie Hoffman, Soon to be a Major Motion Picture (New York: Perigee Books, 1980), 131-132. 
52

 Gitlin, The Sixties, 233. 
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2.1. CÍLE A VYMEZENÍ HNUTÍ 

Demokratický sjezd byl hlavním podnětem vzniku a hlavním cílem působení Yippies, 

vedle toho pořádala skupina i jiné akce. Konkrétní cíle, které si Yippies jako skupina 

stanovili, uvádí Hoffman v článku The Yippies Are Going to Chicago v časopise The 

Realist.   

a) Propojení komunity hippies s působením Nové Levice do jednoho hnutí. 

(Hoffmanovými slovy: smíšení politiky s marihuanou.) 

b) Yippies působící jako pojící čára, která propojí dohromady různorodé skupiny 

z undergroundu do jednoho masového národního shromáždění. 

c) Vypracování modelu nového životního stylu pro alternativní společnost. 

d) Potřeba vyjádřit svůj postoj vůči Lyndonu B.Johnsonovi, Demokratické straně, 

politice a stavu amerického národa. A to především revolučními akcemi a 

divadelními metodami.
53

 

Z těchto bodů lze vyvodit, že Hoffmanovi vadil fakt, že hnutí proti válce a 

establishmentu bylo roztříštěné. Jejich cíle vypovídají o zaměření skupiny YIP na 

undergroundovou a hippies kulturu a snahu o jejich začlenění do disentního 

protiválečného hnutí. V jejich pojetí měl pak disent k prosazení svých cílů užívat 

revolučních a teatrálních forem.  

Je složité přesně definovat status Yippies z hlediska politických termínů. Yippies 

samotní nazývali svou skupinu politickou stranou.
54

 Zároveň se však snažili působit 

jako recesistická skupina, která pořádá zdánlivě pouze spontánní, často absurdní, 

radikální a šokující akce. Hoffman tento přístup popisuje slovy: „V polovině dekády se 

slovo revoluce pomalu vkradlo do našeho slovníku. A nehledali jsme myslitele, ale 

muže činu. Čas na teorii vypršel. Už jsme déle necítili potřebu ospravedlňovat naše 

rozhodnutí v intelektuálních termínech.“
55

 Svou snahu působit spontánně vysvětluje 

Hoffman na jiném místě stejné knihy. „Když jednou získáte správný image, 

jednotlivosti už nejsou tak důležité. Přehnaná analýza a teoretizace našich akcí ničí 

pravou myšlenku, mýtus Yippies. Velký poznatek, který jsme se v této době naučili, 

bylo, že není potřeba vždy vysvětlovat „proč“. O tom byla celá naše činnost. „Proč“ 

bylo pro naše kritiky.“
56

 

                                                 
53

 Abbie Hoffman, „The Yippies Are Going to Chicago“, The Realist 82 (1968):1, staženo 11.3.2013, 

http://www.ep.tc/realist/82/. 
54

 Krassner, Confessions of a Raving, Unconfined Nut, 157.  
55

 Hoffman, Soon to be a Major Motion Picture, 87.  
56

 Hoffman, Soon to be a Major Motion Picture, 108.   
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Definice politické strany podle autora knihy The Study of Political Parties Neila 

Mc Donalda uvádí následující: politická strana je politickou organizací, která se typicky 

snaží ovlivnit vládnoucí politiku. Většinou tím způsobem, že nominuje kandidáty se 

stejnými politickými názory a snaží se je dosadit do politického úřadu.
57

 Podle této 

základní definice můžeme určit, zda mohou být Yippies z oficiálního hlediska 

považováni za politickou stranu, či nikoli. Yippies skutečně usilovali o narušení, a tím 

pádem i ovlivnění politiky. V programu žádného člena Yippies však nefiguruje snaha 

ovlivnit chod politiky vstupem do politiky samotné. YIP tedy nelze charakterizovat jako 

politickou stranu, a proto se zaměříme na její vymezení v kontextu sociálních a 

protestních hnutí. 

Ve studii Theories of Social and Protest Movements autor Karl Dieter-Opp 

definuje následující: protestní skupina je skupina osob, které chtějí dosáhnout svého 

společného cíle nebo více cílů tím způsobem, že ovlivní rozhodování subjektu, který 

mají za cíl změnit. Sociální hnutí je podle něj pak jedním podtypem protestní skupiny.
58

 

K jeho vymezení si vypůjčíme definici od autorů McCarthyho a Zalda, zmíněnou ve 

stejné knize. Sociální hnutí je soubor názorů a přesvědčení ve společnosti, které se snaží 

o změnu některých složek v sociální struktuře. Skupina, která z takového společenského 

hnutí vychází, je konkrétní celek nebo oficiální organizace, která se identifikuje s cíli 

tohoto hnutí a snaží se realizovat cíle tohoto hnutí.
59

 Podle této definice tedy můžeme 

Yippies jednoznačně zařadit mezi sociální hnutí. Jak se taková činnost projevovala 

reálně, bude záležitostí následujících kapitol. 

2.2. TAKTIKA HNUTÍ 

Přes zdánlivou spontaneitu a budování mýtu Yippies lze tvrdit, že skupina měla 

poměrně dobře vypracovanou strategii, jak a které cílové skupiny zaujmout.
60

 Yippies 

měli dvě cílové skupiny: mladé lidi
61

 a sdělovací prostředky
62

. Mladá generace se měla 

připojit k jejich protestu, média měla sloužit jako reklama a prostředek, jak se dostat do 

povědomí amerických občanů. Yippies záměrně infiltrovali televizi a zprávy „zadními 

dveřmi, od nichž se pomalu propracovali až k hlavním titulkům a do hlavních 

                                                 
57

 Neil A. McDonald, The Study of Political Parties (New York: Random House, 1963), 5. 
58

 Opp, Theories of Political Protest and Social Movements, 44. 
59

 McCarthy a Zald in Karl-Dieter Opp, Theories of Political Protest and Social Movements, 36. 
60

 Stein, Living the Revolution, 5. 
61

 Ibid., 6. 
62

 Hoffman, Soon to be a Major Motion Picture, 113, 117. 
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událostí.“
63

 Hoffman uvádí, že studoval různé televizní efekty, nacvičoval si talk show a 

tiskové konference stejně jako zpěváci a baviči nacvičují svá vystoupení.
64

 

2.2.1. MLADÁ GENERACE 

Zaměření na mladé lidi vycházelo z přesvědčení hlavních členů, že mladí lidé musí být 

vtaženi do jádra protestů, aby je politická situace začala zajímat a vytvořili si na ni svůj 

vlastní názor. Zároveň pak měla mladá generace působit jako silný nástroj 

v demonstracích proti vládě. Hoffman pocházel z newyorské komunity hippies a podle 

svých slov „byl odhodlaný začlenit hnutí hippies do širšího národního protestu.“
65

 A 

Rubin jinde uvádí: „Mladí lidé se nezajímají o politické teorie, ideologie, plány, 

organizace nebo mítinky. Jazyk neradikalizuje lidi, to, co lidi mění, je zatažení do přímé 

akce. To, co přemůže apatii a nečinnost, je konfrontace a přímá akce.
66

 

2.2.2. SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 

Yippies už od začátku počítali se záměrem, aby co nejvíc přilákali pozornost médií, 

přestože Hoffman tvrdí, že to nebyl jejich prvotní cíl.
67

 Hoffman i Rubin si byli vědomi 

výhod, které pozornost médií přinášela. David Farber ve své knize Chicago ´68 

vysvětluje jejich přístup k médiím a využití imaginace a teatrálních akcí. Aktivisté 

věřili, že namísto posílání nudných dopisů nebo účasti na demonstraci by měli přijít 

s jiným přístupem – například pouliční vystoupení může přitáhnout pozornost 

sdělovacích prostředků skrze svou zvláštnost, absurditu a barevnost. Prostřednictvím 

médií by se myšlenky aktivistů dostaly do povědomí široké veřejnosti, kterou by jinak 

nikdy nenapadlo vůbec uvažovat o radikálním politickém chování nebo undergroundu 

jako o možném životním stylu.
68

 Televize byla podle Hoffmana velmi úspěšný nástroj 

pro ovlivňování široké veřejnosti a on ji využíval jako prostředek teatrální války.
69

