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K PROBLEMATIKE GÝČA 
 

Zuzana PETRÍKOVÁ 

 

o svojich Vyznaniach sa sv. Augustín pýta, čo je to čas? Dochádza k záveru, že ak sa 

pýta a musí, odpovedať nevie. Ak odpovedať nemusí, vie. 

Podobné je to aj s definovaním gýča. Napriek tomu, že v praxi sa daný pojem bežne použí-

va, nenájdeme jeho presnú definíciu, rovnako ako neexistuje jediná definícia pojmu umenie. 

Napriek tomu, že nikto o jej existencii nepochybuje, sa považuje problematika gýča v estetike 

a vedách o umení za marginálnu záležitosť. Podnetom pre tento príspevok bolo stotožnenie sa 

s názorom T. Kulku, že skúmanie hraničných a sporných prípadov umenia (t. j. gýča) nie je 

samoúčelné, ale môže napomôcť lepšej orientácii v oblasti umenia a teda aj k jej adekvátnemu 

hodnoteniu. 

Táto práca je časťou rozsiahlejšej štúdie zaoberajúcej sa problematikou gýča ako estetické-

ho fenoménu. Pozornosť budeme venovať komplexnej analýze na priesečníku filozofie, este-

tiky, literárnej vedy, sociológie a psychológie, bez reflektovania ktorých nie je podľa všetkého 

diskusia o gýči možná. Problematika gýča je natoľko široká, že hodnotenie konkrétnych lite-

rárnych diel bude predmetom až ďalšieho štúdia. Tu sa pokúsime o vytvorenie modelu inter-

disciplinárneho priestoru, v ktorom sa fenomén gýča profiluje a realizuje. Z tohto dôvodu, 

v rámci príspevku, ktorý od analýzy problému všeobecne prechádza k problematike poetiky 

gýča v literatúre, môžu niektoré tvrdenia pôsobiť ako príliš zovšeobecňujúce a zjednodušujú-

ce. 

Problém gýča je pre nás v prvom rade estetickým problémom. Aby sme mohli uviesť proti-

rečiacie si filozofické koncepcie a na ich základe určiť predpoklady, z ktorých ďalej vychádza 

táto práca, pokúsime sa veľmi stručne objasniť základné estetické pojmy spojené s percepciou 

estetických javov. Základným pojmom je estetické vnímanie, alebo schopnosť estetického 

vnímania, ktorá je človeku a priori daná. Na základe tejto schopnosti sme schopní zažiť este-

tickú situáciu, prežiť estetický zážitok. Estetická situácia vzniká pri vnímaní estetického javu 

alebo objektu. Názory filozofov sa na estetický objekt značne líšili a líšia. Podľa objektivis-

tickej teórie ide o materiálny nosič s istým usporiadaním častí a prvkov, v ktorých samých 

tkvie estetická hodnota. Toto usporiadanie častí a prvkov ako štruktúry je podľa formalistov 

predmetom kontemplácie. Predstava o kráse ako symetrii a miere, o vzťahu častí k celku, sia-

ha až k pytagorejcom, ďalej k Aristotelovi, cez predstaviteľov anglickej vkusovej školy, 
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k najvyhranenejšej podobe u Fechnera, ktorý sa na začiatku 20. storočia snažil experimentálne 

dokázať spätosť abstraktných tvarov a ich estetických vlastností (kruh je „páčivejší“ ako štvo-

rec, obdĺžnik a pod.). Opozíciou k tomuto názoru je subjektivistická estetika, ktorej hlavným 

predstaviteľom je I. Kant. Podľa neho je krása iba predstava subjektu o objekte, na ktorý na-

zerá. Táto teória vychádza z tvrdenia, že estetický objekt je iba vo vedomí percipienta a je je-

ho vlastnou projekciou. Estetické súdy sú teda iba vyjadrením jeho osobných preferencií. 

Z toho vychádzajú predstavitelia momentálne jedného z najvplyvnejších smerov, analytickej 

filozofie (Wittgenstein, Russel, Moore), ktorí dospeli k radikálnemu relativizmu a spochybnili 

dokonca opodstatnenie estetiky ako vedy, pretože estetické pojmy podľa nich nie je iba ťažké 

definovať, ale že je to logicky nemožné a teda aj akékoľvek pokusy o definovanie gýča sú 

v podstate omylom. 

Na druhej strane kontinentálna aj pragmatická estetika je v základe historicistická, čo zna-

mená, že podľa nich hodnota diela vždy podlieha norme (dobovému kontextu), ktorá je vždy 

etnocentrická, elitárska a predpokladá stanovenie objektívnych, aj keď premenlivých hodnôt. 

Z toho vychádza inštitucionálna teória (jej autorom je Dickie), ktorá popiera možnosť ob-

jektívneho rozlíšenia umenia, zlého umenia a gýča, pretože toto rozlíšenie je podľa nej vždy 

závislé od akceptovania inštitúcie (múzea, galérie), ktorá plní funkciu arbitéra. Jednoducho to, 

čo visí v galérii, je umením, aj kedˇ sa na prvý pohľad (laický) nelíši od predmetov dennej 

spotreby, alebo gýča. Klasickým príkladom, ktorý významne prispel k problematizácii hodno-

ty umenia v 20. storočí, je vystavenie záchodovej misy M. Duchampom s názvom Fontána. 

Tieto teórie sú v podstate elitárske, pretože to, čo príjme elita, je automaticky hodnotné a to, 

čo má úspech u masy, nie je umením, ale iba populárnym umením, gýčom. 

