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ÚVodem 

o ProjektU Umění kÝČe

Výstava Umění KÝČE se uskutečnila v Muzeu Vysočiny Pelhřimov, 
p. o. v sezoně roku 2016 (13. května – 21. srpna). Souběžně 
s touto výstavou probíhal projekt se stejnojmenným názvem 
podpořený Státním fondem kultury ČR. Během projektu Umění 
KÝČE se konaly různorodé aktivity – přednášky (pro školní třídy  
i pro veřejnost), workshopy, kolokvium.
Na začátku bylo zřejmé, že uchopit téma kýče a pre    zen  tovat je 
srozumitelně veřejnosti není snadné. Naléhavost a sa motná ži vota
schopnost a „houževnatost“ kýče tyto skeptické úvahy ponechala 
v ústraní. Přestože je toto téma vnímáno kontro verzně, je více než 
aktuální a jeho prostřednictvím lze zaujmout kritický postoj vůči 
minulé a současné podobě vizuální kultury, která nás obklopuje. 
Jako moderní paměťovou instituci nás zajímalo propojení vztahů  
a konotací mezi minulou a současnou podobou kýče.
Projekt odstartoval na Den dětí workshopem – Překrásné 
zkrášlování – „Den dětí bez kýče“. Pro školní třídy v měsíci červnu 
byly připraveny přednáškové programy – „Kýč a lidová kultura“ 
a „Kýč a masová média“. Veřejnost mohla navštívit přednášku „Kýč  
a lidové umění“ a v prázdninových měsících šest pestrobarevných 
workshopů  Moderní umění: smaž hranice kýče, Tajemství 
starého obrazu, Cizí slovo ornament, Můj „krásný“ dům, Folklorní 
kýče nebo lidové umění, Kýč a hračky.



Celý projekt doplnilo odborné kolokvium „Dětství, dětinskost 
a kýč“, na němž vystoupilo dvanáct přednášejících s tematicky 
různorodými příspěvky vztahujícími se k problematice kýče 
z oboru historie, filosofie, estetiky, etnografie, pedagogiky. Obsah 
vědeckých příspěvků naleznete v druhé části této publikace. 
První část publikace představí podrobněji výstavu a její tematické 
okruhy a kreativní část doprovodného programu (workshopy).

Hana Vondrů
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obecně o kÝČI

UMění kýče

Problematika kýče je v současné době aktuálním tématem. 
Z mnoha stran můžeme zaslechnout diskuse o kýči, hovoří 
se o něm jak v masových sdělovacích prostředcích, tak na 
akademické půdě a v literárních kruzích. Je to fenomén, který 
mění svou formu, přestože jeho podstata zůstává stále stejná. 
Problematika kýče je stěží uchopitelná a neexistuje jednoznačná 
definice tohoto fenoménu. Právě zde se nachází prostor pro 
veřejnou diskusi o tématu kýče.

tHe art of kItScH

The issue of kitsch is currently a hot topic. We can hear 
discussions about kitsch from many sides – kitsch is discussed 
in mass medias as well as in academic and literary circles.  
It is a phenomenon that changes its form, although its essence 
remains the same. The issue of kitsch is somewhat problematic 
as there is no clear definition of this phenomenon.  Therefore, 
there is a space for a public debate on the topic of kitsch.
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 HIStorIe kýče

Pojem kýč se užívá od druhé poloviny devatenáctého století. 
Není známo, že by byl tento termín užit dříve, přestože kýč 
jako takový existoval ještě před vznikem svého pojmenování. 
Konkrétní dataci vzniku kýče nelze přesně stanovit, lze se 
domnívat, že kýč, jak ho známe nyní, vznikl v 18. století a stále se 
vyvíjí. Na jeho rozšíření měly vliv dva kulturněspolečenské jevy 
– průmyslová revoluce a romantismus.
Industrializace ovlivnila především změny v rozložení spole
čenských vrstev. Do průmyslových center přicházejí obyvatelé 
z venkova, v důsledku toho se mění jejich náplň práce a způsob 
života. Urbanizace zapříčinila vznik společenské vrstvy, která 
byla zakořeněna ve venkovské kultuře a zároveň žila ve městech. 
Tato střední třída toužila po vlastní kultuře, která by se podobala 
kultuře vysoké, ale podařilo se jí vytvořit jen náhražku umění. 
Požadovala exkluzivní a zároveň finančně dostupné umění, 
a tento požadavek mohly splnit jen průmyslově vyráběné 
napodobeniny. Kýč, který vznikl pro povrchní estetické potřeby 
střední vrstvy, napodoboval pouze efekt, nikoliv duševní 
inspiraci, kterou vyvolává opravdové umění.
S nástupem romantismu v umění přibývá sentimentality a exalto
vaného tragismu. Vrcholné romantické umění přineslo mnoho 
kvalitních děl. Zároveň však romantismus pracuje s takovým 
uměleckým tónem a citovou tématikou, jež nalákaly mnohé 
nepříliš talentované umělce k vytváření kýče. Romantismus 
pracuje s prostředky, které je velmi snadné využít k vytvoření 
kýče. Povrchní romantická díla často sklouzávala ke kýčovitosti, 
autoři vytvářeli díla s krásným efektem, působící na city, s absencí 
vnitřních uměleckých hodnot. Po vzoru některých romantických 
děl vzniká tedy náhražka uměleckého zážitku. 
Kýč je něco překrásného, dokonce až přespříliš krásného, to, co 
nás jednoznačně dojme a potěší. Romantismus předložil kýči látku 
(přehnaný cit, sentimentalita, přepjatost, neuróza), kterou používá 
k dosažení efektu, industrializace umožnila hromadnou reprodukci 
a tak podpořila fyzické šíření kýče.
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Problematika kýče je součástí moderních dějin, tento specifický 
druh lidské činnosti nelze zkoumat izolovaně – o kýči se hovoří 
především v souvislosti s masovou kulturou. Ve dvacátém století 
na akademické půdě probíhala diskuse o kýči, do které se zapojily 
osobnosti jako je Hermann Broch, Clement Greenberg, Umberto 
Eco, Robert Scruton. V českém prostředí se otázkou kýče zabývá 
především estetik Tomáš Kulka a teoretik umění Tomáš Vlček.

tHe HIStory of kItScH

The term kitsch has been used from the second half of the  
19th century. There is no evidence that this term was used before, 
although kitsch as such had existed long before its name was 
formulated. It is not possible to determine the accurate date  
of the origin of kitsch. We can assume that kitsch as we know 
it emerged in the 18th century and it still evolves. Two cultural
social phenomena significantly influenced its expansion – the 
industrial revolution and Romanticism. 
Industrialization had an impact mainly on the changes in the 
distribution of social classes. Residents of rural areas came  
to industrial centres, which resulted in the change of their 
jobs and ways of life. Urbanisation gave rise to the emergence  
of a social class that had its roots in rural culture, but lived in 
cities. This middle class longed for its own culture that would 
be similar to highclass culture, but it only managed to create  
a substitute for art. It called for an exclusive yet financially 
accessible art, and such demands could be met only by industrially 
produced imitations. Kitsch that was created for superficial 
aesthetic needs of the middle class merely imitated the effect but 
not the spiritual inspiration that true art evokes. 
With the advent of Romanticism, sentimentality and exalted 
tragism increasingly appeared in art. High Romanticism art 
produced many highquality artworks. At the same time, 
Romanticism involves such an artistic tinge and emotional 
themes that it invited many artists of poor talent to create kitsch. 
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Romanticism uses such vehicles of expression that it is easy to use 
them to create kitsch. Superficial romantic artworks often lapsed 
into kitsch; authors created artworks beautiful in effect that 
affected people’s emotions but that lacked inner artistic values. 
Following the footsteps of some of the romantic artworks, they 
created substitutes of artistic experience. 
Kitsch is something beautiful, even too beautiful, that can clearly 
move and delight us. Romanticism provided kitsch with material 
(exaggerated emotions, sentimentality, exaggeration, neurosis) 
which it uses to achieve a desired effect, and industrialisation 
enabled its mass reproduction, thus promoting the physical 
spread of kitsch. 
The issue of kitsch is a part of modern history; this specific 
type of human activity cannot be studied in isolation – kitsch 
is discussed especially in connection with mass culture. In the 
20th century, kitsch was discussed in academic circles, involving 
personalities such as Hermann Broch, Clement Greenberg, 
Umberto Eco, Robert Scruton. In the Czech environment, the 
question of kitsch is studied by aesthetician Tomáš Kulka and art 
theorist Tomáš Vlček. 

  

CHArAkterIStIkA kýče

Jakou podobu má kýč v jednadvacátém století? Všudypřítomnost 
kýče v současném světě je očividná. O kýči se hovoří nejen v umění, 
je přítomný téměř ve všem, co dnešního moderního člověka 
obklopuje, v médiích, v reklamě, v literatuře, v hudební produkci; 
ovlivňuje volbu životního stylu, naše sebepojetí i komunikaci  
s druhými, způsob budování vztahů ve virtuálním i reálném světě.
Vnímat umění a jeho sdělení je často velmi komplikované, 
poněvadž klade člověku otázky, zpochybňuje ustálené způsoby 
života a zapříčiňuje zmatení, které je ale nutné pro vývoj 
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osobnosti a hledání místa ve společnosti. Oproti tomu kýč žádný 
pohyb nebo rozvoj nevytváří, vyvolává jasné a statické emoce, 
povrchně napodobuje efekt umění, ale nepřináší další asociace, 
porozumíme mu bez námahy. Kýč je velmi cenným prostředek pro 
manipulaci a ovlivňování, produkuje pouhou emoci, nepodněcuje 
k vlastnímu poznávání a vytvoření si přímé zkušenosti.
Kýč je nedílnou součásti kulturního průmyslu, obsahuje iluzi 
exkluzivity a podporuje komerční hodnotu předmětů, vytlačuje 
jakékoliv otázky a pochybnosti, skutečný rozporuplný svět 
odkládá a ignoruje. Nabízí zábavu, díky níž můžeme uniknout 
požadavku na kritičnost a problematickým otázkám. Kýč je 
často prostředkem k manipulaci, kdy zjednodušuje problémy 
ve veřejném prostoru. Je náhražkou kultury, je určen pro ty, 
kteří mají otupělý cit pro skutečné hodnoty kultury a vyžadují 
pouhou zábavu. Na psychologické úrovni působí sentimentálně, 
proto navozuje cit a emoce i v osamění.
Kýč je všudypřítomný. Je nevyhnutelným následkem kulturní 
demokracie a volnosti, kterou nám dává zákon nabídky a pop
távky. Ten zdůraznil roli ziskovosti předmětů, naopak nepod
poruje hodnoty spočívající na klidné a nenákladné soustředivé 
pozornosti. Výrobci kýče obchodují s emocemi a parazitují na 
ustálených vzorcích krásy.

tHe cHaracterISatIon of kItScH

What is the kitsch of the 21st century like? The ubiquity  
of kitsch in today’s world is obvious. Kitsch is discussed in art, 
but it is also present in almost everything that surrounds today’s 
modern people, including media, advertising, literature, music 
production – it even influences our choice of lifestyle, our self
concept, communication with others, and the way we establish 
our relationships in the virtual and the real world. 
It is often very complicated to perceive art and its message, 
because art asks people questions, questions their settled 
way of life, and causes confusion which is, however, necessary  
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for the development of people’s personalities and their search 
for their place in society. In contrast to this, kitsch produces  
no such movement or development, only clear and static 
emotions. Kitsch superficially imitates the effect of art, but  
it does not involve any further associations. We can understand  
it without any effort. Kitsch is a very valuable tool for 
manipulation and influencing; it produces emotions, but it does 
not encourage people to do their own studying and to create 
direct experience. 
Kitsch is an integral part of the culture industry; it contains 
the illusion of exclusivity and supports the commercial value  
of objects. It avoids any questions and doubts and puts off and 
ignores the real contradictory world. It offers entertainment that 
helps us to avoid the requirement of criticality and problematic 
questions. Kitsch is often a tool for manipulation that simplifies 
problems in the public sector. It is a substitute for culture and it is 
designed for those who have an apathetic sense of true cultural 
values and desire only entertainment. On the psychological 
level, it has a sentimental effect, and thus evokes feelings and 
emotions even in solitude. 
Kitsch is omnipresent. It is an inevitable result of cultural 
democracy and freedom that is dictated by the law of supply 
and demand. It has emphasized the role of profitability of things, 
and, on the contrary, it does not support the values resting on 
calm and inexpensive attention. The producers of kitsch deal in 
emotions and piggyback on established patterns of beauty. 
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VÝStaVa Umění kÝČe

Samotná výstava byla rozložena do tří prolínajících se okruhů. 
Nejprve byla prezentována specifická pozice kýče vůči umění – kýč 
se často stává náhražkou umění, vychází z povrchních estetických 
potřeb společnosti, napodobuje pouze efekt, nikoliv duševní 
inspiraci, kterou vyvolává opravdové umění. Druhá část výstavy 
byla zaměřena na kýč ve společnosti – podbízivost kýče a jeho 
manipulace je důmyslně používána jak v totalitní propagandě, 
tak v komerčním světě reklamy a masových médií. Nejbarvitější 
částí výstavy byla část s tzv. soukromými kýči, které do muzea 
připutovaly od dárců z řad veřejnosti.











REPRODUKOVATElNOST UMělECKÝCH Děl
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 REPRODUKOVATElNOST UMělECKÝCH Děl

Výtvarná tvorba vždy podléhá určitému druhu reprodukování 
(kopírování uměleckých děl) – v současné době však existují 
postupy, které umožňují vytvářet velké množství kopií a šířit je. 
Původním cílem bylo umožnit veřejnosti, aby si opatřila podobu 
hodnotných uměleckých děl za dostupnou cenu se zřetelem na 
kvalitu sdělení uměleckého díla. 
Před objevením možnosti zaznamenat podobu uměleckého díla 
na moderní médium se výtvarná díla reprodukovala ručně. Tyto 
kopie by byly v současnosti považovány za falzifikáty, v minu
lých dobách bylo kopírování mistrů součástí umělecké výuky.  
Ve 20. století se možnosti a způsoby reprodukce zcela změnily 
a míří k digitální dokonalosti. Přesto podle Waltera Benjamina 
(Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti) při 
kopírování umělecké dílo ztrácí potencionalitu originálu, ztrácí 
se jeho jedinečná existence, která vyplývá z umístění předmětu 
v čase. Touto jedinečnou existencí a ničím jiným se naplňuje 
historie díla, které bylo po celou dobu své existence podrobeno. 
Kopie Mony lisy, kterou budeme mít pověšenou v obývacím 
pokoji, nikdy nebude mít v sobě onu zakotvenou historii Mony 
lisy, kterou můžeme vidět v galerii louvre v Paříži. 
Samotnou podobu technické reprodukce díla lze ovlivnit 
například upravením ohniska, grafickým přebarvením, použitím 
odlišného materiálu. Tato skutečnost ubírá dílu autenticitu. 
Dalším faktorem, který zasahuje do podstaty díla, je jeho umístění 
a využití. Na obraze Sixtinská madona od renesančního malíře 
Raffaela Santiho jsou vyobrazeni dva andílci, v dnešní masové 
kultuře velmi populární. Jejich přítomnost v obrazu má svůj 
význam, který zcela vyprchává, pokud toto vyobrazení vidíme na 
předmětech denní potřeby – pohlednicích, tričkách, dózách, atd.
Reprodukce ztrácí pravost uměleckého díla – nenese s sebou 
příběh vzniku, emoce autora, pohyby v čase, historické svědectví. 
V okamžiku, kdy již nelze k umělecké produkci přikládat měřítko 
pravosti, mění se zásadně i celková sociální funkce umění – namísto 
rituálu a kontemplativní funkce se stává prodejním artiklem. 



 20Umění Kýče - I. Projekt Umění Kýče 

 PříRODA A KÝČ

U dvou hlavních představitelů antické filosofie Platona a Aristo
tela se objevují úvahy o povaze umění a jeho vztahu k zobra
zování skutečnosti v různých podobách. Platon považuje umění 
za pouhé napodobování světa. Aristoteles k pozici umění 
přistupuje shovívavěji, umění považuje za prostředek, jímž je 
možné zobrazit správnost skutečnosti. Zobrazování skutečnosti 
a přírody v rozmanitých podobách je pro umění přirozeným 
námětem. V dějinách existuje mnoho filosofických úvah a umě
lec kých postojů na téma, jaký je vztah umění jako lidské čin
nosti k přímé podobě skutečnosti. Některá umělecká období 
vyžadovala po tvůrcích striktní kopírování skutečnosti, jiná 
podněcovala k vlastním intencím v umělecké tvorbě, ale až do 
20. století, kdy přicházejí experimentální umělecké směry, bylo 
zobrazování skutečnosti nejpřirozenějším tématem umění. 
Výtvarné pojetí postav, předmětů a zejména přírody prošlo 
dlouhým dějinným vývojem, dlouho přetrvával názor, že v krajině 
musí být zvýrazněna přítomnost lidských postav, historických 
či mytologických scén, samostatný žánr krajinomalby se 
objevuje až na konci 16. století. Krajinomalba vstupuje do 
mnoha uměleckých směrů a pro její vyhotovení se používá 
nepřeberných výtvarných technik. Samo zobrazování krajiny je 
pře devším záležitostí realistického postoje v umění. 
Skutečná krajina jako místo odpočinku, nabírání sil a přímého 
vztahu se těžko obejde bez zásadních emocí, ty ale musíme 
poctivě zpracovat, prožít a zasadit je do přímé skutečnosti. 
Hluboký a nosný cit k přírodě je velkým tématem, které lze snadno 
využít k povrchnímu potěšení, proto je krajinomalba žánr, který se 
svým nábojem a tématem snadno dostane na hranici kýče.
Zobrazení přírody ztrácí na své hloubce a významu, pokud 
se uchyluje k pouhému rychlému efektu potěšení diváka. 
Přenést hluboký dojem z přímého pohledu do krajiny do 
dvojrozměrného vyobrazení, které vnímáme jen jedním smyslem, 
je nadmíru těžké. Bez talentu, estetického citu, umělecké 
zručnosti a myšlenkového potýkání se s tématem snadno 
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PříRODA A KÝČ

sklouzne k zbanalizovanému zobrazení, k pouhému povrchnímu 
kopírování. Kýč se do krajinomalby vkrádá ve chvíli, kdy se krása 
přírody stává dekorativním prvkem našich domovů, kde se po 
určité době stane nevýznamnou, snadno zaměnitelnou kulisou.
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 NáBOžENSTVí A KÝČ

Stav dnešní kultury a evropské civilizace ovlivnily tři zásadní 
faktory – antická kultura, křesťanské náboženství a technický 
pokrok. Silný vliv křesťanství přetrvává i v naší společnosti, 
která se profiluje jako ateistická. Avšak i společnosti hlásící 
se k odkazu křesťanství zneužívají jeho myšlenkový potenciál  
k prezentaci veskrze materiální. Náboženská ikonografie je velmi 
podstatnou součástí umění, křesťanské motivy patří k důležitým 
fázím vývoje výtvarné tvorby. Mají své hluboké opodstatnění ve 
středověkém umění a novověkých slozích. Náboženské motivy 
a figu rální zobrazení biblických výjevů vždy odkazovaly na pod
statné sdělení hluboké víry a vycházely ze zakořeněné křesťanské 
tradice. Zdobnost ve výtvarném umění obsahujícím náboženskou 
tématiku se často odvíjela od uměleckého období, jež v dané 
době převládalo, a je odstupňována úrovní kvality uměleckého 
počinu. Také lze pozorovat různé postoje konkrétních církví  
k výzdobě chramu a zdobnosti v uměleckých dílech. 
Konzervativní předávání křesťanských tradic, které není 
navázáno na živé studium a vlastní dialog s vírou, se může 
dostat do polohy nekritického adorování minulých vzorů 
a nepřispívá tak k reflektování skutečnosti prostřednictvím 
křesťanských hodnot (například extrémní idealizace biblických 
příběhů i životopisů svatých). Dogmatický přístup většiny církví 
vedl k ustrnutí předávaného obrazu, jeho obsahu i formy, čímž 
byl potlačen osobní vklad jednotlivce, odsouzeného k pouhému 
přijímaní předkládané vizuální podoby náboženských témat. 
 Tento fakt otevřel cestu ke kýči sakrálnímu, který ve formě 
oblíbených svatých obrázků, ilustrovaných životopisů svatých 
či samotného Ježíše Krista sklouzl k lacině líbivému podání 
hlubokých témat, které tím zploštil a zbavil skutečného obsahu. 
Oblast víry je velmi osobní záležitost, ale pokud se spokojí  
s přijímáním vizuálně prvoplánové podoby náboženských 
námětů, stane se pouhým zvykovým gestem.
Reklama pracuje se symbolickými významy a asociacemi, které 
v sobě náboženské motivy nesou, a na zveličování a zneužívání 
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síly emocionálních významů v některých obdobích roku staví. 
Umělohmotný betlém posypaný stříbrnými třpytícími se flitry, 
které napodobují sníh, nám jen těžko navodí pocit opravdového 
prožití zrození Spasitele a naději v budoucí vykoupení. Čas před 
vánočními a velikonočními svátky zcela vykořenil své poslání 
určené pro duchovní očištění. Masově na nás útočí vánoční 
a velikonoční symboly, které nemají v dané pozici žádné 
opodstatnění. Náboženské motivy jsou jen zneužity ve jménu 
komerce a implantovány i do prostředí, v němž nemají žádné 
kořeny a skutečný význam – Santa Klaus propagující cocacolu 
je naší kultuře naprosto cizí.
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Kýč v tvorbě pro děti je velice rozšířen. Jeho obliba vyplývá 
z psychologických vývojových fází dítěte, kterému výrazné 
předměty pomáhají rozpoznávat pro něj zcela neznámé prostředí. 
Dětská slabost pro sladké a barvené pamlsky má stejné kořeny, 
jako zalíbení v barevných veselých obrázcích nebo líbivých 
výrobcích hračkářského průmyslu. Vyhovět potřebám dítěte  
a zároveň nepřekročit hranici kýče je velmi náročné zejména 
proto, že ono laciné a líbivé je snadno obchodovatelné. Fascinaci 
kýčem chápeme jako přechodové a provizorní období. Děti 
vyrůstající do tohoto světa musí dříve či později nahlédnout rozdíl 
umění a kýče a rozvinout tak svou estetickou citlivost.
Podobně také v dětské ilustraci se kýč projevuje nejčastěji 
přemrštěnou barevností a třeskutou roztomilostí. Velké množství 
barev a kombinování dalších blýskavých materiálů bývá užito 
bez vztahu k zobrazovaným postavám či prostředí. Barvy jsou 
položeny bez citu a grafického systému. Cílem přemrštěné 
barevnosti je pouze upoutání pozornosti. Některé ilustrace 
jsou po kreslířské stránce provedeny dokonale, barevnost je 
sladěna, hrdinové mají hladké rovnoměrné rysy v dokonalých 
tvářích, perspektivně kresba funguje skvěle, v zadním barevně 
utlumeném plánu se lze pokochat panenskou přírodou. Vše je 
nasvíceno nadpřirozeným světlem. V těchto obrazech je kres
lířské řemeslo ve službách kýče a sentimentality. řemeslně 
dobře provedený kýč je divácky mnohem přesvědčivější. 
Zobrazování postav funguje na podobném principu. Děti  
a mláďátka jsou znázorněny tak, aby vypadaly roztomile.  
Ke ztvárnění sentimentálního kýče se nejčastěji stylizují oči, 
bývají zvětšené a plné lesku, a také bývá ignorována stavba těla 
a funkce předmětů (například děvčátka mívají proporcionálně 
nadměrnou hlavičku se zlatými lokýnkami). Obličeje působí 
na první pohled veseleji, boty vypadají jako žvýkačky, tělo vlka 
připomíná cukrovou vatu, traktor má volant na tyči končící  
ve skle předního okénka a strom připomíná zjevení UFO.
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Zahlcení kýčem může vést až k tomu, že dítě ztratí schopnost 
výtvarně ztvárňovat vlastní žitou a myšlenkovou realitu. Pod 
vlivem kýčovitých obrázků získává dojem, že nemůže kreslit 
tak, jak vidí a cítí, že se nemůže výtvarně vyjadřovat, neboť 
jsou nastaveny jakési pseudonormy toho, jak má obrázek 
vypadat. Systém kýčovitého zobrazování je pro dítě zpočátku 
neuchopitelný, neboť kýč se nesnaží cítěné zobrazit. Jde mu 
o vytvoření bezobsažné, jednotné (obvyklé, masové) formy 
používané k vizuálnímu vyjadřování. Cítíteli se vyčerpaní po 
druhém prohlížení nové obrázkové knížky, přestože je pozitivně 
naladěná, vesele barevná a výrazově roztomilá, patrně prohlížíte 
kýčovitou povrchní dětskou knihu.
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lidová kultura je definována jako kultura „lidu“, za který jsou 
obvykle považováni prostí, tedy nevzdělaní obyvatelé vesnic  
a měst. lidová kultura bývá stavěna do kontrastu s vyšší kulturou 
vzdělaných vrstev, ačkoli se navzájem ovlivňují, inspirují a přetvářejí.
Hodnota lidového umění spočívá v jednoduchosti, čistotě, někdy  
i určité naivitě zpracování, využití tradičních pracovních postupů 
a přírodních materiálů. Je vytvářeno především anonymními tvůrci 
bez odborného školení, což jej odlišuje od autorských prací umělců 
představujících dobové směry a styly. Oproti představitelům „vysoké“ 
kultury, hrdým na neotřelost a osobitost svých děl, lidoví tvůrci zřídka 
usilují o originalitu, spíše se snaží o uchování starých tradic, do 
kterých se nové myšlenky i pracovní postupy zapojují jen pozvolna. 
Vývoj motivů v lidovém umění byl přirozený a autentický, vycházel  
z myšlenkového světa vesnického prostředí a rukodělné práce.
Snaha ochránit lidové tradice, která se objevila v druhé polovině 
19. století, vedla k folklorismu, tedy přenášení lidové kultury 
do nepůvodního prostředí a vytváření uměleckých novotvarů, 
čerpajících inspiraci z lidového umění. Mezi umělecké proudy 
ovlivněné lidovou tvorbou na počátku 20. století patřila 
například produkce družstva Artěl, založeného roku 1908, které 
se specializovalo na design a užité umění. 
Jako folklorismus lze označit také předvádění lidových zvyků 
při různých společenských událostech nebo sváteční nošení 
lidového kroje. Typickým znakem dnešního „druhého folkloru“ 
je cílená snaha o jeho zachování jako památky, leckdy ovšem 
památky ve skutečnosti neživé a zkreslené. 
lidová tvorba se stále více odlučuje od svého přirozeného 
prostředí, tradiční ornamentika se stala velmi populárním a často 
zneužívaným zdobným prvkem konzumního zboží. Příkladem 
mohou být lidové ornamenty na suvenýrech nebo spotřebním 
zboží, které nese vyprázdněnou estetickou funkci, aniž by 
zohledňovalo významový a symbolický obsah použitých motivů.



lIDOVé UMěNí A KÝČ
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Ideologie totalitních režimů směřuje od nedokonalého světa  
k doko nalému. Utopické ideály jsou často nereálné a přeh
nané, přesto víra v ně snadno manipuluje davy. Jedním z nej
účinnějších prostředků manipulace je umění, které poskytne 
člověku iluzi o kráse dokonalé budoucnosti. Umění v totalitních 
režimech idealizuje buď samotné dění ve státě či roli člověka ve 
společnosti domnělou dokonalostí, ke které se společnost může 
přiblížit jedině skrze zidealizovaný vzor. Totalitní režimy využívají 
estetické hodnoty k schematickému zkreslení skutečnosti. 
Absurdní spojování státních symbolů s věcmi běžné denní 
potřeby se stávalo úzkostným klišé dané doby a přecházelo až 
do otupělého zvyku.
Totalitní umění či propagandistické zobrazování skutečnosti 
často doprovází symboly (hákový kříž, srp a kladivo, pěticípá 
hvězda) nebo nápisy povzbuzující či utvrzující v jediném správ
ném stanovisku daného režimu, například „Vpřed za světový 
mír“, „Se Sovětským svazem na věčné časy“, „Drang nach Osten“, 
„Ein Volk, ein Reich, ein Führer“. Umění je účinným prostředkem 
ideové propagandy. V totalitní ideologii není klíčová logická  
a přesná argumentace, nýbrž iracionální ztotožnění se s vnu
cenou společenskou dokonalostí.
Totalitní režimy užívaly umění pro své propagandistické účely,  
v němž se vlastnosti kýče staly účinným prostředkem pro 
manipulaci nemalého množství lidí. Při prezentaci vlastních 
ideologií se zaměřovaly na citově heroická témata – vlastenectví a 
pronárodní cítění, válečná vítězství, mužnost vojáků, krásu křehkých 
žen, které však musely být současně silné a uvědomělé. Pod tlakem 
se ocital také osobní život jednotlivce, který byl manipulován 
prostřednictvím vyvolených hrdinů a ideologicky vhodných vzorů.
Kýč objevující se v propagandě totalitních režimů používal 
kontrastu při vyobrazování jasného dobra a zla, krásy a zrůd
nosti, řádu a chaosu a používal k tomu stylizované a idealizované 
prostředky, které tento kontrast doháněly do extrému. Obraz 
skutečnosti v umění je použit jako psychologická zbraň ve 
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společensky komplikovaném období, kdy je pohled na svět 
zjednodušen na vyhraněně černobílý. Přestože totalitní režimy 
velkolepost a patetičnost kýče hojně využívaly, měly pro 
manipulaci s masami další prostředky – nátlak, teror, strach. Kýč 
byl jen jednou z cest k získání moci a vytvoření iluze ideologicky 
správného, spravedlivého světa.
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Výše uvedené texty byly zaměřeny na jednotlivé okruhy, které 
výstava Umění KÝČE zpracovala. Na jejich sestavení se podílely 
Hana Vondrů, Zuzana Trnková, Markéta Skořepová, Tereza 
Říčanová, o stylistickou korekturu se postarala Miroslava Kvášová.
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doProVodnÝ Program 

1. června 2016 
PřEKRáSNé ZKRáŠlOVáNí – „DEN DěTí BEZ KÝČE“
Workshop
Sádře je díky její čistotě a tvárnosti možné dodat jakýkoliv 
tvar. Děti na workshopu zdobily různorodými technikami 
sádrová zvířata. Pestrost a možnost tvořit dle dětské fantazie 
se odrazila v nekýčovitém provedení figurek.

PřEKRáSNé ZKRáŠlOVáNí – „DEN DěTí BEZ KÝČE“
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13. července 
WORKSHOP – MODERNí UMěNí: SMAž HRANICI KÝČE
Workshop provedl účastníky současnou podobou architektury, 
seznámil je s budovami, které jsou na hranici kýče. Zadanou 
výtvarněprostorovou tvorbou se účastníci pokusili vyjádřit 
vlastní pocity a názory na specifika architektonické stavby. 
Výsledkem byly 3D objekty inspirovaném současným uměním 
a odporující kýči.

20. července 
WORKSHOP – TAJEMSTVí STARéHO OBRAZU
Workshop prvotně povzbudil účastníky k aktivnímu a tvořivému 
prozkoumávání světa umění a poskytl jim jednoduché nástroje 
k rozlišení kvalitních děl volného i užitého umění od kýče. 
Kreativním způsobem představil základní pravidla výtvarného 
umění: Co se stane, když změníme na obraze kompozici, zlatý 
řez či uspořádání barev.

27. července 
WORKSHOP – CIZí SlOVO ORNAMENT
V minulosti byl ornament, neboli dekor samozřejmou součástí 
předmětů. Jeho používání přirozeně vycházelo z ruční (nebo 
dokonce vlastnoruční) výroby věcí, které člověk potřeboval 
a užíval. Tradice zdobení poskytovala znalost zákonitostí 
ornamentu, která nám dnes chybí. Ozdobný vzor se může 
mnohokrát opakovat, ale neměl by unavit. Na workshopu si 
účastníci vyzkoušeli tvorbu ornamentu inspirovaného světem 
okolo nás. 

3. srpna 
WORKSHOP – MŮJ „KRáSNÝ“ DŮM
Tématem výtvarného workshopu byly dvě podoby domu. 
Jeden obrázek představoval dům, jak se obvykle kreslí 
(klasické schéma domu se zahrádkou, oknem, dveřmi a ko
mínem, ze kterého se kouří) a druhý obrázek pak konkrétní 
dům, jak ho děti cítí a znají. Na výtvarných výsledcích tohoto 



WORKSHOP – MODERNí UMěNí: SMAž HRANICI KÝČE

WORKSHOP – TA JEMSTVí STARéHO OBRAZU
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workshopu jsme se pokusili vysvětlit termín kýče a naučit se 
základní obraně proti jeho užívání.

10. srpna 
WORKSHOP – FOlKlORNí KÝČ NEBO lIDOVé UMěNí
lektorská část workshopu byla zaměřena na interaktivní 
výklad s obrazovým materiálem, který ukázal, čím se vyznačuje 
lidové umění a jaké funkce v minulosti plnilo, co lze vnímat 
jako součást výtvarné kultury lidových vrstev a co již můžeme 
označit za folklorní kýč. V aktivní části účastníci zdobili látku 
pestrobarevnými výtvarnými technikami s odkazem na lidové 
motivy a tvořili oděv (kroj) na figurínu. 

17. srpna 
WORKSHOP – KÝČ A HRAČKY
Výtvarný workshop byl zaměřen na výrobu hraček 
z přírodního materiálu. Již druh materiálu, design a způsob 
zpracování předurčuje podobu hračky. Účastníci workshopu 
se seznámili s vývojem trendů při výrobě hraček, historickou 
a současnou hračkou. Tvořivá část workshopu byla zaměřena 
na výrobu vlastní hračkykoníka na tyči z přírodního materiálu 
(dřevo, vlna).