 

Svým přístupem k médiím se Yippies lišili od ostatních protestních skupin, jež 

sdělovací prostředky často považovaly za nástroj státní propagandy. Yippies naopak 

věřili, že televize a tisk, které stát podle nich používá jako zbraň a propagandu, může 

být při správném zacházení použita proti státu samotnému.
70

 

                                                 
63

 Ibid., 114. 
64

 Ibid, 116-117. 
65

 Ibid, 99.  
66

 David Farber, Chicago ´68 (Chicago: The University of Chicago Press, 1988), 20. 
67

 Hoffman, Soon to be a Major Motion Picture, 101. 
68

 Farber, Chicago ´68, 14. 
69

 Hoffman, Soon to be a Major Motion Picture, 113. 
70

 David Joselit, „Yippie Pop: Abbie Hoffman, Andy Warhol and Sixties Media Politics“, Greay Room, 

č.8 (2002): 62-79, staženo 11.10.2011, http://www.jstor.org. 
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2.3. ČLENOVÉ YIP 

Abbie Hoffman vystudoval psychologii na Berkeley, ale brzy po ukončení studií svého 

zaměření zanechal a stal se z něj aktivista podílející se na černošském občanském hnutí 

v organizaci SNCC. Hoffman patřil k široké skupině mladých amerických Židů, kteří 

nedokázali pochopit pasivitu generace svých rodičů a německých občanů za druhé 

světové války. Protože viděl, k jakým katastrofám taková občanská nečinnost vedla, 

odmítal také pasivitu amerických občanů, kteří podle něj nečinně přihlížejí porušování 

demokratických práv a svobod svou vlastní vládou.
71

 

V roce 1967, po vyloučení všech bílých členů z organizace SNCC, se Hoffman 

zapojil do protiválečného hnutí v newyorské komunitě hippies na Lower East Side. Zde 

přejal praktiky pouličního divadla od sanfranciské skupiny Diggerů
72

. Jejich 

„partyzánské“ divadlo se pro něj stalo formou protestu proti vládě, válce a kapitalismu 

obecně. V prostředí Lower East Side se Hoffman stal uznávanou postavou newyorské 

komunity hippies a tuto pozici začal využívat k apelu na mladé lidi, aby se přidali 

k protiválečnému hnutí.
73

 

První, mediálně velmi vděčnou akci uspořádal Hoffman na jaře téhož roku, když 

s dalšími aktivisty z ochozu newyorské burzy rozhodil na tři sta jednodolarových šeků. 

Burza byla na několik minut zcela paralyzována, když její zaměstnanci přestali 

pracovat, pozorovali, co se děje, a někteří si dokonce začali šeky sbírat pro sebe.
74

 

V tuto chvíli podle Hoffmana začala „obrazová válka“: „Partyzánské divadlo je 

pravděpodobně nejstarší formou vyjádření se k politice. Stejné myšlenky v jiném 

podání. Rozhazování peněz na pracovníky burzy byla obdoba vyhnání obchodníků 

z židovského chrámu. Bylo to skutečné ohrožení Říše? Dva týdny po naší akci byl 

ochoz galerie uzavřen sklem za dvacet tisíc dolarů, aby se už podobná akce 

neopakovala.“
75

 

V říjnu 1967 během demonstrace ve Washingtonu uspořádal Hoffman 

s budoucími Yippies divadlo před Pentagonem. Tvrdili, že se snaží Pentagon levitovat, 

a tím z něj vymýtit všechny čarodějnice a zlé duchy.
76

 Mezi novináři byl Hoffman už 
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poměrně oblíbeným objektem zájmu a i této akci se dostalo široké mediální pozornosti. 

Hoffman se skrze tisk pomalu a jistě dostával do povědomí Nové Levice i širší 

společnosti.
77

 

Jerry Rubin pocházel také z židovské rodiny. Po vystudování žurnalistiky odjel 

studovat do Izraele, kde se seznámil blíže s izraelsko-palestinským konfliktem. 

Navzdory svým židovským kořenům se však víc přikláněl na stranu Palestinců. 

V Izraeli se stal stoupencem levicové politiky a utvrdil se ve svém odporu ke 

kapitalismu.
78

 V roce 1964 pak odešel studovat na univerzitu v Berkeley, kde se ihned 

přidal k hnutí Free Speech Movement. Rok nato se už angažoval jako politický 

aktivista, například v univerzitních teach-ins. Poté, co v roce 1967 neuspěl 

v kandidatuře na starostu Berkeley, rezignoval definitivně na tradiční politickou činnost. 

Rubin nabyl přesvědčení, že změna v politice je více pravděpodobná od těch, kteří 

kompletně odmítli klasický systém, než od těch, kteří jsou v politice stále zapojeni.
79

 

Rubin měl přirozený talent pro pořádání akcí, které měly především vizuální, ale 

o to působivější obsah. S dalšími studenty z Berkeley zorganizoval Výbor vietnamského 

dne (Vietnam Day Committee). Za příklad takového chování slouží jedna jejich akce, při 

které skupina označila auto výrazným nápisem „Nebezpečí, napalmové bomby před 

námi“ a jezdila s ním za nákladními auty, které tyto zbraně převážely. Rubin byl 

přesvědčen, že hnutí se musí přizpůsobit poměrům dvacátého století. Radikálové se 

musí naučit, jak manipulovat prostředky masové komunikace a masové společnosti, 

pokud chtějí svrhnout moderní válečný stát.
80

 

Rubin byl díky svému působení na Berkeley uznávaným politickým aktivistou 

v protiválečném hnutí. Na podzim 1967 byl pozván k organizaci demonstrace ve 

Washingtonu, aby k této akci přitáhl větší pozornost.
81

 Na východním pobřeží USA se 

Rubin brzy spřátelil s Hoffmanem. Hoffman vzpomíná, že nabídl Rubinovi podporu 

v jeho protiválečném tažení a vtáhl ho do komunity hippies a undergroundu. Na oplátku 

Rubin dokázal včlenit underground do širšího protiválečného hnutí. Hoffman později 

setkání s Rubinem okomentoval následujícími slovy: „Byli jsme dva lidé, kteří vytušili 

                                                 
77 Farber, Chicago ´68, 4-8. 
78

 Ibid., 9.  
79

 Ibid., 11. 
80

 Gitlin, The Sixties: Years of Hope, Days of Rage, 232. 
81

 Ibid., 233. 



19 

 

možnost propojení politické a kulturní revolty tehdejší doby. Jerryho silná stránka bylo 

politické načasování, moje dramatické chování.“
82

 

Ve vedení Yippies figurovaly další tři důležité postavy, Paul Krassner, Ed 

Sanders a Keith Lampe. Lampe, stejně jako Hoffman, přešel z hnutí za občanská práva 

k protiválečnému hnutí, když opustil skupinu SNCC. Angažoval se v undergroundovém 

tisku a pro Yippies byl užitečný díky svým konexím v médiích i u protiválečných 

skupin.
83

 Ed Sanders byl důležitou kulturní osobností v komunitě Lower East Side. 

Vlastnil knihkupectví, několik let působil jako editor a vydavatel uměleckého časopisu 

Fuck You/A Magazine of the Arts a založil rockovou hudební skupinu the Fugs. Ve 

skupině Yippies byl zodpovědný za organizaci vystoupení hudebních skupin během 

Festival od Life.
84

 Paul Krassner od padesátých let působil v tisku jako satirik. V roce 

1958 založil svůj časopis The Realist, který se stále více zaměřoval na politický humor. 