S týmto názorom celkom nesúhlasíme a v tomto príspevku sa prikláňame k názorom, že 

minimálne všeobecne známa platnosť pojmu gýč s jednoznačne pejoratívnymi konotáciami 

(okrem iného) je potvrdením toho, že existujú spoločné vlastnosti štruktúry v objektoch, 

v prejavoch gýča (hovoríme o prejavoch, pretože existuje aj gýč v správaní, vyjadrovaní, ci-

tovej oblasti atď., na základe ktorých by malo byť (do istej miery) objektívne možné označiť 

skupinu týchto predmetov ako gýčových. Samozrejme, že žiadna kategorizácia a následné vy-

tvorenie skupiny objektov nie je ďalej v rámci samej seba nediferencované aj v skupine ob-

jektov označovaných ako gýčové existuje centrum a okraj, objekty viac alebo menej napĺňa-

júce ideál tohto pojmu. Okrem toho každá umelecká kritika a veda o umení predpokladá ob-

jektívnu hodnotu, teda komunikovateľnosť tejto hodnoty, pretože nemôže byť postavená na 

subjektivistickom tvrdení „proti gustu žiaden dišputát“, ktoré je tým najjednoduchším zhrnu-

tím celej subjektivisticko-relativistickej opozície. 
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Základným východiskovým predpokladom pre nás je, že stanovenie objektívnej estetickej 

hodnoty nie je nemožné. Tento vyčerpávajúci úvod sme považovali za nutný, pretože náš 

predpoklad je v rámci súčasnej estetiky značne konzervatívny. Povedzme, že je viac moder-

nistický nie postmodernistický, ale použijeme ho ako metodologické východisko, ktoré ne-

skôr pri pojednaní o postmodernej estetike ďalej rozvinieme. 

Fenomenologická estetika so svojím pojmovým aparátom bude našou „domovskou“ esteti-

kou. Zjednodušene povedané, estetický objekt je považovaný za mentálny objekt, predstavu, 

ktorá sa v procese estetického zážitku vytvorí vo vedomí recipienta na základe vnímania 

vlastností materiálneho nosiča. Miera objektívnosti spočíva v tom, že estetický objekt je vždy 

determinovaný materiálnou konštrukciou objektu. Na druhej strane však predpokladá presah, 

druhý plán, ktorý je predmetom chápania a interpretácie. Umenie je pojem, ktorý zahŕňa kla-

sifikačný aj hodnotiaci postoj. V rámci procesu estetického zážitku a pri následnej reflexii do-

chádza k hodnoteniu daného objektu a jeho klasifikácie ako umenia, zlého umenia, nie-

umenia, teda k stanoveniu estetickej a umeleckej hodnoty. 

Problematika týchto hodnôt je sama o seba rozsiahla, no veľmi stručne by sa dala umelec-

ká hodnota charakterizovať ako inovatívna hodnota diela v rámci kontextu umenia. Goodman 

a Danto tento kontext umenia označujú ako Artworld. Jej stanovenie predpokladá „komunika-

tívnu kompetenciu“ vnímateľa, t. z. orientáciu v dejinách umenia, vzdelanie a poučenosť. Tý-

ka sa historicko-sociálneho aspektu umeleckého diela a jeho estetického potenciálu pre bu-

dúcnosť, vývinovej hodnoty diela. Na otázku, v čom spočíva umelecká defektnosť gýča, je 

odpoveď jednoznačná. Gýč neprináša žiadne inovácie, skôr naopak, čo najviac ich eliminuje. 

Stanovenie estetickej hodnoty nevyžaduje umelecké vzdelanie, ale prirodzenú schopnosť, 

nazvime to „feeling“. Nezahŕňa však iba senzuálne vnemy – formu. (Vo výtvarnom umení je 

to línia, farba, kompozícia.) Nie je iba súčtom parciálnych hodnôt. Je hodnotou syntézy a to aj 

syntézy významovej, sémantickej nasýtenosti estetického objektu – obsahu. Paradoxne sa gýč 

nejaví ako esteticky nezvládnutý, práve naopak, podmienka okamžitej identifikovateľnosti, 

o ktorej budeme hovoriť neskôr, predpokladá značnú technickú zdatnosť a teda jednoznačnú 

„páčivosť“ formy. Zásadný rozdiel medzi gýčom a umením je v tom, že umelecké dielo pred-

kladá samo seba, svoju formu, ako hlavný objekt pozornosti, čo charakterizuje estetickú funk-

ciu. Na rozdiel od umenia, kde je podstatnou otázkou „ako?“, je pri gýči dôležitejšie „čo?“ 

Pre čo najväčšiu názornosť uvedieme poňatie formy v sochárstve: „Formou nie sú iba iba sta-

tické priestorové vzťahy, ale aj dynamická interakcia zložiek, vykazujúca istý druh kumulácie, 

napätia, uchovávania, anticipácie a naplnenia, ktoré tvoria spolu s emocionálnou intenzitou 

určujúce črty estetickej skúsenosti.“ (Shusterman, 2003, s. 43). 
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„... formalistické vnímanie estetických predmetov vyžaduje oveľa viac intelektuálnej sily a represívnej 

strohosti než vnímanie založené na obsahu, ktoré sa môže spoliehať jednoducho na naše bežné pocity 

spojené s obsahom a bezprostredne ním vyvolané. Kant ako formalista odsudzuje prirodzenejšie, menej 

intelektualizované vnímanie obsahu ako primitívne barbarstvo.“ (Shusterman, 2003, s. 195). 

Forma by mala byť „zdrojom“ objektívnej hodnoty diela. No aj táto objektívna hodnota, 

ako sme už zdôraznili, podlieha norme, ktorá je vždy elitárska, je kultúrne a etnograficky 

podmienená. Z tohto dôvodu je v postmodernej esteticke radikálneho pluralizmu radikálne 

odmietaná. Vyplýva to možno aj z istého nepochopenia, pretože aj štrukturalisti (napr. Muka-

řovský) považovali normu za nestálu a večne dialektickú. Hovoriť o gýči znamená vždy im-

plicitne hovoriť o norme. Celé dejiny umenia sú striedaním noriem, pričom nové obdobie 

vždy vychádza z prekonania, porušenia normy predchádzajúceho obdobia a zároveň ju zahŕ-

ňa. Moderna bola možno najradikálnejším príkladom tohto popretia, negácie, ktoré bolo jej 

konštitutívnym znakom a hlavnou ideou. V tomto období je ešte možné hovoriť o norme pre-

to, lebo negácia niečoho znamená zároveň definovanie toho, čo negujeme. Postmoderna svo-

jím základným princípom plurality zrušila akékoľvek hranice a teda existenciu jednej normy 

a zároveň jedinej pravdy. V jej kontexte je problematické hovoriť o čomkoľvek, čo by malo 

predstavovať nejaké obmedzenie ši rozdelenie na vysoké a nízke. Diskusia o gýči a umení 

celkovo však jednoznačne takého normovanie, obmedzenie a delenie predstavuje: 

„V texte nazvanom Súčasné umenie proti umeniu modernému Jean-Philippe Domencq pripomína ‚očivid-

nou skutečnost, že bez rozlišováni na díla slaba a silná neexistuje žádne umění‘, a rozhořčuje se nad kon-

senzem o současném umění, zákazem vyslovit se, oceňovat, soudit, nad povinností přitakávat novinkám 

a nad nákladným podkuřováním současnému umění, které vypovída jedine o současném umění.“ (Cha-

lumeau, 2003, s. 110). 