WORKSHOP – FOlKlORNí KÝČ NEBO lIDOVé UMěNí

WORKSHOP – KÝČ A HRAČKY
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koLokVIUm 
dětStVí, dětInSkoSt a kÝČ 

15. SrPna 2016

Na kolokviu byli přítomni jak odborníci, tak také laické 
publikum. Prioritou setkání bylo otevřít diskusi o kýči a směřovat 
ji k otázce obliby kýče, která pramení v dětství a zasahuje 
ve formě dětinskosti do života dospělých, kteří se kýčem 
obklopují. Celková dramaturgie byla velmi pestrá, sešly se 
interdisciplinární příspěvky z oblasti filosofie, estetiky, historie, 
etnografie, pedagogiky. Mnohé bylo zodpovězeno, ale také 
zproblematizováno. 



Hodnota a funkce předmětů  
versus kýč 

Hana Vondrů

anotace
Příspěvek se zaměřuje na analýzu estetické, uměleckořemeslné 
a historické hodnoty a funkce předmětů z výstavy Umění 
KÝČE. K analýze nám poslouží několik výrobků, a to figurální 
porcelánové plastiky, které se často pohybují na hraně kýče. 
Porcelánové sošky v sobě nesou často mnoho kvalitativních 
faktorů, jejich historická hodnota spočívá v odkazu na tradici 
zavedených porcelánek, jejich provedení na uměleckořemeslné 
dokonalosti. Přesto je náročné dosáhnout v této oblasti čisté 
estetické hodnoty a funkce a vytvořit výrobek, který není pouze 
dekorativní a nevyznívá kýčovitě. 

AnnotAtion
The contribution will focus on the analysis of aesthetical, art-
craft, and historical values of the objects of the exhibition 
„The Art of KITSCH“. We will analyse a few porcelain products, 
namely figural porcelain sculptures that are often considered 
teetering on the edge of kitsch. Porcelain statuettes often carry 
many qualitative factors – their historical value lies in that they 
refer to the tradition of established porcelain factories and their 
design refers to the art-craft perfection. Nonetheless, it is difficult  
to reach an artistic value in this area and create a product that  
is not exclusively decorative and is not kitsch.

Posuzování sbírkových předmětů ve výstavách a expozicích  
z este tického hlediska nemá v muzeích vždy hlavní slovo. Předměty 
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nacházející se v expozici či muzejní sbírce v sobě nesou mnoho 
jiných funkcí a hodnot, než jen ty estetické. Různorodý charakter 
jednotlivých muzejních podsbírek (archeologická, historická, 
etnografická, numizmatická, militaria, výtvarné umění, umělecká 
řemesla) vždy klade na kurátora požadavek zohledňovat mnohá 
kritéria v hodnocení a posuzování předmětu. 
Často je kritériem pro uchování sbírkového předmětu hodnota 
historická, uměleckořemeslná a mnohdy také jeho spojitost 
s regionálními dějinami a danou oblastí, ve které muzeum 
sídlí. Proto nemusí být v rozporu, pokud se ve sbírkách muzea 
nacházejí předměty, které jsou kýčem, či nesou znaky kýče. 
Předměty jsou hodnoceny podle jiných kritérií a estetická 
hodnota je odsunuta do pozadí, což je pro muzejní instituce 
přirozené z jejich vlastní podstaty.
Pokud při diskusi s odborníkem z jiného oboru (než z estetiky) 
označíme nějaký předmět (nemusí být nutně ze sbírek muzea) 
za kýčovitý nebo jej nazveme kýčem, je možné, že se setkáme 
s více či méně útočnou námitkou: „To je otázka vkusu, každému 
se líbí něco jiného!“ Tím se relativizuje možnost obecné 
definice kýče, čímž se dává volné pole působnosti definicím 
ryze subjektivním. To znamená, že hodnotíme předmět pouze 
s ohledem na individuální preferenci a vkus jednotlivce. Samotná 
potřeba definovat pojem kýče a reálně poukázat na to, co to je 
kýč, odporuje subjektivnímu relativismu. Pojem kýč je používán 
a má svá normativní a kvalitativní stanoviska.1 
Definice kýče má svou minulost a v současnosti také relevantní 
pozici v humanitních vědách. Ve vědeckých studiích a pub
likacích se tomuto tématu věnovali mimo jiné Clement 
Greenberg: Avantgarde und Kitsch (1939); Hermann Broch: 
Einige Bemerkungen zum Problem des Kitsches (1950); Umberto 
Eco: Apocalittici e integrati (1964); Susan Sontag: Notes on Camp 

1   Srov. KUlKA, T. Umění a kýč, s. 14.



 40Umění Kýče - II. Kolokvium přispěvky  40

Hana Vondrů

(1982); Roger Scruton: Kitsch and the Modern Predicament 
(1999); Ivan M. Havel: Věda a kýč (1998); Tomáš Kulka: Umění 
a kýč (1994). V beletrii se otázka kýče objevuje u Milana 
Kundery, a to především v románu Nesnesitelná lehkost bytí. 
Prostor, který problematika kýče v humanitních vědách dostává, 
je nezanedbatelný. lze jej považovat za provázaný termín 
označující živoucí fenomén minulé i současné vizuální kultury. 
Tento text vychází z výše uvedených studií, neklade si za cíl 
přímo definovat kýč. Jeho záměrem je analyzovat a zhodnotit 
přítomnost historické, uměleckořemeslné a estetické hodnoty  
u tří předmětů z výstavy Umění KÝČE.

I.
Výstava, které se věnuje první část této publikace, byla 
realizována na základě konceptů a stanovisek výše uvedených 
estetických pojednání. Pokud bychom před realizací výstavy 
mimo estetickou hodnotu předmětů posuzovali také hodnotu 
a funkci historickou, řemeslnou nebo uměleckou, záměr výstavy 
by se značně zrelativizoval. Z toho důvodu byly předměty 
hodnoceny pouze z hlediska estetického. Přestože vystavené 
exponáty obsahovaly znaky kýčovitosti, jejich další hodnoty  
a funkce je možné hodnotit kladně.
Zastavme se nyní u odůvodnění pozice estetické funkce vůči 
jiným funkcím obecně. Jan Mukařovský, který se primárně 
kýčem ve svém díle nezabývá, ve studii Místo estetické funkce 
mezi ostatními estetickou funkci přisuzuje předmětům jak 
uměleckého charakteru, tak i těm mimouměleckým. Estetická 
funkce je přítomna i v obyčejných věcech či výrobcích 
řemeslníků, „(…) nenajdeme oblasti, kde by estetická funkce 
byla bytostně nepřítomna; potenciálně je přítomna vždy, může 
procitnout kdykoliv. Nemá tedy ohraničení a nelze říci, že by 
některé oblasti lidské činnosti byly jí zbaveny zásadně, jiným že 
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by zásadně příslušela.“2 Nelze tedy rozlišit a ohraničit činnosti 
estetické a mimo estetické, které jsou složkou lidského jednání3. 
Mukařovský ve své studii neupřednostňuje estetickou funkci 
před jinými, jelikož nejsou zcela oddělitelné, prolínají se a kříží. 
Můžeme dojít k závěru, že předměty nacházející se mimo umění 
lze hodnotit esteticky. 
Příspěvek je zaměřen na konkrétní historické, uměleckořemeslné 
a estetické funkce a hodnoty u těchto exponátů z výstavy a to 
konkrétně u porcelánového sousoší v rokokovém stylu (obr. 1, 
2, 3), žánrového sousoší štvanice (obr. 4, 5) a produktu současné 
průmyslové výroby „šneka“ (obr. 6).
První dva jmenované exponáty jsou z porcelánu. Porcelán jako 
produkt lidské činnosti je oproti jiným hliněným výrobkům 
vysoce ceněn. Byl vždy luxusní hmotou, jelikož jeho výroba 
byla a je velmi pracná a nákladná. Oblíbeným se stal zejména 
kvůli svým vlastnostem a vzhledu. V Evropě je tento druh 
uměleckořemeslné výroby v porovnání s jinými uměleckými 
nebo řemeslnými odvětvími poměrně mladý. Až na konci 
18. století byly založeny první porcelánky v Míšni a Vídni.  
V Českých zemích se porcelán začal vyrábět v 19. století, 
přičemž největší rozkvět zaznamenal v období od druhé poloviny 
19. století do počátku 20. století. A to především na Karlovarsku, 
kde byla bohatá naleziště kaolínu, který je podstatnou součástí 
porcelánové hmoty.
Pro správné posouzení a určení porcelánového artefaktu 
v muzejních sbírkách je nutná přinejmenším důkladná teoretická 
znalost výrobních procesů porcelánu (složení porcelánové 
hmoty, proces zhotovení modelů a pracovní formy, technické 
provedení tvaru, proces sušení, vypalování)4, a zároveň schop
nost předmět identifikovat a určit dataci podle značky a dekoru, 

2   MUKAřOVSKÝ, J. Místo estetické funkce mezi ostatními, s. 67.
3   Tamtéž.
4   Srov. CHláDEK, J. Porcelán, s 53–101.
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který je mnohdy velmi různorodý a pestrý, technik dekorování  
je nespočet.
Figurální porcelán je specifickou oblastí porcelánové výroby. Od 
ostatních druhů porcelánu se liší především tím, že nesplňuje 
praktickou funkci, jeho hlavní funkce je dekorativní a nikoliv 
užitková. Oproti tomu porcelánové nádobí má svůj praktický 
význam při vaření či stolování (hrnečky, talíře, soupravy – jídelní, 
kávové, mokka, čajové, moučníkové, kompotové), estetická 
funkce tuto hlavní jen doplňuje.
Figurální porcelán se stal specifickým druhem, který je 
nejvytříbenější, nejzdobnější, a zároveň na zpracování nejná
ročnější5. Figurální plastiky slouží jako dekorace, z hlediska 
praktického využití jsou neužitečné a zbytečné. lze tvrdit, že 
splňují všechny tři postačující podmínky pro definici kýče podle 
Tomáše Kulky6 – jsou realistické, zobrazují emocionálně nabité 
téma, neobohacují nás v asociacích. Níže analyzované předměty 
spojuje to, že působí kýčovitě, ale jejich další hodnoty a funkce 
jsou rozdílné.

II.
Přistupme nyní k analýze tří vybraných předmětů, jejichž podoba 
prezentuje dobový vkus 20. a 21. století. Hlavním kritériem pro 
historické hledisko je stáří, výrobce a výjimečnost předmětu.  
U uměleckořemeslného hlediska se zaměříme na náročnost 
výroby a řemeslného zpracování, míru kreativity a inovace. 
Závěrečné hodnocení estetického charakteru bude cíleno 

5  Výroba porcelánových sošek je velmi nákladná. Figurální porcelán 
je možné vytvořit ručním formováním nebo litím. Hmota na ruční 
formování musí být tvárná, je do ní přidán plastický jíl. lití je pro 
sériovou výrobu vhodnější. Formy jsou složité a často i vícedílné, 
jednotlivé díly se vylévají samostatně a lepí se k sobě porcelánovou 
hmotou a ručně retušují do zadaného tvaru, následně se vypalují –  
Srov. CHláDEK, J. Porcelán, s. 82.

6  Srov. KUlKA, T. Umění a kýč, s. 37–52.
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především na celkový vzhled předmětu (symetrie, přesnost, členi
tost, přiměřenost, kouzlo, půvab, lehkost, elegance, dokonalost)7 
a jeho možnost být kýčem.

SouSoší V RoKoKoVéM STYLu
Toto sousoší reprezentuje tradiční výrobu kvalitních porcelánek. 
Podobné figurální plastiky sloužily jako dekorace v domácnostech 
a reprezentovaly zámožnost rodiny. Samotná podoba dokládá 
dobový vkus v první polovině 20. století. Zkoumaná plastika byla 
vyrobena v Německu v městě Rudolstadt v továrně Ernst Bohne 
Söhne, jež vyráběla kvalitní porcelánový sortiment. Existovala 
až do druhé poloviny 20. století.8 Svým stářím a oblastí vzniku 
se sousoší řadí k obecně uznávanému historicky hodnotnému 
porcelánu. 
Analyzované sousoší je z předkládaných předmětů umělecko
řemeslně nejpropracovanější. Bylo vytvořeno litím do formy 
sestavená z více dílů, které byly slepovány a ručně retušovány 
do dokonalého tvaru. Autor publikace Porcelán, který se touto 
problematikou detailně zabývá, píše: „řada výrobků figurálního 
porcelánu, zejména skupiny lidských těl nebo zvířat, vyžadují 
fundované znalosti a zkušenosti z oblasti povrchové anatomie 
a modelace, avšak i reakce pracovních hmot při sušení a výpalu 
tak, aby se těmito technologickými postupy nenarušil původní 
záměr. Pro některé figury je nutné zhotovit z porcelánové hmoty 
podložky a podpěry pro zakládání k výpalu.“9 Velmi působivé na 
těchto sousoších jsou ruční malířské práce s mnoha detaily ve 
výtvarném zpracování květin a různorodých ozdob. Okouzlující je 
rovněž propracované tvarování oděvů, a to především struktura 
krajky, která vzniká, když se „na kožovitý základ střepu nalepí  
a formují textilní krajky, jemně namáčené v porcelánové hmotě. 

7  Srov. TATARKIEWICZ, W. Dzieje sześciu pojęć, s. 180–208. 
8  Srov. KNáPEK, Z. Rukověť sběratele porcelánu, s. 368.
9  CHláDEK, J. Porcelán, s. 82.
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Struktura krajky po výpalu zůstává porcelánová.“10 Takovýto 
detailní dekor klade požadavek na pečlivé uměleckořemeslné 
zpracování, malíř porcelánu musel ovládat výtvarné techniky  
a tvořit s velkou dávkou jemnosti. 
Z hlediska estetického pak toto rokokové sousoší působí 
příjemným, libým a uměřeným dojmem. Splňuje požadavky na 
symetričnost a proporcionalitu, postavy jsou správně rozloženy 
podle zlatého řezu, působí subtilně, vypadají realisticky. Vzhled 
postav (šaty, účesy, líčení) sleduje pravděpodobně soudobou 
módu a zálibu v mnohosti dekorativních motivů a materiálů 
na oděvu. Námět je do značné míry líbivý a vyobrazení pře
umělkované, toto sousoší se pohybuje na hranici kýče.

SouSoší šTVanIce
Sousoší štvanice bylo podle značky vyrobeno v období 1960–
198011 v porcelánce Duchcov (Dux). Tato porcelánka započala 
svou činnost v roce 1853 výrobou dlaždic, v průběhu času se 
její výroba rozšiřovala na ozdobnou keramiku, zejména na 
figurální plastiku. Specifickou pozici mezi porcelánkami měla 
díky svým zahraničním úspěchům. Knápek uvádí: „Mimořádně 
šťastnou se ukázala spolupráce s nejvýznamnějším českým 
návrhářem porcelánu a výjimečným umělcem – profesorem 
Jaroslavem Ježkem (…). Výsledkem spolupráce mezi excelentním 
výtvarníkem a renomovanou porcelánkou se stala zlatá medaile 
ze světové výstavy EXPO 1958 v Bruselu za kolekci nazvanou 
‚Klisnička a hřebeček‘.“12 V této porcelánce se vyráběl velmi 
kvalitní porcelán, na našem území měla výhradní postavení. 
Mnoho figurálních plastik, které se v českých domácnostech 

10  Srov. CHláDEK, J. Porcelán, s. 82.
11  „Značka (razítko) používaná v Duchcově v letech 1960 – 1980. Často se 

vyskytuje společně se značkou 17a – varianta nálepek z růžového porcelánu.“ 
– KNáPEK, Z. Rukověť sběratele porcelánu, s. 84.

12  Tamtéž, s. 36.
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objevily v druhé polovině 20. století, pochází právě z Duchcova. 
Sousoší Štvanice je jedním z nich, bylo vyráběno sériově13 a svým 
vzhledem odkazuje na žánrovou dekoraci určenou k výzdobě 
interiérů socialistické domácnosti.
Dynamická podoba a členitost sousoší odkazuje na složitost 
zpracování formy, která musela být složena z více částí. 
Jednotlivé části pak byly ručně pojeny a retušovány do konečné 
podoby. Na povrchu je nanesena glazura s barvami, která byly 
pravděpodobně nanášeny mechanicky, některé detaily mohly 
být dotvářeny ručně, přesto malba nebyla složitá.
Zobrazené téma je emocionálně vypjaté – jelen ve skoku 
prchá vlkovi, který se již téměř zakousl do jeho šíje. Výjev 
je realistický, precizní napodobení přírody narušuje několik 
výtvarněřemeslných „nemotorností“ – vlk má nepřirozeně 
velký ocas, jelen má příliš stylizované zabarvení srsti14. Anatomie 
jelena i vlka obsahuje několik dalších kompromisů, které 
vznikly pravděpodobně kvůli komplikovanému provedení 
licí formy. Zhotovení tohoto sousoší vyžadovalo precizní 
uměleckořemeslný návrh a složitější technické provedení forem. 
Exaltovaná scéna a do určité míry bizarní téma působí kýčovitě.

„šneK“
Jen s ostychem a rezervovaností je možné tento předmět označit 
za figurální plastiku. Mohlo by se zdát bizarní porovnávat 
hodnotu rokokového sousoší ze světově známé porcelánky  
s výrobkem masové produkce pravděpodobně z asijského dovozu.  
Přesto se domnívám, že to své opodstatnění má. Tento „Šnek“ 

13  Tržní hodnota předmětu v případě této analýzy nehraje roli, je uvedena 
jen pro doplnění. V současnosti je možné na internetových stránkách 
Royal Dux Bohemia® v eshopu nalézt toto sousoší za cenu 4 467, Kč  
(http://eshop.royaldux.cz/cs/produkty/zvirecimotivy/ostatni
porcelan/stvanice/114).

14  Podle zabarvení srsti se jedná o jelena siku, přesto realisticky ne zcela zdařilé.

http://eshop.royaldux.cz/cs/produkty/zvireci-motivy/ostatni-porcelan/stvanice/114
http://eshop.royaldux.cz/cs/produkty/zvireci-motivy/ostatni-porcelan/stvanice/114
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reprezentuje současnou podobu vizuální kultury, samozřejmě 
ne plošně. S předchozími exponáty má jedno společné – jeho 
funkce je dekorativní, zdobí současné domácnosti (případně 
zahrady). Proto poslouží jako reprezentativní vzorek pro analýzu. 
Historická hodnota tohoto předmětu je nulová15. 
Tento plastový produkt současné sériové výbory neodkazuje 
na žádné historické období, nebyl zhotoven výrobcem se zave
denou tradicí, a ani nás nedokáže přesvědčit o své jedinečnosti, 
jelikož je vyráběn zcela sériově. Povrchová barevná úprava je 
zhotovena mechanicky bez požadavku na výtvarnou kreativitu. 
Uměleckořemeslné ztvárnění předmětu je založeno na jednodu
chém, infantilním, realistickém výtvarném návrhu, s jistotou rozez
náme, že se jedná o šneka. Přesto ona realističnost není založena 
na věrné podobě skutečnosti, je zjednodušující a opomíjí detaily. 
Ve skutečnosti barva šnečího těla není tak výrazně zelená, ale 
spíše hnědošedá a celkově tělo opravdového šneka působí slizce. 
Ve chvíli, kdy pozorujeme postavu (lidskou i zvířecí), je pro nás 
důležitý její pohled, skrze něj nonverbálně komunikujeme. Snad 
právě proto i tento šnek má oči. Podobnou manipulaci můžeme 
nalézt u mnohých předmětů či vyobrazení, Tomáš Kulka jej 
vysvětluje takto: „Kýč totiž vždy používá těch nejkonvenčnějších, 
nejstandardnějších a nejvyzkoušenější zobrazovacích formulí. 
Okamžitá identifikovatelnost tématu tudíž nespočívá v nějakém 
kopírování přírody, ale v konformitě s těmi nejzažitějšími zob
razovacími konvencemi doby. (…) Dešifrování obrazu musí být 
automatické. Kýč musí promlouvat jazykem společným všem.“16

Tento „šnek“ vyznívá dětinsky a na první pohled líbivě a roztomile. 
Chvilkové potěšení, které nám přinese, využívají prodejci velmi 
důmyslně ve svůj prospěch. Tyto laciné a krátkodobé emoce 
přispějí k rozhodnutí si daný předmět zakoupit. Při současných 
pravidlech trhu, kdy je kladen důraz na cenu, a obecném vkusu 

15  O tomto výrobku víme, že jej lze zakoupit cca za 700 Kč.
16  KUlKA, T. Umění a kýč, s. 45.
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společnosti komerčně obstojí spíše vyumělkovaný předmět z nek 
valitního materiálu než kvalitně zpracovaný kreativní výrobek.

Výše uvedený pokus o historické, uměleckořemeslné a estetic
kého hodnocení tří exponátů z výstavy Umění KÝČE poukázal na 
mnohovrstevnatost hodnot a funkcí daných předmětů. Výstava 
prezentovala estetickou funkci a hodnotu předmětů, v níž mů
žeme nalézt znaky kýčovitosti. Přítomnost jiných hodnot a funk  
cí (v našem případě historických a uměleckořemeslných) může 
zjemnit kritické stanovisko k danému předmětu a zároveň 
odůvodnit jeho přítomnost v muzejních sbírkách. 
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dějiny dějin dětství

Markéta Skořepová

anotace
Kýč je velmi úzce svázán s dětstvím, které však bylo podle 
řady historiků objeveno teprve v novověku. Cílem příspěvku je 
shrnout dějiny dětství jako kulturněhistorický fenomén, ale také 
připomenout vývoj a proměny historiografických názorů na dětství. 
Pozornost je věnována klasickým tezím o „neexistenci“ dětství ve 
středověku a raném novověku, psychoanalytickému konceptu 
„psychohistory“, „objevení“ dětství a puberty v průběhu 19. věku.

AnnotAtion
The kitsch is very closely connected with childhood. Nevertheles, 
according to many historians the childhood was not considered 
before the Early Modern period. The aim of this text is to summarize 
the history of childhood as a cultural phenomenon and also sum 
up the development and changes of historiographical opinions on 
childhood. The attention is dedicated to the classical thesis about 
„non-existence“ of childhood in the Middle Ages and Early Modern 
Era, the psychoanalytical concept of „psychohistory“ and the disco-
vering of childhood and adolescence during the 19th century.

Kýč a především jeho masová produkce a konzumní spotřeba 
jsou velmi úzce spjaty s dětstvím, respektive s prožíváním prvních 
let života na jedné straně a dětinskostí dospělých na druhé. 
Infantilita (a kýčovitost) výtvorů a výrobků určených dětem je 
však z historického hlediska vlastně novodobou záležitostí. Stojí 
za povšimnutí, že Rousseauovy úvahy, které se pokládají za první 
moderní teze o dětství a výchově, pocházejí z přibližně stejného 
období, kdy byl v Německu pojmenován kýč.
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Děti samozřejmě existovaly vždy a vždy jim musela být věnována 
zvláštní pozornost ze strany dospělých. Jejich „dětství“ však bylo 
různě vnímáno i prožíváno, trvalo odlišně dlouhou dobu a byly 
na ně kladeny různé nároky. Nelze ani jednoznačně říci, že čím 
hlouběji v minulosti a čím níže na společenském žebříčku jedinec 
přišel na svět, tím kratší byla doba, která mu byla vyhrazena pro 
prožívání „dětství“. Soudí se například, že reformační období bylo 
k dětem přísnější než středověk a že potomci aristokratů sice byli 
odmala zahrnuti luxusem, ale také povinnostmi, z nichž některé 
byly dětskému věku zcela nepřiměřené.
Pro děti v dějinách velmi dlouho neměla pochopení ani histo
riografie.1 Zkoumání dětství odstartovala teprve kniha L´Enfant 
et la vie familiale.2 Ačkoli si po svém vydání v roce 1960 musela 
na popularitu několik let počkat, stala se patrně nejcitovanějším 
spisem o dějinách dětství. Její autor, francouzský historik Philippe 
Ariès, se v ní zabýval dlouhým obdobím od středověku po 19. sto 
letí, a to především na základě dochovaných uměleckých děl a ego
dokumentů významných osobností. Jeho myšlenky by bylo 
možné shrnout tvrzením, že ve středověku dětství prakticky 
neexistovalo, netěšilo se žádné výsadní pozornosti a ani rodiče 
neměli ke svým dětem nijak zvlášť silné emoční vazby. Philippe 
Ariès předpokládal postupný vývoj směřující od lhostejnosti 
starých generací k citovému, modernímu rodičovství 19. století. 
Jeho kniha v podstatě navazovala na teorii civilizačního procesu 

1  Srov. přehled bádání o dějinách dětství publikovaný v tematickém čísle 
Annales de démographie historique 102, 2001 (Lett, D. Histoire médiévale 
occidentale, s. 1725; MoreL, MF. Époque moderne, s. 2631; Rollet-
Vey, C. Période contemporaine, s. 3246; Abecední soupis současné 
literatury k tématu tamtéž, s. 47100). Zmíněné bibliografie se orientují 
především na francouzskou historiografickou produkci, neopomíjejí 
však ani literaturu psanou v jiných jazycích. Využít lze rovněž starší 
bibliografii HerrMann, U. Bibliographie zur Geschichte der Kindheit, 
Jugend und Familie, München 1980.

2 ariés,  P. L´Enfant et la vie familiale sous l´ancien régime, Paris 1960.
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Norberta Eliase, podle které se chování lidí k sobě navzájem mělo 
postupně zjemňovat a zušlechťovat.3 
Argumenty podobné těm, kterými Philippe Ariès podložil svá 
tvrzení, můžeme nalézt i v českém prostředí. Svou analýzu 
započal komentářem k takzvaným lidským věkům, které 
představovaly oblíbené obrazové znázornění průběhu lidského 
života rozděleného na několik stejně dlouhých období. 
Asi nejznámější českou variantou jsou obrazy dotvářející 
manýristickou výzdobu Rytířského sálu na hradě Rožmberk, jež 
je spojena s postavou Jana Zrinského ze Serynu. Častější je však 
znázornění, kdy jednotlivé „věky“ představují stupně pomyslného 
schodiště: nejprve dítě a mladý člověk stoupá na vrchol a poté zase 
sestupuje zpět k bezmoci stáří – a dětinskosti. Malé děti, vyjma 
úplně malých miminek, se však na raně novověkých obrazech 
příliš neliší od dospělých. Na šlechtických portrétech mají stejné 
oblečení jako jejich rodiče a jen zřídka si hrají. Pokud v ruce drží 
hračku, je to spíš symbol než skutečný nástroj k zábavě, chovají se 
jako malí dospělí. Příkladem může být třeba portrét malé Polyxeny 
z Pernštějna s matkou Marií Manrique de lara. Tuto dívenku už 
renesanční malíř dokázal zachytit jako půvabnou mladou dámu  
a skutečnou osobnost. 
Stojí za povšimnutí, že ještě středověcí umělci si s dětským portrétem 
většinou neuměli poradit, přestože k jeho zvládnutí měli teoreticky 
nejvyšší motivaci, totiž obraz malého Ježíška. Philippa Arièse a po 
něm i další historiky zarazily především gotické Madony, jejichž 
tvůrci dokazovali své mistrovství při zpodobnění Matky Boží, avšak 
jejího Syna ztvárnit nedokázali. líbezná krása Panny Marie dnešního 
obdivovatele navíc velmi často udiví svých chladem, neboť mezi 
Matkou a Synem po celý středověk obvykle chybí jakýkoli kontakt, 
ať už v podobě pohledu, úsměvu či důvěrného doteku. Portréty 
skutečných dětí se začaly pozvolna objevovat až v renesanci a vyjma 

3  CunningHaM, H. Children and Childhood in Western Society Since 1500,  
s. 46.
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nejvyšších vrstev byly podobně indiferentní jako starší zpodobnění 
Ježíška. Příkladem mohou být rodinné epitafy, kde synové klečí či 
stojí po boku svých otců, dcery vedle svých matek a liší se mezi 
sebou obvykle jen vzrůstem. Jako by děti neměly nárok na osobní 
jedinečnost a pozornost a lásku svých rodičů. Situace se měla změnit 
teprve s nástupem osvícenství, které dalo vzniknout dnešnímu 
emočnímu pojetí rodiny.
Přímým následovníkem Philippa Ariése se stal americký 
psychoanalytik lloyd deMause, editor a autor koncepce sborníku 
The History of Childhood vydaného v roce 1976.4 Převzal a roz
pracoval teze svého předchůdce o necitlivosti a brutalitě rodičů 
starších pokolení. Proslulým se stalo jeho přirovnání dějin 
dětství k „noční můře“ a prosazování evoluční teorie historické 
změny ve vztazích rodičů a dětí. Svá tvrzení opřel o výsledky 
psychologických výzkumů, jež dokládají, že prožitky a návyky 
získané v dětském věku si člověk nese do dospělosti a je jimi 
ovlivněn po celý svůj život. „Čím dále do historie jdeme, tím 
nižší stupeň péče o dítě a tím pravděpodobnější je, že děti jsou 
zabíjeny, opouštěny, bity, terorizovány a zneužívány.“5 lhostejný 
přístup k dětem a tvrdé výchovné praktiky se měly přenášet  
z generace na generaci a určovat celospolečenský dějinný vývoj.6 
Ve středověku podle něj zejména malé děti obklopoval 
hřích (prvotní i hřích smilstva nutný pro jejich početí), bolest 
jako trest žen za provinění pramatky Evy, zápach a špína, 
nevyhnutelné v tehdejších hygienických podmínkách, a také 
smrt, jež jim hrozila v podstatě nepřetržitě. Jako dobu, která 
začala psát skutečné dějiny dětství, vnímal období náboženské 
reformace a protireformace. Objevení dětství se však projevilo 

4 deMause, l. (ed.), The History of Childhood, london 1976.
5  Tamtéž, s. 1.
6  Tyto teze daly vzniknout novému směru světového dějepisectví – 

psychohistorii. Srov. jednotlivé ročníky časopisu Journal of Psychohistory, 
vydávaného Institute of Psychohistory v New Yorku.
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v první řadě tvrdými tresty a přísnou výchovou, kterou začali 
uplatňovat zejména protestantští rodiče v obavě, aby nezavinili 
budoucí zatracení duše svého potomka. Tento ve své podstatě 
náboženský strach podle lloyda deMause vyústil v první (byť 
často brutální) projevy zájmu o dítě a jeho výchovu. 
řada historiků, zejména medievistů, však podobné teze odmítla. 
Philippe Ariès i lloyd deMause byli obviněni z tendenčního výběru 
pramenů, jejich odpůrci jim vytkli množství interpretačních i „pro
seminárních“ chyb souvisejících mimo jiné s posuny významu 
slov.7 Novější výzkumy prokázaly citlivé vnímání dětského věku 
jako specifické fáze lidského života a také velkou pozornost, která 
byla dětem věnována už před nástupem novověku.
životy předchozích generací sice nelze idealizovat, avšak o obec
ně sdíleném nezájmu nebo špatném vztahu k dětem v minulosti 
není možné mluvit, ačkoli ve všech staletích se samozřejmě 
najdou dospělí, kteří děti jednoduše nemají rádi. Chování raně 
novověkých rodičů, jakkoli může být z dnešního pohledu bizarní 
či kruté, je třeba hodnotit v kontextu doby, nikoli z hlediska 
současných standardů. Například skutečnost, že ve středověku  
v podstatě chybí výchovné příručky a návody, byla nově 
vysvětlena poukazem na představu nevinného dítěte, které 
sice zlobí, ale nehřeší, tudíž není třeba jej korigovat. Udržení 
tohoto obrazu v katolickém prostředí patrně způsobilo užívání 
jemnějších výchovných metod ve srovnání se způsoby, které se 
v novověku uplatňovaly u protestantů.8 Neexistence dětských 
portrétů je zase odůvodnitelná tradiční obavou z vytváření 
obrazů žijících osob, které můžou zapříčinit jejich smrt. 
Historik Nicholas Orme při svém pátrání po dětství ve středověku 
nalezl i dochované předměty hmotné kultury a ikonografické 
prameny, díky kterým mohl vykreslit skutečně barvitou každo

7  PoLLoCk, l. A. Forgotten Children: Parent-child Relations from 1500 to 1900, 
Cambridge 1983.

8  sHaHar, S. Childhood in the Middle Ages, london 1990.
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dennost tehdejších dětí.9 V polovině devadesátých let 20. století 
byla vydána zatím nejmladší z paradigmatických prací o dějinách 
dětství: Children and Childhood in Western Society since 
1500. Její autor Hugh Cunningham se zabýval ideologií dětství  
v jednotlivých etapách moderních evropských dějin a poukázal 
na zdánlivě samozřejmý rozdíl mezi dějinami dětství a dějinami 
dětí. Dokázal, že vnímání určitého fenoménu učenci a literáty 
může být zcela odlišné od vjemů a prožitků konkrétních jedinců, 
a pobídl ke studiu dějin dětství z hlediska samotných aktérů, ať 
už dětí nebo jejich rodičů.10 
Podobné diskuze jako pojem dětství vyvolalo v osmdesátých le 
tech i používání termínu adolescence, který se ve starších histo
rických pramenech vůbec nevyskytuje. Přesto dnes není pochyb 
o specifickém vnímání puberty v minulosti. Dospívání bylo v uply
nulých staletích posuzováno jako období postupného přechodu 
k dospělosti, doba vzdělávání, učení a přípravy na budoucí životní 
povolání. Na pubertu ovšem měli nárok hlavně chlapci, teprve 
s postupným rozvojem ženského hnutí byly objeveny i těžkosti, 
které doprovází dorůstání dívek.11 V průběhu druhé poloviny  
19. století se postupně prosadilo nahlížení puberty jako rizikového 
věku, ohrožujícího vývoj a morálku dítěte i celé společnosti.12 
Nelze pochybovat o tom, že každodennost a životní úroveň dětí 

9    orMe, N. Medieval Children, london 2001; týž, The Culture of Children  
in Medieval England, Past and Present 148, 1995, s. 4888.