V šedesátých letech se pak jeho časopis stal jedním z nejznámějších periodik 

undergroundové kultury. V roce 1968 v tomto časopise propagoval skupinu Yippies a 

nadcházející protesty během demokratického sjezdu v Chicagu. Historik David Farber 

uvádí, že Krassnerova dlouhodobá zkušenost s The Realist a satirickým politickým 

psaním z něj udělala přirozeného spojence Rubina s Hoffmanem.
85

 

Všichni hlavní členové YIP tedy měli již dřívější zkušenosti s působením 

v aktivistických hnutích nebo v prostředí undergroundu. Je zřejmé, že jejich spojení ve 

skupině YIP bylo logickým vyústěním jejich dřívějších samostatných aktivit, životního 

stylu i stylu jejich protestu vůči stávajícímu politickému systému.  
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3. SJEZD DEMOKRATICKÉ STRANY V CHICAGU 

Skupina YIP byla jednou z mnoha organizací, která se chystala aktivně zúčastnit sjezdu 

Demokratů v Chicagu. Pro zkoumání její role v Chicagu je třeba zmínit širší kontext 

příprav. V této kapitole se budu zabývat tím, jak se na sjezd chystaly disentní skupiny a 

jak tyto přípravy společně koordinovaly, poté se zaměřím na opatření města proti těmto 

protestům. Tématem této kapitoly bude i otázka, jak plány YIP korespondovaly s plány 

dalších skupin a jak probíhala jejich spolupráce.   

Sjezd Demokratů v Chicagu měl být mezníkem pro Demokratickou stranu i pro 

disentní hnutí. Demokraté zde měli vybrat nového prezidentského kandidáta do 

nadcházejících prezidentských voleb na podzim 1968. Aktivistická hnutí plánovala pro 

tuto událost hlavní protiválečné a protivládní protesty.
86

 Dne 31. března prezident 

Johnson všechny zaskočil svým prohlášením, že už nebude znovu kandidovat na 

prezidentský post.
87

 Toto rozhodnutí následovalo po demokratických primárkách v New 

Hampshire, kde Johnsona porazil protiválečný kandidát Eugene McCarthy.
88

  Dvěma 

hlavními kandidáty se tak stali McCarthy a Robert Kennedy, jenž svou kandidaturu 

ohlásil právě v březnu.
89

 Oba demokratičtí kandidáti zastávali protiválečné stanovisko. 

Na konci dubna pak svou kandidaturu ohlásil Hubert Humphrey, který byl jako 

současný viceprezident považován za pokračovatele politiky prezidenta Johnsona 

včetně amerického angažmá ve Vietnamu.
90

 

3.1. ORGANIZACE PROTESTŮ 

Ve dnech 23. a 24. března proběhla konference v Lake Villa
91

, kde se sešli zástupci 

protiválečných skupin, hnutí proti branné povinnosti i Nové Levice, aby společně 

naplánovali protesty na nadcházející srpnový sjezd. Hlavní složkou konference byla 

koalice MOBE. Vůdčími organizátory byli David Dellinger jako předseda MOBE , Tom 

Hayden a Rennie Davis jako zástupci SDS a Vernon Grizzard, vůdce odporu proti 
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branné povinnosti. Všichni byli později také hlavními organizátory protestů 

v Chicagu.
92

 

Podle reportéra Chicago Tribune
93

 převažovaly na konferenci neshody mezi 

jednotlivými vůdci, zda by měl být protest v Chicagu poklidný či násilný.
94

 Koalice se 

nakonec shodla na tom, že protest by neměl mít za cíl rozložit sjezd Demokratů ani 

žádné násilné výstupy.
95

 Později jednotlivé skupiny zveřejnily své plány k podobě 

protestů ve formě různých workshopů a demonstrací. Hlavním a společným bodem 

protestu zastřešený koalicí MOBE měl být pochod k hlavní budově sjezdu – Amfiteátru, 

naplánovaný na 28. srpna.
96

Přípravy na festival ovlivnily mimo jiné také dvě tragické 

události z jara 1968 – dubnový atentát na Martina Luthera Kinga a červnový atentát na 

Roberta Kennedyho. Oba dva atentáty byly smrtelné. 

3.2. YIP V POROVNÁNÍ S KLASICKOU DISENTNÍ SKUPINOU  

Strana YIP se rovněž zúčastnila konference v Lake Villa, ale její přítomnost zde nebyla 

přijata nijak kladně. Na těchto neshodách lze konkrétně demonstrovat hlavní rozdíly 

mezi Yippies a klasickými disentními protiválečnými skupinami. Výhrady jiných 

účastníků konference vůči Yippies dokládá David Farber následujícími příklady: 

Aktivista Eric Weinberger viděl v YIP apolitické hnutí, které pouze zbrzdí nebo oslabí 

protiválečné akce.
97

 David Dellinger, odmítal jejich údajnou lehkomyslnost a 

požitkářství.  Jejich revoluce byla podle něj jenom slovní a jejich vlastní kultura se 

stávala zrcadlem kultury, o které si mysleli, že ji odmítají.
98

   

David Stein, kanadský undergroundový novinář a sám člen YIP, konstatuje, že 

vůdci Yippies měli velmi blízko k hlavním postavám MOBE, respektive členům SDS, 

přestože nikdy součástí této koalice nebyli. Rennie Davis a Tom Hayden z SDS mohli 

být považováni za stejně revoluční jako Abbie Hoffman a Jerry Rubin. Lišili se od 
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Hoffmana s Rubinem pouze tím, že nebyli zasaženi tolik jako Yippies undergroundovou 

kulturou a co se vzhledu týče, snadno mohli splynout s davem.
99

 

David Stein však zůstává u porovnávání jednotlivých osob, srovnáním skupin 

celkově se ale nezabývá. K vlastnímu porovnání YIP s klasickou disentní skupinou 

využiji příklad nejvýznamnější organizace Nové Levice, skupiny Studentů za 

demokratickou společnost (Students for Democratic Society, SDS).
100

 Svůj program 

skupina definovala roku 1962 v Port Huron Statement
101

, považovaném za manifest 

Nové Levice. Hlavními požadavky bylo posílení práv jednotlivce a především zavedení 

participační demokracie jak v politice, tak i v samosprávě a univerzitním systému.
102

 

Hlavním terčem kritiky v Manifestu pak byl přetrvávající rasismus a studená válka 

znamenající hrozbu použití jaderné zbraně.
103

 Ambicí SDS zprvu bylo změnit 

Demokratickou stranu skrze občanské aktivisty a liberální politiky. Vláda by se pak 

měla soustředit na domácí události, místo primárního zaměření na studenou válku. Po 

smrti prezidenta J.F.Kennedyho v roce 1963 se SDS od vize vládní spolupráce odvrátila 

a od roku 1965 se stala významnou disentní skupinou v hnutí proti válce ve 

Vietnamu.
104

 

SDS se vyvinula z mládežnické odborové organizace. Z porovnání bodů YIP a 

SDS je zřejmé, že SDS měla konkrétní a čitelný politický program, zabývající se 

občanskými právy, participační demokracií, studenou válkou, později válkou ve 

Vietnamu. Program YIP zmíněný dříve – propojení komunity hippies s Novou Levicí a 

protiválečnými protesty, nový model životního stylu a vyjadřování se k politice formou 

revolučních akcí a pouličního divadla – se v kontrastu s ním jeví pouze jako laický, 

nekonkrétní a neseriózní. Ve skupině YIP nebyla ani zavedena instituce členství. 

Yippies od počátku působení stáli mimo politický systém, zatímco SDS se původně 

snažila dosáhnout svých cílů právě cestou klasického politického procesu a až později 

se dala cestou politického disentu. 
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Od roku 1965 se SDS vymezovala proti válce ve Vietnamu a díky ní byl 

zrealizován nemalý počet významných protiválečných výstupů a demonstrací, jako 

například pochod na Pentagon v roce 1965 s účastí 25000 lidí nebo univerzitní 

stávky.
105

 Přes počáteční snahu o decentralizaci získala SDS postupem času pevnou 

strukturu s pobočkami po celé zemi, díky nimž mohla tyto organizačně i finančně 

náročné akce zrealizovat. YIP sice také disponovala pobočkami ve více městech, ale 

veškeré rozhodování pocházelo jen z nejužší skupiny vedení.
106

 Vzhledem k mnohem 

kratší době trvání a menšímu členstvu se YIP nemohla svým významem rovnat skupině 

SDS.  