Umelecká kritika by mala nastúpiť tam, kde namiesto subjektívneho pocitu nastupuje roz-

bor vlastností alebo rysov toho, čo pocit vyvoláva. 

J. Dewey hovorí o „objektívnom relativizme“. Ten predpokladá existenciu viacerých rov-

noprávnych noriem (akademickej-elitnej, masovej-popkultúrnej, ale napr. normu indiánskych 

kmeňov atď.). Iba v ich vlastnom kontexte je možné označiť veci za objektívne správne alebo 

nesprávne, hodnotné alebo nehodnotné. To, čo je objektívne nehodnotné v akademickej nor-

me, môže byť objektívne hodnotným v rámci normy popkultúrnej. Podľa predstaviteľov tejto 

estetiky existuje „alternatívna estetika“, kde je „popkultúrna norma“ už plne legitimizovaná. 

Tejto legitimizácii výrazne napomáha spomínaný liberalizmus postmoderny. Pre nás bude 

normou „norma akademická“, v širšom rozpracovaní práce sa budeme zaoberať hlbšie a váž-
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ne aj „normou popkultúrnou“. Táto legitimizácia je nielen problémom estetickým, resp. ume-

lecko-kritickým, ale aj sociologickým. Gýč je laicky stotožňovaný s populárnym umením a to 

zase s popkultúrou, ale gýč nie je iba popkultúrnym fenoménom 20. storočia.  

Podľa sociológie je gýč iba odchýlkou od normy, ktorá sa neustále mení a norma je stano-

vená vzdelanou elitou. Elitárstvo je veľmi úzko spojené s ekonomickou oblasťou. 

Existujú dve teórie o vzniku gýča a napriek svojej protichodnosti sa zhodujú v spojení gýča 

s „blahobytom“ a rozvojom spoločnosti. Podľa jednej bol ako princíp prítomný v celých deji-

nách umenia od ich počiatku, aj keď samotný pojem vznikol niekedy v polovici 19. storočia. 

Bol jednoducho kultúrou pre masy, prejavom zlého vkusu a úpadku. Jeho prvoradou funkciou 

bola funkcia zábavná, oddychová, aj keď označenie zábavná nie je celkom presné (aj „sku-

točné“ umenie môže byť zábavné). 

Z hľadiska sociologického sa pôvod masovej kultúry spája so vznikom maloburžoázie, 

ktorá na pozdvihnutie vlastnej úrovne začala využívať kultúrne statky a začala si tvoriť aj 

vlastné normy. Clement Greenberg tvrdí, že gýč vzniká simultánne s modernizmom a je pro-

duktom priemyslovej revolúcie. Celkovo však súvisí so zmenou spôsobu, resp. úrovne života 

širokých más a ich vzdelanostnej úrovne. V tomto období dochádza k celkovej emancipácii 

masy. Dominantnou sa stáva stredná vrstva, na rodziel od takmer celých dejín ľudstva, kedy 

bola spoločnosť striktne rozdelená na aristokratickú elitu a nižšiu vrstvu. 

Samotná etymologógia pojmu nie je celkom jasná. Jednou z verzií je, že vznikol v Mní-

chove v societe umelcov, kde „kitsch“ znamenal v podstate umelecký brak. Ďalšou je zkomo-

lenie anglického „sketch“ čo znamená (náčrt, skica). Prípadne od nemeckého „verkitschen“ 

(zlacniť, znehodnotiť) alebo slovesa „kitschen“ znamenajúceho „den Strassenschlam zusam-

menscharre“ niečo ako zhrabovať blato (špinu) z ulice. Umelecko-historický výklad datuje 

jeho vynik do obdobia romantizmu, pretože majú spoločné esenciálne rysy, ako je sentimen-

tálnosť, pátos, atď. Tomuto hľadisku sa budeme venovať v časti o poetike gýča. 

Vrátime sa ešte k sociológii. Zjednodušene by sa dalo povedať, že rozmach populárnej kul-

túry, a tým aj gýča, je iba prirodzeným vyústením dejín. Kultúra sa v dejinách vždy delila na 

vysokú – elitnú, ktorá sa pestovala na šľachtických dvoroch a nízku, ľudovú čiže masovú. 

Aristokracia mala neobmedzené možnosti vzdelávania a kultivácie vkusu, kedže mala zabez-

pečené všetky životné potreby a prebytok voľného času. S industrializovanou spoločnosťou 

dochádza k vzniku vrstvy, ktorá popri zabezpečovaní potrieb (zamestnanie) má aj voľný čas 

a voľné finančné prostriedky, jedno aj druhé však v obmedzenej miere. Emancipácia tejto 

vrstvy súvisí aj s jej vzdelaním, t. j. aj potrebou kultúrneho vyžitia. Problémom však je, že 

všetko sa musí odohrať rýchlo, pretože čas je obmedzený, pokiaľ možno lacno, kultúra je 
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predsa len formou luxusu a taktiež čo najzrozumiteľnejšie. Stredná vrstva si chce vo voľnom 

čase oddýchnuť a zabaviť sa, nie ostať frustrovanou z umenia, ktorému nerozumie aktoré ju 

núti prehodnocovať svoje postoje a názory. Aby tomuto umeniu rozumela, vyžaduje si to 

vzdelanie a námahu pri interpretácii, a to jej jednoducho neostáva čas. Podľa Eca človek ma-

sovej civilizácie (súčasnosti) nie je žiadnym aristokratom, vášnivým milovníkom a zberate-

ľom umenia. Je akýmsi hybridom, „novým druhom“ a nezáleží na tom, či je horší alebo lepší, 

hlavne je iný a teda musia byť iné aj cesty jeho formovania (a záchrany). Už u Nietzscheho sa 

objavujú prejavy elitárstva a nedôvera k rovnostárstvu, v zmysle demokratickej účasti väčšiny 

na živote spoločnosti. Tento postoj sa objavuje v základe každého odmietavého postoja voči 

masovej kultúre. Je nepochybné, že polemiky k téme gýča sa úzko dotýkajú polemík o tried-

nom charaktere spoločnosti. 