10  CunningHaM, H. Children and Childhood in Western Societw Since 1500, 
New Yourk 1995.

11  Především Mitterauer, M. Sozialgeschichte der Jugend, Frankfurt am 
Main 1986; HanawaLt, B. A. Historical Descriptions and Prescriptions  
for Adolescence, Journal of Family History 17, 1992, s. 341351.

12  giLLis, J. R. Youth and History: Tradition and Change in European Age-Relation. 
1770 – Present, New York 1974; tHierCé, A: Histoire de l´adolescence: 
18501914, Paris 1999; PoMfret, D: Representations of Adolescence  
in the Modern City: Voluntary Provision and Work in Nottingham and Saint-
Étienne, 18901914, Journal of Family History 26, 2001, s. 455479.
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a dospívajících se diametrálně lišila v souvislosti se sociálním 
postavením jejich rodičů. Velkým badatelským tématem posledních 
let se stala dětská práce, která představovala odvrácenou tvář 
prvních fází průmyslové revoluce.13 Otázka zaměstnávání dětí  
v tristních podmínkách rané industrializace v očích řady historiků 
takřka zastínila fakt, že ve venkovském prostředí mělo vysoké 
pracovní nasazení dětí dlouhou a do nedávné doby nikým 
nezpochybňovanou tradici. Vzhledem k věkové struktuře dřívějších 
populací, v nichž převažovaly osoby předproduktivního věku, bylo 
zaměstnávání dětí naprosto nezbytné.14 
Neúměrné pracovní zatížení dětí bylo důsledkem bídy, jež 
ještě v předminulém století ohrožovala velkou část evropského 
obyvatelstva. řada rodičů svým potomkům stěží zvládla zajistit 
základní obživu, natož aby mohla věnovat čas jejich vzdělání  
a výchově. Idea dětství a citové rodiny se prosazovala postupně 
směrem od nejvyšších, tedy nejvzdělanějších vrstev společnosti, 
v nichž se na konci 18. století stalo módou číst spisy Jeana 
Jacquesa Rousseaua. S nimi vznikla představa všeobětující 
mateřské lásky a péče a ideál ženy, která svůj život cele a ochot
ně věnuje své rodině. ženymúzy ve šlechtickém prostředí  
a hospodyně ve městech a na venkově nahradily manželky  
a matky. Ovšem v nižších vrstvách společnosti musely ženy vedle 
péče o teplo domácího krbu stále velmi tvrdě pracovat. Role otce 
zůstávala zakotvena v ekonomické a rozumové rovině; otec měl 
být stále hlavou rodiny a učitelem svých dětí, s přesunem žen 

13  Srov. například HoPkins, E. Childhood Transformed. Working-class Children 
in Nineteenth Century England, Manchester 1993;  CunningHaM, H.  
The Decline of Child Labour: Labour Markets and Family Economies 
in Europe and North America since 1830, The Economic History 
Review, New Series 53, 2000, s. 409428; kirby, P: Child Labour  
in Britain, 17501870, New York 2003; HuMPHries, J. Childhood and Child 
Labour in the British Industrial Revolution, Cambridge 2010.

14  Například Horn, P. Children´s Work and Welfare, 17801890, Cambridge 
1995.
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dovnitř domácí sféry se posilovala jeho role živitele. Představa 
tatínka, který si hraje se svými dětmi a umí se o ně od nejútlejšího 
věku sám postarat, se plně prosadila až ve 20. století.
S upevněním osvícenských názorů nejen na výchovu a vzdělávání 
dětí, ale také na zdravotní a hygienické aspekty péče o nejmladší 
členy lidské společnosti se v průběhu 19. století stále častěji 
objevovaly výrobky určené speciálně dětem a jejich vzdělání. 
Velký vliv měl i rozvoj a zlevňování průmyslových produktů, které 
se postupně rozšířily i do nejchudších vrstev. Děti se staly nejen 
středobodem rodiny, ale i společnosti, jejíž budoucí pokrok 
se odvozoval od nadějí vkládaných do nejmladší generace. Se 
sílícím pochopením pro potřeby dětí a touhou (a povinností) 
dát jim to nejlepší se z produkce dětských výrobků, hraček, ale  
i speciálního umění určeného dětem stal velmi lukrativní byznys. 
Stranou nechtěly a nemohly zůstat ani pracující vrstvy, jejichž 
postavení se postupně zlepšilo natolik, že také začaly poptávat 
zboží, jímž by mohly vybavit pokojíky svých potomků. Rodičovská 
láska také postupně omezila rozumovou, edukační složku 
výchovy ve prospěch volně prožité zábavy a hry. Materiální i 
intelektuální „zlevňování“ produkce určené dětem, které se stále 
zrychluje s rozvojem konzumní společnosti, samozřejmě otvírá 
nebývalý prostor kýči. Dětský kýč je tím nebezpečnější, že je 
masově užíván v dobré víře ve snaze dát dětem to nejlepší a 
navíc v nejcitlivějším období, kdy se formuje estetické a hod
notové vnímání jedince.
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PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D. vystudovala historii na 
Filozofické fakultě v Českých Budějovicích, kde v roce 2015 
obhájila doktorskou práci na téma ovdovění a osiření ve ven
kovské společnosti 19. století. V Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p. o. 
působí od roku 2009, v současné době jako vedoucí sbírkových 
fondů, historička a etnografka. Zabývá se především dějinami 
venkovské rodiny.



křestní soupravy a kmotrovské 
dary v tradiční lidové kultuře

kristýna Blechová

anotace
Příspěvek je zaměřen na materiální kulturu, jež byla spjatá 
s křtem novorozence v českých zemích v období 19. století. 
Konkrétně jsou zde v krátkosti popsány jednotlivé součásti 
křestní soupravy a vybrané druhy kmotrovských darů. 
Pokoušíme se také poukázat na skutečnost, že prolínání magie 
a církevně náboženského systému je patrné i na nejdrobnějších 
prvcích hmotné složky lidové kultury. V závěru je pak zmíněna 
problematika odívání a obdarování křtěnců v současnoti, právě 
v této části textu se lehce dotkneme také otázky kýče. 

AnnotAtion
The contribution is focused on material culture connected with 
christening of newborns in the Czech lands in the 19th century. Speci-
fically, there are briefly described individual components of baptis-
mal sets and selected kinds of godparents´ gifts. We are also trying  
to point out the fact that blending of magic and ecclesiastically 
religious system is evident even at the tiniest elements of the 
material part of folk culture. In the end we mention issues linked with 
contemporary clothing and gifting a child being baptized.

Vztah oficiální náboženské věrouky a heterodoxních prvků 
lidové víry, prolínání magických praktik s církevní praxí a vy
tváření zcela specifických a pozoruhodných forem lidové zbož
nosti, jež prostupovaly všemi aspekty tradiční lidové kultury, 
představuje do jisté míry vzorové téma historicky orientované 



 62Umění Kýče - II. Kolokvium přispěvky

Křestní soupravy a kmotrovské dary v tradiční lidové kultuře

etnologie. Zpravidla je však zpracováváno nikoli komplexně  
v širším kulutrněhistorickém kontextu, nýbrž, zejména pro 
značně obtížnou uchopitelnost problému, velmi disperzně, 
tedy v rámci studia jednotlivých složek kultury lidových vrstev. 
Výrazně bývá například uvedená problematika reflektována ve 
výzkumech spjatých s výroční či rodinnou obřadností. 
Křest, chápaný po celá staletí jakožto zcela bazální rituál v životě 
člověka, je pak velmi příhodným tématem ke studiu lidové 
zbožnosti. Nejenže jde o církevní akt par excellence, ale současně 
byl v lidovém prostředí chápán jako výjimečný prostředek 
k získání ochrany před zlými silami, ztělesněnými namnoze 
rozličnými démonickými bytostmi. Rituál tak byl doprovázen 
celou řadou magických a pověrečných praktik, které měly onen 
ochranný účinek ještě zesílit. Na důležitost obřadu odkazují také 
na laiky (zpravidla porodními bábami) nouzově prováděné křty, 
s nimiž se setkáváme po celé 19. století. 
V předkládaném příspěvku se budeme věnovat výhradně 
materiální kultuře, tedy alespoň její části, jež byla s udílením první 
svátosti spojena. Primárně se zaměříme na křestní soupravu, na 
její jednotlivé části, jež si v krátkosti představíme, a pokusíme se 
naznačit, že ono prolínání magického s církevněnáboženským 
lze sledovat právě i na méně nápadných artefaktech (křestní 
peřinka, košilka) a v krátkosti upozorníme také na problematiku 
kmotrovských darů. Současně je třeba dodat, že naše studium 
omezíme pouze na prostor českých zemí v období 19. století.
Výjimečnost události křtu podtrhoval obřadní oděv, jenž se často 
dědil po celé generace. Mnohdy byl součástí věna pro nevěstu. 
V jiných rodinách pořizovali pro prvorozené dítě oděv nový, 
neboť kupované prádlo rovněž zdůrazňovalo význam situace. 
Nezřídka se také křestní soupravy půjčovaly, přičemž obvykle 
jednu vlastnila a za poplatek zapůjčovala také porodní bába. 
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Jednoduše střižená, zpravidla vzadu otevřená1 košilka ušitá ze 
starších a již dostatečně opraných šatů (z důvodu měkkosti 
materiálu i spořivosti zhotovitele)2 představovala společně s plá 
těnou čepičkou univerzální a nezřídka také jediný oděv pro 
novo rozené děti, kojence i batolata obou pohlaví, a to až do tří 
či čtyř let věku. Bílá košilka bývala opatřena tkaničkami u krku  
a mnohdy také zdobena drobným límečkem, krejzlíkem.
Z nové jemné látky (linon, kamrtuch, batist)3 byly zhotovovány 
křestní košilky, jež se lišily od běžného kojeneckého oděvu právě 
především použitým materiálem,4 případně zdobností (uplatnění 
výšivky, sámků). Podobně jako ostatní součásti křestního oděvu 
se i košilky v rodině dědily. Dle jedné z pověrečných představ, 
zaznamenané kupříkladu v knize královéhradeckého pedagoga 
Josefa Košťála Dětský věk z roku 1891, mělo toto předávání  
v rámci rodiny pozitivně působit na vztahy mezi křtěnci.5 Křest, 
jakožto klíčový rituál prováděný hned v samých počátcích života 
dítěte, doprovázely v lidovém prostředí také mnohé věštebné 
praktiky. V souvislosti s oděvem pak lze uvést Košťálovu drobnou 
poznámku o znameních, jež, pokud se na košilce objeví, mohou 
výrazně ovlivnit budoucí život dítěte (v textu jsou zmíněny tři 
krvavé křížky předznamenávající neštěstí a „zlou“ smrt).6
Ne již zcela samozřejmou součástí mnohdy velmi skromného 
šatníku nejmladších dětí býval kabátek, pravidelně se však 
objevoval v křestních soupravách. Střihem pak zcela odpovídal 

1  Vepředu rozstřižené košilky známe např. z Horňácka: FROlEC, V., HOlÝ, 
D., JEřáBEK, R. Horňácko: život a kultura lidu na moravsko-slovenském 
pomezí v oblasti Bílých Karpat, s. 170.

2 MACEK, J. Československá vlastivěda III. Lidová kultura, s. 171.
3  ŠOTKOVá, B. Naše lidové kroje: jejich vzory, střihy a zpracování, s. 5.
4  Pro jemnost materiálu se jich mnoho nedochovalo. Blíže BRETOVá, H. 

lidový oděv a textilie při narození a křtu dítěte. In: Sborník Národního 
muzea v Praze, s. 48. 

5  KOŠŤál, J. Dětský věk, s. 35.
6  Tamtéž.
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košilce, snad jen býval o něco kratší. Zejména zámožnější si 
zakládali na výběru jemných pláten a bohatém zdobení (výšivky, 
paličkované krajky). Například kabátky z oblasti Blat byly pokryty 
hedvábnými výšivkami a rozličnými netextilními aplikacemi, 
korálky či bulionem.7 V 19. století se hojně používala, zejména 
díky vlivu městské módy, výšivka bílá a ve druhé polovině století 
se již objevovaly kabátky háčkované či pletené z bílé příze.8 
Cestou ke křtu bylo dítě zabaleno v peřince, jejíž povlak, ušitý  
z luxusnějších materiálů (kvalitní kanafas, kartoun, damašek, 
batist, mušelín, hedvábí, brokát apod.), byl rovněž pokryt 
výšivkou. Uplatňovaly se zde rozmanité apotropajní a prosperitní 
symboly i motivy (christogram, mariánský monogram, křížek, 
granátové jablko, hřebíček a další). Současně byla právě tato 
součást křestní soupravy nezřídka „laděna” do červena, a to ať 
již šlo o barvu plátna (např. Poděbradsko, Chodsko) či samotné 
výšivky. Velmi oblíbená byla např. ve středních Čechách výšivka 
karmazínová čili karmínová.9 Jak je známo, červená byla 
chápána jako barva ochranná, zde konkrétně měla působit proti 
nebezpečí uhranutí. Do peřinky byl rovněž (i přes možnou nevoli 
kněze) vkládán chléb, nesoucí v tradiční lidové kultuře vysokou 
symbolickou hodnotu, v tomto případě sloužil jako magický 
prostředek zajišťující dítěti prosperitu do budoucího života.
Výrazné změny, jimiž lidový oděv v průběhu 19. století 
procházel, lze sledovat také u součástek obřadního, zde tedy 
křestního oděvu. Ke zdobení povlaků jsou stále více používány 
volánky a podobně jako u jiných druhů textilu nastupuje bílá 
výšivka.10 Celkově pak peřinka působí křehčím dojmem, neboť 
jsou preferována spíše jemná plátna. Nemění se však pouze 

7    STRáNSKá, D. Lidové kroje v Československu. Díl 1., s. 74.
8   BRETOVá, H. Lidový oděv a textilie při narození a křtu dítěte, s. 48.
9    STRáNSKá, D. Lidové kroje v Československu. Díl 1., s. 7474.
10  Blíže k samotné bílé výšivce lUDVíKOVá, M. Moravská lidová výšivka,  

s. 165201.
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vzhled povlaků, ale také způsob zavinutí dítěte. Na starší 
typ obdélníkové peřinky bylo dítě pokládáno vodorovně, 
tedy po stranách jeho hlavy se nacházely oba cípy, později je 
novorozenec zavíjen v poloze diagonální. 
Ve druhé polovině 19. století se stále více prosazují tzv. zavino
vačky, jež jsou zpravidla bohatě zdobeny. Dle H. Bretové  
„(...) dítě se téměř ztrácí v záplavě krajek a stužek, ale zcela  
vy mi  zela krajová odlišnost. Pod vlivem městské módy s ros    
tou cí oblibou továrních materiálů dochází k unifikaci a ztrácí 
se možnost i časového rozlišení. Tento typ zavinutí měl však  
i své výhody. Na rozdíl od peřinky, která se velice pevně staho 
vala povijanem, zajišťovala zavinovačka dítěti volnější pohyb.
Z 19. století již známe povijan jakožto úzký dlouhý textilní pás,11 
přičemž jeho křestní podoba byla opět zdobnější. Některé byly 
zhotoveny z plátna pokrytého barevnou výšivkou, jiné byly 
hedvábné s vytkávanými ornamenty. Nezřídka byly vyráběny ze 
stuh, jimiž se doplňovaly jiné kusy oděvů. Barbora Hoblová, jež 
popsala lidový oděv z Poděbradska, uvádí: „Povijanem na ten 
den i pro případy sváteční býval matčin fábor od fěrtochu nebo 
z vlasů, pro všední potřebu široký kaloun.”12 V závěru století se 
již objevovaly povijany háčkované či pletené. 
Výrazné utahování povijanu plynulo zejména z rozšířené (lé
kaři již od 18. století kritizované)13 představy o podpoře 
rovného růstu dítěte. Nepochybně však také vycházelo z velmi 
archaických představ o zvláštní moci pevných úvazů, jež dokázaly 
novorozence elementárně ochránit před zhoubným působením 

11  Po staletí se však pod pojmem povijan skrýval širší pruh textilie, do 
něhož bylo dítě pečlivě celé zavinuto. Blíže BRETOVá, H. Lidový oděv  
a textilie při narození a křtu dítěte, s. 5052.

12  ZíBRT, C. Studie Barbory Hoblové o krojích a výšivkách na Poděbradsku 
z počátku XIX. věku. In: Český lid, s. 15.

13  lENDEROVá, M., TINKOVá, D., HANUlíK, V. Tělo mezi medicínou a disciplínou: 
proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém  
19. století, s. 235236.



 66Umění Kýče - II. Kolokvium přispěvky

Křestní soupravy a kmotrovské dary v tradiční lidové kultuře

démonických bytostí. Snad jako jistý relikt této skutečnosti se 
pak může jevit i vázání povijanu tzv. na tři kříže, přičemž kříž, 
potažmo křížení obecně, také implikovalo ochranu před zlem, 
ačkoli z jiného úhlu pohledu lze samozřejmě toto zavinutí 
chápat jako logický důsledek změny tvaru samotného povijanu. 
Za povijan se také umisťoval růženec, „(...) aby Pán Ježíš a Panna 
Maria dítě chránili.“14

V peřince zabalené dítě se celé přikrývalo vyšívaným přehozem 
rozmanitých forem, v Čechách namnoze bohatě zdobeným 
šátkem, na Moravě se kmotra spolu s dítětem zabalila do 
úvodnice15 či do tzv. chůvky16.
Nejzdobnější součástí soupravy byly křestní čepečky.17 
Zámožnější si mohli dovolit tvrdé karkulky z hedvábí čí brokátu, 
podložené kartonem i sepraným plátnem, které jsou ušity 
zpravidla ze tří dílů (obdélníkový střední pruh, okrouhlé boční 
strany). Švy jsou často zakryty velice jemnou paličkovanou 
kovovou krajkou. Vláčková krajka pak obvykle zdobí okraj 
karkule přiléhající k obličeji křtěnce, k zavázání pak zpravidla 
slouží hedvábné stuhy. Na bočních stranách bývá nezřídka 

14  VYHlíDAl, J. Ze života slezských dětí. In: Český lid. s. 40.
15  K úvodnicím blíže například lUDVíKOVá, M. Moravská lidová výšivka,  

s. 100; táž, Vyšívané plachty ze sbírek Muzea Prostějovska. Prostějov: Muzeum 
Prostějovska, 1988.; KřížOVá, A. Obřadní plachty úvodnice a koutnice.  
In: DOUŠEK, R., DRáPAlA, D. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové 
kultury na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav 
evropské etnologie, 2015, s. 99105.; VáClAVíK, A. Genese obřadních plachet, 
koutnice a úvodnice: příspěvky k lidovým obřadům rodinným, lidovému umění  
a kroji. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958; DRáPAlOVá, l. 
Valašské úvodnice ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm. In: KřížOVá, A. Ornament, oděv, šperk: archaické projevy materiální 
kultury. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské 
etnologie, 2009, s. 91106.

16  Blíže RÝZNAROVá, A. Sváteční a obřadní kroj ve Vracově. In: 
Národopisné aktuality. 1973, 10 (4), s. 287.

17  Podrobné popisy jednotlivých čepců: BRETOVá, H. Lidový oděv a textilie 
při narození a křtu dítěte, s. 4348.



 67Umění Kýče - II. Kolokvium přispěvky  67

Kristýna Blechová

dracounovou nití či bulionem vyšit florální ornament doplněn 
o rozmanité aplikace, sklíčka, korálky, granáty, flitry. Rovněž  
v záhlaví a těsně nad čelem se vyskytuje drobný květ. Tak honosný 
kus křestní soupravy si jistě mohli dovolit jen skutečně majetní 
obyvatelé venkova a měst. Mladší čepečky byly v týle opatřeny 
skládadnou mašličkou (kokardou), jež byla často buď celá 
červená či alespoň „(...) nechyběla pentlička červená (zejména 
nebylali karkule té samé barvy), aby nikdo dítěte ‚neuhranul‘.”18 
Nejmladší fázi pak představují čepečky háčkované, pletené  
a síťkované, na jejichž dýnku se zpravidla objevuje hvězda. Pokud 
je dítěti ke křtu na hlavu posazena čepička tvrdá, pak pod ní ještě 
bývá nošena právě ona pletená, a půjčujeli chudým matkám 
křestní soupravu porodní bába, pak je křtěnec rovněž oblečen  
v oděv vlastní a až na něj přichází součástky zapůjčené.19

Křestní čepeček jako obřadní oděvní součástka byl v rodinách 
uchováván a předáván z generace na generaci, to vše 
umocňovalo jeho výjimečnost. Nejen použití červených prvků, ale 
také na mnohých karkulách vyšité křížky současně zvyšovaly, dle 
lidové víry, jeho magický potenciál, jehož bylo ještě v 19. století 
využíváno v lidovém léčitelství. Často zmiňována je Zíbrtova 
poznámka o léčbě psotníku, kdy se dětem měl podat právě popel 
ze spáleného kousku čepečku spolu s mateřským mlékem.20

Při zkoumání dalších druhů obřadních textilií spojených s křtem 
se setkáváme s jistou pojmovou neujasněností, která je však 
logickým důsledkem jejich formální a mnohdy také funkční 
podobnosti. Ať už jde o roušku, vínek, stuhu, plenu či dečku, 
jedná se obvykle o užší či širší pruh tenké tkaniny zdobený 
jemnou florální výšivkou. Na křestním vínku, který sloužil k och

18  ZíBRT, Č. Studie Barbory Hoblové o krojích a výšivkách na Poděbradsku 
z počátku XIX. věku. In: Český lid, 1906, 15, s. 373. 

19  ZíBRT, Č. O dětské karkulce a křticím vínku. In: Český lid.1924, 24,  
s. 370371.

20  ZíBRT, Č. O dětské karkulce a křticím vínku. In: Český lid.1924, 24, s. 371.
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raně uděleného křižma na čele dítěte, je zpravidla vyšit Kristův 
či mariánský monogram. Známé jsou i vínky pokryté zlatou 
výšivkou či bulionem. Stuha se svým provedením vínku velmi 
podobala, funkce však byla odlišná. Pokládala se na peřinku 
a snad právě za ni kmotři mohli vložit svůj dar pro pokřtěné 
novorozeně. Použití křestní roušky v kostele pak již bylo 
povinné, současně se apelovalo na bílé provedení symbolizující 
nevinnost a odkazující na bílé roucho prvních křesťanů.21 V textu 
H. Bretové pak najdeme zevrubné popisy dalších křestních plen 
a deček, které patrně sloužily také k zakrytí dítěte neseného 
ke křtu a jež se zachovaly do dnešních dnů v etnografických 
sbírkách Národního muzea. 
Obřadní obdarování křtěnce je jednou z povinností, jež 
kmotrům vyplývá z jejich nově nabyté funkce. Vedle mince 
zpravidla dostávalo dítě svatý obrázek, na kterém byl obvykle 
zobrazen svatý patron kmotra či samotného novorozence. 
Těmito drobnými devocionáliemi, jež se v 19. století díky 
novým reprodukčním technikám mohutně rozšiřovaly, se člověk 
intenzivně obklopoval a k mnohým z nich měl velmi osobní 
vztah. Podobně jako u podmaleb na skle i zde se nespoléhalo 
pouze na pomoc zobrazených, ale zvláštní moc byla přikládána 
také samotnému obrázku, jenž se stával zvláště účinným, bylli  
posvěcen. Grafiky sloužily k ochraně celých domácností  
a hoj  ně se jich užívalo při léčení lidí i zvířat (přikládání obrázků 
na postižená místa, používání tzv. polykacích obrázků). Podobně 
jako u křestního čepečku se i popel z obrázku darovaného ke 
křtu používal k léčbě psotníku, a to například ve formě popela 
smíseného se svěcenou vodou.22

Nejrozšířenějším křestním darem tzv. do vínku (za povijan, do 
peřinky, pod polštář, na slabikář) byly mince, jejichž nominální 

21  NAVRáTIlOVá, A. Narození a smrt v české lidové kultuře, s. 83.
22  CYTERáK, Josef. Národopis. In: HANSl, František. Smíchovsko a Zbraslavsko, 

Praha 1899, s. 470.
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hodnota se pochopitelně odvíjela od možností dárce. Často 
se jednalo o „nějaký větší stříbrňák“.23 Jan Vyhlídal popsal  
v samém závěru 19. století situaci ve Slezsku takto: „Za oltářem 
vkládají pod hlavičku na Opavsku a Pruském Slezsku ‚uzelek‘ 
,na Klimkovsku ‚vázané‘. Za starších dob křtěnec obdarován 
býval obrázkem toho svatého, jehož jméno obdržel, kromě 
obrázku přidávali chudobní stříbrňák a bohatší 2–10 rýnščáků, 
ti ‚nejhodnější‘  dukát.”24 Z pověrečného hlediska měla mince 
zajistit křtěnci hmotný dostatek po celý život a současně dítě 
nemělo být v budoucnu žádostivé. Křestní peníze měli rodiče 
pro dítě opatrovat a předat mu je v případě nutné potřeby, 
nicméně je jisté, že zejména v chudých rodinách byly užity záhy 
po rozbalení povijanu.
Mince byly často opatřeny ouškem, aby mohly být nošeny na krku, 
a tedy plnily funkci ochranného amuletu. Magická funkce, jež byla 
minci, a zejména té křestní, přikládána, vycházela rovněž z mnoha 
jejích znaků. Detailně tuto problematiku popsala ve své rigorózní 
práci Jaroslava Krupková,25 jež zde uvádí, že již samotné obrazové 
ztvárnění mince (např. orlice, křesťanské symboly), nápisy, vročení 
(zvláštní moc mincí ražených v přestupném roce) či k výrobě užité 
materiály (drahé kovy) intenzivně přispívaly k tomu, že peníze byly 
v lidovém prostředí chápány jakožto artefakt tajuplný, kouzelný. 

Na závěr příspěvku si dovolíme, snad poněkud svévolně a nepříliš 
systémově, přeskočit v čase směrem do současnosti. Vynášet 
jakékoli závěry o soudobém způsobu odívání dětí ke křtu je 
bez provedení náležitého výzkumu takřka nemožné, nicméně 

23  CHARVAT, J. V. Z českého jihu: sbírka jihočeského podání lidového, s. 49.
24  VYHlíDAl, J. Ze života slezských dětí, s. 39.
25  KRUPKOVá, J. K otázce vývoje obyčejů, zvyků a zvyklostí při narození dítěte  

v české lidové tradici /se zvláštním zřetelem ke křestním darům kmotrovským, 
Praha 1979, s. 7780. Rigorózní práce. Univerzita Karlova., Filozofická 
fakulta, Katedra etnografie a folkloristiky.



 70Umění Kýče - II. Kolokvium přispěvky

Křestní soupravy a kmotrovské dary v tradiční lidové kultuře

můžeme alespoň upozornit na jisté tendence. K výrazným změ
nám v křestních soupravách docházelo již v počátcích 20. století 
spolu se stále se rozšiřující konfekcí, současně kojenecký oděv,  
zejména pak jeho barevné ladění, začalo být určováno pohlavím 
dítěte (do té doby záležitost zcela nereflektovaná). Pohléd
nemeli na současnou nesmírně rozmanitou produkci křestních 
oděvů, je ihned patrné, že již neexistuje žádný závazný „dress 
code”. Stále se však můžeme setkat i s košilkami poměrně 
jednoduchých střihů, podobně forma křestních zavinovaček se 
příliš od počátku 20. století nezměnila. Závěr 19. století patřil 
háčkovaným či pleteným, zpravidla bílým soupravám a právě 
preference bílé je patrná i na dnes užívaném konfekčním oděvu. 
Nemusíme však pátrat příliš dlouho, abychom i v produkci 
křestních oděvů narazili na skutečné bizarnosti. Především se 
jedná o rozličné zminiaturizované fráčky s kravatkami a motýlky 
působící kýčovitým dojmem, a to i když jsme si plně vědomi 
užívání zmenšeného oděvu dospělých ve šlechtickém i lidovém 
prostředí v dobách minulých. Podobné pocity mohou vyvolávat 
také různé bundičky s umělými kožíšky, předimenzované šatičky 
z umělých materiálů apod.
Absence speciálního výzkumu spojeného s problematikou kmot
rovských darů v současnosti nám opět zabraňuje v prezentování 
definitivního zhodnocení, můžeme tak pouze uvést některé 
drobné postřehy. Zmínili jsme, že ve sledovaném 19. století se 
hodnota darů logicky odvíjela od možností konkrétních kmotrů, 
což pochopitelně platí i v následujících obdobích. Celkem 
univerzální se jeví touha darovat něco skutečně cenného,  
a proto se i dnes hojně uplatňují náušnice či přívěsky na řetízek 
z drahých kovů. Vedle typických křížků a madonek se však 
můžeme setkat také např. s tzv. křtícími hodinkami. Zde je 
zpravidla vyryt čas narození dítěte či samotného křtu. V lidovém 
prostření býval čas příchodu na svět vnímán velmi symbolicky 
a je zřejmé, že dnes se tento údaj snad poněkud vyprázdněně 
dostává do středu zájmu. Současně si lze zakoupit rozmanité 
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infantilizované podoby andělíčků či medvídků apod. (dárce tak 
zohledňuje věk samotného křtěnce). Darování mince se rovněž 
udrželo až do dnešních dní, pozoruhodná je však proměna 
motiviky. V minulosti byla obrazová složka klasického, ať už 
platného či již „neberného” penízu, pochopitelně dána26, na 
medailích, vyskytujících se v prostředí elit, se pak téměř výhradně 
objevoval motiv biblického či chrámového křtu nebo Madona  
s dítětem. Při pohledu na současné mince určené jako dar ke křtu 
pak nalezneme především nahá miminka či motiv kočárku. Zde 
se tak dostáváme, a to i přes nepochybně nesmírně náročnou 
technologii výroby mince, na samou hranu kýče.

26  Velmi zajímavý je případ vyhlazení a vytvoření nového obrazu na 
tereziánském tolaru: NěMEČEK, Vladimír. Vínkové peníze. In: Vlastivědný 
sborník Vysočiny, oddělení věd společenských. 1958, 2, s. 182184.
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kýč ve výtvarném díle  
marie fischerové-kvěchové  

(1892–1984)

Hana Fišerová

anotace
Cílem předkládané studie je objasnit, nakolik je relevantní užití 
pojmu „kýč“ při hodnocení výtvarného díla malířky a ilustrátorky 
Marie FischerovéKvěchové (1892–1984). Hodnocena bude 
ta část malířčina díla, se kterou se můžeme seznámit na 
pohlednicích a přáních, vydávaných během jejího života  
v nesčetných variacích. Autorka textu vychází ze studie Tomáše 
Kulky Umění a kýč (Torst, 2012), v níž jsou stanovena kritéria pro 
identifikaci kýče a podmínky pro aplikaci tohoto pojmu. Dále 
se zde pojednává o lživém charakteru kýče a o principech jeho 
estetické defektnosti a zároveň masové přitažlivosti. Kulkou 
definované podmínky se autorka pokusí sama problematizovat 
a tím otestovat, nakolik jsou tyto postupy pro potřeby její práce 
použitelné. Studie se pokusí zodpovědět otázku, do jaké míry či 
snad jestli vůbec lze tvorbu Marie FischerovéKvěchové označit 
za kýčovitou.

AnnotAtion
The subject of the study is to try to clarify how relevant is the 
term „kitsch“ in the evaluation of the works of the painter and 
illustrator Marie Fischerová-Kvěchová (1892-1984). I will try 
to evaluate greeting cards and post cards of this artist. During 
her life these works have been published in many variations. My 
study is based on the Tomáš Kulka book Umění a kýč (Torst, 2012). 
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In this work we can find the formal description of kitsch and the 
conditions for the application of this term. Further we can learn 
from Kulka about the false character of kitsch and about its 
principles of aesthetic defect but also its mass popularity. In this 
study I will test all these precepts and try to verify their usability. 
The main goal of this study however is to clarify if the work  
of Marie Fischerová-Kvěchová can be marked as kitsch.