SDS tedy byla v roce 1968 etablovanou disentní skupinou, která byla schopna do 

jisté míry ovlivnit politický proces aspoň na lokální úrovni. Význam YIP pro politické 

dění a vůbec jejich snaha politiku ovlivnit zůstává diskutabilní. V programu skupiny 

YIP figuruje snaha o ovlivnění politického procesu tím, že vtáhnou mladé lidi do 

protiválečných protestů. Žádné jiné konkrétní kroky, jak a kterých politických cílů by 

skupina chtěla dosáhnout, však Yippies neuvádí. Někteří členi YIP nazývali svou 

skupinu politickou stranou
107

, přestože do řádné definice politické strany nespadá.
108

 

Teoreticky se tedy skupina mohla jevit jako klasická protestní skupina. Na druhou 

stranu, silně protisystémové zaměření a krajně recesistické chování pro zábavu publika 

jsou na Yippies patrny ještě před jejich výstupy v Chicagu. Tyto protichůdné tendence – 

politická agitace versus zábava, humor a recese – se promítnou v průběhu Festival of 

Life. V následujících kapitolách tedy bude rozebráno, jak dalece se tyto tendence 

v Chicagu prolínaly, a jaký výsledný efekt tím pádem skupina YIP měla na události 

během sjezdu Demokratů i na politický proces celkově.  

Počátkem působení byla SDS umírněnou skupinou, ale postupem času i SDS 

zasáhl radikalismus, přímá akce a revoluční nálada šedesátých let. SDS sice oficiálně 

nebyla součástí protestů v Chicagu, ale mnoho jejích členů se této akce zúčastnilo – 

mezi nimi i hlavní postavy skupiny Tom Hayden a Rennie Davis jako hlavní 

organizátoři celkového protestu.
109

 Dostali se tak do těsné spolupráce s Hoffmanem a 

Rubinem. Právě kvůli této společné činnosti bývají tyto dvě skupiny často srovnávány. 

Objevuje se zde podobný scénář, kdy nejviditelnější postavy nakonec zastupovaly 
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rozdílné stanovisko, než bylo oficiální zaměření skupiny. Členové SDS participovali na 

protestech v Chicagu, které SDS jako taková nikdy oficiálně nepodpořila. Skupina YIP 

zase uspořádala Festival of Life oficiálně za účelem zábavy, ale její hlavní představitelé, 

Abbie Hoffman a Jerry Rubin, už dopředu počítali s tím, že tito návštěvníci posílí 

protiválečné protesty. 

3.3. PŘÍPRAVY MĚSTA NA DEMONSTRACE 

Informace o plánovaných protestech začalo vedení města získávat od konce prosince 

1967. První taková zpráva přišla od Dicka Gregoryho, populárního černošského 

komedianta. Hrozil, že naruší sjezd v Chicagu demonstracemi, které by měly za cíl 

splnění určitých požadavků, mezi něž patřilo dosazení černých zástupců na nejvyšší 

místa policie, větší bezpečnost pro černošské obyvatelstvo a později také zrušení zákazu 

demonstrací, který byl zaveden po atentátu na Martina Luthera Kinga.
110

 

Na jaře oficiálně ohlásily i protiválečné skupiny v čele s MOBE, že hodlají 

v srpnu v Chicagu také vystoupit. Vedení města se tak začalo obávat scénáře, kdy by 

muselo čelit jak protiválečným aktivistům narušujícím průběh sjezdu, tak výtržnostem a 

rabování černých obyvatel v centru města. Starosta města Richard Daley na to reagoval 

prohlášením, že budou respektována práva všech občanů, ale zdůraznil, že „nebude 

nikomu dovoleno, nehledě na to, o koho jde či jakou stranu prezentuje, jakkoli narušit 

sjezd nebo se zmocnit ulic Chicaga.“
111

 

Od počátku roku byly zahájeny intenzivní bezpečnostní přípravy, které měl za 

vedení města na starost Richard Elrod. Za policejní oddělení byl zodpovědný James 

Conlisk. Chicagská policie byla považována za jeden z nejlépe organizovaných 

policejních distriktů v celých Spojených státech a Farber tvrdí, že si byla jista 

efektivitou svých opatření proti plánovaným nepokojům.
112

 Policie úzce spolupracovala 

na přípravách bezpečnostních opatření s Národní gardou, armádou a informačními 

agenturami, FBI a tajnou službou.
113

 

Na jaře začala vyjednávání skupin s městem za účelem získání povolení 

k protestům. Starosta Daley od počátku se skupinami jednal tak, aby je od veškerých 
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akcí odradil. Povolení pro pochod k Amfiteátru skupiny nezískaly, na poslední chvíli 

však město nabídlo alternativní místa k protestům – Grant Park a Loop
114

. MOBE sice 

přijal tuto alternativu, ale svůj pochod k centru sjezdu – jakožto hlavní bod celého 

protestu – neodvolal.
115

   

K udržení pořádku ve městě během sjezdu byly připraveny tři bezpečnostní 

složky – chicagská policie (12000 mužů), Národní garda Illinois (5600 mužů) a v záloze 

byla připravena i armáda USA (10000 mužů).
116

 Byly naplánovány 12ti-hodinové 

policejní směny, policisté byli vybaveni plynovými maskami, byli vycvičeni k užívání 

zbraní se slzným plynem a ke zvládnutí protestujícího davu. Byly pořízeny i tři nové 

helikoptéry a také zařízení na rozpoznání LSD, jímž některé skupiny hrozily zamořit 

vodní zdroje.
117

 Vedení města v čele se starostou Daleym tedy bylo připraveno na 

protestující všemi možnými způsoby a dávalo jasně najevo, že bude vůči nim 

postupovat tvrdě a nekompromisně. 

3.4. PRŮBĚH SJEZDU 

Protestů se v Chicagu zúčastnilo mnoho různorodých skupin a probíhalo zde paralelně 

mnoho odlišných akcí.
118

 V následujícím přehledu průběhu sjezdu se budu věnovat 

pouze událostem, které souvisely s činností skupiny YIP nebo byly pro její působení 

nějakým způsobem důležité.  

Sjezd Demokratů byl oficiálně zahájen v pondělí v noci 26. srpna. Návštěvníci 

festivalu a protestující se začali do města sjíždět už od čtvrtka 22. srpna. Toho dne byl 

policií zastřelen sedmnáctiletý účastník Dean Johnson. Aktivisté ještě ten den 

zorganizovali jeho pohřeb, který sloužil jako první menší demonstrace. Situace ve městě 

ale zatím probíhala celkem bezkonfliktně.
119

 

Centrum protestních a disentních skupin se ustavilo během čtvrtka a pátku 

v Lincoln Parku. Zde pobývali návštěvníci Festival of Life a působili tu také aktivisté 

z koalice MOBE. Vzhledem ke společnému místu působení i faktu, že do Chicaga 

dorazilo mnohem méně účastníků, než se předpokládalo, se začaly aktivity MOBE a 
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YIP prolínat. To bylo změnou od původního scénáře, kdy obě skupiny připravovaly 

akce na sobě nezávislé.
120

 

Sobota 24. srpna, kdy policie začala nepřetržitě hlídat Lincoln Park, byla 

posledním bezkonfliktním dnem. Po opuštění parku po uzavírací době vedli návštěvníci 

první demonstraci ulicemi starého města Chicaga. Po nedlouhé době však policie 

průvod rozehnala a ten se rozptýlil v ulicích.
121

 V neděli Yippies oficiálně zahájili 

Festival of Life. V noci z neděle na pondělí došlo k první vážně konfrontaci mezi 

návštěvníky Lincoln Parku a policií, když návštěvníci odmítli park opustit. Mnoho 

demonstrantů bylo zbito v parku i ulicích Chicaga, mezi nimi i mnoho reportérů a 

novinářů.
122

 Po vypovězení z parku prošel průvod několika set demonstrantů centrem 

města. Byl zastaven policií až na mostě v ulici Michigan Avenue. Přes potyčky s policií 

však nebyl nikdo vážně zraněn.
123

  

Nedělní incident sjednotil nejednotné protestní hnutí. YIP oznámila svou 

participaci na pochodu k Amfiteátru. V noci z pondělí na úterý oficiálně začal sjezd 

Demokratů. Situace se vyostřovala na obou stranách, noční boje s policií byly ještě 

intenzivnější než předchozí noc a rozšířily se z parku do ulic města. Násilí zasáhlo i 

náhodné kolemjdoucí nebo lékařskou službu, která se snažila pomoci zraněným lidem. 