Prvý, kto sa pokúsil o celkové zamyslenie nad gýčom, bol Hermann Broch. Gýč podľa ne-

ho označuje štýl doby neschopnej nejaký štýl vytvoriť. To, čo podľa Brocha charakterizuje 

„veľký štýl“ (staré egyptské umenie, gotiku, baroko) je schopnosť zasahovať do všetkých ob-

lastí spoločenského života. Gýč naproti tomu ukazuje na obdobie, v ktorom osamostnatenie 

estetických hodnôt vedie iba k ich úpadku a strate opodstatnenosti. Všetky obdobia rozpadu 

hodnôt boli podľa neho obdobiami gýča. Brochov pohľad je morálny, pretože celá záležitosť 

podľa neho vyplýva z rozchodu medzi estetikou a etikou. Ako o dobe rozpadu univerzálnych 

hodnôt sa hovorí v súvislosti s obdobím postmoderny. Inde sa stretneme s názorom, že koniec 

každého obdobia, tendencia k maniere, je živnou pôdou pre gýč, ktorý je vždy spojený s ma-

sovou popularitou. 

Jedným z radikálnych kritikov „masifikácie“ je na americkej pôde kritik Dwight MacDo-

nald. Vychádza z dnes už kanonického rozlíšenia troch intelektuálnych rovín kultúry high, 

middle a lowbrow, pristupuje k nim však polemicky vyhrotenejšie. Oproti umeniu určenému 

elite a proti kultúre v pravom zmysle slova, kladie prejavy kultúry masovej, ktorá vlastne 

žiadnou kultúrou podľa neho nie je, a ktorú teda nenazýva mass culture, ale iba masscult. Po-

tom rozlišuje kultúru strednú, maloburžoáznu, ktorej hovorí midcult. 

Do masscultu patria v literatúre komiksy, detektívky a špionážne romány, kovbojky, červe-

ná knižnica a druhoradé sci-fi, thriller, horor a do istej miery aj pornografická literatúra, kto-

rých „posolstvo“ sa usiluje o efekt vzrušenia, úniku, smútku, radosti. Aj napriek tomu, že jej 

remeselne zdatní autori využívajú postupy vysokého umenia je v podstate ľahko identifikova-

teľná. Čitateľ nemá síce tušenie, čo autor „vykradol“, ale môže oceniť niečo z formálneho 

usporiadania a funkčnej účinnosti, z ktorých sa niečo v štylistických postupoch zachovalo. 

Prežíva teda estetický zážitok, ktorý si však nerobí nárok nato, aby nahradil zážitok „vyšší“. 
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Kritici masovej kultúry sa touto oblasťou masscultu príliš nezaoberajú, pretože ide iba o tzv. 

„funkčné produkty“. 

Skutočne problémovou je kultúra stredná, midcult. Do midcultu patria diela, ktoré akoby 

mali všetky náležitosti súčasného vysokého umenia a pritom sú to iba jeho paródiami a falzi-

fikáciami s komerčnými cieľmi. Masovej kultúre nie je treba zazlievať šírenie výrobkov naj-

nižšej úrovne a nulovej estetickej hodnoty (komiks, pornografický časopis, televízny kvíz), 

ale naopak treba vytknúť midcultu, že „využíva“ a zneužíva „objavy“ avantgardy, vysokého 

umenia. Midcult je výsledok korupcie vysokej kultúry. Rovnako ako masscult podlieha požia-

davkám publika, ale naoko svojich užívateľov pozýva k výsadnému a zložitému kultúrnemu 

zážitku. Starec a more sú podľa McDonalda (na základe interpretácie, ktorú tu nebudeme roz-

vádzať) gýčom, lebo text je napísaný vo falošnom biblickom štýle, postavy sú od začiatku až 

do konca ponechané vo všeobecnej rovine, aby vyvolali a potvrdili dojem, že to vlastne nie sú 

obyčajné postavy, ale všeobecné hodnoty a čitateľ teda zažíva zážitok na filozofickej úrovni. 

Existujú podľa neho zobrazenia, v ktorých sú podmienky ľudského života zachytené tak vše-

obecne, že to, čo sa o nich čitateľ dozvie, sa hodí na všetko a zároveň na nič. A táto skutoč-

nosť, že informácia je prezlečená za estetický zážitok, je iba potvrdením základnej sfalšova-

nosti (Eco, 1995, s. 41). 

K nevyhnutným znakom midcultu patrí (podľa Ecovej štúdie): 

• vypožičiavanie postáv od avantgardy, ktoré adaptuje, aby vyrobil výpoveď všetkým zro-

zumiteľnú a všetkými použiteľnú, 

• používa tieto postupy, keď sú už známe, rozšírené, použité a opotrebované, 

• konštruuje výpoveď s cieľom vyvolať efekt, 

• prezentuje to ako umenie, 

• svojho konzumenta presviedča o tom, že sa stretol s kultúrou a že nemá klásť ďalšie otáz-

ky. 

Z posledného znaku midcultu vyplýva, že ide v podstate o manipuláciu. Midcult je stredná, 

populárna kultúra, ktorá je zabezpečovaná, organizovaná a teda plne závislá od kultúrneho 

priemyslu, ktorý ju produkuje. A tu sa už dostávame k citlivej otázke vzťahu komercie 

a kultúry a k tomu, prečo sa gýč a masová kultúra spája s buržoáziou, neskôr s kapitalizmom. 