I. ÚVoD
Ve své disertační práci se věnuji životu a dílu české malířky  
a ilustrátorky Marie FischerovéKvěchové (24. 3. 1892 – 2. 6. 1984). 
Dílo této umělkyně je v současnosti poměrně málo známé, nízkou 
povědomost o něm má především moje generace, odrostlá 
na ilustracích Heleny Zmatlíkové či Adolfa Borna. Z dětství si její 
ilustrace pamatuje spíše generace mých rodičů a prarodičů. Tito 
lidé mají k autorčiným obrázkům převážně sentimentální vztah, 
neboť jim evokují šťastné dětství a rodin nou pohodu. Napříč těmito 
spektry se však najdou tací, kteří v souvislosti s hodnocením díla 
Marie FischerovéKvěchové použijí slovo „kýč“. Záměrem mé práce 
bude pokusit se objasnit, nakolik je toto hodnocení relevantní. 
Za první republiky byla malířka ceněnou ilustrátorkou knih pro 
děti. Její poetické scény z dětského světa byly kladně přijímány 
jak dětským publikem, tak odbornou kritikou. Jelikož vycházela 
z inspirace vlastní rodinou (jako malířkamatka měla možnost 
dokonale nastudovat dětské typy), byly její postavičky věrohodné  
a uvěřitelné. Když těmto baculatým dětským typům přidala křidélka, 
vytvořila své typické nezaměnitelné andělíčky, kteří se objevovali 
jak na výjevech s náboženskou tématikou, tak na jinak tematicky 
zaměřených scénách (zajímavou ukázkou je série tzv. Fanoušků, 
o kterých bude pojednáno v další části této práce). Jako autorka 
inspirovaná lidovou kulturou vytvořila mnoho ilustrací lidových 
písní a říkadel, vystřihovací betlém, krojové studie; věnovala se  
i volné tvorbě portrétní a krajinářské.
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Ve své práci budu hodnotit tu část díla Marie Fischerové
Kvěchové, se kterou se můžeme seznámit na pohlednicích  
a přáních, které vycházely během celého jejího života v nesčetných 
variacích. Ve specifickém žánru pohlednic se kýč zpravidla 
koncentruje. Domnívám se, že je tomu tak především proto, 
že za náměty pohlednic jsou záměrně vybírána díla se silným 
emocionálním nábojem nebo sentimentálním obsahem (např. 
u vánočních pohlednic).1 V této studii nebudu hodnotit volnou 
tvorbu autorky, neboť tvoří menší část jejího díla, a také proto, 
že vychází z klasického školení na pražské Akademii a je klasická  
i po stránce námětové (portréty, studie květin, studie architektury). 
Ponechám stranou i autorčinu ilustrátorskou tvorbu, neboť, jak 
uvádí Kulka, ilustrace si nečiní nároky na umělecký status a plní 
funkci didaktickou, ne estetickou. Nebudu rovněž rozebírat díla 
inspirovaná lidovým uměním, ačkoliv lidová tvorba byla a je snadno 
náchylná k vytváření levných vulgárních kýčovitých napodobenin.2 
Dílo Marie FischerovéKvěchové do této kategorie nespadá, neboť 
autorka nevytvářela parafráze lidové tvorby, ale volným a tvůrčím 
způsobem zpracovávala inspirace motivikou lidového umění.
Abych zhodnotila, nakolik jsou pohlednice Marie Fischerové
Kvěchové kýčovité, musím nejprve vysvětlit a definovat samotný 
pojem „kýč“. Budu vycházet ze studie Tomáše Kulky Umění a kýč 
(Torst, 2000), v níž jsou stanovena kritéria pro identifikaci 
kýče a podmínky pro aplikaci pojmu kýč. Kulka ve své studii 
vychází z předpokladu, že kýč není jen kategorie sociologicko
historická, ale především kategorie estetická a že má své 
imanentní vlastnosti, které lze definovat. Kulka také pojednává 

1  Roger sCruton soudí, že emoce nabízené vánočními pohlednicemi 
jsou falešné. Jejich sentiment je reklamou na něco, co nelze propagovat, 
aniž by to samo nezaniklo. In: SCRUTON, R. Kýč a soudobé dilema.  
In: Labyrint Revue 78/2000, s. 119. 

2  Srov. HOROVá, A (ed.). Nová encyklopedie českého výtvarného umění,  
s. 450. 
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o všeobecné problematice hodnocení uměleckého díla a zabývá 
se otázkou, v čem spočívá estetická defektnost kýče. Zkoumá 
projevy kýče v různých uměleckých žánrech, největší důraz však 
klade na malířství, což vyhovuje i potřebám mé práce. Závěry, 
ke kterým autor ve své studii dochází, se pokusím aplikovat na 
výše popsanou část výtvarného díla Marie FischerovéKvěchové. 
Tím se nejprve pokusím ukázat, zda jsou Kulkovy postupy na 
tuto část tvorby aplikovatelné a následně pak potvrdit či vyvrátit 
relevantnost použití pojmu „kýč“ v hodnocení autorčina díla.

II. KuLKoVa DeFInIce KÝČe
Zvláštnost kýče spočívá v tom, že je přitažlivý a podbízivý a má 
nespornou masovou přitažlivost, ačkoliv je umělecky vzdělanou 
elitou společnosti považován za defektní. Kulka proto v první části 
své studie hledá vysvětlení toho, proč se kýč líbí i proč je esteticky 
špatný. Aby mohl zodpovědět tuto otázku, nejprve definuje kýč 
pomocí tří nutných a podle něj postačujících podmínek. 
1. Tematika kýče: Kýč zobrazuje témata, která jsou všeobecně 
považována za krásná a mají silný emocionální náboj. Kulka 
dochází k závěru, že téma kýče by mělo být natolik realisticky 
zobrazené, aby v konzumentovi vyvolalo spontánní citovou reakci 
(abstraktní téma je obtížné identifikovat, a proto jednoznačnou  
a okamžitou emocionální reakci obvykle nevyvolá). Může se 
jednat o téma považované za krásné (kůň), roztomilé (koťátko) 
nebo citově zabarvené (matka s dítětem). V všech případech jde 
o to, aby konzument kýče nebyl k tématu citově lhostejný. 
Tuto první podmínku splňují autorčiny pohlednice a přání beze 
zbytku. Jak již bylo naznačeno výše, hlavními náměty jejího díla byly 
děti. Toto výrazně emočně zabarvené téma vyvolává jistě citovou 
reakci u širšího okruhu diváků: dá se předpokládat, že především  
u žen, zvláště jsouli samy matkami nebo po dětech touží. Nicméně 
je dobré si uvědomit, že Kulkovo pojetí vychází právě z tohoto 
mužského stereotypu: ženy jsou k dojetí zobrazením dítěte 
náchylnější než muži. I u mužů však toto téma může vyvolat reakci, 
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když si do něj například promítnou svou vlastní manželku s dítětem. 
Nepřiznání si této emoční reakce může vést u Kulky (jako u muže
teoretika) k onomu ostrému vyhranění se proti sentimentálnímu 
kýči. Máme doklady, že velkými obdivovatelkami díla Fischerové
Kvěchové byly ženy.3 Nakolik dílo oslovilo mužské publikum, 
můžeme jen spekulovat – doklady jistě chybí i z toho důvodu, že 
z dojetí nad nahým „prdeláčkem“ se, jak naznačují výše uvedené 
genderové stereotypy, vyznaly spíše ženy než muži. 
Pro názornější příklad popišme námět jedné pohlednice 
(obr. 1): mladá matka se sklání ke své malé dceři, která se ji 
chystá políbit. Tuto emočně zabarvenou scénu podtrhuje růžově 
kvetoucí strom v pozadí, na kterém sedí bílá holubička. Jedná 
se o téma se silným emocionálním nábojem (mateřská láska). 
Na jiné, vánoční pohlednici vidíme dívku válející těsto na cukroví 
a chlapce, zřejmě jejího malého bratříčka, který ji s koťátkem 
v náručí pozoruje (obr. 2). I toto téma lze označit Kulkovým 
pojmem „univerzální kýč“. Nicméně toto antropologické, 
transkulturální, všelidské téma, které je srozumitelné ve všech 
dobách a sociálních vrstvách, bylo zachyceno v umění v nes
četných variacích – a to i v dnes klasických obrazech velkých 
mistrů. Zajímavé je, že náměty vycházející z domácího prostředí 
jsou vnímány jako náchylnější ke kýčovitosti i jinými teoretiky 
– například Matei Calinescu zavádí představu intimního či 
domestického prostoru jako něco „nízkého“. Tato „domáckost“ 
tradičně spojovaná s femininním pak nepřímo navozuje iden
tifikaci kýče s ženským vkusem.4 Máme se snad domnívat, že 
umělkyněmatka inspirující se ve své tvorbě světem mateřství, 
nemůže vytvořit skutečné umění a spíše bude vždy směřovat ke 
kýči? Pokud tento příklad otočíme a podíváme se na díla umělců
otců, zobrazující své děti nebo matky s dítětem, všimneme si, že 

3  Rozhovory v ženských časopisech 30. let, články v dobovém tisku.
4  Kritika Martiny PaCHManoVé v reakci na stať CaLinesCu, M. Kýč.  

In: Labyrint Revue 78/2000, s. 111.
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tato díla z kýčovitosti napadána nejsou (např. Rembrandt a jeho 
syn Titus, 1656, Schieleho Matka s dítětem, 1912). Znamená to, 
že zobrazit toto téma tak, aby nespadlo do kategorie kýče, 
může jen muž nepostižený sentimentalitou? Zdá se mi, že 
v tomto případě může označení námětu za kýč fungovat i jako 
jakýsi ochranný štít, který autora výroku chrání před nařknutím 
z přílišné sentimentality či emoční přepjatosti. 
Dalším příkladem jsou typičtí boubelatí andělíčci. Zajímavým  
a často se opakujícím momentem v autorčině tvorbě je baculatý 
andělíček, provedený jako okřídlená dětská postavička, nejčastěji 
nahá, někdy oděná v košilce či s pokrývkou hlavy. Tito andělíčci 
jsou zobrazeni nejčastěji zezadu, aby vynikla jejich nahá 
baculatá zadnička. Autorka motiv „andělíčkůprdeláčků“ často 
nadužívá, ráda je sdružuje do početnějších skupinek a konvojů 
doprovázející scény náboženské. Andílkové v batolecím věku 
se v umění vyskytovali už v antice jako kupidové, v baroku 
jako putti. Pokud jsou tito puttiové součástí barokního oltáře či 
nástropní fresky, za kýč je neoznačíme. V případě jejich použití 
na vánočních pohlednicích, navíc jsouli ještě přioděni do 
dětského oblečení, mohou působit poněkud nemístně. Podle 
mého názoru však mohou nést prvek humoru a odlehčení.  
To, jestli na nás ve výsledku působí jako kýč, pak může souviset 
s různými asociacemi, které vyvolají (viz bod 3).
2. Identifikovatelnost: téma zobrazené kýčem musí být 
okamžitě identifikovatelné. Kulka dochází k závěru, že kýč 
používá těch nejkonvenčnějších zobrazovacích formulí, aby byl 
snadno identifikovatelný. Je zde žádoucí realismus v provedení, 
ne nutně ve smyslu přesného kopírování přírody, ale především 
v konformitě s nejzažitějšími zobrazovacími konvencemi doby.
I tuto podmínku autorčiny obrázky scén z dětského světa splňují. 
Dětské postavičky jsou zobrazeny realisticky, s přesnými detaily. 
Autorka je sama matkou tří dětí, své modely tedy dokonale zná  
a dokáže je věrně převést do malované podoby. Co se týče 
dobových uměleckých konvencí, vychází z kresby Josefa Mánesa, 
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tedy pokračuje v linii, která je oblíbená, zažitá a srozumitelná. 
Sice svým způsobem vytváří svébytný malířský styl, nicméně 
nepřináší inovace pro „svět umění“, neotevírá cesty k dalšímu 
estetickému a uměleckému vyžití – tedy nemá hodnotu 
uměleckou, tak jak ji chápe Kulka.
3. Transformace asociací: kýč substantivně neobohacuje 
asociace spojené se zobrazeným tématem. Kvalitní umění 
transformuje skutečnost, vyvolává novou emocionální odezvu 
nebo běžné asociace nově transformuje. Na rozdíl od toho 
asociace vztahující se k zobrazenému předmětu nejsou kýčem 
transformovány, tzn. pokud bychom přidali k dílu slovní popisky, 
budou asociace vyvolané popiskami stejné jako ty vyvolané 
samotným obrazem. To, co na kýčovém obraze vidíme na 
první pohled je vše, co v něm vidět lze. Nenutí nás se zastavit  
a zamyslet se, jen souhlasit s tím, co vidíme. 
Pohlednice Marie FischerovéKvěchové takovýmto způsobem 
explicitní jsou. Když autorka na vánoční pohlednici znázorňuje 
scénu s dvěma dětmi připravujícími vánoční cukroví, je co nejvíc 
popisná. Výsledkem je výjev, který se dá interpretovat jednoznačně 
jako tato konkrétní situace. K tomuto vyznění napomáhá i kalendář 
s datem 15. prosince umístěný na stěně. Nicméně i přes tuto 
popisnost v nás může výjev evokovat další pocity, jako „teplo 
domova“, pomoc matce, sourozeneckou lásku či přípravu dívenky 
na budoucí ženský úděl. Tyto asociace záleží nejen na věku, pohlaví 
a osobních rysech recipienta, ale také se mohou měnit v průběhu 
života. Zvlášť v případě obrázků Marie FischerovéKvěchové platí, 
že často vyvolávají jiné asociace v dětství, dospívání a dospělosti 
či stáří. Asociace vyvolané výše zmíněnou pohlednicí je také nutno 
dát do kontextu s dobou vzniku obrázku, tedy rokem 1970. V té 
době byla malířka téměř osmdesátiletá, a přesto obrázek působí, 
jako kdyby byl malován ve třicátých letech. I toto (možná úmyslné) 
stylové „zamrznutí“ může uspávat naši smyslovou zkušenost světa 
tak, jak o ní hovoří Kulka. 
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III. eSTeTIcKÁ DeFeKTnoST KÝČe
V další části své studie Kulka zkoumá, proč je kýč kýčem. K tomu, 
aby definoval estetickou defektnost kýče, nejprve definuje pozitivní 
estetické hodnoty uměleckých děl. Dospívá totiž k názoru, že kýč 
nemusí být jen nutně špatně namalované, technicky nezvládnuté 
dílo, naopak může být po této stránce výrazně kvalitní. Kulka 
vychází z tradiční analýzy estetické hodnoty uměleckých děl 
pomocí pojmů jednoty, komplexnosti a intenzity (tato všeobecná 
teorie estetického hodnocení umění byla vypracována a dále 
rozvedena americkými estetiky Monroe C. Beardsleyem a Georgem 
Dickiem).5 Kulka se domnívá, že jsou tyto tři pojmy těmito historiky 
definovány příliš vágně na to, abychom pochopili, jak reflektují naše 
estetické preference a hodnocení estetických kvalit a nedostatků. 
Proto tyto pojmy dále analyzuje a reviduje. Vytváří komparativní 
model estetického hodnocení, v němž estetickou hodnotu pojímá 
jako funkci vztahu mezi různými druhy alterací, kterými by mohlo 
být hodnocené dílo upraveno.
Pojďme se nyní na dílo Marie FischerovéKvěchové podívat 
z úhlu těchto tří pojmů. Za příklad, na který budu uvedené 
hodnocení aplikovat, jsem zvolila pohlednici zobrazující na louce 
spící děvčátko s jehnětem (obr. 3).
1. Jednota: Tento pojem Kulka vysvětluje pomocí možných alterací, 
tedy úprav v díle, které nenaruší jeho základní percepční Gestalt. 
Míra jednoty je tím větší, čím větší bude počet poškozujících 
alterací a čím menší bude počet zkvalitňujících alterací. 
2. Komplexnost: Čím bude dílo komplexnější, tím větší bude 
počet možností jeho úpravy. Míra komplexnosti je tedy podle 
Kulky vyjádřena jako celkový počet alterací bez ohledu na jejich 
estetický dopad.
3. Intenzita: Míru intenzity definuje Kulka jako míru specifičnosti, 
nezaměnitelnosti konstitutivních prvků díla. Míra estetické 

5  beardsLey, M. C. Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, New 
York 1958. diCkie, G. Evaluating Art, Philadelphia 1988.
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intenzity je podle něj poměr mezi alteracemi, které mají estetický 
dopad a které nemají. Vysoká intenzita nezaručuje sama o sobě 
vysokou estetickou hodnotu.
Explikací a revizí těchto pojmů Kulka ukazuje, jak jeho model 
umožňuje odhalit rozdíly nejen mezi dobrým uměním a kýčem, 
ale též mezi kýčem a uměním průměrným nebo podprůměrným. 
Ozřejmuje, proč přitažlivost kýče nelze považovat (pro člověka 
špatného vkusu) za přitažlivost estetickou. Dochází k závěru, 
že zásadní je absence estetické intenzity. Pokud kýč zachovává 
základní percepční Gestalt, alterace a transformace jeho dalších 
konstitutivních prvků nemají vliv na jeho estetický dopad. 
Ukažme si to na příkladu pohlednice se spícím děvčátkem.
Aby byl zachován percepční Gestalt, ústředním tématem obrazu 
musí být dítě – pokud možno miloučké, zobrazeno v momentě, 
který dojímá (spící, objímající se, plačící,…). Styl prezentace je 
v souladu se standardními zobrazovacími konvencemi, základní 
percepční Gestalt tedy odpovídá třem vymezujícím podmínkám 
kýče. Pokud změníme některý z dalších konstitutivních 
prvků (například barevnost), toto dílo ani nevylepšíme ani 
nepoškodíme. To samé bude platit pro kompozici: nezáleží na 
tom, zda roztomilé jehňátko u dítěte stojí či klečí a místo jehněte 
může být použito jakékoliv jiné roztomilé mládě. Vidíme tedy, 
jak rozmanitou škálou alterací zůstane toto dílo nezasaženo. 
Jeho estetická intenzita je extrémně nízká. Kulka dále soudí, že 
typický kýč lze úpravami těžko vylepšit. Čím odolnější je dílo 
vůči estetickému vylepšení či poškození, tím ryzejší je to kýč. 

IV. MaSoVÁ PŘITaŽLIVoST a LŽIVoST KÝČe
Čím je způsobena estetická odolnost kýče vůči alteracím? 
Tím, jak Gestalt silně dominuje nad ostatními konstitutivními 
elementy kýče. Nízká intenzita kýče totiž implikuje, že Gestalt 
je mnohem důležitější než jeho specifické provedení. Efekt kýče 
nezávisí na jeho specifických estetických vlastnostech, ale na 
tom, k čemu odkazuje (tedy například na ideji spícího dítěte). 
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Kýč má silný dopad – tato intenzita však nemá nic společného 
s estetikou. Je jen určitým druhem intenzity emocionální hraničící 
se sentimentalitou. Masová přitažlivost a líbivost kýče tudíž spočívá 
v sentimentální síle jeho základního percepčního Gestaltu, nikoliv 
v jeho estetických kvalitách. Podle Kulky by měl být kýč pojímán jako 
transparentní znak, protože nikoli kvality toho znaku samy o sobě, 
ale to, co označuje, zde hraje rozhodující roli. Tento aspekt vede 
k otázce lživého charakteru kýče. Kýč je specificky estetická forma 
lži – klame konzumenty, kteří si myslí, že se jim kýč líbí pro jeho 
estetické vlastnosti, ale ve skutečnosti na ně působí sentimentální 
obsah tématu, který nemá se specifikem provedení nic společného. 
líbivost kýče parazituje na asociacích a sentimentech vyvolaných 
jeho referentem, kýč sám o sobě krásu nevytváří, má funkci jakési 
vábničky. Na rozdíl od skutečného umění je pro kýč vždy důležitější, 
co je v něm zobrazeno, než jak je to zobrazeno.
Tuto podmínku mohou výše uvedené pohlednice splňovat, neboť 
mohou sběratele přitahovat právě silným emocionálním nábojem 
a sentimentem. Můžeme tedy spolu s Kulkou říct, že obdivovatelé 
těchto kýčovitých pohlednic je vnímají transparentním způsobem: 
tedy tak, že do značné míry ignorují specifické rysy jejich provedení 
a jeho estetické vlastnosti. Nejde o to, jak je scéna objímající se 
matky s dítětem provedena, jde o to, že tento výjev evokuje pocit 
bezpečí a rodinné pohody, mateřskou lásku, něhu; tedy pocity, 
které mohou recipientům malířčina díla v reálném světě chybět  
a prohlížením těchto pohlednic si je evokují.6 
Nespornou charakteristikou kýče je ten fakt, že je přitažlivý  
a podbízivý a lidem se líbí – statisticky má nesporný úspěch. 
Kulka zmiňuje, že je jeho masová přitažlivost komerčně využí
vána reklamními společnostmi k propagaci konzumního zboží 
právě tak, jako je využívána politickými stranami k propagaci jejich 

6  Podle Jana Mukařovského může mít artefakt více znaků – symbolů, 
které do něj uživatelé vkládají, a to současně i postupně. Srov. 
MukařovskÝ, J. Studie z estetiky, s. 50.
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ideologií. I dílo Marie FischerovéKvěchové tuto podmínku splňuje 
– líbivost jejích dětských postaviček byla využita na reklamních 
plakátech, propagujících potraviny (med), čisticí prostředky 
(mýdlo KrčekSmrček: děvčátko přejíždějící mýdlem po valše 
se sloganem „Hečte, já peru za maminku“, obr. 4) či nejrůznější 
společenské akce spojené s touto tématikou (Den matek, 
Den dětí). Výrazným, dobře zapamatovatelným a oblíbeným 
motivem jsou její baculatí andělíčci. Tyto postavičky byly využity 
například na pozvánce na Všesokolský slet či na pozvánce do 
lázní Poděbrady. 

V. KÝČ a VKuS JeHo KonZuMenTŮ
V úvodu své studie Kulka reaguje na námitku, se kterou se často 
setkává: ve jménu jaké autority si dovoluje tvrdit, že díla, která 
se líbí tolika lidem, jsou esteticky defektní a umělecky bezcenná? 
Zda to není projev elitismu a arogance? Kulka se domnívá, že 
sám pojem kýč v sobě nese pejorativní konotace. Tento pojem 
ustáleně označuje věci, které se mnohým líbí, zároveň jsou však 
kulturní elitou společnosti (tedy podle Kulky umělecky vzdělanou 
skupinou lidí s dobrým vkusem) zavrhovány. V tomto smyslu je 
kýč elitistickým pojmem. Je zajímavé, že právě tento „elitistický“ 
postoj zaujímá vůči dílu Marie FischerovéKvěchové kunsthistorie.
Domnívám se, že samotný obor dějin umění je svým způsobem 
elitistický – vždyť z podstaty svého názvu zkoumá jen taková 
díla, která prohlásí za opravdové, kvalitní umění. Můžeme tedy 
jednoduše říci, že pokud je dílo Marie FischerovéKvěchové 
prohlášeno kunsthistorikem za kýč, musíme se k němu takto 
vztahovat? Domnívám se, že i po konstatování „kýčovitosti“ 
z hlediska umělecké a estetické hodnoty nemusíme dílo 
diskvalifikovat z hlediska dalších hodnot a oborů zkoumání. 
Například pojmemeli autorčino dílo jako předmět zkoumání 
etnologie, uvidíme, že je zde toto téma hodnoceno jako jedna 
z možných tvůrčích inspirací, vyvolaných lidovou výtvarnou 
tvorbou. Malířka je představitelkou nejméně třetí generace 
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profesionálních umělců, kteří se lidovým uměním ve svých 
pracích inspirovali. Prvotní pro etnology není umělecká a esteti
cká hodnota jejího díla, ale jeho společenská funkce, která je 
jistou transformací tradiční lidové produkce.7
Na tomto příkladu lze mimo jiné ukázat, že nelze paušalizovat, 
ani když hovoříme o elitách: každá elita může mít v hodnocení 
pojmu kýč jinak nastavený žebříček. Kromě toho, že se dílo 
FischerovéKvěchové mnoha lidem líbí, je jedním z jeho výrazných 
znaků i fakt, že téměř zlidovělo. Ony výše zmíněné andělíčky  
a další dětské postavičky si ze svého dětství mnoho lidí pamatuje, 
třebaže si ho se jménem umělkyně nespojí. Toto „zlidovění“ je 
dalším aspektem, který zkoumá etnologie. lze tedy vidět, že i dílo, 
které můžeme na základě analýzy jeho estetické hodnoty označit 
za kýč, nemusí být bezcenné pro zkoumání v jiném oboru. 
V závěrečných poznámkách Kulka zdůrazňuje možnost definovat 
kýč esteticky neutrálními pojmy. Identifikovat konkrétní objekty 
jako kýč je podle něj úkol kritika, či kunsthistorika, ne filosofa. 
Filosof umění se snaží stanovit obecné principy, zatímco kritik 
či kunsthistorik se zabývá klasifikací, interpretací a hodnocením 
konkrétních uměleckých děl. Kritik je přirozeně lépe vybaven, 
aby poukázal na kýčovité prvky a estetické a umělecké ne
dostatky v mezních případech, kdy umění hraničí s kýčem. To 
platí i v případě, kdy kritik či kunsthistorik vkusové kategorie 
nepoužívá. Rozhodnutí, zdali je konkrétní dílo kýč nebo umění, 
může záviset na jeho zařazení do uměleckohistorického 
kontextu. Kunsthistorik či kritik odpoví lépe než filosof umění 
na otázky, jaký byl dobový ideál krásy, co bylo v dané době 
standardní a jaká témata měla silnou emocionální odezvu. 
Tento soud můžeme dobře aplikovat právě na výtvarné dílo 
Marie FischerovéKvěchové. Na základě výše předvedené 
analýzy jsme ukázali, že pohlednicová tvorba sama o sobě 

7  Srov. ŠOUREK, K. Lidové umění v Čechách a na Moravě, Praha 1942.
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splňuje Kulkova kritéria, může být tedy formálně označena za 
kýč (některé aspekty jejího díla jsme identifikovali jako kýč za 
použití esteticky neutrálních pojmů). Je ale nutné zasadit dílo 
umělkyně do širšího uměleckohistorického kontextu, zkoumat 
jeho recepci v různých časových obdobích s přihlédnutím na 
dobové trendy v dětské ilustraci, vynášet estetické soudy a podle 
toho dílo autorky hodnotit a interpretovat. Tím můžeme ukázat, 
že konstatování „kýčovitosti“ u vybrané části díla ještě nemusí 
znamenat diskvalifikaci celé autorčiny tvorby.

VI. ZÁVĚRY
Ukázali jsme, že některé pohlednice a přání Marie Fischerové
Kvěchové lze podle Kulkových kritérií (tematika, identifikovatelnost, 
transformace asociací) označit za kýč a podle jeho tří hodnotících 
kritérií uměleckého díla (jednota, komplexnost, intenzita) za 
esteticky defektní. Jsou přitažlivé, líbivé a zároveň lživé. Kulka však 
dále uvádí, že ačkoliv obecné podmínky pro aplikaci estetických 
pojmů (jejich smysl či význam) stanovuje estetik či filosof, je 
úkolem kritiky stanovit, zda či do jaké míry určité konkrétní dílo 
tyto podmínky splňuje. Pokud dílo Marie FischerovéKvěchové 
vyjmeme z kontextu doby, zůstane nám jen námět, který 
můžeme jednoduše analyzovat a definovat jako kýč. Pokud si 
však dáme práci s poznáním hlubšího kontextu a zasadíme její 
dílo do časových, politických a historických souvislostí, označení 
za kýč již tak definitivní nebude. 
Snadno bychom mohli říct, že ilustrátorské dílo Marie Fischerové
Kvěchové nemá valnou uměleckou hodnotu, neboť nepřineslo 
žádné inovace, které by mohly být rozvíjeny dalšími ilustrátory.  
V této souvislosti však nesmíme ponechat stranou politické 
poměry, které zásadním způsobem přispěly k vymizení autorčina 
díla z veřejného povědomí. FischerovéKvěchové bylo po roce 
1948 zakázáno veřejně publikovat: jako autorka spjatá s první 
republikou byla označena za buržoazní malířku, její dílo nesmělo 
dále vycházet a některé její dětské knihy se dočkaly vydání až po 
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revoluci.8 Vnější prezentace jejího díla byla ovlivněna politickými 
poměry: položila základ vnímání jejího díla jako kýčového, neboť 
bylo za takové označeno.9 Můžeme jen spekulovat, jak by se její 
tvorba vyvíjela, kdyby mohla autorka svobodně tvořit. Tato nucená 
pauza způsobila nejen přerušení styků s uměleckým světem, ale 
možná i jisté „zakonzervování“ autorčina výtvarného projevu. 
Zároveň se domnívám, že sama malířka o žádné progresivní 
tendence neusilovala. Ne, že by vědomě malovala „kýč“. Malovala 
témata, která jí samotné přinášela radost a o kterých věděla, že 
udělají radost recipientům jejího díla: tedy ženám a dětem. Možná 
i tento moment, jakási rezignace vůči oficiálnímu světu umění  
a únik do svého vlastního, ideálního světa v kruhu rodiny, nám 
dnes může připadat umělý a tudíž vzbuzovat dojem kýče.

VII. KLaDné aSPeKTY KÝČe  
V DíLe MaRIe FIScHeRoVé-KVĚcHoVé

V jedné z posledních kapitol Kulka upozorňuje na pozitivní vlastnosti 
určitého druhu kýče. Ptá se, zda může být kýč k něčemu dobrý. 
Shledává, že některé typy kýče (které však již dále necharakterizuje) 
mají pozitivní rysy, jakousi půvabnou naivitu, kterou špatné 
umění postrádá. Myslím, že některé scény na pohlednicích Marie 
FischerovéKvěchové jsou právě tím druhem kýče, o kterém 
Kundera říká, že se mu žádný z nás zcela neubrání.10 

8     Marie FischeRová-kvěchová, „vládní malířka z první republiky“, 
byla dle autora článku zodpovědná „za kažení vkusu a zamořování 
domácností slaďoučkými kýči.“ Výlet do džungle, která si říká umění, 
Dikobraz 3/1953, s. 3.

9    Jako příznak masové sentimentality, typická představitelka sladké 
měšťácké ilustrace buržoazní republiky a kýče je hodnocena například  
v publikacích o vývoji dětské ilustrace F. Holešovského. HOlEŠOVSKÝ, 
F. Ilustrace pro děti, s. 95. HOlEŠOVSKÝ, F. Glosy k vývoji české ilustrace 
pro děti, s. 38.

10  Kulka uvádí, že Kundera byl nejcitovanějším autorem na konferenci O kýči, 
organizované redakcí Salmagundi: A Quarterly of Humanities and Social 
Sciences, 1990. O kýči hovoří i ve své knize Nesnesitelná lehkost bytí, 1984.
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V úvodu jsem zmiňovala tematický cyklus Fanoušci, který 
je tvořen typickými postavičkami baculatých andělíčků 
vykonávajících určitá povolání či záliby. Každý „Fanoušek“ je 
vyobrazen s atributy svého povolání. Tak například Fanoušek – 
sochař (obr. 5) je vyobrazen jako andělíček v košilce zapnuté 
za krkem s odhalenou baculatou zadnicí hnětoucí malou sošku 
andělíčka. Fanoušek – myslivec (obr. 6) je nahá okřídlená 
postavička svírající mezi nohama loveckou pušku, ze které bylo 
omylem právě vystřeleno. Fanoušek se podivně kácí naznak, což 
může být zapříčiněno předchozí konzumací obsahu placatky 
vykukující z malé brašny, která mu visí přes rameno. Každý 
z těchto výjevů má svoji vtipnou pointu. Zdá se, že autorka 
úmyslně karikuje pro ni tolik typické postavičky andílků. Tento 
fakt oponuje Kulkovo tvrzení, že kýč je vždy naprosto vážný 
(proto je směšný a patetický) a že ironie je největším nepřítelem 
kýče. Na cyklu Fanoušků je podle mého názoru vidět autorčin 
smysl pro humor i její schopnost brát svoje dílo s nadhledem.
Dle Kulky lze oblibu kýče u dospělých považovat za něco jako 
estetickou infantilnost. To, že se dílo Marie FischerovéKvěchové 
dětem v době svého vzniku líbilo, je nesporný fakt. Bylo by 
zajímavé zjistit, zda by mělo takový úspěch i u dnešních dětí. 
Jisté však je, že existují lidé, kteří na leporelech Marie Fischerové
Kvěchové vyrostli a v dospělosti se k jejímu dílu opět navrátili, 
například v podobě sbírání pohlednic. Ať už budeme souhlasit 
s Kulkovou teorií o estetické infantilnosti nebo ne, je jisté, že 
právě díky těmto sběratelům můžeme my, badatelé, získat co 
nejúplnější povědomí o rozsahu autorčina díla a dále s ním pak 
pracovat, analyzovat jej a hodnotit.
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reflexe výtvarného kýče  
ve výchově

tereza Říčanová

anotace
Kýč je v tvorbě pro děti velice rozšířen. Jeho obliba vyplývá mimo 
jiné z psychologických vývojových fází osobnosti. V určitém věku 
není dítě schopno rozpoznat kýč, vztahuje se k archetypálním 
základům, na kterých kýč parazituje. Reakcí na okouzlení kýčem 
je pochopení a rozpoznání jeho podstaty. 