Nezávisle na těchto konfliktních akcích však probíhaly i demonstrace umírněnějších 

protestujících, většinou podporovatelů McCarthyho, kde policie nemusela zasahovat.
124

  

Průběh noční konfrontace popisuje autor Sylvan Fox z New York Times:  

Po varování, že demonstranti musí opustit park, zakročilo asi 300 policistů a použilo 

proti přítomným v parku slzný plyn. Lidé byli mláceni obušky a vláčeni policií po zemi. 

Nejméně 55 osob bylo zatčeno a 50 zraněno, jeden člověk měl vážná poranění na hlavě. 

Během této policejní razie bylo v parku přítomno na 3000 mladých lidí. Postup policie 

sice většina médií hodnotila jako brutální, nebyl ale zcela neopodstatněný. Mladí lidé 

stavěli a zapalovali barikády, vyvěšovali vlajky Vietkongu, házeli kamení, lahve a 

pokřikovali na adresu policistů hesla typu Kill the Pigs.
125

 

V úterý byla uspořádána „Nenarozeninová oslava prezidenta Johnsona“. Nálada 

davu byla napjatá a za zpěvu písně Phila Ochse I Ain´t Marching Anymore byly 
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hromadně páleny povolávací rozkazy. Následný proslov leadera Yippies Paula 

Krassnera proměnil shromáždění s účastí 5000 lidí v otevřený protest vůči prezidentu 

Johnsonovi.
126

 

Ve středu se sešlo největší shromáždění v  průvodu na Amfiteátr, jenž nebyl 

legálně povolen. Přítomné skupiny byly velmi různorodé, od umírněných aktivistů až po 

militantní radikály. Pořádek kromě policie měla zajišťovat také Národní garda. Cestou 

k cíli se na ulici Michigan Avenue strhla bitva, kdy policie přestala rozlišovat mezi 

účastníky nelegální demonstrace, pozorovateli nebo jen náhodnými kolemjdoucími. 

Díky podrobné reportáži přítomných televizních a novinářských štábů se záznam 

brutálního zásahu policie rychle rozšířil po celé zemi. Lidé byli rozděleni v názorech na 

demonstranty a míru násilí, která proti nim byla použita. Většina Američanů 

odsouhlasila tvrdý postup starosty a policie Chicaga. Ostatní, i mnoho delegátů 

přítomných na sjezdu Demokratů, naopak tvrdě kritizovali takové násilí ze strany 

policie a Národní gardy. Ve čtvrtek už probíhaly jen drobnější demonstrace a do pátku 

většina účastníků protestů opustila město.
127

 

Sjezd Demokratů v Chicagu je dodnes diskutovaným tématem právě kvůli 

probíhajícím demonstracím a nebývalé vlně násilí mezi policií a protestními skupinami. 

Bylo zřejmé, že požadavky radikálů nemohou být naplněny, ale rozplynuly se zde i sny 

umírněných protiválečných aktivistů, když byl jako prezidentský kandidát potvrzen 

Humphrey. Zůstává otázkou, jakou měrou tento incident přispěl k porážce Demokratů 

v prezidentských volbách na podzim 1968.  
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4. YIP V CHICAGU 

V následující kapitole se zaměřím na obraz YIP v novinách a dále na konkrétní aktivity 

YIP v Chicagu. 

4.1. PŘÍPRAVY NA FESTIVAL OF LIFE A OBRAZ YIP V NOVINÁCH 

Záležitostí této podkapitoly bude vlastní prezentace Yippies v tisku a na veřejnosti. 

Vedle toho se budu zabývat tím, jaké měla YIP problémy se získáním povolení města 

k pořádání festivalu a jaké důsledky tato ztížená organizace měla.  

Poměrně konkrétní plány na průběh festivalu můžeme sledovat v článku Abbie 

Hoffmana v časopise The Realist. Hoffman popisuje plánovaný festival jako 

shromáždění, kde se setkají vizionáři z řad techniků a básníků, umělců a organizátorů, a 

budou spolu formulovat cíle a smysl nové společnosti. Hoffman přislíbil bohatý kulturní 

program. Na festivalu mělo vystoupit kolem třiceti skupin a interpretů, vedle nich také 

divadelní skupiny. Kromě vystoupení byly naplánovány různé workshopy, kde měly být 

diskutovány politické otázky jako odmítnutí povolávacího rozkazu a další témata typu 

drogy, rozvíjení komunit, partyzánské divadlo nebo undergroundový tisk.
128

  Ed 

Sanders pak v časopise The Fifth Estate of Detroit publikoval článek „Dope, Peace, 

Magic, Gods in the Tree-Trunk and Group-Grope“, který informuje o plánovaném čtení 

poezie, masových meditacích, výstavách a různých proslovech členů Yippies.
129

 

Hoffman ve svém článku uvádí, že lidé chystající se do Chicaga se mají připravit 

na pětidenní výměnu vzájemné energie. 

 „Nikdo nesmí očekávat, že sem dorazí a druzí se o něj budou starat. Pokud někdo nemá 

představu, co by na festivalu dělal, ať raději nejezdí. Jenom by ostatním překážel. 

Hlavní pointou celého festivalu je, že zde může vzniknout dialog mezi politickými 

radikály a hippies. Obě tyto skupiny se mají od té druhé co učit a Chicago může 

posloužit jako vhodný prostředek pro výměnu inspirace.“
130

 

YIP se stejně jako dalším protestním skupinám stále nedařilo získat k festivalu 

povolení od města. Vyjednávání s městem začalo už v březnu, ale nepřinášelo žádné 
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výsledky.
131

 Hoffman ve svém článku zmiňuje i tento problém. Píše: „Všechny plány na 

festival jsou podmíněny tím, zda získáme povolení. Toto povolení je však totálním 

paradoxem v naší filosofii, jelikož neuznáváme autority starého pořádku. Prakticky je 

však toto povolení nezbytností.“
132

 Yippies nakonec získali povolení pořádat svůj 

festival v Lincoln Parku severně od centra Chicaga, zvaného Loop. Nezískali však už 

povolení k postavení podia pro koncerty ani k přenocování v parku, což, jak se později 

ukázalo, bylo největším ohniskem sporu.
133

 

Vzhledem ke špatné komunikaci s městem se chicagská odnož YIP od akce 

distancovala a vyzývala i ostatní, aby se festivalu vzhledem k nedostatečné organizaci 

ze strany vedení YIP a nebezpečí násilné konfrontace s policií neúčastnili.
134

 Mnoho 

potencionálních návštěvníků nakonec odradila vidina akce, která není zcela legální, 

výhružky Daleyho nebo spory uvnitř protiválečné koalice. Místo 500 000 Yippies, o 

kterých v březnu psaly noviny Chicago Tribune,
135

 se celkového protestu v Chicagu 

nakonec zúčastnilo jen několik tisíc lidí. Stejně jako návštěvníci si účast na festivalu 

rozmyslelo mnoho kapel a jiných vystupujících, a tak konečná podoba této akce byla 

velmi odlišná od plánů, na které Yippies do Chicaga původně lákali mladé lidi.
136

 

Vzhledem k poměrně velké publicitě YIP se v novinách často rozebíraly i další 

plány skupiny, které měly značně kontroverzní charakter. Stein ve své knize zmiňuje 

článek z novin The Chicago American. Tento článek popisoval hrozby různých radikálů 

plánujících narušit  průběh sjezdu a ospravedlňoval tím přísná opatření města a policie. 