Kultúrny priemysel, ako každý priemysel, funguje na princípe ponuky a dopytu. Populárna 

kultúra ponúka publiku iba to, čo si publikum žiada. Problém spočíva v tom, že publikum je 

nevedome (prostredníctvom reklamy a celkovo masmédiami) ovplyvňované a vedené k tomu, 

aby „vedelo čo si má priať“. Cieľom producenta je dosiahnutie čo najvyššieho možného zis-
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ku. Priamo úmerne tomuto cieľu sa zvyšuje aj rafinovanosť stratégie, ako z kultúrnych stat-

kov urobiť statky určené na konzum. O tomto je konzumná spoločnosť založená na stratégii 

túžby a teda stratégii kalkulujúcej s ľudskými citmi, pocitmi s pudmi. 

Gýč je tým najlepším prostriedkom ako získať masy na svoju stranu a využívajú ho nielen 

nadnárodné finančné spoločnosti, ale aj politické strany. Existujú štúdie o gýči fašistickom, 

komunistickom, ale aj kresťanskom. Fašizmus a komunizmus neodmietali abstraktné, buržo-

ázne a zvrhlé, umenie kvôli jeho kritickému postoju, ale práve kvôli jeho „ideologickej čisto-

te“, kvôli ktorej z neho nebolo možné urobiť reprezentanta a šíriteľa ich ideí. Spojenie gýča 

s ideológiou, politikou a peniazmi (alebo peniazmi a politikou lebo jedno predpokladá druhé) 

je jeho najtemnejšou stránkou. Trpaslík v záhrade nie je predmetom vážnej a znepokojujúcej 

diskusie, ale dôvodom na úsmev. Rafinovaný gýč, ktorý slúži na manipuláciu más je tým sku-

točným problémom (bližšie pozri C. Greenberg). 

Nech by sme vybrali ktorúkoľvek z nespočetných definícií umenia a snažili sa zistiť, čo je 

vlastne jeho funkciou, alebo lepšie povedané, aký je jeho zmysel v živote človeka, došli by 

sme pravdepodobne k záveru, že umenie človeka zušľachťuje, robí ho lepším tým, že ho kon-

frontuje so sebou samým a pomáha mu plnohodnotnejšie existovať v tomto (podľa niektorých 

filozofov inak neznesiteľnom) svete. Problémom populárnej kultúry a gýča je, že sa o nič 

z toho nesnaží, že nepodnecuje človeka k tomu, aby sa vyvíjal, ale udržuje ho v stave „slad-

kej“ nevedomosti a otupenosti. 

Odpoveď na otázku „Ako to gýč robí?“ presúva jeho problematiku z poľa sociológie 

k psychológii. A tu sa konečne dostávame ku „definícii“ profesora Kulku, ktorá je spojením 

troch nutných a zároveň postačujúcich podmienok na vytvorenie, resp. „vyrobenie“ gýča: 

Gýč zobrazuje objekty alebo témy, ktoré sú všeobecne považované za krásne, alebo ktoré 

majú silný emocionálny náboj (s cieľom vyvolať efekt); 

Tieto objekty a témy sú okamžite identifikovateľné (zrozumiteľnosť); 

Gýč substantívne neobohacuje asociácie spojené so zobrazenou témou. (To ho oddeľuje 

okrem iného aj od realizmu a naivného umenia. V tomto bode však s Tomášom Kulkom ne-

súhlasí Vlastimil Zuska, podľa ktorého aj vnímanie gýča prináša „obohatenie asociácií“ práve 

o vnímanie konkrétneho gýčovytého stvárnenia.). 

Budeme sa chvíľu venovať prvej podmienke, ktorá sa ukáže ako kľúčová k celej problema-

tike.  

Všetci, ktorí sa zaoberali gýčom by sa určite jednoznačne zhodli na tom, že gýč by mal 

mať silný emocionálny náboj, ktorý vyvoláva okamžitú, nereflexívnu citovú reakciu. Doslova 

útočí na ľudskú citovosť. Jeho domovskou oblasťou nie je preto abstraktné umenie, ako sme 
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už povedali, pretože sa romantickému, ale aj realistickému nevyrovná emocionálnym dopa-

dom. Dôležitá je práve nereflexívnosť citovej reakcie, pretože je samozrejmé že aj vysoké 

umenie vyvoláva citovú reakciu, ktorá je však reflexívnej povahy. Je výsledkom interpretácie 

nadtextového, zatextového priestoru v diele. Gýč tento priestor nevytvára a preto sa priamym 

apelovaním na city snaží vyvolať pozitívne pocity a vyvarovať sa všetkých nepríjemných 

a znepokojujúcich prvkov skutočnosti. Jeho cieľom je vyvolať efekt, najlepšie dojatie a uistiť 

konzumenta v jeho predpokladoch a správnosti reakcií, ktoré sú identické s väčšinou a nie mu 

ich spochybňovať. Kundera v často citovanej pasáži hovorí: „Kýč vyvoláva tesne po sobě dvě 

slzy dojetí. První slza říka: jak je to krásne, děti běžíci po trávníku! Druhá slza říká: jak je to 

krásné být dojat s celým lidstvem nad dětmi běžícimi po trávníku! Teprve tá druhá slza je 

kýč.“ (Kulka, 2000, s. 42). Na tieto účely je najlepšie použiť gýč, ktorý Kulka označuje ako 

„univerzálny,“ vychádzajúci z univerzálnych motívov ako je dieťa, rodina, príroda, láska, sex, 

vernosť, nostalgia a pod. 

Ako sme už vyššie povedali na rozdiel od umenia, kde je podstatnou otázkou „Ako?“ je pri 

gýči dôležitejšie „Čo?“ Ale bez toho, aby sme rozviedli ďalšie podmienky, stačí to nato, aby 

sme povedali, že gýč je zlé umenie, alebo, že nie je umením vôbec? Ak je skutočne gýč este-

ticky defektný (implikuje to už samotný pojem), v čom spočíva jeho defektnosť? Podľa Gilla 

Dorflesa má gýč vonkajšie charakteristiky umenia, v skutočnosti je však jeho falzifikáciou. 