AnnotAtion 
The kitsch is widely spread in production aimed at children. Its 
popularity can be explained by psychological phases of personal 
development. People in early childhood are not very likely to 
recognize the kitsch, because it sponges on archetypal foundations 
that are relevant to children. A proper answer to fascination by the 
kitsch lies in its revealing and understanding of its parasitic nature. 

o uTVÁŘení VIZuaLITY
Raná fascinace obrazem je zásadním prvkem ustavujícím 
budoucí estetické cítění lidské bytosti. Do paměti dítěte se 
otiskují rozličné vizuální jevy od knižních ilustrací po obaly 
potravin. Jejich přijímání a porozumění utváří vizuální vnímavost 
i citlivost pro vlastní tvorbu. Poučení dítěte o kýči obsahuje prvky 
kritického myšlení uplatňovaného na výtvarné dílo. Jedině když 
vnímavost vizuálních jevů spojíme s kritickým myšlením o jejich 
podstatě, můžeme se bezpečně pohybovat ve světě vizuality.
Rozpoznávání kýče je komplikovaný a dlouhodobý úkol, s nímž 
je potřeba pomoci mladším dětem. Můžeme věnovat pozornost 
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výtvarným otázkám, které děti řeší, podpořit je směrem ke 
svobodě projevu. Můžeme je provázet (knihami, výstavami) 
a společně konfrontovat kýče a umění. Dítě by mělo po dobu 
fascinace kýčem (například v „růžovém Barbie“ období u děvčat) 
znát náš nekompromisní názor, chápat fascinaci kýčem jako 
provizorní období, vývojovou fázi. Zároveň bychom jako 
vychovatelé nemuseli dětem bránit fascinaci naplno prožít, 
mohli bychom k tomuto jevu přistupovat se vší vážností. Vážnost 
(hloubka) je totiž také funkční obranou proti kýči.

o ReKLaMĚ a KÝČI
V dětské ilustraci se kýč projevuje nejčastěji přemrštěnou 
barevností. Velké množství barev a kombinování (především 
blýskavých) materiálů a písmových typů bývá užito bez vztahu 
k zobrazovaným osobám či prostředí. Barvy jsou položeny 
bez citu a grafického systému. Přemrštěná barevnost má za 
cíl upoutat pozornost. Tento princip je používán například na 
knižních obálkách či pouťových atrakcích, jde o prvoplánové 
upoutání pozornosti. láká nás sloganem: „Pestrobarevné je 
přece tak veselé, neváhej a pojď se také poveselit!“
Stejně jako slabost pro sladké a barvené pamlsky se objevuje 
v dětském věku zalíbení v „barevných a veselých obrázcích“ 
či podbízivých hračkách. Hračkářský průmysl podporuje a je  
z velké části přímo postaven na množení kýče, ke své propagaci 
využívá masivní reklamu. Uveďme starší příklad využití zpěvačky 
Hanny Montany, jejíž podoba zaplavila penály a sešity (povinné 
školní pomůcky) českých dětí.1 Reklama působí na děti tak, 
že v určitém období touží po tom, co mají všichni a považují 
to za „krásné“. Je možné, že se domnívají, že když získají onu 
předváděnou věc, budou v šťastné společnosti všech uživatelů 

1  Seriál se začal promítat v březnu 2006 na Disney Channel, produkty se 
začaly vyrábět v prosinci téhož roku. V roce 2007 byly nejoblíbenějšími 
vánočními dárky v USA.
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té věci. Inscenovaná masová reklama slibuje „ráj na zemi“, ve 
skutečnosti míří k jedinému – k co nejvyššímu zisku z prodeje. 
Děti vrůstající do tohoto světa budou muset dříve, či později 
prohlédnout manipulativní podstatu tohoto tržního principu. 
Tedy je lepší je co nejdříve připravovat na tuto skutečnost.

o KÝČI a LŽI
Kýč klouže po povrchu obsahů, zobrazuje osvědčeně líbivé prvky, 
popírá existenci konfliktů. Můžeme si klást například otázku: 
„Jak by vypadala kýčovitá obrazová knížka pro děti o výrobě 
buřtů?“ Byla by v ní veselá zvířátka s hlavami na popravčích 
špalcích, roztomilý řezník v barevném oblečení a nakonec 
usmívající se buřtík? Dá se drama popravy zvířete, porcování 
a zpracování masa vysvětlit smajlíkem na salámku,2 který je  
z tmavší salámové směsi (více krve, či barviva). Takto vypadající 
kniha by byla nejenom kýčem, ale především lží, kterou dítě 
ještě není schopné rozpoznat.
Kýč tedy neukazuje dítěti svět, jaký je, nebo může být. Svou 
líbivostí a podmanivostí zavádí dítě do pasti nevědomosti. 
Zabraňuje skrze barevnost a pozlátka vidět skutečné, což může 
být z dlouhodobého hlediska (utváření estetického cítění a filo
sofických hodnot) nebezpečné.
Kýč se vyhýbá kontroverzním a nepříjemným tématům, má 
za úkol kolébat diváka na vlnách povrchní spokojenosti. My 
dospělí většinou ze zkušenosti víme, že život nemůže být tak 
růžový, jak ho prezentuje kýč. Ze strachu z opravdového života 
se ale můžeme snažit tuto zkušenost všedních dnů umlčet. Děti 
by měly být vedeny k tomu, že jejich osobní akceptování kýče je  
v přechodném horizontu možné, ale že rizika tohoto činění 
nesou samy (stejně jako když si nečistí správně zuby).

2 Produkty tohoto typu nalezneme např. zde http://www.foodbeast.com/
news/9sketchydelimeatsthatalmostmakemewanttobevegan/.

http://www.foodbeast.com/news
http://www.foodbeast.com/news
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oBRÁcenÁ STRana KÝČe
Principy našeho světa, pradávné vrstvy nevědomí jsou skutečné 
a aktivní. Proto se i v kýčovitých povrchních obrazech občas 
objevují nezamýšlená místa přitahující pozornost. Roztomilé 
děvčátko se zlatými vlásky zpodobněné realistickou malbou 
se svůdně naklání k rozkošné žabičce, provedení je dokonalé, 
děvče je nasvíceno nadpřirozeným světlem, vše by mělo být 
nevinné a krásné. A ejhle, děvče má červené boty! Starý symbol 
sexuální zralosti. Takto interpretovaný obrázek odkrývá sám sebe 
i povahu tvůrce, ovšem naprosto mimo formát dětské knihy.
Podobné symboly dychtící po vyložení, jsou pro dětského čtenáře 
matoucí. Taková místa chtějí být vědomá (ne nevědomá),3 reflektují 
obrácenou stranu kýče, která zůstáváli nevědomá, je velmi 
strašidelná. Balancování kýče na tomto ostří je jeho zneklidňující 
podstatou. Prosakování hlubších obsahů do vizuální podoby může 
být bizarní, překvapivé, zneklidňující a velice zábavné.
Kýč se projevuje také ignorováním stavby těla a funkce předmětů – 
boty vypadají jako žvýkačky, tělo zvířete připomíná cukrovou vatu, 
traktor má volant na tyči končící ve skle předního okénka a strom 
připomíná zjevení UFO. Při soustředěném pozorování kýčovitých 
ilustrací často vidíme naprosto surrealistické či pitoreskní výjevy. 
Když tyto jevy pozorujeme, naše dojmy postupují od cynického 
ušklíbnutí až k úzkosti, která nás přepadne, když si uvědomíme, 
že tuto knihu dostanou do rukou děti. 

o ZoDPoVĚDnoSTI Za DoJeTí
Kýč v nás má vyvolat jednoznačné dojetí, které můžeme sdílet 
s kamarádkami. Na kýčovitých ilustracích jsou děti a mláďátka 
znázorněna tak, aby vypadala roztomile – srnkám se lesknou 
vlahé čumáčky, děvčátka mívají proporcionálně nadměrnou 
hlavičku se zlatými lokýnkami. Mnoho žen a dívek je schopno 

3  Srov. KAST, V. Dynamika symbolů: základy jungovské psychoterapie, Praha 2014.
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se dojmout sentimentalitou kýče, například při pohledu na 
opuštěná mláďátka, na blonďatou zpívající holčičku, koťátka či 
hříbátka. Dojemné city by bylo výhodné transformovat v pros
pěšnou akci, přijmout odpovědnost za své vzdouvající se pocity: 
adoptovat opuštěné dítě, odchovat a nechat vykastrovat pár 
odložených koček, prožít život s koněm, sekat zahradu na seno 
pro něj a ořezávat mu kopyta. Stejně tak, jak je to s „růžovým 
obdobím“ u dívek, tato sentimentalita značí pokleslost a neúpl
nost vnímání světa a měla by být přechodná. 

o cHÁPÁní KÝČoVITé STYLIZace
Věrným motivem sentimentálního kýče jsou stylizované 
oči, které jsou zvětšené a lesklé, mají zcela jiný tvar než ve 
skutečnosti. Od bližšího zkoumání tváře nás často odvádí jejich 
dokonalý a veselý vzhled, který je v důsledku nesmyslný – 
nos bez nosních dírek ve tvaru míčku, deformovaný tvar oka. 
Když se například takové stylizované oko děti snaží v kresebně 
napodobovat, ztrácejí schopnost výtvarně ztvárňovat vlastní 
žitou a myšlenkovou realitu. Učí se, jak se „mají věci malovat“, 
bývají oceňovány za „správnou stylizaci“. Kreslení a malování 
má sloužit k radosti a relaxaci kreslíře a primárně k výtvarnému 
vyjádření prožitků a myšlenek. Pod vlivem kýče děti získávají 
dojem, že svět nelze kreslit či malovat přímo (jak jej vidíme  
a cítíme). Mohou se domnívat, že existují pravidla a omezení, 
která určují, jak má správný obrázek vypadat, a podle kterých 
je odlišné vizuální vyjadřování chybné. Tato skutečnost je často 
přítomna při výuce výtvarné výchovy na školách. 

o VYPRaZDňoVÁní FoRMY
V některých případech se užívaná osvědčená kýčovitá forma 
vyprázdní natolik, že odhalí svou invalidní podstatu. Uveďme 
příklad plyšové hračky, která je původně zpodobněním zvířecího 
mláděte a důvodem jejího vzniku je pocit vzrušeného radostného 
opojení vznikajícího při hlazení zvířecího mláděte. Některé 
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předměty sice při zevrubném pohledu vypadají jako plyšáci,4 
ale jejich nesmyslná barevnost a tvarová neopodstatněnost je 
více než bizarní. Objekty působí surrealisticky (což by mohlo být 
sympatické, pokud by se tím dokázaly pobavit i děti), takový 
plyšák může mít lichý počet končetin, absentující hlavu a matoucí 
barevnost, která nepomáhá k jeho identifikaci. V nepřeberném 
množství látkových výrobků poznáváme jen to, že předmět má 
být plyšákem, tedy něčí hebkým pro potěchu hmatu a zraku. 

o KÝČI a PoHÁDce
Klasická pohádka obsahuje hlubší archetypální vrstvy, svou 
strukturou se zásadně liší od kýče, který reprezentuje povrchnost. 
Hodnota klasické pohádky spočívá mimo jiné v tom, že skrze 
ní přichází k dětem poučení o vlastní smrtelnosti a vědomém 
zlu. Toto poučení obsahuje například velice známá pohádka 
O červené Karkulce. Protože je tato pohádka velice oblíbená, 
některá z jejích verzí se vyskytuje téměř ve všech pohádkových 
knihách.5 K dětskému čtenáři se tak pravděpodobně dostane 
některá z knih s kýčovitými obrázky, kterých jsou plná (některá) 
dětská oddělení městských knihoven. Knížka bude mít velká 
písmena a zkrácené texty (možná ve špatném, gramaticky 
chybném překladu bez signatury překladatele), což dítě, pro 
které je četba ještě utrpením, uvítá. Krom toho v ní budou velice 

4  Dětská hračka, nebo dárkový předmět sešitý z barevných umělých 
imitací kožešin, vycpaný měkkými materiály. Plyšáci mají připomínat 
městskému dítěti mláďata zvířat, hlazení plyše (chlupaté látky) má 
zastupovat hlazení srsti mláďátek. Z pohledu kýče původní (ze 
zvířat odvození) plyšáci využívají zejména sentimentu k mláďátkům  
a euforizujícího pocitu z dotyku s živým, čerstvě narozeným tvorem.

5  Srov. PATIENCE, J. Červená Karkulka a jiné pohádky, říčany u Prahy 
c1997. Pestalozzi  Verlag. Království pohádek, Junior s.r.o. 1998. Studio 
Busquets. 12 nekrásnějších pohádek, Ostrava 2000. RODRíGUEZ, T.,  
BUSQUETS, C. Kouzelné pohádky, Bratislava 2009. Hemma. O červené 
Karkulce, Praha 2004. V říši pohádek, Bratislava 1991. DUDEK, A. Moje první 
knížka: Pohádky na dobrou noc, Ostrava 2013.
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barevné a veselé obrázky. Možnosti pohádkového příběhu 
(poučení o záměrném zlu) zůstanou nevyužity, skryty ve veselých 
obrázcích a slaboduchém textu. 
Dítě si patrně z četby neodnese nic, možná trochu pokažený líhnoucí 
se estetický cit. My však můžeme sledovat prosakující symboly  
a znamení skrytých, hlubinných významů. Všimneme si například 
neuvěřitelné podobnosti vlka s myslivcem. Prohlédneme si obrazové 
zpracování scény zašívání kamenů do břicha živého tvora, položíme 
si zásadní otázky o smyslu a výkladu klasické pohádky.6 

Dítěti kýčovité zpracování klasické pohádky nepomůže s úkoly 
vývojové psychologie.7 Kýč tedy nejde chápat pouze jako pasivní 
hloupost. Přijmemeli, že klasická pohádka obnažuje pravdivé 
funkční principy našeho světa, kýč aktivně zabraňuje jejich 
pochopení a vytváří další mylné, či lživé významy. Na místo 
prožití obsahů klasické pohádky tak můžeme smutně pomocí 
kýče pochopit něco z principů trhu a manipulace reklamou.

ZÁVĚR
Pro svou bezpečnost a svobodu potřebují děti se vší závažností co 
nejdůkladněji pochopit skutečnost vlastní smrtelnosti i existenci 
vědomého zla. Těmto tématům se kýč vyhýbá, vybízí nás, abychom 
raději vše přikryli peřinkou a krmili děti barevnými sladkostmi, 
oddávali se zaslouženému odpočinku za zavřenými dveřmi 
oplocených pozemků. Ale není tohle doopravdy strašidelné?

6  Srov. FRANZ von Ml. Psychologický výklad pohádek: smysl pohádkových 
vyprávění podle jungovské archetypové psychologie, Praha 2008.

7  HAVlíNOVá, M. Knížka pro rodiče o knížkách pro děti, Praha 1987.
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dětem bez kýče.  
Inspirace marií montessori

Zuzana trnková

anotace
Maria Montessori, italská lékařka, antropoložka a pedagožka, 
před sto lety vyzývala, abychom náš svět otevřeli a přizpůsobili 
dětem. Její výzva se dnes zdá zcela naplněná. Není ale výsledkem 
dobře míněné snahy často spíše budování paralelního světa,  
v němž bychom, pokud se nad ním zamyslíme, sami žít nechtěli? 
Jsou náhražkový materiál, deformované proporce, přebujelá 
barevnost a zdobnost, povrchní fikce skutečně tím, co chceme 
dětem nabídnout? Pokud se ohlédneme zpátky, můžeme 
v metodě Marie Montessori nalézt obdivuhodně aktuální, 
kritický i inspirativní náhled na to, co děti opravdu potřebují.

AnnotAtion
One hundred years ago, Maria Montessori, an Italian physician, 
anthropologist and educator, called to open and adapt our world 
to children. Her challenge seems completely filled today. But if 
we look on the result of well-intentioned effort, is it not rather  
a parallel world, in which we would not want to live by ourselves? 
Are cheap material, distorted proportions, rampant color and 
decorativeness, superficial fiction really what we want to offer 
the children? If we look back, we can find method of Maria 
Montessori as remarkably current, critical and inspiring sight on 
what children really need.

Pokud dnes navštívíme běžné hračkářství či dětské oddělení 
knihkupectví, mohli bychom nabýt dojmu, že estetické a duševní 
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potřeby dětí jsou od těch našich velmi odlišné. Deformace tvarů, 
křiklavá barevnost, modulace zvuku nebo hlučnost jsou častými 
atributy předmětů určených dětem. Můžeme sledovat také 
kumulaci mnoha „učebních“ témat a funkcí v jednom předmětu; 
volné plochy vyplňují rozličné znaky antropomorfní, zoomorfní, 
symbolické (velké oči, rozesmáté pusinky; písmena, čísla, hesla). 
Z regálů knihkupectví na nás vyhlížejí záhadné bytosti nejasné 
přirozenosti a neuvěřitelné příběhy, ve kterých je možná jakákoli 
dějová kombinace.
Tento příspěvek je pokusem vyrovnat se s touto nabídkou a s otáz 
kou, zda a jak lze děti vést k „dobrému vkusu“. Jsou výše zmí
něné vlastnosti předmětů určených dětem skutečně to, co chtějí,  
potřebují a co jim prospívá?
Montessori pedagogika nabízí jeden z alternativních pohledů na 
dětské potřeby obecně. Pokusila jsem se tedy její principy využít 
k ověření odůvodněnosti estetiky předmětů pro děti, jak nám ji 
předkládá současný trh.

Maria Montessori (1870–1952) byla italská lékařka, antropoložka, 
pedagožka. Sama sebe charakterizovala jako nedostudovanou 
učitelku, která sice neměla vzdělání, ale neměla ani s ním spojené 
předsudky.1 Počátky její Montessori metody byly pro pedagogický 
směr skutečně velmi atypické. V roce 1899 začala Maria Montessori 
na Univerzitní psychiatrické klinice v římě pokusně pracovat 
s dětmi s mentálním hendikepem. Jejím cílem nebyla v prvé 
řadě jejich výchova nebo vzdělávání, ale sledování jejich 
schopnosti učení a možností její stimulace. Překvapivě dobré 
učební výsledky, dosažené použitím jednoduchých senzorických 
pomůcek (primárně experimentálních, nikoli učebních), ji vedly 
k rozhodnutí ověřit použitou metodu u takzvaně „normálních“ 
dětí. Příležitost se jí naskytla v roce 1907. Tehdy přijala nabídku 

1  Srov. Montessori, M. Tajuplné dětství, s. 99100.
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hlídání skupiny dětí předškolního věku v chudé čtvrti říma. 
Požadavkem byla pouze prevence problematických jevů – měla 
zajistit, aby bezprizorní děti nehlučely a nedělaly nepořádek. 
V přiděleném prostoru mohla dětem zpočátku nabídnout 
opět pouze jednoduché přístroje/nástroje z univerzitní kliniky, 
zaměřené na zkoumání senzorických funkcí. Výsledky byly znovu 
nečekaně příznivé, co se týkalo udržení pozornosti i schopnosti 
samostatně se učit u velmi malých dětí.
Silou vznikající Montessori pedagogiky tehdy nebyla hotová 
metoda nebo systém pomůcek, ale onen badatelský přístup: 
v obojím případě se Maria Montessori zaměřovala na důkladné 
pozorování a testování různých možností, jak rozvíjet aktuální 
„učební“ či „výzkumný“ zájem dítěte. Právě tento experimentální, 
otevřený přístup dělá její metodu stále aktuální a pružně 
použitelnou pro proměnlivé podmínky i rozdílné typy dětí.  
Pokoušela se vytvořit pro děti vyhovující prostředí v době, kdy 
zpravidla neměly jinou možnost, než akceptovat měřítko, čas, 
důrazy, témata světa dospělých. Dnes může být její metoda 
korekcí „světa dětí“, tvořeného dospělými podle jejich představ 
(či předsudků) o dětství a dětech. Metoda je použitelná pro 
obě situace právě proto, že dospělého udržuje v pasivní roli 
pozorovatele a pomocníka. 

Závěry, k nimž Maria Montessori došla ve velmi skromných, 
ale ve své podstatě liberálních podmínkách svého prvního 
Domu dětí, „Casa dei Bambini,“ jsou pro pochopení Montessori 
pedagogiky klíčové:
Každé dítě v sobě má plán svého rozvoje (jestliže se samo naučí 
chodit a mluvit, naučí se samo i psát, číst atd.). Je to bytost, která 
má moudrou lásku ke svému okolí, ta ho motivuje k učení. 
Práce je přirozenou touhou dítěte, ačkoli na rozdíl od dospělého 
nejde o práci směřující k vnějšímu cíli, ale o opakované zkoumání 
a ověřování skutečnosti. Zásadním potvrzením dobré volby 
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zaměstnání pro dítě je jeho zaujetí, klidné soustředění a pocit 
relaxace a štěstí, které následují.2 
Naším úkolem v procesu dětského poznávání, učení, je „pouze“ 
poskytnout dítěti vhodné podmínky. Mezi ně patří:
Připravené prostředí. V době Marie Montessori zahrnoval 
tento pojem některé podmínky v dnešní době samozřejmé, jako 
světlo, čistota, speciální dětský nábytek. Zároveň sem ale spadá 
také klid, řád, krása v duchu hesla „Místo na všechno a všechno 
na místě.“ Jako součást připraveného prostředí lze vnímat i ticho, 
které umožňuje dětem soustředit se na své individuální úkoly. 
Svoboda volby. Jde o vždy otevřenou možnost samostatné 
činnosti v pozitivně vymezeném osobním pracovním prostoru 
(stolek, kobereček).3 Argumentem pro tento požadavek je 
jeden z klíčových pojmů Montessori pedagogiky, tzv. senzitivní 
období. Maria Montessori pozorovala, že v životě dětí přicházejí 
a odcházejí silná témata, důrazy v zaměření na konkrétní rysy 
okolní reality. Tato období jsou charakteristická intenzivní 
koncentrací a neustálým opakováním určité aktivity.4 Odpovědí 
na tento rys dětského učení by podle Marie Montessori mělo 

2  Psycholog Mihaly Csikszentmihalyi tento druh soustředění popsal 
termínem flow (z angl. „proudění“, „tok“). Jde podle něj o duševní stav, 
při kterém je osoba ponořena do určité činnosti tak, že nic jiného není 
pro ni důležité. Známkou flow je pocit spontánní radosti, nadšení při 
prováděné činnosti. Jazykem metody Montessori jde o tzv. polarizaci 
pozornosti, intenzivní soustředění, které je umožněno vhodnou volbou 
učebního tématu.

3  Pedagogika Montessori vedle stolu/stolku, který je jako vymezený 
pracovní prostor chápán univerzálně, používá kobereček pro práci na 
zemi. Stejně jako u stolku se jedná o prostor určený primárně jednomu 
dítěti, ohraničující plochu pro práci s aktuálními pomůckami.

4  Jako příklad můžeme uvést senzitivní období smyslu pro řád, které 
začíná ve velmi raném dětství u tématu „nic se neztrácí,“ kdy dítě 
opakovaně zakouší objev stálé existence osob a předmětů v jeho 
okolí, i když aktuálně nejsou viditelné. Dítě je nadšené ze zakrývané  
a znovu odkrývané lidské tváře, později téma zpracovává mnohočetným 
opakováním her s odkrýváním a zakrýváním předmětů.
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být také přiměřené obměňování životního prostoru dítěte: 
v ideálním případě jsou v prostoru, kde si dítě hraje – učí se 
přítomny pouze pomůcky přiměřené aktuálnímu senzitivnímu 
období. 
Rozvíjející pomůcky.5 Pomůcky používané při dětské hře a učení 
mají být tematicky strukturované, smysluplně členěné, s jasnou 
funkcí, z kvalitního materiálu i v kvalitním zpracování. V souvislosti 
s teorií o senzitivních obdobích mají pomůcky respektovat 
postupné kroky v učení – důraz je kladen vždy na jednu kvalitu 
učební pomůcky, pomůcka nemá kumulovat více učebních 
témat. Podle Marie Montessori oddělení jednotlivých kvalit 
prospívá zřetelnosti vjemů či zážitků a také zřetelnosti rozdílů 
mezi nimi, tedy strukturovanému vnímání skutečnosti. Obecnější 
význam má požadavek na tzv. reálnost pomůcek, které mají být 
v tak úzkém vztahu ke skutečnosti, kterou jejich prostřednictvím 
poznáváme, jak jen je možné.
Podstatnými důrazy metody Montessori je zaměření na rozvoj 
smyslů (který lze z našeho úhlu pohledu chápat jako rozvoj 
základů estetického vnímání) a na tělo a přirozený pohyb jako 
předpoklad funkčního učení.
Některé překážky tzv. normalizace, tj. zjednodušeně řečeno 
správného porozumění dítěte světu a schopnosti se do něj 
tvořivě zapojit,6 jsou pak dnes možná více aktuální než v době 

5  Stejně jako se v metodě Montessori prolíná smysl slov hra – učení 
– práce, s tím, že termíny učení či práce jsou preferované kvůli užší 
konotaci se smysluplností a významem příslušné činnosti, je slovo 
hračka zpravidla nahrazováno pojmem pomůcka. Jedná se o předmět, 
který není pomůckou v úzkém smyslu pracovní (tj. určenou k dosažení 
hmatatelného, konkrétního výsledku), vždy ale smysluplnou. Bylo by jistě 
možné v opačném směru rehabilitovat smysl slov hra a hračka, pokud je 
chápeme nikoli jako náhražku či paralelu k „reálnému“ konání a „reálným“ 
předmětům, ale obecně jako způsob a nástroj dětského poznávání.

6  Normalizace, termín u nás poznamenaný negativními konotacemi, je  
původně antropologickým pojmem, označujícím proces, v němž se 
z dítěte stává přispívající člen společnosti. Normalizované dítě je 
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vzniku metody Montessori. Kromě dominantního až sugestivního 
přístupu dospělého k dítěti za ně Maria Montessori považovala 
také přesycenost podněty, která ruší přirozenou vnímavost  
a chuť pracovat, přináší všeobecnou nudu, roztěkanost a neschop
nost uvolněného soustředění, a dále nedostatek propojení 
mozkové činnosti se smyslovými vjemy a pohybem, omezení 
prostředků hry a učení na použití zraku, případně sluchu a racio
nální uvažování, bez zohlednění významu tělesného pohybu  
a ostatních smyslů. Za této situace jsou podle Marie Montessori 
pro dítě východiskem úniky z reality, mezi něž, pro nás mírně 
kontroverzně, řadí i fantazijní hru a fantazii ve smyslu denního 
snění. V duchu svého obecně liberálního pedagogického 
přístupu děti od těchto činností neodrazuje, považuje je ale za 
únikové chování. Tvrdí, že dítě nevyhledává hračky v úzkém slova 
smyslu,7 pokud má k dispozici kvalitnější, v tomto kontextu 
tedy především reálný, materiál ke své činnosti, stejně tak 
za příznivých okolností nevyhledává ani fantazii ve smyslu 
denního snění. Maria Montessori pracuje s příběhy, tvořivostí  
i představivostí, ale ne s fantazií jako tvorbou paralelních světů. 
Vhodné podmínky vývoje dítěte komponují pedagogický směr, 
který se s výjimečnou intenzitou soustředí na tzv. připravené 
prostředí a rozvíjející pomůcky. Ačkoli se tedy primárně nevěnuje 
přímo estetice předmětů určených dětem, nepřímo toto téma 
propracovává v rámci pedagogických směrů mimořádně 
důkladně.8 Vhodné podmínky metody Montessori můžeme 
chápat jako podmínky v nejširším smyslu slova estetické, 

v harmonickém vztahu samo se sebou i s okolím. Díky této vyrovnanosti 
je schopno spontánní disciplíny, stálosti, radosti z činnosti, sociálního 
cítění, porozumění pro ostatní. 

7 Viz poznámka 5.
8  Maria Montessori se věnovala i přímo estetickým a výtvarným cvičením 

(výroba vázy, výroba cihel a stavění domu), používala umělecká díla 
k výzdobě prostoru, ale estetický aspekt její metody jako celku je pro 
tuto úvahu podstatnější.
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vyzdvihující v životním prostoru dítěte uměřenost, řád, harmonii, 
smysluplnost.9 
Připravené prostředí a svoboda volby zahrnují následující 
estetické kategorie:

Čistota, světlo, klid, ticho.
řád, harmonické uspořádání prostoru.
Krása, umění jako součást harmonického prostoru.
Vlastní pracovní místo (stolek nebo kobereček) jako rámec 
činnosti, prostor pro vlastní tvořivost i přímo fyzické 
orámování jejího výsledku.

Na materiál a zpracování pomůcek jsou podle metody Montessori 
obecně kladeny tyto nároky:

Reálnost předmětu ve formě i materiálu.10

Jednoznačná a srozumitelná funkce.11 

9    Dalším důležitým pojmem metody Montessori je v tomto kontextu 
pojem absorbující mysl, který popisuje intenzitu vnímání nejmenšího 
dítěte. Přibližně do věku šesti let dítě získává své znalosti z okolí plošně 
a velmi intenzivně. Podle přirovnání Marie Montessori podobně jako 
suchá houba ve vodě nasává veškeré informace z prostředí, ve kterém 
se pohybuje. Cokoli zachytitelného smysly, včetně slov a činů, poskytuje 
materiál pro absorbující mysl, budující mentální mapu okolního světa. 
Z této okolnosti přirozeně plyne extrémní zodpovědnost za povahu 
podnětů, které v tomto období dospělý průvodce zprostředkuje.

10  Požadavek se týká i předmětů tekutých, křehkých, vzácných nebo 
choulostivých. Rozvíjením těchto kompetencí se u dítěte buduje 
smysl pro charakter jednotlivých materiálů, předmětů a prostředí. 
Ten je předpokladem jak poučeného přístupu k uměleckým dílům, 
designu, tak i porozumění hodnotám s nimi souvisejícím. Oscar Wilde 
v tomto smyslu píše: „(Dekorativní umění) umí mluvit k duši na mnoho 
způsobů. Harmonie jemných proporcí linií a ploch se zrcadlí v naší 
mysli… V zálibě v použití různých materiálů spočívá latentní element 
kultury.“ wiLde, O. The Artist as Critic. In Ernst Hans goMbriCH,  
The Sense of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art, s. 58.

11  Věta „Form Follows Funktion“ se v první polovině 20. století stala 
heslem uměleckého směru, zvaného funkcionalismus. Její původce, 
Adolf Loos, ji však chápal jako požadavek univerzální, mimoslohový, 
s tím, že vzhled, podoba produktů užitého umění, resp. designu by za 
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Vyloučení nesmyslných a nadbytečných kumulací a kombinací 
forem a funkcí předmětu.12

Dobrý vkus, vhodnost, uměřenost předmětu.13

Pokud se pokusíme principy Montessori vztáhnout na charakteristiky 
současné produkce předmětů určených dětem, vyjmenované 
v úvodu článku, docházíme k následujícím závěrům:
Dítě potřebuje, aby hračka byla přizpůsobena výšce jeho 
postavy, velikosti dlaní, objemu slovní zásoby, míře poznání 
přírody, společnosti, kultury a umění, postupnému vývoji smyslu 
pro morální zásady atd. V úvodu zmíněnou deformaci tvarů, 
barevnosti, vzhledu přírodních bytostí (rostliny, zvířata) nebo 
kulturních produktů (umělecký a užitý design, architektura) však 
nelze dětskými potřebami dostatečně argumentovat. V metodě 

žádných okolností neměla zakrývat či zkreslovat jejich funkci a účel. 
V tomto smyslu je požadavek Montessori metody jeho nároku velmi blízký.

12  Ortodoxní Montessori pomůcky a jejich uspořádání mají z našeho 
dnešního pohledu až asketickou formu. Zároveň ale můžeme pocítit, 
jak nás jednoduché tvary a srozumitelná funkce těší. Podle Gestalt 
psychologie je jednoduchost a řád tím, co člověk ve světě hledá. 
Ilustrativní je tendence vizuálního vnímání vyhledávat v okolním 
prostředí základní geometrické tvary. Zážitek řádu v jinak chaotickém 
světě přináší pocit porozumění svému okolí, klidu a štěstí. Britský 
teoretik a historik umění Ernst Hans Gombrich o tom ve své knize The 
Sense of Order píše: „Příroda do nás vložila krásný omyl – presumpci 
jednoduchosti, po které toužíme a která nás obšťastňuje ve světě, 
který je ve skutečnosti komplikovaný… hlavní podmínku jakéhokoli 
učení... Nemohli bychom existovat, kdybychom nebyli nastaveni na 
určitou pravidelnost, nechápali bychom svět, kdyby nám chyběl smysl 
pro řád.“ Volně přeloženo podle E. H. goMbriCH, The Sense of Order.  
A Study in the Psychology of Decorative Art, s. 5.

13  Tzv. dobrý vkus v teorii umění 19. a 20. století zahrnuje věrnost 
materiálu, účelu a funkci předmětu, v pojetí některých teoretiků také 
rukodělnost, resp. duševní rukodělnost, tj. úsilí věnované tvorbě 
předmětu. Obecnějším měřítkem dobrého vkusu je tzv. uměřenost, 
dekorum či anglicky fitness, označující vlastnosti, které činí předmět 
obecně vhodným, adekvátním. Podle Ernst Hans goMbriCH, The Sense  
of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art, s. 3355.
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Montessori je vyloučena požadavkem na srozumitelnost, 
smysluplnost a reálnost (autentičnost) předmětů, s nimiž dítě 
pracuje. Samostatnou kapitolu v této oblasti, jejíž zpracování 
však přesahuje téma tohoto příspěvku, jsou estetické modulace 
a deformace motivované zvykovými charakteristikami ženské  
a mužské role ve společnosti. 
Kumulace řady témat a funkcí v jednom předmětu, stejně jako 
neodůvodněné nadužívání rozličných znaků a symbolů vycházejí 
z rostoucích nároků na četnost a intenzitu smyslových podnětů, 
vyvolaných kombinací řady atributů současného životního stylu. 
Ponechámeli stranou negativní důsledky přetížení našeho 
vnímání v oblasti soustředění, jejichž rozbor by opět přesáhl 
možnosti tohoto příspěvku, je možné v rámci Montessori 
metody argumentovat následovně: Předměty přeplněné 
informacemi odporují požadavku na přehlednou formu a funkci 
používaného předmětu a na přiměřenost předmětu aktuálnímu 
senzitivnímu období. Důvodem obou požadavků je vazba na 
aktuální učební téma: v rámci jasně daného tématu se může  
u dítěte vyvíjet samostatný, aktivní, kompetentní přístup, správné 
vymezení tématu podle senzitivního období pak je nezbytnou 
podmínkou intenzivního soustředění a dostatečně hlubokého 
poznání zkoumané oblasti reality. 
Argumenty proti neohraničené, neukotvené fantazii prolínají 
vhodnými podmínkami jako celkem. lze sem zahrnout 
požadavek na reálné, harmonické prostředí a pomůcky, stejně 
jako výhradu proti nedostatečnému zapojení smyslů a těla 
v procesu učení. V kontextu senzitivních období protiřečí 
pomalu se rozvíjejícímu dětskému smyslu pro řád, uspořádání 
světa a jeho logiku i schopnosti rozlišovat mezi realitou a fikcí. 
Bude snad vhodnější zopakovat, že jde především o fantazii 
vyvázanou z jakýchkoli souvislostí, budující smyšlený svět bez 
řádu a smyslu a příběhy bez podstatného hodnotového sdělení. 
Oblast, které se tento příspěvek také primárně nevěnuje, pak 
tvoří kýč v užším slova smyslu mezi předměty a tvorbou pro 
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děti, který lze charakterizovat jako neautentickou produkci bez 
hlubší osobní reflexe a aktualizace tématu.
Estetické potřeby dítěte jsou tak oproti estetickým potřebám 
dospělých nepochybně přirozeně modifikovány odlišným 
měřítkem, hloubkou obsažení témat, odlišným tempem dětského 
fungování. Sledujemeli ale výsledky zkoumání Marie Montessori, 
nenacházíme důvody pro modifikace přirozených proporcí 
a zákonitostí reálného světa, v němž se v ideálním případě 
pohybujeme společně, ať jako děti, nebo jako dospělí. Tímto 
oboustranným vymezením vzniká prostor pro náš individuální vkus 
a svobodnou volbu toho, jak vést děti k dobrému vkusu v klasickém 
smyslu dekora, neboli uměřenosti, vhodnosti, dobré míry. 
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božské dítě v řecké mytologii

Petr jirák

anotace
Studie se zaměří na otázku, proč v řecké mytologii mají někteří 
bohové podobu tzv. dětských bohů, přestože vystupují převážně 
ve své dospělé, klasické podobě. Co znamená božské dítě  
v podobě Herma ve světle Homérova konstatování, že bohové 
jsou věční, nestárnou a neumírají? Je malý Hermés pouze 
dítětem, které vyroste? Pokusím se poukázat na symbolický 
obsah tohoto mýtu, který může být interpretován jako ukázka 
nové tvůrčí síly, která se za mnoha obtíží pokouší vstoupit do 
řádu diskurzu, a tak ho proměnit. 