K potenciálnímu nebezpečí ze strany Yippies patřilo: „Natřeme svoje auta nažluto, aby 

vypadala jako taxíky, a poté odvezeme delegáty demokratického shromáždění pryč 

mimo město. Naše dívky budou předstírat prostitutky, budou svádět delegáty a dávat 

jim LSD do nápojů.“
137

 Ed Sanders na jiném místě prohlásil, že v týdnu mezi 25.a 

30.srpnem bude v Chicagu dostatek drog pro všechny a reportéři je obdrží zdarma. 230 

mužů z řad Yippies je připraveno svádět manželky, přítelkyně a dcery delegátů 
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konference.
138

 Paul Krassner rozšířil do médií zprávu, že Yippies se chystají zamořit 

vodní zdroje Chicaga LSD. 
139

 

Z porovnání těchto různých článků je zřejmé, že Yippies rádi zveřejňovali jak 

své skutečné plány, tak i informace, které spíš měly rozvířit debatu a možná i přinést 

větší publicitu. Zajímavým faktem zůstává, že skutečné plány byly často publikovány 

v jednom článku společně s těmi, které měly spíše recesistický charakter, což mátlo 

jejich publikum. Tato nemožnost rozlišit skutečné od pouhého žertu nebo provokace 

vedla k vytvoření takzvaného „mýtu yippies“. To pak ještě více přispívalo k velké 

publicitě skupiny, což bylo jejich záměrem.   

Pozoruhodným je i fakt, že média celkem snadno a rychle přijala do svého 

slovníku termín Yippies. Již v březnu vyšel článek v Chicago Tribune, který zaměňuje 

Yippies za celkové hnutí hippies s vysvětlením, že termín hippies vyšel z módy.
140

 Další 

články zaměňující tyto dva pojmy pouze dokazují, jak rychle si strana YIP získala 

zájem médií.  

4.2. KONTROVERZNÍ AKTIVITY YIP V CHICAGU 

V pátek 23. srpna zorganizovali Yippies své zřejmě nejznámější vystoupení.
141

 Na Civic 

Center v centru města přivezla skupina YIP v čele s Rubinem vepře jménem Pigasus, 

jehož zde chtěli oficiálně jmenovat svým prezidentským kandidátem. O akci byla 

informována veřejnost, a tak skupinu očekávalo množství kameramanů, fotografů, 

reportérů, stejně jako policistů.
142

  Pro tuto nominaci si Rubin připravil i nominační 

prezidentskou řeč. Hned po pár větách byl však přerušen policisty a spolu s dalšími 6 

Yippies zatčen za narušování veřejného pořádku. „Prezidentský kandidát“ byl posléze 

ihned odchycen. 
143

 Všech sedm Yippies bylo po pár hodinách propuštěno na kauci.
144
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Spontánní reakcí na tento zásah se stal průvod jiných 50 Yippies s transparenty 

„Vote Pig in 68“ a „Live High on Hog“ k policejní stanici, kde byli zatčení drženi. Po 

policejní výzvě k opuštění prostoru z místa pokojně odešli.
145

 

Nominace „prezidentského kandidáta“ netrvala ani pět minut, přesto se z ní stal 

mediální hit. V téměř každém textu o sjezdu Demokratické strany je tento moment 

připomínán. O akci následující den referovaly také Chicago Tribune i New York Times. 

Své počínání vysvětlili Yippies prohlášením: „Oni nominují prezidenta, který jí lidi. My 

nominujeme prezidenta, kterého lidi snědí.“
146

 Motiv vepře se opakoval i při jiných 

událostech. YIP používala toto vyobrazení často v souvislosti se starostou Chicaga 

Daleym nebo jako časté označení policistů během protestů. 
147

 

Po incidentu s vepřem konstatoval David Stein rostoucí význam skupiny YIP 

v rámci protestních skupin:  

„MOBE je stále velkou a významnou organizací v rámci pořádání protestů v Chicagu. 

Jeho pochod k Amfiteátru plánovaný na následující středu bude bez diskuze hlavním 

momentem celého protestu. Yippies se však dostali do středu veškeré pozornosti díky 

zájmu médií. Většina lidí se teď pravděpodobně domnívá, že všichni demonstranti 

sjíždějící se do Chicaga jsou dlouhovlasí Yippies.“
148

  

Yippies díky svým výstupům sice získali velikou pozornost médií a veřejnosti, 

ale jejich chování nevyhovovalo všem. Hudební skupina Country Joe and The Fish 

měla původně vystoupit na Festival of Life. Po incidentu s vepřem však svou účast 

odvolala. Jejich mluvčí Josef McDonald jako argument, proč skupina vystoupení 

odvolala, uvedl, že jsou nyní přesvědčeni, že chování Yippies je nezodpovědné a jediné, 

o co jim jde, je konfrontace s policií.
149

 Tento komentář celkově charakterizuje postoj 

mnoha občanů USA i jiných protestních skupin vůči Yippies a částečně vysvětluje, proč 

do Chicaga na festival dorazilo o tolik méně návštěvníků, než bylo předpokládáno. 

Nominaci vepře Pigasuse využili kritici skupiny Yippies, aby na tomto případu 

jejich chování odsoudili a sami skupinu zesměšnili. Den po této akci se v Chicago 

Tribune objevil kromě samotné reportáže i velmi kritický článek na adresu Yippies. 

Autor článku zde kritizuje Yippies jako skupinu lidí, jež si neví rady, za kterého 

prezidentského kandidáta se postavit. Očividně se však podle autora jejich satirické 
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nominování vepře jako symbolu obrátilo samo proti nim. Vepři jsou totiž velmi 

inteligentní zvířata, a pokud nejsou zapleteni do politického bláta, slouží za vzor čistoty 

a slušného chování, což se, podle autora, o Yippies rozhodně říct nedá. Celkově skupině 

YIP doporučuje si vzít ze svého prezidentského kandidáta příklad místo toho, aby se 

snažili imitovat a zesměšňovat politiku.
150

 

Na konci září zopakovali Yippies nominaci na prezidenta s jiným vepřem. 

Průvodu New Yorkem se zúčastnilo asi 400 lidí, mladí muži v oblecích se slunečními 

brýlemi představovali kandidátovu ochranku. Abbie Hoffman prohlásil, že následující 

týden bude prezidentská kampaň pokračovat v Evropě, chtěli podle svých slov zamířit i 

na okupované Československo.
151

 Tyto plány však už Yippies nerealizovali. Na konci 

září vyšel v Chicago Tribune poslední článek popisující téma Pigasus, jenž byl umístěn 

v útulku, kde se nyní „může rýt v zemi celý den a přemýšlet přitom o světlých 

momentech své politické slávy“.
152

 

V sobotu 24. srpna se zviditelnil další z leaderů Yippies, básník Allen Ginsberg. 

Dokázal předejít násilné konfrontaci návštěvníků parku s policií. Demonstranti neměli 

povolení k přenocování v parku, přesto mnoho z nich odmítalo park opustit. 

S přiblížením uzavírací doby rostlo nebezpečí vážného konfliktu s policií, jež byla na 

demonstranty připravena se slzným plynem a obušky. Při tomto zostřování situace 

uklidnil Ginsberg dav předváděním meditace a za slov „Om owmmm“ se mu povedlo 

vyvést lidi z parku, takže policie nemusela zakročovat. Stein hodnotí tento fakt jako 

malý zázrak.
153

 Je pozoruhodné, že ani jeden deník o tom, že Ginsberg bezkonfliktně 

vyvedl návštěvníky z parku, nepíše. Naopak Chicago Tribune referuje o tom, jak poté 

vedl průvod asi 250 Yippies městem za účelem demonstrace. Dav se však sám brzy 

rozptýlil v ulicích.
154

  

Abbie Hoffman se zase při jiné příležitosti zviditelnil tím, že měl na čele rtěnkou 

napsáno „Fuck“. Údajně proto, aby nebyl focen a natáčen. Za toto opatření byl na 

několik hodin dokonce zatčen.
155
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V neděli proběhl jediný koncert z plánovaného Festival of Life. Vystoupila 

kapela z Detroitu pod názvem MC-5. Na festivalu bylo přítomno přibližně 2000 lidí. 

Kvůli nedostatečnému povolení organizace festivalu se Yippies brzy dostali do sporu 

s přítomnými policisty. Policie násilně zakročila, aby vystoupení ukončila. Bilance 

policejní razie přinesla jeden vážnější úraz – člen YIP Stew Albert měl rozbitou hlavu a 

několik stehů.
156

 Tento koncert byl ve výsledku jediným hudebním momentem Festival 

of Life. Koncert nebyl zmíněn ani v jednom z článků referujících o činnosti YIP 

v Chicagu.  