„Kýč může být definován jako specificky estetická forma lži.“ (Kulka s. 63). V bežnej hovo-

rovej reči je gýč považovaný za niečo, čo sa chce páčiť a čo predstiera, že je umením. Ale čím 

teda je, ak nie umením? Je zlým umením? Hermann Broch v tejto súvislosti tvrdí: „Kýč roz-

hodne není formou špatného umění; tvoří svuj vlastní uzavřený systém, který je jako cizí tele-

so vložen do systému umění, nebo, chcete-li, vyskytuje se vedle nej.“ (Kulka, 2003, s. 103).1 

                                                 
1 Kulka tvrdí, že súčasná estetika nie je schopná vyargumentovať v čom spočíva rozdiel medzi podpriemerným 

umením a gýčom, t. z. prečo gýč nie je žiadnou formou umenia. Siaha preto po troch hodnototvorných veli-

činách, na základe ktorých je podľa neho možné identifikovať skutočné umenie ako umenie a dokázať defek-

tnosť gýča. Týmito kategóriami sú pojem jednoty, komplexnosti a estetickej intenzity. Pojem jednoty (zjed-

notenie prvkov, harmonizácia elementov) je možné charakterizovať ako „čím sjednocenejší dílo, tím bude 

obtížnejší je vylepšit a snažší poškodit.“ (Kulka, 2000, s. 90). Existujú aj úpravy, ktoré dielo ani nezlepšia ani 

nepoškodia, budú teda esteticky neutrálne. Žiadne dielo nie je v tomto smere dokonalé, môže sa k dokonalej 

jednote iba priblížiť. To znamená, že každé má istý ponciál pre zmeny a naznačuje škálu svojich alternácii. 

Počítajú sa iba alternácie, ktoré nezmenia základný „gestalt“ diela. Podstatou geštaltu je, aby bolo dielo aj po 

alternácii rozpoznateľné ako to konkrétne dielo. Typický gýč je týmto spôsobom nemožné poškodiť alebo vy-

lepšiť bez toho, aby nebol zmenený jeho geštalt. Väčšina zmien bude esteticky neutrálna. (Je totiž jedno či 
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Poetika gýča (porovnanie umeleckej literatúry a literatúry masscultu/braku) 

Na tomto mieste uvedieme na doplnenie rozdelenie literatúry, ktoré uvádza J. Hrabák. Delí 

ju na umeleckú (avantgardnú), zábavnú, konvenčnú a triviálnu, do ktorej podľa neho patrí aj 

gýčová literatúra. Jeho chápanie zábavnej (ide o komerčnú produkciu, v ktorej sú výboje 

avantgardy majetkom širšej pospolitosti; konvenčnej (úzkostlivo uchováva všetko, čo sa páči, 

takže nadbieha vkusu) a triviálnej (stotožňuje ju s bulvárom a gýčom) je obsiahnuté v pojme 

midcult podľa McDonalda. Jeho chápanie masscultu je u Hrabáka totožné s pojmom brak. 

Umeleckú literatúru chápeme ako tvorbu, ktorej primárnou funkciou je sprostredkovanie 

estetických a myšlienkových hodnôt. Braková literatúra nesprostredkúva ani jedno ani druhé. 

Pri gýči ide predovšetkým o vytvorenie poetickej atmosféry, k dosiahnutiu týchto cieľov 

autori používajú prvky, ktoré už samy o sebe dokážu vyvolať citové pohnutie. Efekt sa zaru-

                                                                                                                                                         
plačúci chlapček stojí, sedí alebo leží. Na obraze môžeme zmeniť odtiene farieb aj farby samotné. Je rovnako 

jedno, či má mačiatko mašličku ružovú, modrú, žltú. Môžeme zmeniť oblečenie chlapčeka, urobiť z neho 

dievčatko, zmeniť pozadie.) Ďalšou kategóriou je komplexnosť. Je chápana ako viacrozmernosť, bohatosť 

a rozmanitosť detailov. „Čím bude dílo komplexnejší, tím větší bude počet možností jeho úpravy.“ (Kulka, 

2000, s. 94 – 95). A nakoniec pojem intenzity. Intenzívne diela sú spravidla veľmi expresívne. Sú taktiež 

presne a úsporne koncipované, t.z., že v nich nebýva nič zbytočné. Významnú úlohu tu hrá špecifickosť jed-

notlivých konkrétnych foriem. „V maximálně intenzívnim díle by všechny elementy měli mít svuj estetický 

význam.“ (Kulka, 2000, s. 95). Na základe tohto pojmu dochádza Kulka k záveru, že „... estetická defektnost 

kýče i jeho anomálni charakter jsou právě dusledkem absence estetické intenzity.“ (Kulka, 2000, s. 95). Ne-

spočetné množstvo úprav, ktoré je možne v gýči urobiť bez toho, aby sa zásadne zmenil jeho efekt vedie 

Kulku k názoru, že: „Nízka intenzita kýče totiž implikuje, že samotný základný percepční Gestalt plačíciho 

dítetěte je mnohem duležitejší než jeho specifické provedení. Z toho, že i tento základní Gestal muže být vy-

tvořen mnoha alternativními zpusoby, navíc vyplýva, že efekt kýče nezávisí ani tak na jeho specifických este-

tických vlastnostech, nýbrž na tom, k čemu odkazuje. Závisí tedy vlastně na jakési „ideji“ plačíciho dítěte, 

která u milovníka kýče vyvoláva odezvu.“ (Kulka, 2000, s. 104). Podľa Kulku tak gýč slúži iba ako transpa-

rentný znak, pri ktorom nezáleží na formálnom prevedení, ale na predmete zobrazenia. Slúži ako piktogram, 

napriek tomu, že má formálne vlastnosti umeleckého obrazu (Ako príklad uvádza plačúce dieťa, pri ktorom 

je podľa neho jedno či sa pozeráme na jeho gýčové prevedenie alebo na menovku s nápisom: „plačúce die-

ťa“.) Efekt vraj bude rovnaký, pretože menovka a obraz sú v prípade gýča sémanticky zameniteľné. Silný 

emocionálny dopad gýča nesvedčí o jeho estetickej intenzite, pretože táto intenzita nemá s estetikou nič spo-

ločné. Je vlastne iba určitým druhom intenzity emocionálnej, hraničiacej so sentimentalitou.  