AnnotAtion
The present study focuses on the question of why some of gods 
have also the image of children gods although they occur mostly 
in their adult classic form. What does the divine child mean  
in the light of Homer‘s statement that the gods are eternal and 
not die? Is Hermes only a little child who will grow up one day?  
I will try to point out the symbolic meaning of this myth, which 
can be interpreted as a demonstration of a new creative force. 
This force that can be understood like a new idea, tries to enter 
into the order of discourse and finally transform it.

Ve svém příspěvku se pokusím představit pojetí tzv. božského 
dítěte v řecké mytologii, jak nám jej dochovaly některé mýty.1 

1  Studie vznikla s podporou projektu Osmá platónská minikonference 
SVK22013004 ZČU v Plzni.
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Nejvíce zaměřím svoji pozornost na homérský hymnus na Herma, 
který je považován za jeden z dobrých zdrojů pro toto téma, neboť 
vypráví o Hermovi jakožto o božském dítěti. Cílem tedy bude 
ukázat, co fenomén božského dítěte vlastně představoval, s jakými 
bohy byl spojován, a poté se zamyslíme nad jeho smyslem. Nejdřív 
však několik slov k povaze řecké mytologie a mýtu samotného.
Mýtus můžeme považovat za jednu z prvotních zkušeností 
s povahou a barvami světa. Tento počátek se nachází v takové 
dáli, že ho spíše neurčitě cítíme, než jasně vidíme. Na dlouhý 
čas mýtus určoval podobu života – barvil krev, očím dodával jas  
a směroval pohled člověka jednou k božským nepochopitelným 
sférám, jindy k věcem profánního typu. Tento odkaz si nese 
člověk v sobě i nadále, ale z těchto kořenů vyrostl již jiný svět. 
Člověk není člověkem mýtu. Patočka to například konstatoval 
tak, že dnes již nemáme „orgán“, abychom vnímali tyto prastaré 
tóny.2 „Osvětlení a zbarvení všech věcí se změnilo! Nechápeme 
už zcela, jak lidé kdysi vnímali věci nejbližší a nejběžnější“,3 říká 
Nietzsche. Svět byl prostoupen rozličnými božskými silami, 
lidé věřili snům a věštbám a byla jim cizí ona sebevědomost 
moderního člověka. Jak asi těmito lidmi byla vnímána radost?  
A jak strach? Co cítili, když hleděli na převalující se vlny v moři? 
Nyní žijeme již v jiném světě, protože „jsme dali věcem nové barvy“.  
Panuje jiný diskurz. Tato distance je nepřekročitelná, neznamená 
to však, že bychom měli rezignovat na snahu pochopit myšlení 
a cítění svých předchůdců.  Jsou to staří mistři, tvrdí Nietzsche, 
protože jako první pojmenovávali a zachycovali fenomény světa.4 
Naštěstí mytologie je jako uťatá Orfeova hlava a zpívá dál i po své 
smrti.5 Jakým způsobem ji vnímat a interpretovat se stává základní 
otázkou veškeré práce s mytologií. 

2 Patočka, J. Epičnost a dramatičnost, epos a drama, s. 352.
3  nietzsCHe, f. Radostná věda, af. 152.
4  Tamtéž.
5  kerényi, K., Jung, C. G. Věda o mytologii, s. 11.
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W. F. Otto ve své slavné stati o mýtu poukazuje na těžkosti této 
práce.6 Zdůrazňuje, že mythos znamená primárně slovo. Slovo, 
které mluví pravdivě o skutečnosti. Slovo, jež odráží povahu 
světa, a to v dávné minulosti, v počátku, ve kterém se udály 
božské události, jež ustanovily podobu a charakter světa. Mýtus 
je tedy rozvzpomenutím na počátek. Zároveň je však okamžitým 
zpřítomněním této božské dimenze. Jakoby jednou rukou otáčel 
pohled člověka do dálek minulosti, ale druhou ho vrací zpět do 
přítomnosti, neboť obojí je najednou zde.7 
Jeden z charakteristických rysů řecké mytologie můžeme 
vidět v tom, že jednotlivé mýty či božské postavy jsou jako již 
zmíněné vlny. Přelévají se do sebe a jejich smysl nelze nikdy 
zcela odtrhnout od samotného celku. Mýty jsou v tomto 
smyslu pohyblivé. Jejich význam není jednoznačně stanoven, 
naopak je mnohoznačný – stejně jako mnohá božstva, která 
mají mnoho podob a mohou být nositeli protichůdných sil. 
Jasná kontradikce v mýtech neexistuje. Svět je zde kosmem – 
celkem – a všechny mýty čerpají svoji sílu a moc z toho, že jsou 
slovem, které odráží skutečnost. Samotné mýty pak můžeme 
chápat jako různé variace příběhů bohů a lidí, které jsou však 
spolu neodbytně provázané a vycházejí z tohoto jádra. Tento 
pohyblivý a hluboký svět je tak neodvratně pln rozporuplnosti. 
Ke konfliktním situacím dochází jak v božských sférách mezi 

6  otto, w. f. Mýtus a slovo, s. 348373.
7  Je na místě se zmínit o rozdílu mezi slovy mýtus a mytologie. Pro řeky 

byl jejich význam velmi podobný, jak ukazuje například ve své studii LöbL. 
Mýtus je vyřčená skutečnost a mytologie vypráví různé příběhy o této 
události. Básník díky své vycvičené paměti dokáže vyprávět stovky různých 
mýtůpříběhů, ve kterých se zrcadlí mýtus – tedy slovo, které je skutečné. 
Tím se stává básník, ale i rapsód „mistrem pravdy“, neboť v orální kultuře 
jako byla ta řecká, vše podstatné a pamětihodné uchovává ve své paměti  
a přenáší tak dalším generacím. Kdo se dokáže svým činem, jakkoliv 
velkým v různých oblastech, vyzdvihnout nad ostatní a dostane se do 
paměti básníka, překročí pomyslně řeku léthé – řeku zapomnění – a stane 
se nesmrtelným. Srov. Löbl, R. Mýtus a logos, s. 112.



 115Umění Kýče - II. Kolokvium přispěvky

Božské dítě v řecké mytologii

jednotlivými bohy, tak ve světě smrtelníků. Rozpornosti nelze 
v principu nijak předejít či se jí vyhnout. Je sama skutečností 
světa, i charakteristickým rysem člověka.8 Polytheismus má ze 
své povahy schopnost odrážet konflikty v božských sférách  
a mezi lidmi a bohy. Na principu konfliktní situace se odehrává 
i mytický příběh o mládí Hermově, kterému se budeme dále 
věnovat. Nietzsche se domnívá, že takto chápaný svět navíc 
posiluje lidskou schopnost interpretovat, neboť je třeba umět 
rozlišovat mezi různými rovinami, a to nejen v božské sféře.9 
Dostáváme se nyní k otázce, jak tedy interpretovat symbol 
božského dítěte, jak nám ho zachovali řekové. Rumunský 
religionista Kerényi se v knize Věda o mytologii, kterou napsal 
společně s Jungem, pokusil zodpovědět tuto otázku.10 Hned 
zpočátku konstatuje, že mytologii nemůžeme chápat jako nějaký 
životopis bohů, který by se řídil jasnou chronologií postupující 
od zrození k dospělosti. Tento rozvrh náleží člověku. řecké bohy 
musíme chápat primárně jako kosmické síly, které sice nabývají 
antropomorfní podoby, ale jejich vlastní podstata je lidem zcela 
vzdálená a neuchopitelná. Jejich božskost je chápana skrze 
jejich obrovskou převahu moci (například blesk v rukou Dia) 

8  Hésiodos, Práce a dny, v. 1113. Tento rys skutečnosti poté dramaticky 
interpretuje řecké tragické básnictví, které vychází z mytickým příběhů. 
Ty však již promýšlí a interpretuje. Tím je na rozhraní mýtu a logu. 
Myšlenka rozporu je zde uchopena s plnou vážností a představuje pro 
člověka osudové určení. Kdo se mu snaží vyhnout či utéct, tím rychleji 
ho naopak naplňuje.

9  nietzsCHe, F. Radostná věda, af. 143. Nietzsche v tomto aforismu dále 
poukazuje na přínos polytheismu a poukazuje na to, proč ho chápe jako 
přínosnější než monotheismus: „V polytheismu byla předznamenána 
svoboda a pluralia lidského ducha: síla tvořit si nové a vlastní oči, vždy 
nové a více vlastní: takže ze všech zvířat jedině pro člověka neexistují 
žádné věčné horizonty ani perspektivy.“

10  Jungovy psychologické analýzy božského dítěte nebudou primárně 
tématem této práce. 



 116Umění Kýče - II. Kolokvium přispěvky  116

Petr Jirák

a dále v jejich úspěšnému vzdorování času. Jsou nesmrtelní.11 
Skutky bohů Herma či Apollóna jsou stejně božské povahy, ať 
jsou prováděny v dětské či dospělé (vousaté) podobě. Malý 
Hermés ležící v podobě batolete v kolíbce má svoji veškerou 
sílu a schopnost. Kerényi tak přichází s hypotézou, že vyskytne
li se v mýtu bůh v dětské podobě, musíme hledat jinou 
interpretaci. A domnívá se, že v této podobě má mýtus silnější  
a bohatší působení. Doslova říká: „(…) znamená to, že jeho epifanie 
zaujímá ústřední místo“.12 Slovem epifanie je myšleno zjevení 
boha v daném mýtu, a toto zjevení odkazuje k prvopočátku 
věcí, k oblasti prvotní mytologie. Může se tak jednat o přiblížení 
se k jádru mýtu, na jehož základě dochází k různým a bohatým 
variacím v mytických příbězích. Kerényi soudí, že zjevíli se v mýtu 
bůh v dětské podobě, jedná se o nejpůvodnější podobu mýtu. 
Podívejme se nejprve na symboliku, kterou dokládá své tvrzení.13 
Za první důležitý společný znak označuje to, že dětský bůh 
se zjevuje jako osiřelé dítě, které je vystaveno mnohým 
nebezpečím. Osamělost či opuštěnost dítěte můžeme najít 
jak u Dia či Dionýsa, tak Herma. Malý Zeus je pohozen, aby 
unikl pozornosti Krona, jež hubí všechny své děti, neboť zná 
věštbu, která předurčila, že ho jednou sesadí jeho vlastní 
syn. Dionýsova smrtelná matka Semelé je již mrtva, když se 
Dionýsos za božského přispění Dia zrodí. létó, matka Apollóna, 
je pronásledována mstou Héry v podobě obra Titiya. Motiv 
opuštění a nebezpečí můžeme vidět i v mýtech o Heraklovi, který 

11  řečtí bohové tak nejsou primárně chápáni skrze etické kategorie, ale 
skrze mocnost. Nejsou dobří ve smyslu shovívaví, čestní, spravedliví. 
Mohou takoví být i nemusí. Imoralita jejich jednání popouzí například 
Platóna, který si nakonec bude muset vymyslet vlastní pojetí božství. 

12  kerényi, K., Jung, C. G. Věda o mytologii, s. 67.
13  Božské dítě je zde chápáno vždy v mužské (antropomorfní) podobě. 

Jejich ženským protikladem jsou panenské bohyně, např. Koré, Athéna 
či Artemida. Těm nebudeme nyní věnovat pozornost.  Jejich dětskost – 
panenskost – je totiž spíše svázána vztahem k dospělé ženě. 
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je již od svého zrození pronásledován Hérou. Tato opuštěnost 
božského dítěte souvisí s druhým motivem – tj. jeho zabydlením 
v tzv. prvotním světě. Ten je symbolizován nejčastěji živlem 
(moře) či místem (jeskyně). Pronásledovaná létó se uchyluje 
na ostrov Délos, který je poté rodištěm Apollóna. Jeho zrození 
asistují mořské bohyně včetně velké Thétis. Zvíře spojované 
s Apollónem je delfín, na jehož hřbetě můžeme tohoto boha 
vidět na dochovaných vázách. Moře je vůbec v řecké mytologii 
chápáno jako místo, ve kterém žijí ty nejpůvodnější božské síly, 
např. Okeános. Je to i místo zrodu mnoha bohů. Kerényi spojuje 
oblast vody a moře s lůnem, jež symbolizuje prvopočátek věcí. 
Apollón je také zakladatel delfské svatyně, která je známa jako 
pupek či lůno řeckého kulturního světa. Bohatou symboliku 
týkající se moře můžeme také najít u dětského boha Dionýsa. 
Dalším opakujícím se motivem v souvislosti s božským dítětem je 
jeho pobyt v jeskyni. Jeskyně je obecně místem zrodu dětských 
bohů. V jeskyni na hoře Dikté se narodil největší z řeckých 
bohů Zeus, v jiné byl počat Hermés. Jeskyně či skalnatá krajina 
se zdála být místem spojeným s původním (titánským) stavem 
věcí. V těchto místech se zpravidla nacházejí chtonické bytosti. 
Zemité příšery typu hada, draka nebo hydry, pro něž může být 
charakteristický syčivý zvuk. Starobylost i hrůza spojená s těmito 
bytostmi upomíná k pradávné minulosti, ve které svoji silou vládli 
světu.14 S vládou Olympanů přichází řád věcí, který je v souladu 

14  Pěkný obraz o moci, síle a podobě těchto bytostí si můžeme utvořit 
na příkladu titána Týfóna, jak nám jej dech beroucím způsobem 
popsal Hésiodos: „…on měl silácké ruce a hotové chopit se díla, nohy 
neúmorné, ten mohutný bůh, z jeho plecí trčelo stero hlav jak z hada 
– hrozného draka, jazyky pošmournými se olizujíce, a z očí v hlavách 
divuplných mu zpod brv plápolal oheň, ze všechněv hlav mu šlehaly 
plameny, kdykoliv vzhlédl. Také hlas měly všecky ty strašlivé hlavy  
a zvuky rozličné, prapodivné z nich vycházely, nebo jednou znělo to 
tak, že rozuměli jen bozi, a jindy jako by bučel býk, ten nezkrotný, 
řvoucí až hrůza, jindy zase jak lev, šelma srdce nestydatého, jindy 
– divoucí div – to kňučelo na způsob štěňat, jindy to hvízdlo, až se 
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s řádem spravedlnosti – Diké. Chtonické bytosti jsou zatlačeny do 
podsvětí či na okraj světa. Titán Týfón je zavalen sopkou Etnou 
a erupcemi čas od času projevuje svoji zlobu. Hermés, Apollón, 
ale i další se utkávají s těmito bytostmi. Jedná se často zároveň  
o zakladatelský čin, který některý z dětských bohů provede, a tím 
se definitivně ustanoví v božské hierarchii sil ve světě. 
Podívejme se blíže na mýtus, který vypráví o dětství boha Herma, 
přesněji o jeho prvních třech dnech života. Hermés, syn Dia  
a nymfy Maii, byl také počat i zrozen v jeskyni. S Hermem 
přichází ke slovu božská síla, jež je charakteristická lstivostí, 
bystrostí, šikovností, prolhaností či nečekanými nočními rejdy. 
Jestliže se člověk vydá za noci za lupem či aférou, vzývá Herma, 
neboť bude potřebovat jeho vychytralost a výmluvnost. O těchto 
svých vlastnostem podává Hermés jako dětský bůh svědectví, 
neboť v kolébce dlouho nevydrží a vydá se v plenách uloupit 
Apollónova stáda. Než však k tomu dojde, potká před svojí 
jeskyní želvu a dostane nápad. Zkonstruuje z ní nový hudební 
nástroj. želvu zabije a přes krunýř natáhne struny z ovčích střev 
a vyrobí tak lyru, na kterou ihned zapěje píseň (hymnus) k oslavě 
sebe samého. Zajímavý je jistě dětský motiv nerozhodnosti, 
kdy se Hermés vydává loupit krávy, ale náhle si všimne želvy 
a je zasažen vzrušením, jakou hračku by mohl získat.15 Zastaví 
se a jakoby najednou zapomene na svůj předchozí úmysl. 
Krátce se jen zmiňme, čeho se píseň týká, neboť to souvisí 
s charakteristikou božského dítěte. Hermés v ní totiž zpívá  
o sobě jakožto nové božské síle a dokazuje v ní svůj původ. 
Nikdo z bohů ani z lidí si jeho zrodu zatím nevšiml, je osamocen. 
Nežije ani den a je tedy novou silou, která chce dát o sobě vědět. 
Poté se vydá konečně ukrást zmíněná stáda krav. Skryt noční 
tmou oddělí ze stáda padesát krav a vede je vychytrale pozadu, 
takže to vypadá, jako kdyby krávy nebyly odváděny z pastviny, ale 

vracely ozvěnou vysoké hory…“ Hésiodos, Theogonie, v. 823835.
15 Vergados. The Homeric Hymn to Hermes, s. 7.
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na pastvinu. Sám si vyrobí z tamaryšku a myrty opánky a přiváže 
si je naopak zespodu k chodidlům, aby zmátl svého pronásle
dovatele. Pak na louce porazí dvě krávy, obětuje je dvanácti 
olympským bohům včetně sobě samému, zamete za sebou 
veškeré stopy a vrátí se do kolébky. Apollón, kterému stádo 
patří a je i patronem stád obecně, brzy zjistí tuto krádež a velmi 
se rozčílí. Pátrá marně po krajině, ale neujde mu božská záře  
a pach ambrozie vycházející z jedné z jeskyň. Když do ní vstoupí, 
zavrtá se Hermés, jak básník popisuje, až po nos do pokrývek 
a drží v ručkách pevně lyru – svoji novou hračku. A lže a vytáčí 
se, že nic neprovedl. Apollón ví, že je to právě Hermés – božské 
dítě, kdo je odpovědný za drzou krádež části jeho stád. Ví to i Zeus 
na Olympu, kam ho rozhněvaný Apollón dovleče. Přesto Hermés 
stále zapírá a vykrucuje se. Zeus se při jeho vytáčkách hromově 
rozesměje, když je svědkem povahy svého syna a poté mu však 
přikáže, aby stádo vrátil, a u toho pokývne hlavou. To je znamení, že 
hra končí a že i lstivý Hermés se musí podvolit. Vrátí tedy ukradenou 
část stáda svému staršímu bratru a poté začne hrát na lyru. 
Apollón je jeho hudbou zcela okouzlen. Jeho touha po lyře je 
neukojitelná. Zatím doprovázel olympské múzy pouze hrou na 
flétnu, ale zvuk Hermovy nové hračky je pro něj zcela ohromující. 
Slíbí Hermovi, že mu dá cokoliv, když mu lyru věnuje. Hermés 
se slituje a lyru bratrovi daruje. Ten mu na oplátku věnuje svoji 
pastýřskou hůl, čímž se Hermés stává patronem pastýřství  
i včelařství. Musí však ihned slíbit, že mu lyru opět neukradne. 
Stejně tak jeho luk. Hermés se stává díky Apollonově přízní také 
psychopompem, tj. prostředníkem mezi říší živých a mrtvých. 
Zeus pak učiní Herma též prostředníkem mezi lidmi a bohy. 
Básník samým závěrem upozorňuje na klamavou a záludnou 
povahu tohoto boha, který dokáže velmi snadno proměnit lež  
v pravdu a naopak.
V tomto Hermově homérském mýtu můžeme nalézt většinu 
symboliky, která se váže k fenoménu božského dítěte. Zajímavé 
je, že zde vystupují dva představitelé božských dětí, jeden 
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ovšem již ve své klasické podobě. Hlavní motiv celého hymnu 
můžeme spatřovat v odhalení toho, jaká božská síla v podobě 
božského dítěte Herma vstupuje do světa a jak se manifestuje. 
V symbolice můžeme nalézt vazbu na původnější vrstvu mýtu, 
která odkazuje k neurčitosti pradálek, z kterých řád povstal. 
Zrodem božské síly přicházejí i tyto dálky ke slovu. Již jsme 
zmínili symbol jeskyně, kde se Hermés se svojí matkou skrývají 
před hněvem Héry. Dalším významným symbolem je želva, která 
byla v mnoha mytologiích považována za jedno z nejstarších 
zvířat.16 Právě z ní si Hermés vyrobí lyru, tedy nástroj, který 
dokáže hudebně vyjádřit povahu kosmu. Jako božské dítě je 
ještě mimo božskou hierarchii, jakkoliv do ní postupně směřuje. 
Tento posun můžeme dobře vidět ve zmíněných hymnech, které 
Hermés zazpívá. V prvním oznamuje svůj příchod, ve druhém 
již zpívá o uspořádání světa a sám sebe do něj začleňuje. Mezi 
mytologií a hudbou lze nalézt vzájemné vztahy. Je to božské dítě, 
které má potenciál vynalézt nový nástroj – lyru. Jistě za to vděčí 
svým charakteristickým vlastnostem, jako jsou vynalézavost či 
chytrost. Ale nezapomínejme na jeho dětskou hravost, díky které 
je tak oslněn, že zapomene na úkol, který si stanovil. Hermés 
vnáší do olympského řádu náhodu. Není však jistě náhodou, 
že lyru dává darem zrovna Apollónovi, zářivému bohu z Délu  
a Delf, který sám symbolizuje míru všech věcí v kosmu. 
Je zřejmé, že ústředním motivem celého mýtu je vznik nové síly. 
Jsme svědky jejího zrodu a poté činu, kterým vstupuje v kontakt 
se stávajícím řádem. Celý proces je završen začleněním této 
síly do řádu kosmu. Skutečnost zaznívá novými tóny Hermovy 
lyry, které zanechávají nový otisk ve skutečnosti. Co je 
charakteristické pro tuto událost? Příběh nám ukazuje, jak se  
k odlišnosti a novosti v počátku váže nebezpečí a osiřelost. 
Božské dítě je zpočátku často samo. Může být o něho tajně 

16  Srov. kerényi, K., Jung, C. G. Věda o mytologii, s. 73.
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pečováno, ale samotný čin – epifanii – vykonává samo. Samo 
se musí prosadit.17 Zmínili jsme, že k tomuto fenoménu se 
dále vázal střet s prastarou bytostí, jejímž zabitím je založeno 
posvátného místo. Podívejme se blíže na tento násilný motiv. 
Domnívám se, že vyprávěný mýtus kromě toho, že je epifanií 
Herma, můžeme chápat obecněji. Může být chápán jako 
symbolické znázornění samotného vznikání či zrození. Vznik 
nové síly je v principu násilným aktem oproti stávajícímu řádu. 
Útokem na dané mocenské uspořádání sil. A to nejen na fyzické 
rovině, ale snad ještě více na rovině myšlenkové. 
Nietzsche tento moment pronikavě zachycuje ve své druhé 
Nečasové úvaze.18 Zdůrazňuje v úvodu zvláště jeden moment, 
který se k tomuto problému váže. Aby mohla nová myšlenka 
zaznít či se zrodit nová interpretace, je třeba se odpoutat. Toto 
odpoutání umožní zapomenutí na existenci a podobu stávajícího 
řádu. Na všechno, co bylo dříve a na čem byl daný řád vystaven. 
To vše se podílí na kontextu, který určuje podobu myšlení. 
Vyvázat se znamená tedy vytvořit distanci – velké odpoutání 
– které umožní samotnou tvůrčí činnost. Neboť člověk, který 
celý život žije historicky, tj. neustále si je vědom všech pravidel  
a všeho vědění, kterého bylo dosaženo, není schopen nic nového 
vytvořit. Tvorba, zrození něčeho nového, si žádá zapomenutí na 
celou historii vědění, ba i na sebe sama. Je vytvořeno vakuum, 
prázdno, něco nečasového, které se stává pomyslnou zábranou 
veškerému tlaku daného řádu. V tomto (božském) bezčasí 
zaznívají nové tóny. 
Bylo řečeno, že mýtus o božském dítěti odkazuje k původnějšímu 
stavu věcí. Kerényi se domníval, že jde hlouběji, až k samému 
jádru mýtu, k prvopočátku. Soudím, že zmíněný prvopočátek 

17  Božské dítě i nová myšlenka se rodí vždy ve zbroji. Hermés se sice 
pohybuje v plenách, ale jeho zbrojí je lstivost a prohnanost.

18  nietzsCHe, F. Nečasové úvahy, kap. O užitku a škodlivosti historie pro 
život, s. 7782.
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věcí můžeme chápat jako stav, který navozuje velké odloučení. 
Je to stav bez hierarchie, bez času. V tomto těžko uchopitelném 
momentu přicházejí múzy a umožňují mluvit o světě (pomocí 
slov, hudby, malby atd.). Zde se rodí bohové a myšlenky. Akt 
tvorby přinášející novost je však vždy nespravedlivý vůči 
danému řádu. Nedbá ho a je zcela zahleděný do sebe. Nietzsche 
to komentuje slovy: „Je to nejnespravedlivější stav světa, úzký, 
nevděčný k minulosti, slepý k nebezpečím, hluchý k výstrahám, 
malý živoucí vír v mrtvém moři noci a zapomnění.“19 Chápe ho 
jako lůno všech velkých věcí, do kterého se toužíme navracet. 
Zrození Herma tak můžeme chápat jako symbolické zachycení 
zrodu nové síly, která přichází z prvopočátku věcí, z bezčasí,  
a střetne se s panujícím řádem. Mnohé motivy z vyprávěného 
mýtu můžeme nyní vidět v širších souvislostech. Motiv s želvou 
je ukázkou vynalézavosti a šikovnosti nové myšlenky, bez nichž 
by se vůbec nemohla prosadit a zaznít. Krádež stád je útokem 
na samotný diskurz. Snahou ho nabourat a pozměnit jeho smysl. 
Následný smír a přijetí Herma mezi bohy je pak symbolickým 
přijetím a začleněním nové síly do řádu. Tím ztrácí své původní 
atributy božského dítěte a stává se dospělým bohem. 
Božské dítě je vyjádřením tvůrčí síly, která násilně vtrhne do 
skutečnosti a rozzáří ji novým světlem. Hermés bere do ruky lyru 
a bohům na Olympu se na tváři rozlije úsměv. Ve světě plurality, 
mnohých božských sil, je zrození nové božské síly radostná 
zpráva. Posiluje různost celku a svádí k novým interpretacím. 
Bohové přijetím Herma na Olymp přitakávají mnohosti a dávají 
se do tance. 

19  nietzsCHe, F. Nečasové úvahy, kap. O užitku a škodlivosti historie pro život, 
s. 82.
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Hry dětí a hra světa.  
metafora dítěte  

v myšlení Hérakleita z efesu1

karolína jiráková

anotace
Hérakleitos z Efesu, myslitel archaického řecka, ve svém spise 
hovoří o povaze světa a odkazuje toto poznání všem lidem. 
K tomu, aby vyjádřil a vysvětlil, jak se svět odehrává, používá 
řadu obrazů. Metafora dítěte je jednou z nich, navíc se jedná 
o metaforu velmi působivou, neboť vychází z naší každodenní 
zkušenosti. Zároveň se však jedná o obraz mnohovýznamový, 
protínající několik rovin současně. V příspěvku budeme 
následovat vlastní postup vybraného filosofa a dostaneme se 
tak od významu dítěte jako lidského jedince, přes význam dítěte 
jako potomka, až k dítěti jako metafoře odkazující na celek světa. 
Odhalíme spojitou škálu mezi světem a jednotlivými věcmi, které 
jsou v něm obsaženy, mezi mikrokosmem a makrokosmem. 
„Království náleží dítěti“, DK 22 B 52.2

AnnotAtion
Heraclitus of Ephesus the thinker of archaic Greece speaks of 
the nature of the world and refers this knowledge to all people.  

1  Studie vznikla s podporou projektu Osmá platónská minikonference 
SVK22013004 ZČU v Plzni.

2  České překlady zlomků jsou převzaty od Zdeňka kratoCHVíLa. 
Fysis. Stránky filosofa Zdeňka Kratochvíla. Dostupné online: http://www.
fysis.cz/. kratoCHVíL, z. Délský potápěč k Hérakleitově řeči. Hermann  
& synové, Praha 2006. 

http://www.fysis.cz
http://www.fysis.cz
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In order to express and explain how the world goes he uses  
a variety of metaphors. The metaphor of a child is one of them.  
It is a very impressive metaphor because it comes from our 
everyday experience. At the same time, it is an image of many 
meanings, crossing several levels simultaneously. I will follow 
Heraclitus’ own procedure and so I will come to the various 
meanings of the metaphor of a child. On the one hand we talk 
about a child as individual human being; on the other hand a child 
symbolizes the whole world. In this paper I would like to uncover 
a continuous range between the world and individual things 
that are contained in it, between microcosm and macrocosm. 
"Kingship belongs to the child.“ DK 22 B 52.3

VÝJIMeČné DíTĚ
V životopisném zlomku DK 22 A 1,5 se praví, že Hérakleitos 
„již od dětství vzbuzoval podiv; už jako mladík říkal, že nic 
neví, ale když dospěl, tvrdil, že všechno poznal.“ Zdá se tak, že 
výjimečnost Hérakleita byla patrná velmi záhy, již od dětských 
dní se odlišoval od svých vrstevníků. Svéráznost jeho osobnosti 
se otiskla do myšlenkového odkazu, v dochovaných zlomcích 
nalézáme radikální dikci, ve fragmentech se ozývá slavnostní 
tón, který člověka upozorňuje na závažnost sdělení.
Jaká je to výjimečnost, kterou Hérakleitos ve svých zlomcích oslavuje 
a kterou sám ztělesňuje? Je to výlučnost založená na samostatném 
uvažování. Pokud zde životopisec poněkud hanlivě sděluje, že jako 
dospělý Hérakleitos prohlašoval o sobě samém, že vše poznal, není 
tím myšleno nic jiného, než že se otevřel světu a prozkoumal jej. 
V antickém řecku je člověk součástí celku světa, je jakýmsi 
malým světem ve světě kosmickém. Protože je člověk „světem 

3  Anglický překlad zlomku je převzat od Charlese kaHna, zlomek je 
dle Kahnova řazení pod číslem XCIV. kaHn, CH. The Art and Thought  
of Heraclitus, s. 85. 



 126Umění Kýče - II. Kolokvium přispěvky  126

Karolína Jiráková

v malém“, přirozeně mu náleží možnost odhalení chodu celého 
světa. Podle Hérakleita je to dokonce lidská povinnost. Proč 
by jinak člověku tato výjimečná schopnost patřila, pokud by ji 
nenaplnil, proč by nebyl zvířetem, které si libuje v bahně?4

To, co odhalil Hérakleitos, je, že svět se odehrává podle řádu, 
přesto však obsahuje nahodilost. Tento stav Hérakleitos ilustruje 
za pomoci metafory dítěte, které si hraje.5

DĚTI V HéRaKLeIToVÝcH ZLoMcícH
Obraz dítěte v archaickém světě se odlišuje od našeho vnímání 
dítěte a jeho místa ve světě. Není zde zdůrazňována nevinnost či 
roztomilost malého človíčka.6 Kýčovitost dnešních dní spojená 
s dětmi a například jejich hračkami (a herním průmyslem) tak 
nepřipadá v úvahu. Proto může dětská hra Hérakleitovi sloužit 
jako příklad toho, jak se odehrává celý svět. Dítě hrající si na 
zemi s kostkami je pro něj silnou metaforou, která odkazuje 

4  Srov. zlomek DK 22 B 13 „A na způsob prasete se s oblibou povaluje v bahně.“
5  Původní záměr zabývat se významy metafory dítěte obsaženými  

v Hérakleitově díle se rozšiřuje. Ukazuje se nejen, že skrz obraz dítěte lze 
dobře ukázat hlavní Hérakleitovy názory na svět a vysvětlit tak jádro jeho 
filosofické koncepce. Aby bylo možné učinit překrok mezi človíčkem
jednotlivcem žijícím v lidském společenství a dítětem jako metaforou 
odkazující na uspořádaný celek světa, musí zde být někdo, kdo je 
takového aktu překročení schopen. Sám Hérakleitos se ve svém spise 
do této pozice pasuje. Hra, činnost nejvlastnější dítěti, bude důležitá 
pro pochopení Hérakleitova myšlenkového odkazu. Být schopen hry, 
být schopen myslet, je atributem, který můžeme Hérakleitovi připsat. 
Tak doxograf s mírnou škodolibostí spojující Hérakleita se zvláštním 
dětstvím a mládím upozorňuje na rys, který neodvratně propojuje 
odkaz se svéráznou osobností. Kdo jiný by měl hovořit o hře světa, než
li ten, komu je hra vlastní. Hérakleitos rozehrává svoji mysl, a tím se mu 
otevírá hřiště kosmické.