Se svým hlavním cílem v Chicagu, pořádáním festivalu, tedy skupina relativně 

propadla. Leadeři Yippies však našli jiné uplatnění, jako výrazní účastníci demonstrací 

spolu s dalšími členy MOBE, SDS a dalšími skupinami Nové Levice i Black Power. 

Jelikož další významné akce už neprobíhaly pod přímou režií skupiny YIP, zaměřím se 

nyní na jiný aspekt působení Yippies v Chicagu, a to přítomnost mladých návštěvníků a 

demonstrujících. 

4.3. MLADÍ LIDÉ V CHICAGU 

Nezvratným faktem zůstává, že Yippies ovlivnili situaci v Chicagu, alespoň co se 

složení návštěvníků týče. Organizací Festival of Life přivedli do Chicaga mladé lidi, 

kteří by kvůli samotným protestům nepřijeli. V obou denících můžeme nalézt články, 

které se těmito mladými lidmi, kempujícími v Lincoln Parku, zabývají. Kromě důvodu, 

proč přicestovali, zkoumají novináři také prostředí, z kterého tito lidé pocházejí a jak 

moc se zde podílejí na demonstracích ve městě, nebo pouze zůstávají v Lincoln Parku 

za účelem festivalu. 

Autor článku z Chicago Tribune „Who Took the Yip from the Yippies?“ Robert 

Cross se snaží zjistit, kdo jsou tito mladí lidé a za jakým účelem do Chicaga 

přicestovali. První z tázaných z článku uznává, že klasické demonstrace – pro 

McCarthyho či pro mír, jsou mu sympatické – ale o těch ostatních neví, a ani ho 

nezajímají. Další účastník, dvacetiletý Larry Melton, obchází lidi v parku a nabádá je, 

aby se neúčastnili protestů ve městě a místo toho si užili festival, jenž jim vůdci YIP 

naslibovali.  Obává se, že tyto demonstrace budou násilné, především nepovolený 

pochod na Amfiteátr. Je zklamán vůdci – Hoffmanem, Rubinem, Krassnerem – že místo 

festivalu, na který všechny tyto lidi nalákali, dávají přednost protestům a vystupují jako 

hlavní političtí radikálové. Další, devatenáctiletý student Mason Dickson konstatuje, že 
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demonstrace nevyřeší nic. Místo toho je mnohem lepší – a mnohem větší zábava sedět 

v parku a pozorovat kolem sebe další lidi, policisty a reportéry. A to je podle Chicago 

Tribune typický obrázek toho, jak to v Lincoln Parku vypadá. Zatímco aktivisté 

demonstrují za občanská práva, proti branné povinnosti a proti válce v ulicích a před 

hotely, kde probíhá demokratický sjezd, toto setkání mladých je velmi poklidné. Náladu 

této skupiny mladých charakterizuje poslední věta z článku: „V parku je lépe (než 

v ulicích Chicaga na protestech), nebo aspoň teď, dokud svítí slunce.“
157

 

Je otázkou, nakolik tento článek referuje objektivně a nakolik se jen snaží 

navodit atmosféru klidné situace v neklidném městě a přimět tyto návštěvníky Chicaga, 

aby se protestů nezúčastnili. Článek vyšel 28. srpna, tedy v den největšího plánovaného 

protestu – pochodu k Amfiteátru. Jiný text od autora Toma Buckleyho v New York 

Times, analyzující sjezd s časovým odstupem dvou měsíců, vypovídá podobné 

svědectví. Buckley monitoroval dění na domácí scéně poté, co se po 17 měsících vrátil 

z Vietnamu. V článku The Battle Of Chicago: From the Yippies´ Side vysvětluje pozici 

těchto mladých návštěvníků Chicaga jako někoho, kdo je uvězněn mezi policií na straně 

jedné a militantními aktivisty na straně druhé. Podle autora se tito mladí domnívali, že 

Festival of Life bude jeden nekončící karneval. Fakt, že se tak nestalo, bylo vinou špatné 

přípravy organizátorů.
158

 

Až na pár výjimek hodnotí Tom Buckley mládež v Lincoln Parku jako slušnou a 

klidnou.  

„V parku téměř není slyšet klení, pouze na adresu policie. I během nočních zákroků, 

kdy policie často používala slzný plyn a obušky, drželi tito lidé při sobě a snažili si 

navzájem pomoci. Den tráví lidé v parku, na trávě, s knížkou, konverzací s ostatními 

nebo hrou na kytaru. Toto nezvykle poklidné chování však nevzchází samo od sebe. 

Většina přítomných užívá LSD, marihuanu nebo jiné psychotropní látky.“  

Buckley dále analyzuje prostředí, z něhož tato mládež pochází a v němž se 

pohybuje.  

„Mnoho z těchto mladých pochází z rozbitých či neúplných rodin. Tito lidé pro sebe ve 

společnosti nenachází žádné místo kromě práce v továrně či v kanceláři. Říkají, že by 

radši umřeli hlady, než takto pracovali. Mnoho těchto mladých je hrdých na to, jak málo 

peněz mají a dokážou z nich vyžít. Spousta z nich jsou tuláci, nosící si s sebou veškerý 

svůj majetek. Na otázku, kolik peněz u sebe nosí po kapsách, se odpovědi liší většinou 

                                                 
157

Robert Cross „Who Took the Yip from the Yippies?“, Chicago Tribune, August 28, 1968, staženo 

17.2.2013, http://www.winnetkalibrary.org. 
158

 Buckley, „The Battle of Chicago.“ 



35 

 

od ničeho (jako Hofman, který demonstrativně obrátil svou kapsu naruby) k dolaru nebo 

dvěma.“
159

 

Jiný článek, „Differing Views Given on Hippie Disorders“, naopak zkoumá 

reakce policistů na radikální chování některých mladých demonstrantů, kteří se účastní 

hlavních protestů ve městě a násilných střetů s policisty. Chicagský policista 

poznamenává, jak byl hluboce zasažen, když viděl na vlastní oči svou dospívající dceru 

uprostřed protestního davu házet kamení na policisty. Jiný policista, Edward Tucker, 

měl za sebou již několik dní čtrnácti až šestnácti hodinové směny. V článku vyjadřuje 

sice soucit s těmito protestujícími „dětmi“. Nemá však pochopení pro to, že když 

demonstranti tvrdí, že bojují za mír, používají k tomu vlajku Vietkongu a tou americkou 

pohrdají. Další policista a zároveň rodič říká: „My policisté jsme zobrazováni jako 

nehumánní skupina. Dnes večer budu muset doma vysvětlovat své dospívající dceři 

(podporující McCarthyho), proč byla policie tak „brutální“ vůči „bezbranným dětem“. 

Můžu jen podotknout, že společnost není v pořádku, když obhajuje a vyzdvihuje lidi, 

kteří hází kamení, výbušniny a exkrementy na policisty.“
160

 

Je zřejmé, že není možno všechny návštěvníky Festival of Life hodnotit stejně. 

Předešlé články dokazují viditelné rozdíly. Když analyzujeme tyto články a porovnáme 

s původními plány YIP, můžeme určit, jak dalece se YIP podařilo naplnit jeden z cílů, 

kterým bylo zapojení mladých apolitických lidí do protestů.  

Z novinových článků sledujících počínání mladých, kteří přijeli a účelem 

festivalu, vyplývá, že to nebyla skupina, která by velkou měrou přispívala k násilným 

střetům demonstrantů s policisty. Naopak, tito lidé, často pocházející z komunity 

hippies, stáli většinou stranou protestů a k militantním aktivistům, kteří tolik ovlivnili 

podobu sjezdu, si cestu nenašli, jak očekávali hlavní vůdci Yippies.  