Aj umelecké dielo môže byť nepoučeným divákom vnímané iba ako prostriedok na zobrazenie obsahu, 

idey (vnímanie aktu iba ako nahého tela). Rozdiel je v tom, že pri gýči je to jediný možný spôsob vnímania. 

Percipientovi (divákovi, čitateľovi) sa nevytvára a teda ani neotvára priestor na reflexiu formálneho prevede-

nia, estetickej kvality, hodnoty diela. 
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čuje zdvojnásobením týchto prvkov, ak by sa náhodou prvotný efekt vytratil. Z toho vyplýva 

redundancia gýča. Stimul totiž podlieha opotrebovaniu, treba ho preto niekoľkonásobne pois-

tiť. 

Rys komerčnosti a zábavnosti prechádza celým spektrom literatúry, ale pri triviálnej litera-

túre je snaha o dosiahnutie čo najširšieho ohlasu diela a jeho komerčnej úspešnosti primárnym 

znakom. Podľa Gera von Wilperta k znakom triviálnej literatúry patrí využitie pseudonymu 

autora, ktoré je ale rovnako možné aj v umeleckej literatúre. Čo odporuje umeleckej literatúre 

je spracovanie témy na základe schémy, zobrazenie reality tak, aby zodpovedala čitateľovej 

predstave o svete, v ktorom by chcel žiť, výnimočné charaktery, romantické kulisy, prestížne, 

exotické prostredie a všeobecná prístupnosť jazyka so stereotypnými obratmi a obrazmi. 

V gýčových románoch sú všetky konflikty už dopredu vyriešené, rušivé elementy eliminova-

né, všetko je v súlade s prijatými etickými normami a dej sprevádzaný lacnými efektami ne-

úprosne smeruje k šťasnému koncu. Všetko to slúži k naplneniu snahy autora „primitívnymi 

prostriedkami pôsobiť na city“. (Komerce a literatura, 1994, s. 7). Braková literatúra nepred-

stiera umelecké hodnoty, ale zameriava sa na uspokojenie požiadaviek publika: na senzačnosť, 

na uspokojenie pudovej stránky jeho psychiky a k minimálnemu zaťaženiu jeho intelektu. 

Umelecká literatúra má vždy oblasť tvorby tradičnej a avantgardnej. Tradičná tvorba nad-

väzuje na literárnu tradíciu a ďalej ju rozvíja a vedľa toho existuje tvorba popierajúca pred-

chádzajúcu tradíciu a snažiaca sa o celkom nový pohľad na skutočnosť. Vzťah týchto podôb 

umeleckej literatúry je komplementárny. 

Midcult so svojimi charakteristikami ako teritórium „nebezpečného gýča“ je sofistikova-

nejší a rafinovanejší ako masscult. Táto sofistikovanosť pochádza z parazitovania na umelec-

kej literatúre a jej „objavoch“. Tieto „objavy“ avantgardy Eco nazýva „stylegmi“. Myslí tým 

spôsob tvorby, ktorý zakladá štýl, v ktorom sa prejavuje individuálny štýl autora, charakteris-

tické rysy obdobia, kultúrneho kontextu a školy, do ktorých dielo patrí. Midcult ich po opot-

rebovaní vo vysokej kultúre banalizuje a premieňa na konzumné objekty. To vysvetľuje prečo 

sa toľko komerčných výrobkov môže pochváliť určitou štylistickou úrovňou a pritom sú to 

v podstate falzifikáty. Gýč sa obnovuje a darí sa mu vďaka tomu, že neustále ťaží z týchto ob-

javov. Tomu sa snaží avantgarda brániť vypracovávaním podvratných stratégii. Happy end už 

dávno nie je podmienkou moderného gýča reprezentovaného „supermarketovým románom“. 

V každom prípade však tento román nekončí otázkou. Je nezlúčiteľný aj s tou najjemnejšou 

formou pochybnosti, s iróniou, ktorá je zrejme jedinou hranicou deliacou jeho vedomé a teda 

aj umelecky legitímne použitie od jeho „pravej funkcie“. Táto literatúra taktiež omnoho viac 

ťaží z poznatkov takmer všetkých vedných odborov a nie je už ani možné ju ľahko tematicky 
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charakterizovať. Medzi jej typické rysy však naďalej patrí, že rozprávanie spravidla tesne sle-

duje dej, t.z. žiadne experimenty na úrovni kompozície. V zlomových situáciách deja je iba 

obmedzený počet možností ďalšieho vývoja a čitateľovi sa nenecháva priestor na vlastnú in-

terpretáciu, pretože prevláda priamy popis nad expresiou a symbolizáciou. Rafinovaný (mid-

cultový) gýč nie je gýčom iba preto, že stimuluje citové efekty, ale pretože neustále čitateľovi 

vnucuje myšlienku, že ak sa teší z týchto efektov zdokonaľuje si svoju výsadnú estetickú skú-

senosť. Teda nie sú rozhodujúce samotné vlastnosti objektu, ale aj úmysel, ktorým autor dielo 

publiku „predáva“ a tiež úmysel, s ktorým k dielu pristupuje publikum. 

Práve tento mnohokrát ťažko hľadaný úmysel je kameňom úrazu pri problematike gýča. 

Už na konci 60. rokov 20. storočia došlo k zásadnej zmene v umení. Začalo nové obdobie, 

kde je aj gýč prijímaný prostredníctvom celej rady „zvrátených“, ironických postupov. Je to 

možné celkovo pripočítať modernistickému ideologickému vyčerpaniu v umení, istej únave 

z noriem vkusu a tiež vzrastajúcim pochybám o hodnotách „veľkého štýlu“. Gýč sa v tejto 

dobe stáva niečím, s čím je možné „flirtovať“ (princíp hry), bez toho, aby sme to prijali. 