6  Srov. kratoCHVíL, Z. Délský potápěč k Hérakleitově řeči, s. 238–240. Naopak 
se častěji objevuje motiv, že děti navzdory své malé velikosti a nízkému 
věku jsou často kruté či dokonce záměrně škodolibé, to znamená, že 
děti nevycházejí ve srovnání s dospělými a jejich negativními vlastnostmi  
o mnoho lépe.
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daleko za sebe. Důležitý je rozměr politický: dítě se neúčastní 
veřejného života, tedy nerozhoduje o záležitostech obce.7 
Zlomků, které obsahují odkaz na dítě, dětství či dětinskost, je 
v Hérakleitově spisu celá řada. Tyto zlomky jsou mezi sebou 
významově provázané. S dítětem jako s metaforou je zacházeno 
oslavně, obdivně. Jediným aspektem, který je shledáván jako 
negativní, je dětinskost. Dětinskost však nepřináleží dětem, 
nýbrž dospělým, kteří se v určitých aspektech zpronevěřují své 
úloze dospělého. 
Dítě nemůže být dětinské, když si hraje, hraje si opravdově. 
Dětinsky však ve stejné chvíli může působit dospělý. Nemyslí 
se tím však ani tak ve hře, jako v jednání. Dítě a dospělý jsou 
dvěma póly jedné škály, a proto by dospělý měl jednat jako 
dospělý, jinak se nechová dle řádu světa, a tedy i společnosti, 
zpronevěřuje se své úloze. Proto hračky v rukách dospělého jsou 
v Hérakleitových zlomcích chápány negativně. Příkladem může 
být zlomek DK 22 B 70: „Hérakleitos pokládal lidská mínění 
za dětské hračky.“ Terčem útoku jsou lidská mínění, nekriticky 
přejímané názory.8 Ty jsou proto nazvány dětskými hračkami. 
Významnou roli zde hraje použité množné číslo, množství je 
protikladem kvality. Jedinec je vždy upřednostňován oproti 
davu, názor před změtí řečí, dětská hra jako hodnotná aktivita 
před hromadou hraček.

7  Společenskokulturní kontext v souvislosti s dětmi, jejich vztahem 
k rodičům a jejich místu ve společnosti popisuje ve své knize 
například Garland. Srov. garLand, R. Daily Life of the Ancient Greeks, 
především 4. kapitola The People, část Parents and children, s. 89–98.  
Golden se ve své knize věnuje vztahům mezi dětmi jakožto vrstevníky, mezi 
kterými právě vzniká prostor pro hru. Srov. goLden, M. Children and Childhood 
in Classical Athens, 3. kapitola, část The Child and His or Her Peers, s. 51–79. 
Nabízejí se i další významy. Chlapec může být označením pro sluhu, 
společníka u stolu, a to i jako služebníka bohů v mýtických vyprávěních. 
Dospívající chlapec je předmětem obdivu v řecké kultuře. Tento kulturně 
– estetický ideál v Hérakleitových zlomcích není akcentován.

8  Srov. kaHn, CH. H. The Art and Thought of Heraclitus, s. 173–174.
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Kromě zmíněného příkladu však je dítě a hra v Hérakleitových 
zlomcích výsostným symbolem. Ukazují se dvě hlavní oblasti, 
kam Hérakleitos při jeho používání směřuje. První je oblast 
společnosti a veřejného života, druhá je kosmologická, 
pojednávající o chodu světa jako celku. Od příkladů dítěte 
v lidské společnosti vedou nitky až k celku světa. A aby to 
byl řecký svět, tak také vedou obráceně, od celku k jedinému 
človíčkovi, ve kterém se tento celek zrcadlí stejně dobře. 
Nelze hovořit o politickém významu dítěte bez toho, aby nás 
význam zlomku jedním dechem již nesměroval mimo hranice 
obce, za veřejný život a každodenní shon. Dobrý pozorovatel tak 
vidí hrající si dítě a skrze tento fyzický objekt se dostane k tomu, 
co již tak zjevné není, k tomu, co již samotné oko nezachytí, 
ačkoli bezesporu v jeho počitku celý proces začíná. K tomu, aby 
se toto nezjevné spojení odhalilo, je nutné vyvinout značnou 
aktivitu, abychom samozřejmost výjevu pobořili a prohloubili. 
V tom spočívá i hlavní Hérakleitův odkaz a apel na člověka  
a jeho životní úkol.
Mezi oblastí lidskou a kosmologickou je celá řada mezistupňů. 
Přechod od jednotlivého ke kosmickému se neděje samozřejmě 
ani jednoduše, ačkoli by na základě četby Hérakleitova spisu 
tomuto dojmu mohl člověk snadno podlehnout. Hérakleitova 
oslavná zvěst totiž představuje již výsledek pracného poz
návacího procesu. 
Zmíněné mezistupně lze dobře ilustrovat právě na sledované 
metafoře dítěte. Ačkoli se v textu soustředíme právě na relaci 
mezi dítětem jako jednotlivcem chodícím po světě a dítětem 
symbolizujícím celek světa, nelze opominout, že mezi těmito 
dětmi je rozprostřena bohatá síť významů. Uvedeme tedy 
některé z nich jako střípky, skrze které se po jejich složení může 
složit celkový obraz. 
Nalézáme zde obraz dítěte, který upozorňuje na individuální 
charakter lidské bytosti, který spoluurčuje jeho osud. Dítě je také 
použito, aby byla tematizována biologická stránka člověka, skrze 
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kterou se jednak manifestuje příslušnost člověka k přírodnímu 
světu, jednak možnost překročení osobního smrtelného údělu skrze 
zachování rodu. Vztah dítěte a rodiče slouží Hérakleitovi k tomu, 
aby zpochybnil tradiční autoritu ve výchově a poukázal, že nejen 
na rovině politické, ale už v rodině je nutné nepřijímat své postoje 
bez rozmyslu. Sféra politická v širokém smyslu slova pak používá 
metafory hravého dítěte jako protikladu k často jednostranné 
mentalitě dospělého. A nakonec je to činnost nejvlastnější dítěti, 
hra, která se stává pro Hérakleita obrazem pro aktivní přístup 
člověka ve světě i obrazem pro chod světa jako celku.
Je tak zřejmé, že z široké palety významů, které jsou skryté za 
metaforou dítěte, lze utkat jemnou síť, kde se navzájem jednotlivé 
významy dotýkají, prolínají a odkazují na druhé. Přesně rozlišit, 
kde končí smysl obrazu jednoho a otevírá se význam další, tak 
není možné. Právě rozpoznání těchto vzájemných souvislostí je 
prvním krokem k porozumění Hérakleitovu textu.

DíTĚ a DoSPĚLÝ, VZTaHY a PeRSPeKTIVnoST
V dalším životopisném zlomku DK 22 A 1, 3 se taktéž hovoří  
o Hérakleitovi poněkud hanlivě: „Uchýlil se do svatyně Artemidiny 
a hrál s dětmi kostky; když ho pak Efesané obstoupili, vzkřikl 
na ně: ,Co se divíte, ničemové? Což není lepší dělat toto, než 
s vámi spravovat obec?‘.“ A stejně jako v případě minulém se 
životopisec strefuje do samého jádra Hérakleitova učení.9 
V historce se praví, že po tom, co myslitel opustil veřejný život 
v obci, byl spatřen, jak si hraje s dětmi. Vypravěč chce naznačit, 
že tato aktivita je pro dospělého muže poněkud nepatřičná, ba 
až směšná. 

9  V doxografických zprávách, které mohou působit zkratkovitě či svým 
charakterem připomínají anekdotická vyprávění o myslitelích, se naopak 
čtenář velmi snadno dostane k zásadním pozicím vybraného filosofa. 
Anekdota přes svoji radikalitu často zachycuje podstatný rys myšlení 
autora a také odhaluje to, proč bylo považováno dobově za inovativní 
či dokonce nepřijatelné.
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Hned vzápětí se však vnucuje druhá perspektiva. Tímto obrazem 
se říká, že v dětské hře může být více smyslu, než v politické 
aktivitě, pokud tato aktivita není vyvíjena dostatečně schopnými 
lidmi, je tvořena nahodile a bez rozmyslu. A byla to právě 
neschopnost a nechuť lidí, kvůli kterým Hérakleitos obec 
opustil. Proto hrát s dětmi v kostky znamená upřednostňovat 
jiný modus života: kreativní, náročný na vzájemnou interakci, 
založený na pravidlech a okořeněný nepředvídatelnou náhodou. 
Hra s dětmi zde tak upozorňuje na zásadní momenty, které by 
politická činnost v sobě obsahovat měla.10

Polarita mezi dětmi a dospělými tvoří základ sledované 
Hérakleitovy metafory o dětské hře. Zároveň zde narážíme na 
zásadní způsob, jakým myslitel uvažuje. Vše ve světě má svůj 
zdánlivý protiklad, který však není protějškem vylučován.11 
Teze o protikladech, které se navzájem nevylučují, je pro člověka 
problematická a nesamozřejmá. Výstižným způsobem tuto 
lidskou situaci komentuje Kessidi. Hérakleitos ve svém myšlení 
hovoří o různých úrovních života. Mezi oblastí každodenního 
života a děním kosmu je zásadní rozdíl, který pokud není 
nahlédnut, stává se propastí mezi malým světem člověka a světem 
kosmickým. Zatímco člověk vše hodnotí etickými soudy, 
hodnotí jedno jako zlé a druhé jako dobré, na rovině kosmické 
jsou ve stejné míře předpokládány dobro i zlo. „Na úrovni 
vesmírné harmonie (jednoty, souhlasu a rovnosti) protikladů 
utichají zvuky země; tj. radost a žal, smích a slzy, život a smrt 
a vůbec vše, co je lidské […].“12 Snahu o poodstoupení od této 

10  Srov. goLden, M. Children and Childhood, s. 53–54.
11  V příspěvku se soustředím na škálu mezi dítětem a dospělým, stejně 

však funguje v Hérakleitově myšlení například protiklad mezi suchým 
a vlhkým, nahoře a dole atd.

12  Srov. KESSIDI, F. Ch. Hérakleitos, s. 144. Hérakleitovský pohled na 
svět rozebírá ve své knize například Henry Miller. V následující 
pasáži vystihuje postavení člověka vůči celku světa. lidské poznání 
je omezené v tom smyslu, že je zachyceno v každodenních situacích, 
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ryze lidské perspektivy se budeme snažit ukázat na vybraných 
Hérakleitových zlomcích.
Skrz politický rozměr se otevírá téma vztahů a perspektivnosti.13 
Přičemž dítě zpravidla ze srovnání s dospělým vychází lépe, a to 
nikoli proto, že je z nějakého důvodu lepší, ale proto, že dospělí 
svoji úlohu z jistých důvodů nenaplňují. Proto Hérakleitos 
upozorňuje na to, že není správné bez výhrad poslouchat rady 
našich rodičů a jít bezmyšlenkovitě v jejich šlépějích: „Mít na 
paměti, že není správné být /jednat a mluvit jako/ děti rodičů, 
prostě řečeno: tak, jak nám to bylo předáno.“, DK 22 B 74. 
Hérakleitos zde, ale i na mnohých dalších místech svého spisu, 
varuje před nereflektovaným přejímáním životních postojů. To 
se děje ve společnosti, a o to snadněji v rodině. Určité dispozice 
jsme zdědili, navíc se snadno identifikujeme s jejich názory, 
protože jsme formováni výchovou v určitém rodinném prostředí, 
zároveň se identifikujeme s myšlením rodičů, protože nám 
poskytuje určité společenské zařazení.14 Skutečná dospělost 
by měla spočívat v reflexi a možná ještě lépe v narušení této 
samozřejmé kontinuity. 
Hérakleitově pronikavé kritice neuniká ani další ze vztahů, kterým 
je všeobecně přijímaná autorita k člověku. Pokud ani veřejně 
uznávaný vzor nedostává požadavku na reflexi světa, prohrává 

které hodnotíme z naší úzké perspektivy. Všemu, co vidíme, 
připisujeme etické hodnocení. Takové hodnocení je situační, konkrétní, 
vztahující se k určitým aktérům. Cílem člověka je s velkým úsilím tuto 
nutně limitovanou perspektivu přesáhnout. „Ptát se na význam této 
hry a na to, jaký má vztah k životu, je k ničemu. Zrovna tak se můžete 
ptát Stvořitele, proč sopky? Proč hurikány? Ty přece nepřinášejí nic 
než neštěstí. Ale zatímco neštěstí je neštěstím jen pro toho, koho zničí, 
pro ty, kteří ho přežijí a studují ho, může být osvícením – pak se jedná 
o tvořivý svět.“ MiLLer, H. Sexus, s. 213.

13  K relačním výrokům viz kratoCHVíL, Z. Délský potápěč k Hérakleitově 
řeči, s. 67–68. 

14  Srov. kratoCHVíL, Z. Délský potápěč k Hérakleitově řeči, s. 197. Srov. kaHn, 
CH. H. The Art and Thought of Heraclitus, s. 239.
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opět ve srovnání s kreativním světem dítěte. Hérakleitos je svojí 
kritikou dobových autorit pověstný, v tomto srovnání neobstojí 
například ani Homér.15 Ve zlomku DK 22 B 56 proto vedle sebe 
Hérakleitos staví básníka Homéra a děti, které vycházejí z tohoto 
souboje vítězně, když slavného básníka svým vtipem spletou. 
Proto ve zlomku DK 22 B 121 doporučuje raději zanechat správu 
obce dětem.16 
Hérakleitos upozorňuje, že to, kdo se jeví v dané situaci vítězem, 
záleží na zvolené perspektivě. Proto jako se dospělému zdá, že 
vyhrává nad dítětem, vyhrávají bohové nad člověkem.17 

DíTĚ JaKo PRŮVoDce
Nicméně přes zmíněnou kritičnost Hérakleitos nebojuje 
s přirozeností člověka. V neustálém zápase o život je nutné 
polevovat. Máli lidská duše správně fungovat, musí docházet 
k uvolnění.18 V krásném zlomku DK 22 B 117 je takový stav 
ilustrován na opilém muži vedeném za ruku dítětem: „Když se 
muž opije, je veden nedospělým chlapcem, vrávorá, nevnímá, 
kam kráčí, když má vlhkou duši.“ Zlomek nás upozorňuje i na 
naši tělesnou schránku, která je s duší v těsném svazku. Vše, 
co je vlhké v kontrastu k suchému se vztahuje k uvolnění, 
ustrnutí, smrti, a tak i stav opilosti může být považován za 

15  Je nutné poznamenat, že kritika těchto významných autorit má ještě 
další a hlubší důvody, kterým se v rámci studie nebudeme věnovat. 
Více například viz kessidi, F. Ch. Hérakleitos, s. 40–58.

16  „A těmito slovy /Hérakleitos/ obviňuje Efesany, protože vyhnali jeho 
druha Hermodóra: Všichni dospělí Efesané si zaslouží, aby byli usmrceni 
a zanechali obec nedospělým, neboť vyhnali Hermodóra, /muže/ z nich  
nejznamenitějšího, se slovy: Nikdo ať není nejznamenitější z nás, a pokud 
někdo takový je, ať je jinde a u jiných.“ Srov. kaHn, Ch. H. The Art and 
Thought of Heraclitus, s. 178.

17  Srov. DK 22 B 79: „Muž je daimonem shledáván dětinským, tak jako 
dítě mužem.“

18  Srov. kratoCHVíL, Z. Délský potápěč k Hérakleitově řeči, s. 194–195.
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malou smrt, za polevení v neustálém životním boji a koloběhu. 
Dalšími příkladem je sexualita a rozkoš z ní plynoucí.19 Toto 
extatické vytržení pak navíc skrze potomky zajišťuje člověku 
účast na nesmrtelnosti, na věčném koloběhu zrození a zániku.20 
Ačkoli bychom se častému ustrnutí v tomto vlhkém stavu měli 
vyvarovat, občasná zastavení v něm tvoří nezbytnou součást 
našich životů a koloběhu světa vůbec. 
Průvodcem v takových stavech, kdy je vyřazena naše rozumová 
schopnost nám je již jen dítě, nedospělý chlapec, který zde 
zastupuje dění ve světě, směs osudového běhu s nahodilostí. 
A tak není člověk nikdy vydán napospas světu, je totiž jeho 
součástí, je v něm doma, ačkoli si to v okamžik malé smrti 
opilostí neuvědomuje.

DíTĚ a HRa
Všechny vybrané zlomky jako by se slévaly do jednoho vyjádření 
o chodu světa jako celku: DK 22 B 52: „život je dítě, které si hraje, 
hraje s kostkami: království náleží dítěti.“ Tento zlomek v sobě 
zřejmě obsahuje všechny fragmenty, které jsme doposud zmínili. 
A od něj opět vedou nitky zpět k človíčkovi, jeho fyzickému 
uspořádání, k veřejnému životu, každodennímu zápasu.21 
Obraz je založen na hře v kostky, oblíbené dobové řecké zábavě. 
Podle dochovaných zpráv bylo k této aktivitě třeba kostek a hracího 
plánu podobného šachovnici. Často k tomuto účelu postačoval 
herní plán vyrytý do země. Házelo se kostkami a poté se jimi 
posunovalo po herní ploše.22

19  Srov. kratoCHVíL, Z. Délský potápěč k Hérakleitově řeči, s. 195.
20  DK 22 B 20: „Ti, kdo se zrodili, chtějí žít a mít úděly smrti, či spíše 

odpočívat, a zanechávají děti, aby vznikly úděly smrti.“
21  Srov. kessidi, F. Ch. Hérakleitos, s. 167.
22  Na jedné z dochovaných attických váz můžeme spatřit tento herní 

výjev. Achillés a Aiás sedí naproti sobě na nízkých židličkách, mezi 
sebou mají herní desku. Hrnčíř Exekiás, který se na amforu podepsal, 
nám sděluje i to, že Achillés právě vyhrává, neboť nad jeho hlavou  
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Principem, který si Hérakleitos vypůjčuje, aby za jeho pomoci 
manifestoval principy dění světa, je spojení pravidel hry a 
nahodilého prvku. Aby bylo možné hru hrát, je nutné dodržovat 
stanovená pravidla, tato jsou garantem stabilního a neměnného 
chodu. Nicméně hra je hrou ve chvíli, kdy do ní vstoupí 
nestabilní prvek, nahodilost hodu kostek. Teprve po přistoupení 
nahodilosti se vše dá do pohybu a je třeba aktivity, odpovědi, 
vlastní reakce hráče. A tak se svět děje uspořádaně, ale nikoli 
deterministicky. Hra v této nejvlastnější a nejčistější podobě 
náleží dítěti, a proto je to v Hérakleitově myšlení dítě, kterému 
náleží království světa.
Skrz obraz dítěte a jeho hry se dobře odkrývá to, co Kessidi ve 
své knížce označuje jako úkol umělce a filosofa (tj. Hérakleita): „ 
(…) vidět za jedinečným obecné, za vnějším vnitřní, za zjevným 
,skryté‘.“23 Jak dále Kessidi svoji myšlenku rozvádí, „ (…) věci 
ve světě nejsou jen věcmi a jen jevy ve skutečnosti, ale také 
živými uměleckými obrazy a symboly – znaky, odhalujícími 
(těm, kdo je umějí rozluštit) všeobecný řád světa i samotného 
života.“24 Nebyl by to však úplný závěr plynoucí z představení 

je napsána číslice čtyři (tesara), zatímco Aiás hodil pouze trojku (tria). 
Fotografii vázy připojuji na konec textu jako přílohu. Vázu si je možné 
detailně prohlédnout. 

     Dostupné online: https://www.youtube. com/watch?v=brWEKkWDOU8. 
      Zpřístupněno díky Ancient Sculpture Gallery–Museum Reproductions 

of Ancient and Modern Art Masterpieces, dostupné online: https://
www.ancientsculpturegallery.com. 
O hře, kterou má nejspíše na mysli Hérakleitos (a několika dalších), píše 
Garland. Srov. garLand, R. Daily Life of the Ancient Greeks, s 95–96.

23  Srov. kessidi, F. Ch. Hérakleitos, s. 165.
K úkolu člověka (myšleno především umělce) se obdobně vyjadřuje 
ve své knížce Miller. Základním „nástrojem“ k proniknutí za změť 
každodenních situací je hra v herakleitovském smyslu: „Tvoření je 
nekonečná hra, která se odehrává na pomezní čáře; je spontánní  
a impulsivní, poslušná pravidel […].“ MIllER, H. Sexus, s. 207.

24  Srov. Tamtéž.

https://www.youtube.�com/watch?v=brWEKkWDOU8.
https://www.ancientsculpturegallery.com
https://www.ancientsculpturegallery.com
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několika Hérakleitových fragmentů v tomto textu. Nelze totiž 
zapomenout na to, odkud jsme v našem zamyšlení vyšli a kam 
se je nutné také navrátit. Na začátku všeho podle Hérakleita 
stojí otevření očí, kdy vyjdeme ven, rozhlédneme se kolem sebe 
a najednou spatříme, jak si na chodníku dvě děti házejí kostky.



Attická amfora, černofigurový styl, cca 530 
let př. n. l., autorem je Exekiás. Achillés a 
Aiás hrají deskovou hru. Umístění: Museo 
Gregoriano Etrusco, Vatican. Fotografie 
převzata z knihy fotografií antických váz 
la Céramique antique (nakladatelství 
Beaux livres Nathan, 1985) od fotografa 
Johna Boardmana.
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annotace
Hlavním cílem článku je vykázat fenomény, které nám zprvu 
nejsou zcela patrné, mluvímeli o kýči. V první řadě jde o pře
vládající způsob odkrývání, pojímání všeho, co jest, jenž je nám 
diktován a který nemáme plně ve své moci. Skrze tento způsob 
se nám skutečnost dává jako manipulovatelná a disponovatelná. 
V něm se však zároveň ukazuje druh myšlení, tj. kalkulující, které 
plně slouží zájmům a potřebám onoho diktátu manipulace. 
Tento rámec pak odhaluje úlohu kýče jako objektu, skrze který 
přitakáváme způsobu manipulativního odkrývání, jisté formě 
průměrnosti a konzumentství. S ohledem na lidskou existenci 
se pak v této souvislosti ukazují zásadní problémy. Kýč nám 
totiž slouží k setrvání v průměrném, neautentickém existování, 
s čímž se pojí útěk před vlastní smrtelností a konečně i přitakání 
jednomu druhu myšlení, resp. nemyšlení. Proto lze tvrdit, že kýč je 
jistým projevem konce nemanipulativního zamýšlejícího se myšlení, 
které si klade podstatné otázky týkající se nás samých, vztahu  
k druhým lidem a konečně k místu našeho existování, světu.

AnnotAtion
The main goal of this thesis is to show phenomena, which are not 
initially apparent, when we speak about kitsch. In the first place, 
it is a dominant way of revealing and encompassing what exists 
in the reality. This way is dictated to us and it is not in our hands. 
Because of this way we understand the reality as something 
manipulable and available. Simultaneously we can see in it a type 
of thinking, i. e. a calculative thinking, which serves the interests 
and the needs of a manipulative dictate. This frame reveals the 
role of kitsch as an object, through which we agree with the way 
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of a manipulative revealing, the certain form of a mediocrity and 
consumerism. In this context we can see the underlying problems 
concerning a human existence. Kitsch serves us as a tool to stay in 
the mediocrity, unauthentic form of the existing. Moreover, it serves 
as a tool to hide our own mortality and finally it is an affirmation 
of a one-way thinking, respectively non-thinking. Therefore, we 
can say that kitsch is a manifestation of the end of dismanipulative 
meditative thinking, which lays down fundamental questions 
concerning our being, relationships with other people and finally 
with the place where we live, i. e. the world.

1. PoD DIKTÁTeM MoDeRní TecHnIKY
K tematizaci kýče jako projevu konce myšlení se postupně 
dostaneme skrze představení obecného rámce, v němž se úvahy 
o něm pohybují. Nejdříve si charakterizujeme podstatu moderní 
techniky a preferovaný způsob myšlení. 
lze si jen těžko představit, že bychom se plně obešli bez 
výdobytků moderní techniky. Stroje jsou neodmyslitelnou 
součástí naší každodennosti. Využívání dopravních prostředků, 
sledování televize, práce na počítači či používání mobilního 
telefonu je pro většinu z nás denním chlebem. Za tyto produkty 
vděčíme moderní vědě, která svou odborností a specializací 
neustále předkládá možnosti pro praktické využití na základě 
jejich výzkumů. Československý myslitel Karel Kosík se domnívá, 
že moderní věda již splývá s moderní technikou a společně tvoří 
tzv. technovědu. K tomu dodává, že „srůstání a splývání moderní 
vědy s technikou v naprosto novou skutečnost technovědy je 
pouze historickým dovršením dvou procesů vyvěrajících ze 
společného základu.“1

1   kosík, k. Století Markéty Samsové, s. 47.
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Společným základem je rozvržení skutečnosti, v níž se praktický 
a teoretický svět mění na objekt. Takto pojatý objekt je 
předmětem exaktního, vědeckého zkoumání a manipulování. 
Skutečnost se tak stává zásadně disponovatelnou, je lidem k dis
pozici tak, jak sami chtějí, aby byla k dispozici. Kosíkovu pozici 
lze prohloubit analýzami zásadního myslitele 20. století Martina 
Heideggera, kterým se nechal značně ovlivnit. Ten z odlišných 
pozic promýšlí tzv. bytnost techniky. Tedy to, co dělá moderní 
techniku technikou. 
Oba dva shodně tvrdí, že onu bytnost (podstatu) moderní 
techniky netvoří stroje ani automaty. Heidegger tvrdí, že 
charakteristickým rysem moderní techniky je způsob, jakým 
odkrýváme vše, co jest. V tom se ohlašuje to, jak chápeme věci, 
jak k nim přistupujeme, jako co je používáme. V tomto kontextu 
se nelze domnívat, že tento způsob máme plně v moci. Spíše 
jsme pod diktátem tohoto způsobu odkrývání, který je po nás 
požadován. Tedy abychom přistupovali k věcem (hmotným, 
k přírodě a mnohdy i k samotným lidem) jako k tomu, co lze 
využít, vydrancovat a hromadit pro další využití.2 Bytnost 
moderní techniky Heidegger pojmově fixuje termínem Gestell,3 
kdežto Kosík jako technický rozum.4

2  Borgmann podotýká: „Whateveris so positioned and orderedbecomesa 
resource (Der Bestand).” (borgMann, A. Technology. In: DREYFUSS, 
WRATHALL. A Companion to Heidegger, s. 165.)

3  Heidegger uvádí: „Gestell znamená to, co shromažďuje všechna ta 
stellen, která člověka staví do pozoru a požadují na něm, aby skutečně 
odkrýval na způsob zjednatelného stavu zásob připraveného k použití. 
Gestell je způsob odkrývání, který vládne v bytnosti moderní techniky, 
přičemž sám není nic technického.” (Heidegger, M. Věda a zamyšlení, 
s. 20.); Trawny k tomu poznamenává: „Bytnost techniky se nyní 
objasňuje jako Gestell. Tímto neologismem Heidegger myslí různorodé 
významové momenty, které by měly přesně odpovídat technice.” 
(trawny, P. Martin Heidegger, s. 153.)

4  Srov. kosík, K. Století Markéty Samsové, s. 48.
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2. KaLKuL JaKo PŘeVLÁDaJící ZPŮSoB MYšLení
S ohledem na způsob odkrývání, který je po nás požadován jako 
jediný, se dostává do hry i specifický způsob myšlení. Ten lze 
shodně s Heideggerem nazvat myšlením kalkulujícím. V něm jde 
v první řadě o plánování, výzkum, účely a výsledky. Přemýšlímeli 
o věcech v těchto intencích, máme na zřeteli jejich využitelnost, 
ovládání a v konečném důsledku si je chceme podrobit.5 

Cokoli, co je považováno za netechnické, nedisponovatelné, 
nepropočitatelné, nemanipulovatelné a nezhodnotitelné je 
kalkulujícím myšlením považováno za zbytečné, nerozumné. 
Tím dochází k redukci skutečnosti, přičemž tzv. Damoklovým 
mečem, který nad námi visí, je chápání kalkulujícího myšlení 
jako kritéria pro myšlení vůbec.
Preference tohoto myšlení je ospravedlňována jeho výsledky. Je 
považováno za produktivní. Jemu vděčíme za všechny přístroje, 
které by nám měly usnadňovat život. Za těmito produkty 
se skrývá a díky nim je pak většinou upřednostňováno jako 
to jediné správné myšlení. Díky těmto preferencím se pak 
dostáváme do absurdních situací, kdy například Václav Klaus 
často tvrdí s ohledem na kulturu, že vše, co si na sebe nedokáže 
vydělat, nemá existovat. Což lze považovat za výstižnou ukázku 
kalkulujícího myšlení.

3. KÝČ JaKo PRoDuKT
Povaha kýče je dle mého soudu podstatně určena oním 
nastíněným rámcem. Je však nadmíru obtížné hovořit o kýči, 
jelikož existuje tolik definic, kolik je umělců, teoretiků umění atd. 
Pro naše potřeby však budeme považovat za kýč objekt, který 
je strojově či mechanicky zhotoven a jehož funkcí je vzbuzení 
emocí za účelem jistých druhů manipulace. lze říci, že již není 
oblast, kde bychom se nesetkali s kýčem. Jeho běžnými příklady 

5 Srov. Heidegger, M. Co je metafyzika?, s. 77.
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jsou různé suvenýry, objekty, které by měly zkrášlit prostory, 
formy kulturní produkce (televize, hudba, divadlo, městské akce), 
ale i formy politické propagandy. V pozadí se však vždy ozývá 
nejen onen diktovaný způsob odkrývání všeho, co jest a kalkulující 
myšlení, nýbrž i další problémy týkající se naší existence.
Kýč je produktem. Příkladem nám mohou být suvenýry. Ty jsou 
zhotoveny kvůli cestovnímu průmyslu, který je napojen na síť, 
jež je předem určena onou podstatou techniky. Využívá energií, 
která je drancována z přírody (palivo pro dopravní prostředky, 
vodních elektráren atd.), chápe lidi jako pouhé lidské zdroje  
a jako ty, kteří mají dostatečný finanční obnos, díky němuž lze 
tento průmysl stále udržovat při životě. Nabízené destinace 
jsou pak větší měrou uchovávány pouze pro turismus, jemuž 
se častokrát podřizují i programy rozvoje měst. O tomto mani
pulativním (vymahačském) charakteru cestovního průmyslu 
jednoznačně hovoří například obrovské komplexy na pobřeží, 
které jsou obehnané zdmi a které si nárokují nemalou část 
plochy (pláž, moře) pouze pro vlastní účely, tj. pro účely 
cestovního průmyslu. Suvenýr je vtažen do této celé mašinérie  
a má v ní své nezcizitelné místo.
Rovněž tak je chápán kalkulativním myšlením jako předmět 
prodeje a zdroj příjmů cestovního průmyslu. Ať už člověk cestuje 
kamkoliv, určitě si na daném místě může koupit magnetku  
s názvem destinace či s motivy, které jsou dle onoho průmyslu 
„charakteristické“ a díky nim si turista může znovu připomenout 
báječnou dovolenou. Už samotné reklamy cestovních kanceláří 
a jejich forma se snaží doléhat na lidi, ať už jsou kdekoli,  
a přemluvit je k tomu, aby stále cestovali a využívali tak služeb 
cestovního průmyslu. I tyto reklamy, na nichž je vyobrazen 
usmívající se pár někde na pláži u západu slunce s osvěžujícím 
nápojem, lze považovat za kýč. Můžeme říci, že z hlediska 
cestovního průmyslu jsou lidé chápáni jako masy, které lze 
jistou formou manipulovat a ovládnout je tak, aby byli ochotni 
dát jistý obnos a využít tak jejich služeb.
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Z lidí se tedy v moderní době staly masy a vše se mění na před
mět manipulace, čímž se uvolnil prostor k lhostejnosti a obec
nému nevkusu. Člověk je tak nucen, aby myslel v inten cích  
kalkulativního myšlení, které se stává kritériem a aby byl prů
měrným a přizpůsobeným konzumentem.6 A právě přitakáním 
průměrnosti, konzumenství dochází k rozpuku kýče. Kýč mimo 
jiné slouží k zabavení se, ale i k zabíjení času. K zabíjení času nám 
často slouží nejen cestovní, ale i kulturní průmysl. Ten má stejné 
pozadí jako cestovní či jiný průmysl. Ono přitakání pak ukazuje 
na tři zásadní problémy týkající se naší existence. Prvním z nich 
je průměrnost, druhým pak útěk před vlastní smrtelností a třetím 
je fenomén nemyšlení. Nejde však o tři oddělené fenomény, 
nybrž se vzájemně proplétají a ovlivňují.

4. KÝČ JaKo SouČÁST PRŮMĚRnoSTI
Ať už to jsou suvenýry či jiné předměty, televizní estrády, 
podbízivé hudební melodie nebo kulturní programy, ukazuje se 
na nich průměrnost. Ta odpovídá tomu, jakým způsobem zprvu 
a „nevědomě“ na světě jsme. Analýzám průměrnosti věnoval 
velkou část díla již zmiňovaný Heidegger, a to především v díle 
Bytí a čas.
Každý den provádíme zautomatizované výkony, nad kterými ani 
nepřemýšlíme, že je vůbec děláme. Podobně tomu je i u ostat 
ních lidí. Existujeme tedy tak, jak ostatní. Jsme stejní co do 
způsobu každodenního existování jako druzí. Avšak tito druzí 
nejsou určití druzí, nýbrž neurčité „kdo“, neurčité „ono se“ (das 
Man).7 Termínem „ono se“ Heidegger trefně uchopuje onen 
každodenní způsob existování. Běžně říkáme: „to se dělá tak 
a tak, to se uklidí, to se zařídí, to se kupuje atd“. Ale přitom 

6  Adorno poukazuje na to, že dnes není umění chápáno jako svár, boj, ale 
je podřízeno strojové výrobě a člověk má být pouhým konzumentem. 
Podrobněji ADORNO, T.W. Schéma masové kultury, s. 16.