Skupina YIP tedy v tomto ohledu se svými ambicemi moc neuspěla. Zůstává 

otázkou, zda to bylo způsobeno nedostatečnou organizací těchto mladých účastníků ze 

strany vůdčích osobností skupiny YIP, zklamáním mladých lidí z toho, jak se situace 

vyvíjela a z toho, jak se vůdci YIP na protestech podíleli, nebo jednoduše faktem, že 

návštěvníci festivalu a protestující aktivisté byli natolik odlišnými skupinami, že 

nemohli sdílet společné hodnoty a participovat na společných akcích. 
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ZÁVĚR 

Ve své práci jsem vycházela z předpokladu, že skupina YIP se stala významnou 

součástí amerického politického disentu.  V souvislosti s tím jsem se zabývala třemi 

hlavními otázkami, v rámci nichž jsem zkoumala význam Yippies při průběhu protestů 

v Chicagu a následném politickém procesu, využití zájmu médií a dále jsem 

analyzovala program Yippies s ohledem na to, zda skupina měla vážné politické cíle, 

nebo byla založena spíše na recesi. 

Do politického disentu spadají podle Hamiltona
161

 umírněnější i radikálnější 

skupiny politického spektra. Z definice politiky sporu, která vyjmenovává formy 

protestu jako veřejná shromáždění, kolektivní akce, atd., můžeme soudit, že Yippies se 

mezi takové skupiny řadí. Na druhou stranu, z rozboru jejich činnosti v Chicagu je 

zřejmé, že činnost skupiny jako takové vyústila především v zájem ze strany novin a 

televize a šokování až pobouření veřejnosti než v cokoli jiného. Svůj nesouhlas 

s tehdejší politickou a společenskou situací vyjadřovali Yippies způsobem, který nebyl 

nijak konstruktivní (viz nominace vepře jako prezidentského kandidáta). Jejich způsob 

protestu byl většinou pouze recesistický, v krajních případech lze říci i nihilistický.  

Skutečné cíle skupiny YIP byly velmi těžko čitelné. Zda jejich formy protestu či 

odporu měly vůbec nějaký hlubší záměr, zůstává nadále otázkou do diskuze. 

Nejednoznačnost takové odpovědi je dána i tím, že se ve skupině YIP prolínaly dvě 

odlišné tendence – humor a nihilismus na jedné straně, politická agitace na straně druhé. 

Jejich konání bylo často spontánní, zaměření skupiny nebylo natolik vyhraněné. Tento 

rozkol může být příčinou, proč byli ostatní z chování Yippies poněkud zmateni, proč je 

problematické stanovit, o co jim vůbec šlo a hlavně jakých cílů Yippies dosáhli či 

nedosáhli. 

První z tendencí  - humornou a recesistickou stránku skupiny - lze ohodnotit 

podle zájmu médií a veřejnosti o skupinu samotnou. Yippies byli sice nepočetnou, zato 

velmi výraznou a hlasitou skupinou během sjezdu Demokratů v Chicagu. Přes jejich 

malý počet a krátkou dobu působení vtiskli podobě sjezdu Demokratické strany svůj 

osobitý charakter. Jejich akce patří mezi ty nejvíce vzpomínané z celého sjezdu, za což 

YIP vděčí tehdejším sdělovacím prostředkům. Novinové články Chicago Tribune a New 
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York Times, které vyšly mezi 24. až 29. srpnem 1968, vykazují značný zájem o aktivity 

skupiny YIP v porovnání ke skupinám MOBE a SDS. Článků věnujících se pouze 

tématu Yippies bylo v těchto dnech publikováno dvacet devět. Naopak problematiku 

týkající se výhradně jen koalice MOBE pokrývá pět článků a problematiku SDS pouze 

dva.
162

 

U druhé tendence, která představuje politickou agitaci, můžeme posoudit 

ovlivnění protestů v Chicagu a politické události, které po něm nastaly. V předchozí 

kapitole bylo řečeno, že návštěvníci Yippies festivalu neměli velký podíl na 

kontroverzních střetech s policií, které byly hlavním rysem chicagských protestů. 

Samotní vůdci YIP se ale na protestech aktivně podíleli, patřili dokonce mezi 

nejaktivnější postavy. V roce 1969 proběhl proces zvaný Chicago 7 se sedmi muži, kteří 

byli obviněni ze zodpovědnosti za výtržnosti v Chicagu ze srpna předchozího roku. 

Mezi sedmi obžalovanými byli Abbie Hoffman i Jerry Rubin. Tento fakt svědčí o tom, 

jak velký vliv měli Rubin i Hoffman na podobu chicagských protestů. Celkově však 

skupina YIP z hlediska této tendence zaměřující se na politickou agitaci příliš 

významná nebyla. Podle mého názoru pro skupinu YIP jako takovou převažuje 

recesistická tendence nad tou politickou. 

Násilné střety protestujících s policií poukázaly i na rozkol uvnitř Demokratické 

strany. Vhodným příkladem rozkolu Demokratů je prohlášení demokratického senátora 

Rubicoffa. Rubicoff prohlásil, že kdyby byl na prezidenta nominován protiválečný 

kandidát McGovern, nebyly by v ulicích Chicaga vidět praktiky Gestapa.
163

 Události 

v Chicagu byly jednou z příčin prohry Demokratů v prezidentských volbách na podzim 

roku 1968. Z tohoto hlediska lze protiválečné a disentní skupiny považovat za 

významnou složku v ovlivnění politického procesu. 

Díky svému působení na sjezdu v Chicagu se Yippies natolik dostali do 

povědomí veřejnosti, že se stali součástí masové kultury. Brzy po Chicagu přišla na 

pulty nová limonáda nesoucí název Yippies, v televizních vědomostních soutěžích byly 

otázky na jméno prezidentského kandidáta skupiny YIP nebo na to, jak se nazývali 

členové Youth International Party. Téma Yippies se dostalo například i do show komika 

Garry Shandlinga nebo do amerického sitcomu Barney Miller.
164

 Skupina YIP působila 
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i v dalších letech, ale už nikdy nepřesáhlo význam, jaký skupina měla během 

demokratického sjezdu. 

Pokračování skupiny nebo jejího odkazu můžeme sledovat v podobě jiných 

recesistických a satirických uskupení dodnes. Celkově lze shrnout, že Yippies vnesli do 

protiválečného hnutí šedesátých let novou formu protestu – politickou recesi a humor. 

Během hlavní protiválečné akce – sjezdu Demokratů v Chicagu – hráli její vůdci jednu 

z klíčových rolí a přispěli k podobě výsledného charakteru protestů. Tento vliv je 

porovnatelný s dlouhodobě působícími skupinami jako MOBE nebo SDS. Jak již bylo 

výše uvedeno, skupina YIP jako taková však vzhledem ke své recesistické činnosti a 

humornému působení nebyla pro ovlivnění protestů ani následného politického procesu 

tolik významná. Pro skupinu je zároveň charakteristická nejasná politická platforma i 

nízký stupeň organizace bez zavedeného institutu členství. S ohledem na tyto 

skutečnosti lze tvrdit, že skupina YIP nepatří mezi klasická uskupení politického 

disentu.  
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SUMMARY  

The bachelor thesis Youth International Party in the context of the US political dissent 

aims to define the status of the group Youth International Party (Yippies/YIP) within 

the political dissent in the USA. In doing so, it analyzes the activities and importance of 

this anti-war activist group mostly during the Chicago Democratic Convention in 1968. 

In order to answer the main question, the work focuses on three following topics. 

Firstly, it analyses the importance of the Yippies for the protests during the Chicago 

Democratic Convention and the following political process. Secondly, it discusses the 

interrelation between Yippies and the mass-media. Thirdly, the work brings an analysis 

of the official program of Youth International Party. It examines, whether the group had 

real political goals or whether it was without concrete political vision.  

The first part of the thesis defines the political dissent and presents concretely 

the US social and political movements in the 1960s. In the second part the Youth 

International Party and the main characters of this group are presented. The third part 

focuses on comparison between the typical dissent group and the YIP. In this part, the 

protests during the Chicago Democratic Convention are described. The main fourth part 

analyzes the Yippies activities in Chicago. 

The work concludes the main characters of the group, Abbie Hoffman and Jerry 

Rubin, significantly contributed to the protests in Chicago and the following political 

process.  Nevertheless, the Yippies generally presented themselves mostly through the 

theatrical recession activities without any clear political visions. Therefore, the group 

Youth International Party cannot be classified as the typical political dissent group. 
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