„Vkus“ je od tejto chvíle „znetvorený“, jeho zákony sú porušené. Prehnanosť a výstrednosť 

sú prijateľné vtedy, ak sú zároveň vtipné, primeraná vulgárnosť môže fungovať ako pozitívna 

provokácia. Humor a irónia sa od tejto chvíle stávajú základnými merítkami a zdrojom „iného 

zmyslu“, druhého plánu diela. Gýč už nie je úplne zavrhnutý, presadzuje sa ako materiál, na 

ktorom je možné stavať, „ako prvok v súkolí presahov“. Dokazuje to prvé „legitímne“ zave-

denie gýčového materiálu do tzv. vysokého umenia – pop artu (vo výtvarnom umení), ktorého 

základom je ironické spracovanie určitých kultúrnych stereotypov alebo gýčových predmetov. 

Miešanie banálnosti s vytríbenosťou a iróniou. Pod rúškom „staromilstva“ sa stáva legitím-

nym „koreniť“ umenie prvkami gýča, samozrejme za predpokladu, že je irónia rozpoznateľná. 

Vtedy fungujú ako citácie, známky premyslenej opovážlivosti alebo výstrednosti. Inak pove-

dané ako gýč alebo negýč už nie je označovaný predmet samotný, ale jeho použitie. Ako 

„strih“, kombinácia, v ktorej sa nachádza. Vkus z tohto pohľadu závisí menej na slovníku 

(použitých znakoch, ktoré môžu byť vyslovene gýčové) ako na syntaxi. A tu sa stáva nanajvýš 

problematickým rozdelenie kultúry na vysokú a nízku, na umenie a nie-umenie, gýč správne 

použitý a gýč ako taký. 

Opustenie modernej (modernistickej) estetiky a jej transformácia na estetiku postmodernú 

znamená v prvom rade rozptýlenie estetických noriem a hodnôt k nej viazaných. Táto relati-

vizácia noriem otvorila aj možnosť „beztrestnej“ inšpirácie čerpanej zo všetkých diskurzov 

a naprieč celými dejinami umenia. „Legálnosť“ priameho využívania všetkých zdrojov ľud-

skej kultúry, diskurzov a voľného, tvorivého narábania s nimi (intertextuality, hypertextuality 
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aj intratextuality) je jej podstatou. Neexistencia „osvetľujúceho“ kódu, ktorý by mal byť im-

plicitne prítomný v literárnom texte je (miestami nadmieru) „vyvážená“ ďalšou z charakteris-

tických čŕt postmoderného umenia, ktorou je dvojité kódovanie, resp. double coding. 

Teória alebo postup dvojitého kódovania vychádza z predpokladu, že postmoderné ume-

lecké dielo sa obracia zároveň na minoritné, poučené publikum elity, na oslovenie ktorého 

používa tzv. „vysoké“ kódy a na masové publikum, k čomu mu slúžia „ľudové“ kódy. Táto 

selekcia je úplne prirodzená a závisí od subjektívnej, individuálnej kompetencie čitateľa vy-

plývajúcej z jeho poučenosti, sčítanosti a všeobecne z „rozhľadenosti“, ako schopnosti orien-

tovať sa v spoločnosti. 

V Ecovej terminológii ide na základe tejto kompetencie o rozlíšenie medzi modelovým 

a empirickým čitateľom. 

Mnoho literárnych diel bolo práve vďaka „ľudovému kódu“ (aj „znovuobjavenej“ záplet-

ke) prijatých širokým publikom. Stali sa nimi aj texty, ktoré by inak ostali „odstrčené“ čita-

teľmi kvôli „vzdelaným“ štylistickým riešeniam (napr. Meno ruže). Ako „vzdelané“ štylistic-

ké stratégie Eco označuje: využívanie vnútorného monológu, metanaratívnej hry, plurality 

hlasov, ktoré sa navzájom prestupujú, rozkladanie časových sekvencií, preskakovanie z jed-

ného štylistického registra do druhého, miešanie rozprávania v tretej alebo prvej osobe s po-

lopriamou rečou. „Výhodou“ dvojitého kódovania je jeho univerzálnosť. Aj naivný čitateľ, 

ktorý nedekóduje citované odkazy (o ktorých niekedy ani sám autor nevie, pretože zámer tex-

tu predčí zámer autora) si môže vychutnať text. Princíp je na prvý pohľad rovnaký ako pri 

massculte. Ten však objektívne druhý plán nemá (Aj keď o tomto tvrdení by sa dalo polemi-

zovať, pretože v dobe „hermeneuického univerzalizmu“ je všetko predmetom interpretácie). 

Táto teória má výrazný vplyv na úvahy o „legitimizácii“ popkultúry. Problémom je, či diela, 

ktoré si na základe toho nárokujú status diel umeleckých, skutočne disponujú potenciálom pre 

takého „dvojité“ kódovanie. 

Toto rozlíšenie leží na pleciach umeleckej kritiky, ktorá k tomu potrebuje vkus (ako „fee-

ling“), zaujatie, široké znalosti z teórii umení a hlavne odvahu. V konečnom dôsledku to však 

bude znova elita, ktorá rozhodne ako ďalej. V dnešnej situácii je potrebné, aby hranica medzi 

vkusom a nevkusom zostala zachovaná a viditeľná, pretože jedine tak je potom možné ju aj 

porušovať. Prekročenie predpokladá zákaz. „Nech sú už názory na súčasné problémy odlíšiť 

„správne používanie“ gýča od jeho „slepého“ variantu (toto odlíšenie je možné iba v kontexte 

konkrétneho textu) a potreby zachovania hraníc akékoľvek, nepochybne svedčia o istom ne-

pokoji. Doba „bezvýznamnosti znakov“ začína byť únavná. Z určitých znakov je podľa Guya 

Scarpetu možné usudzovať, že sa objavuje niečo ako sen o novom „veľkom štýle“. „Sen“ 
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o vymetení nielen gýča, ale aj prejavov hravosti, humoru, irónie. Krátko povedané, to, čo nám 

dnes hrozí, je jednoducho návrat rádu. (poriadku). 
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