7  Srov. Heidegger, M. Bytí a čas, s. 156.
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nemáme na mysli někoho konkrétního. Kdo to tedy kýče kupuje, 
když se kupují? Kupuje je veřejný anonym, „ono se“.
Rysem každodennosti je průměrnost. Ta je implicitně obsažena 
ve vztazích s druhými lidmi. Heidegger k tomu poznamenává, že 
„průměrnost, která předznamenává, čeho se můžeme a smíme 
odvážit, bdí nad každou výjimkou, která by se mohla vynořit. (...) 
Vše originální je do druhého rána ohlazeno jako něco již dávno 
známého. Všechny výdobytky se stávají něčím běžným. Každé 
tajemství ztrácí svou sílu.“8 Čili průměrnost nám vymezuje jisté 
hranice, za které se již nesmíme odvážit. Čili, i když se snažíme 
druhé lidi v něčem předhonit či je dohonit, nechceme úplně 
vyčnívat, nechceme být úplně jiní. I kdybychom však byli úplně 
jiní, průměrnost by nás buď vyloučila, nebo z nás udělala cosi, 
co je již dávno známé. 
Strojově vyráběný kýč pak není ničím originálním, je tím, čím má 
být. Je průměrným a v podstatě zaměnitelným za kýče jiné. Kýč 
je tak oslavou průměrnosti, jelikož se nesnaží vybočit mimo ní. 
Má být průměrným a čímsi standardním a spolupodílet se na 
utváření normy standardu. Ti, kteří si ho pořídí, pak přitakávají 
tomuto standardu. Například na dovolených si kupují kýče, 
jelikož se to tak prostě dělá, protože si je kupují i oni neurčití 
ostatní. I když si každý koupí nějaký jiný kýč, přesto nikdo z nich 
nebude nijak vybočovat z onoho průměru. 
V obklopování se průměrností, průměrnými objekty se do 
ní člověk ponořuje hlouběji. Sám je pak určen v rámci celého 
systému vztahů s ostatními lidmi jako průměr a je tak snadnějším 
terčem manipulativnosti. S onou průměrnou každodenností 
se pojí i vnímání smrtelnosti, s čímž se pojí, jak již bylo řečeno, 
zabíjení času kýčem. 

8 Heidegger, M. Bytí a čas, s. 157.
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5. KÝČ JaKo ÚTĚK PŘeD SMRTeLnoSTí
Napomáháli kýč k zabíjení času, má nesporný vliv na lidské 
chápání smrtelnosti. Tou se obšírným způsobem zabýval rovněž 
Heidegger, který tvrdí, že spění ke konci našeho života je pro 
každého z nás něčím nezastupitelným.9
Smrt je totiž vždy má, je možností nebýt zde ve světě. I v pří
padě, že by se za nás kdokoliv obětoval a položil za nás takříkajíc 
život, i tak nám nemůže odebrat naší vlastní smrt. Pokud jsme na 
světě, jsme vždy již určeni smrtelností. lze tedy říci, že narozený 
člověk je vždy natolik stár, aby zemřel. Smrt je tak nejvlastnější, 
bezevztažnou a nepředstižnou možností, která každého čeká. 
Avšak dle Heideggera nemáme zprvu o své smrtelnosti „většinou 
žádné výslovné či dokonce teoretické vědění.”10 Protože 
jakékoliv faktické vědění nebo nevědění o smrtelnosti je pouze 
výrazem naší možnosti, jak existujeme ve světě. To znamená, 
že nejsme smrtelní, až když o tom víme, nýbrž můžeme vědět  
o smrtelnosti, jelikož neodmyslitelně patří k našemu bytí. 
Většinou ale žijeme tak, že před touto nejvlastnější možností ne
být utíkáme, zakrýváme si jí a mnohdy ze smrtelnosti děláme 
tabu, o kterém se nesmí mluvit. 
Díky kýči máme možnost zabíjet čas, což nás odpoutává od 
zásadních otázek lidské existence, tzn. od snahy být autenticky 
sub specie mortis. Kýč svou funkcí nás má tendenci kolébat, 
vábit. Nabízí nám zpravidla nenáročné emoce, které v nás 
vzbuzují radostné potěšení, soucit či dávku nostalgie. Dokáže 
nás odpoutat od „vážnosti“ života, od pracovních povinností  
a může probudit příjemné vzpomínky. 
řekněme například, že jsme si přivezli suvenýr ze společné 
dovolené. Pro dospělé to bude znamenat vzpomínku na ono 
místo a pro děti pak v pozdějším věku vzpomínku na společné 
chvíle s rodinou či vzpomínku na dětství. Kýč pak dokáže 

9    Srov. Heidegger, M. Bytí a čas, s. 278.
10  Tamtéž, s. 287.
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člověka přenést do dětského času nevinnosti, který se odehrával 
v dimenzi přítomnosti. V ní pak nebylo tuchy o smrtelnosti. 
Domnívám se, že při uchvácení se dětstvím prostřednictvím 
kýče nejde ani tak o přesně vybavené vzpomínky, nýbrž o emoci 
dětství. Tedy o příjemnost a libost, které cítíme, procházímeli 
se zkreslenými obrazy naivity a oné bezstarostnosti. Příjemné 
emoce, jistá dávka bezstarostné bezmyšlenkovitosti nás okouz
lují a tím utíkáme do stavu dětské „nesmrtelnosti“. Čím častěji 
pak takovýmto způsobem utíkáme, tím více uhýbáme před 
vlastní smrtelností. Před tím, co je nám tím nejvlastnějším a co 
propůjčuje všemu punc jedinečnosti a co by nás mělo probudit 
k zamyšlení se a k autentickému převzetí naší existence.

6. KÝČ JaKo PRoJeV Konce MYšLení 
Pokud je tedy kýč nedílnou součástí onoho způsobu odkrývání 
jsoucího, součástí průmyslové mašinérie a produktem kalku
lujícího myšlení, svou povahou napomáhá člověku k tomu, aby 
zůstal průměrným, zakrýval si svou smrtelnost a nevzal svou 
existenci takříkajíc do vlastních rukou, pak v konečném důsledku 
napomáhá k nemyšlení. Heidegger vymezil dva druhy myšlení. 
Jedním je ono kalkulující a druhé nazval zamýšlející se. 
Zamýšlející se myšlení je dle onoho kalkulujícího něčím naprosto 
zbytečným, jelikož je neužitečné. Není k ničemu, jelikož nespadá 
do nastavených kritérií, které vymezilo kalkulující myšlení. 
Zamýšlejícímu se myšlení je nutné se naučit. Vrací nás zpátky  
k našemu bytí ve světě, k tomu, kdo jsme a kde jsme, a konečně 
nás vede k tomu, „jakým směrem se věci samy od sebe ubírají, 
tedy zabývat se jejich smyslem.“11

Současný český filosof Jiří Michálek, který studuje Heideggera 
celý život, ve shodě s ním říká, že nejpovážlivější v současné 
dějinné chvíli je to, že ještě nemyslíme.12 Zamyšlení není pouhým 

11  Heidegger, M. Věda a zamyšlení, s. 58.
12  Srov. MiCHáLek, J. Topologie výchovy, s. 76.
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uvědoměním si něčeho, jelikož je uvolněním se a necháním se 
vést k tomu, co je hodné otázky. Není ani představováním, 
logickým spojováním či exaktním způsobem bádání. Ale je 
uvolněním k jakési „volné šíři“ mezi nebem a zemí na prahu 
„platónské jeskyně“. Michálek poukazuje na to, že „myslet 
něco znamená mít to na paměti. Na to, co je pamětihodné 
vzpomínané, znovu myslíme.”13 Což má svou souvislost se 
slovem mysl (lat. mens) a řeckým mythos. Ten Heidegger chápe 
po vzoru starých řeků jako „promlouvající slovo. Promlouvat 
pro řeky znamená: činit něco zřejmým, nechávat něco, aby se 
zjevovalo, totiž nechávat zjevovat záři a to co v této záři, ve své 
epifanii, bytuje.”14 Paměť pak upomíná na to, co bylo myšleno. 
Myšlení tak má chránit a upevňovat naše původní místo, má „na 
paměti“ to, kdo a kde jsme, naše postavení.
Z výše řečeného vyplývá, že kýč není tím objektem, který by 
probudil ono zamyšlení. Nejen, že neprobouzí, neudivuje15, nýbrž 
člověka od něho spíše odvádí, manipuluje. láká ho, vábí ho, aby 
se jím nechal strhnout a žil tak, jak se žije. Kalkulující myšlení, které 
stojí v pozadí kýče totiž nechce pustit uzdu zamyšlení, jelikož  
v jeho očích je čímsi zbytečným, neproduktivním. Kýčem tak láká 
lidi na pavučinu, do níž se mnozí rádi nechají chytit. Tím se stává 
projevem konce myšlení, resp. konce zamýšlejícího se myšlení.

13  MiCHáLek, J. Topologie výchovy, s. 77.
14  Heidegger, M. Co znamená myslet?, s. 13.
15  V této souvislosti Greenberg uvádí, že Mussolini upevnil svou moc díky 

objektům (kýčům), které dal masám k obdivu a úžasu. Ale ne, aby s lidé 
chopili vlastního myšlení, nýbrž aby je ukolébal. Podrobněji greenberg,  
C. Avantgarda a kýč. Viz https://www.famu.cz/katedryapracoviste/
katedrastrihoveskladbykss/materialykvyuce/avantgardaakyc
clementgreenberg/.

https://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-strihove-skladby-kss/materialy-k-vyuce/avantgarda
https://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-strihove-skladby-kss/materialy-k-vyuce/avantgarda
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Vnímání, situace, kýč

jaroslav trnka

anotace
Maurice MerleauPonty patří mezi nejvýznamnější představitele 
fenomenologie a v jeho díle jsou mimo jiné silně zastoupena 
témata vnímání a umění. Následující text si klade spíše drobný 
cíl: nabídnout některé významné pojmy a myšlenky jeho 
filosofie, původně uplatněné v rámci analýzy vnímání, k použití  
v rámci úvah o umění, resp. o kýči.

AnnotAtion
Maurice Merleau-Ponty is one of the most important represen-
tatives of phenomenology and his work is significantly concerned 
with the themes of perception and art. The following text aims at  
a modest goal: to offer several substantial concepts and thoughts 
of Merleau-Ponty’s philosophy that, although originally used 
in the analysis of perception, could be fruitfully employed in 
rethinking art and kitsch.

GestaltunG  
– TKanIVo neVIDITeLnéHo a PRoDuKTIVITa VníMÁní
Jedním z klíčových slov, kolem nichž se MerleauPontyho 
myšlení rozrůstá, je německé slovo Gestalt, které lze přeložit 
jako tvar, podoba, vzhled. MerleauPonty toto slovo přebírá již 
jako přesný termín z gestaltpsychologie, která s jeho pomocí ve 
své době radikálně proměnila náš pohled na vnímání a vědomí 
vůbec. V rámci gestaltismu je Gestalt označením pro základní 
rys našeho vnímání, totiž jeho celkovost. Na rozdíl od redukující 
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analýzy vnímání1, která hledá základní rovinu jednoduchých 
počitků, tedy neinterpretovaných a bezesmyslných dat, 
gestaltismus zdůrazňuje, že veškeré naše vnímání je již 
zformováno, uspořádáno a obtíženo – byť zcela jednoduchým – 
smyslem. Gestaltismus se snažil popsat základní principy, které 
toto vjemové formování řídí. Pro MerleauPontyho se teorie 
gestaltu stává východiskem, které zároveň okamžitě2 podrobuje 
kritice a svébytným způsobem proměňuje. Tuto proměnu lze 
zahlédnout ve slavném úryvku z jeho pozdního myšlení: „Claudel 
kdesi říká, že určitá modř moře je tak modrá, že jenom krev je 
červenější. Avšak barva je variantou v jiném rozměru variací, 
totiž v poli svých vztahů k okolí: tato červeň je tím, čím jest, jen 
proto, že ze svého místa vchází do vztahů k jiným červením ve 
svém okolí, s nimiž tvoří jistou konstelaci, anebo k jiným barvám, 
jimž vládne anebo jimiž je ovládána, jež přitahuje anebo jimiž je 
přitahována, jež odpuzuje anebo jimiž je odpuzována. Stručně 
řečeno, je to jakoby uzlina v tkanivu současnosti i postupnosti, 
je to konkretizace viditelnosti, a nikoli nějaký atom. A tím spíše 
pak tyto červené šaty náleží všemi svými vlákny tkanivu viditelna,  
a skrze ně i tkanivu neviditelného bytí. Je to interpunkční 
vyznačení v poli červených věcí, jež zahrnuje střešní tašky, 
praporky závorářů i prapory Revoluce, určitý druh půdy v Provenci 
či Madagaskaru, ale je tímto interpunkčním vyznačením rovněž 
v poli červených šatů, jež vedle ženských oděvů, profesorských, 
biskupských a advokátských talárů zahrnuje také červeň určitých 
ozdob a uniforem. Jejich červeň není doslova táž, nýbrž mění 
se podle daných konstelací, podle toho, zda se v ní soustřeďuje 

1  V době rozvoje gestaltpsychologie byla taková analýza obvyklá zejména 
v anglosaském prostředí behaviorismu. Ve stejné době se jí však do 
značné míry neubránil ani Edmund Husserl, zakladatel fenomenologie. 
Právě vůči jeho analýze počitkové (hyletické) vrstvy vědomí se později 
MerleauPonty vymezuje.

2  Srov. MeRleau-Ponty, M. Struktura chování. Praha 2008.
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ryzí podstata revoluce z roku 1917 anebo esence věčného 
ženství, jeli shrnutím podstaty veřejného žalobce anebo cikánů 
v husarských šatech, kterým před nějakými pětadvaceti lety 
patřila jistá pivnice na ChampsElysées. „(…) [Cokoliv viditelného 
je] cosi jako úžina mezi vždy již rozevřenými vnitřními a vnějšími 
horizonty, cosi, co se zlehka dotýká různých oblastí barevného 
či viditelného světa a zdálky je rozeznívá, jistá diferenciace, 
prchavá modulace tohoto světa, nikoliv tak barva či věc, nýbrž 
spíše rozdíl mezi věcmi a barvami (…).“3 
Hlavní poznatek gestaltismu, že vnímané části nelze adekvátně 
myslet bez jejich vztahu k širšímu okolí, takže ani barva není 
nějaký atom, je zachován – ale zároveň prochází specifickou 
proměnou. Podobným způsobem, jako je jednoduchá příto
mnost barvy odkázaná na další širší pole vnímání, jsou i vyšší 
celky, do nichž se začleňuje znovu přítomné jenom díky všemu 
tomu, co v nich přímo přítomné není. Vnímání tedy není 
přímočaře organizováno ve vymezitelných a ohraničitelných 
celcích, ale je spíše vždy odkazováno k dalšímu kontextu, 
širším souvislostem, resp. vnitřním a vnějším horizontům. Každá 
přítomnost – ať už jde o část nebo celek – je rozštěpená. Každá 
přítomnost může být přítomná jen díky hutnosti svých vztahů  
k nepřítomnému. Pro tyto vztahy je pak charakteristické, že jejich 
rozrůstání není omezeno na dílčí smysly, ale má mezismyslový 
charakter: barva rezonuje s charakterem povrchu, s materiálem 
nebo jeho funkcí, s časovými konotacemi. Jak MerleauPonty 
dodává: „Mezi barvami a údajně viditelnými věcmi bychom 
objevili tkáň, která je zdvojuje, nese, živí a která sama není věcí, 
nýbrž možností, latencí a tělesností věcí.“4 
Základní rovinou vnímání tedy není celek, ale tkanivo vztahů a re
zo nancí; vše viditelné je možné pouze díky tkanivu neviditelného.5 

3  MeRleau-Ponty, M. Viditelné a neviditelné, s. 135.
4  Tamtéž.
5  MerleauPonty volí pro tkáň vztahů právě pojmenování neviditelné, 



 152Umění Kýče - II. Kolokvium přispěvky

Vnímání, situace, kýč

Do každé věci či momentu věci, máli být sama sebou, vstupují 
jiné věci a momenty věcí – jako její vzory či varianty. Být sám 
sebou znamená přináležet k jinému. Ovlivnění gestaltismem  
v těchto pasážích splývá se strukturalistickou inspirací; na rozdíl 
od obou však MerleauPonty tkanivo neviditelného myslí jako 
produktivní dění. Každá vnímaná věc se v budoucnu může stát 
vzorem či kontrapunktem některé jiné věci, do níž vstoupí a jejíž 
přítomnost nově artikuluje. Každá přítomná věc, sama určena 
minulými vjemy, je tedy zároveň dimenzí, skrze niž se nám další 
věci mohou ukázat jinak nebo dokonce ukázat poprvé. Přítomné 
vnímání proměňuje a vymezuje vnímání budoucí. MerleauPonty 
výstižně zmiňuje Heideggerovo slovesné užívání německého 
Wesen, tzn. podstata; každá dílčí věc se stává novou podstatou, 
tvarující budoucí fakty.6 
Smyslové vnímání má tedy produktivní povahu.7 Na rozdíl od 
gestaltistů, kteří hledají neměnné principy, tedy podstaty, 
řídící tvorbu celků vnímání, myslí MerleauPonty principy 
vnímání samy jako dějové, tvůrčí a v neposlední řadě faktické, 
podmíněné. Namísto slova Gestalt proto obvykle také užívá 
jeho slovesnou podobu: Gestaltung.

protože – sama neviditelná – umožňuje vidět. Odtud název jeho posled
ního (nedokončeného) díla Viditelné a neviditelné.

6  „V prostoru a čase neexistuje místo, jež by nesouviselo s jinými, 
nebylo variantou jiných a jiná místa nebyla jeho variantou; neexistuje 
individuum, které by nebylo představitelem nějakého druhu či třídy 
jsoucen, nemělo určitý styl anebo by nebylo určitým stylem, určitým 
způsobem, jak spravovat tu oblast prostoru a času, jež je mu dána, jak 
ji vyslovovat, artikulovat a jak kolem jejího zcela virtuálního centra šířit 
své paprsky, stručně řečeno, které by nebylo určitým způsobem bytí 
v aktivním smyslu, nějakou Wesen v tom významu, který má podle 
Heideggera toto slovo, když se používá jako sloveso.“  Merleau
Ponty M. Viditelné a neviditelné, s. 118.

7  Srov. biMbenet, E. Produktivita smyslového. In Fulka, J., teskoVá , a. 
(ed.), Maurice Merleau-Ponty. Založení a podstata. Praha 2011.
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TělesnosT – BYTí Ve SVĚTĚ, ČaS, VZTaH
Slovem Gestaltung MerleauPonty uchopuje vnímání jako proces, 
v němž každá přítomnost čerpá svůj význam z nepřítomného  
a zároveň jeho význam nově zakládá; v celkové vzájemnosti,  
z níž vyrůstá smysl všeho jednotlivého. Rostoucí a otevřený 
smysl, který nemíří k celkovému uzavření. Další pojem tělesnost 
určitým způsobem Gestaltung doplňuje tím, že zdůrazňuje 
prostorovou a časovou účast vnímajícího ve vnímaném. Jestliže 
základní podmínkou, jak něco může být, je přináležitost  
k nepřítomnému, pak se tato podmínka nemůže týkat pouze 
vnímaného, ale také vnímajícího, který tedy musí být ponořen 
ve vnímaném jak v časovém, tak v prostorovém ohledu. Vnímání 
jako vztah, který se vnímajícího týká, dává smysl jen tehdy, 
jestliže přítomné komunikuje s nepřítomným v časovém smyslu: 
„Přítomné a viditelné pro mne mají (…) takovou cenu a těší 
se takové absolutní pozornosti jen díky tomuto obrovskému 
a latentnímu obsahu minulosti, budoucnosti a jiných míst, 
který naznačují a současně v sobě skrývají.“8 To znamená, že  
v časovém ohledu se proces Gestaltung může vnímajícího týkat 
jen tehdy, jeli on sám určitým způsobem rozprostřený v čase, 
podléhající blížení nepřítomného k přítomnému.
Ještě výrazněji tato účast vnímajícího ve vnímaném vyvstává 
u prostorového momentu tělesnosti, nebo lépe: vtělení. 
Významnost procesu vnímání, jeho možnost se mě týkat, je 
založena ve skutečné možnosti se mne dotýkat. Teprve jeli 
vnímající součástí vnímaného, přináležitý k vnímanému, může pro 
něj vnímané vystupovat jako významné a smysluplné. Před pokladem 
viditelnosti viděného je viditelnost vidoucího, před pokladem do
tý katelnosti dotýkaného je dotknutelnost dotý kajícího.9 Vnímající 

8  MeRleau-Ponty, M. Viditelné a neviditelné, s. 117.
9  „Viditelno mě tedy může takto vyplnit a zaujmout jenom proto, že já, 

který je vidím, je nevidím na pozadí nicoty, nýbrž jakoby z jeho středu, 
poněvadž já, který je vidím, jsem rovněž viditelný; váhu, hutnost, tělesnou 
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tedy není subjektem postaveným (transcendentálně) mimo svět, 
ale je součástí situace, je situovaný. MerleauPonty takto se 
specificky tělesným důrazem reformuluje Heideggerův koncept 
bytí ve světě.10 

PeVnoST SVĚTa, PoKRaČoVÁní
Poslední myšlenkou, kterou je vedle tělesnosti a Gestaltung 
vhodné zmínit, je perceptivní víra – pojem, který na oba 
předchozí úzce navazuje a kterým je promýšlena základní 
pevnost či nosnost světa. Když se MerleauPonty obrací od 
Gestalt ke Gestaltung a od mimosvětského subjektu k tělesnosti 
vnímajícího, vzdává se vlastně dvojí opory, na níž obvykle filosofie 
při analýze vnímání spoléhá. Tou první jsou pevné principy, 
organizující bezesmyslnost počitkových dat – ať už v podobě 
tzv. principů gestaltu u gestaltistů nebo v podobě (statické 
analýzy) eideticky podstat vnímání ve fenomenologii Edmunda 
Husserla. Tou druhou je pak znovu u Husserla transcendentální 
subjekt, propůjčující v konstituci skrze Sinngebung smysl 
počitkovým datům. MerleauPonty obě „opory“ filosofie peč
livě analyzuje a s oběma se posléze rozloučí. Jaká opora však 
zbývá, když chybí jak garantující subjekt, tak hierarchická 
struktura podstat, organizující vnímání? Co odliší imaginaci od 
skutečného vnímání, sen od bdění a možné od nemožného? 

látku každé barvy, každého zvuku, každé hmatatelné tkáně přítomnosti 
a světa tvoří to, že každý, kdo je uchopuje, má pocit, jako by se z nich 
vynořoval zavíjením do sebe či zdvojováním, jako by byl s nimi v podstatě 
stejného rodu, jako by byl touto smyslovou věcí, jež přichází k sobě, 
anebo jako by smyslová věc naopak byla v jeho očích jeho dvojníkem 
či prodloužením jeho těla. Prostor, čas věcí jsou kusy jeho samého, 
jeho zprostorovění a jeho zčasovění; není to mnohost synchronně  
a diachronně rozložených individuí, nýbrž reliéf současného a postup
ného, prostorová a časová dřeň, v níž se individua utvářejí rozlišováním.“ 
MeRleau-Ponty, M. Viditelné a neviditelné, s. 117.

10  Srov. M. Heidegger, Bytí a čas. Praha 2002.
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Jednou z nejpozoruhodnějších myšlenek, se kterou Merleau
Ponty vůbec přichází, je právě přesvědčení, že vnímání žádnou 
takovou oporu nepotřebuje, resp. že dostatečnou pevnost skýtá 
již tkáň viditelného; že tím, co nese vnímání je svět sám. Není 
třeba jej opírat ani o pevné principy či podstaty – jeho podstaty 
jsou faktické a fakty se mohou stát novými podstatami11 – a není 
třeba jej opírat ani o konstituující subjekt – subjekt mu jakožto 
vtělený přináleží. Z hlediska světa není subjekt konstituující  
a tedy v jistém smyslu pro svět autorský; svět si vystačí jak bez 
pevné struktury, tak bez autora, ve svébytnosti, díky níž dokáže 
takříkajíc stát na vlastních nohou.12

Tento krok vyžaduje od MerleauPontyho větší radikalitu, než by 
se na první pohled mohlo zdát. Kromě tradičních opor smyslu 
se totiž vzdává i tradičního základu filosofické práce vůbec, 
totiž původní vrstvy skutečnosti, v níž by filosofie mohla hledat  
a nacházet pravdu jako definitivní odpověď na své otázky. 
Jestliže posledním základem vnímání je pevnost světa, jde spíše 
o základ propastný (Heideggerovo Abgrund), stále uplývající, 
nejednotný a proměnlivý – spíše tekutý písek, než pevné podloží. 
Svět jako tkanivo neviditelného je vlastně původní nepůvodnost: 
„(…) prožitek není plochý, bez hloubky a rozměrů, není to nějaká 
neprostupná vrstva, s níž bychom měli být zajedno; originálního 
se lze dovolávat v různých směrech: původnost se tříští a filosofie 
musí toto tříštění, tuto neshodnost, tuto diferenciaci jakoby 

11  „(…) neexistuje totiž žádná hierarchie řádů či vrstev (jejímž základem je vždy 
rozlišení individuumesence), nýbrž dimenzionalita každého faktu a fakticita 
každé dimenze (…).“ MeRleau-Ponty, M. Viditelné a neviditelné, s. 273.

12  „(…) skutečné je koherentní a pravděpodobné, protože je skutečné,  
a není skutečné proto, že je koherentní (…) Každý vjem je proměnlivý 
a pouze pravděpodobný; chceteli, je to jen mínění; co však takové 
není, co verifikuje každý, třeba i chybný vjem, je příslušnost každé 
zkušenosti k témuž světu, jejich vždy stejná schopnost jakožto 
možností téhož světa vyjevovat tento svět.“ MeRleau-Ponty, M. 
Viditelné a neviditelné, s. 48N.
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doprovázet. (…) Pravdu nelze definovat naprostým či skutečným 
splynutím.“13 Svět je jiné označení pro závislost přítomného na 
nepřítomném – namísto poslední plnosti a přítomnosti je tedy 
stvrzením nemožnosti jich dosáhnout.
Je nutné ještě dopovědět, co zbývá filosofii, když se vzdává 
nároku na konečnou pravdu. K čemu má orientovat svoji snahu 
a jaká je smysluplnost její práce? MerleauPonty opakovaně 
odpovídá podobným způsobem: „Filosofie je (…) pokračování 
oné snahy o artikulaci, kterou je Bytí všeho jsoucího.“14 
Úloha filosofie a základ její smysluplnosti je pokračování – 
pokračování v procesu, kterým je už vnímání a život sám; 
filosofie je pokračováním onoho produktivního dění, které jsme 
pojmenovali Gestaltung.

uMĚní
Neo Rauch: „Malba je pro mne pokračováním snu jinými prostředky.“
MerleauPontyho analýzu vnímání se pokusíme přenést a do
myslet její souvislost s uměním. Výchozím bodem následující 
úvahy je přesvědčení, že umění je v první řadě modifikací 
vnímání; umění je pokusem pokračovat ve vnímání „jinými 
prostředky“. Jako průvodce zde můžeme využít Gillese Deleuze 
a Felixe Guattariho, resp. jejich knihu Co je filosofie?15. 
Z hlediska předkládané úvahy není bez významu, že Deleuze 
a Guattari jako první rys umění zdůrazňují jeho schopnost 
uchovávat: „Umění uchovává a je to na světě to jediné, co se 
uchovává.“16 Umělecké dílo tedy nese určitý moment ideality či 
podstaty; je trvanlivé a odolné, odolávající změnám materiálního 
nositele, situace vzniku a do značné míry i změnám kontextu, 
pozorovatele a času. V uměleckém díle tedy jde o určitý druh 

13  MeRleau-Ponty, M. Viditelné a neviditelné, s. 127.
14 Tamtéž, s.129.
15  deLeuze, G., guattari, f. Co je filosofie?, Praha 2001.
16  Tamtéž, s. 142.
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podstat, které můžeme nazývat také bytostmi – ovšem 
bytostmi, jejichž celé bytí spočívá ve vnímání; proto se zde mluví 
o počitkových bytostech.17 Pouze díky tomuto zvláštnímu druhu 
ideality může umělecké dílo vystoupit jako svébytné – a takto 
uchvátit a zasáhnout přítomného pozorovatele. Umělecké dílo 
se tedy v něčem podobá matematickým idealitám, například 
prvočíslům: prvočísla neexistují před příchodem matematika, 
který je musí jistým způsobem stvořit. Ale když se tak stane, 
stvoří je již jako samostatná, jako něco, co je na něm nezávislé 
a nikdy ho ke svému bytí nepotřebovalo. Stejně tak i umělecké 
dílo, ač stvořené umělcem, musí stát na vlastních nohou: „Umělec 
tvoří bloky perceptů a afektů, jediným zákonem tvorby je však 
to, že složené musí stát na vlastních nohou.“18

Umělecké dílo je tedy idealitou, která dokáže zapřít svůj lidský 
původ a potlačit svoji závislost na člověku19 – naopak člověka
diváka zahrnuje svým bytím a umožňuje mu stát se součástí 
širšího, nelidského celku.20 Jakoby v uměleckém díle pokračoval 
proces vtělení, započatý již na rovině vnímání. A přesně v tomto 
smyslu je analýzu Deleuze a Guattariho také třeba číst. 
Umělecké dílo má charakter ideality, podstaty, která – stejně 

17  „Obecně řečeno: který velký spisovatel nebyl s to vytvořit tyto 
počitkové bytosti, jež v sobě uchovávají nějakou denní hodinu, 
okamžitou teplotu (Faulknerovy vrchy, step Tolstého či Čechova)?“ 
deLeuze, G., guattari, f. Co je filosofie?, s 147.

18  Tamtéž, s 143.
19  „Percept je krajina před člověkem, krajina v nepřítomnosti člověka. /…/ 

Osoby mohou existovat a autor je může tvořit jen proto, že nevnímají, 
ale proměnily se v krajinu a jsou samy součástí složeniny počitků. 
Achab sice má vjemy moře, ale má je pouze proto, že se ocitl ve vztahu 
k MobyDickovi, díky němuž se stává velrybou a vytváří počitkové 
kompozitum, které už nikoho nepotřebuje: to je Oceán. (…) Nejsme ve 
světě, nýbrž stáváme se současně se světem (…).“ Tamtéž, s 147.

20  Podobnou nezvratnost uměleckého díla a jeho přesah vůči člověku 
zdůrazňují také např. F. nietzsCHe ve své koncepci dionýského umění 
nebo M. bLanCHot rozdílem dílo/kniha v Literárním prostoru.
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jako Heideggerova Wesen – má schopnost prochvívat jiné 
„počitkové krajiny“. Jde o podstatu, která (ač sama podmíněna 
jinými dimenzemi) dokáže budoucí přítomné nově artikulovat, 
přetvořit a přetvarovat. Umělecké dílo je pokračováním procesu 
Gestaltung a díky tomu se v Tolstého spisech můžeme naučit 
nově vnímat step a v Melvillově Bílé velrybě jinak pochopit 
oceán. Umělecké dílo čerpá z našeho vnímání, ze silných zážitků, 
okamžiků a tvarů – ale tyto vjemy přebírá, přetváří a vrací 
je životu vnímání v pozměněné podobě, v nových ideálních 
formách schopných rezonovat budoucími vjemy.
Tato tvořivost či produktivita umění je však podmíněna 
jeho otevřeností; řečeno slovníkem Deleuze a Guattariho: 
teritorium musí být narušeno deteritorializací. Umělec stojí 
před nelehkým úkolem. Musí stvořit ideální formy, dostatečně 
pevné, aby dokázaly stát na vlastních nohou, dostatečně silné, 
aby proměňovaly naše vnímání – ale musí odolat pokušení je 
uzavřít, zastavit je v hotovém teritoriugestaltu, protože tímto 
zastavením v teritoriu by zároveň zastavil pokračování procesu 
Gestaltung: „Jakkoliv však lze tento systém rozšiřovat, je stále 
třeba nesmírné roviny kompozice, která působí odrámování 
ve směru linií úniku, která prochází teritoriem jen proto, aby 
je otevřela do universa, postupuje od domuteritoria k městu
kosmu, rozpouští identitu místa ve variacích Země, takže město 
už nemá místa, nýbrž vektory zavíjející abstraktní linii reliéfu.“21 
Máli být umění pokračováním a překračováním vnímání, 
musí zůstat v jistém smyslu nedokončené, nedořečené, samo 
pokračující v nepřítomném. Adriena Šimotová se v příbuzném 
postřehu pozastavuje nad tím, že ve svých raných obrazech 
zanechávala bílá místa (podobně jako Paul Cézanne); a tato bílá 
místa chápe právě jako projev nechuti uzavřít otevřený tvar.22

21  deLeuze, G., guattari, F. Co je filosofie?, s. 164.
22  hvížďala, K., Stopy Adrieny Šimotové. Praha 2011. Na straně 20, 

na otázku po důvodu ponechání některých míst bílých, odpovídá: 
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Jaroslav Trnka

KÝČ
Po předchozích úvahách se již můžeme pokusit určit, co je kýč.  
S pomocí MerleauPontyho myšlení bychom mohli říci, že kýč 
vytváří slabou situaci, přičemž její slabost je projevem dalších 
momentů kýče: neschopnosti stát na vlastních nohou, neschopnosti 
popřít lidský původ a neschopnosti pokračovat ve vnímání. 
Kýč je charakteristický tím, že si vybírá pouze silné a čisté formy, 
které právě díky své čistotě a dokonalosti přitahují pozornost  
a motivují vnímání. Příkladem takové formy (gestaltu) je z eto
logie známé „schéma mláděte“ – tedy nakupené znaky dětskosti, 
jakými jsou například velká hlava, velké oči a celkově kulaté tvary, 
aplikované napříč biologickou diverzitou zobrazovaných tvorů. 
Tato hluboce zakořeněná forma našeho vnímání, která díky 
své starobylosti a naléhavosti téměř ztratila vazbu k vlastnímu 
faktickému původu, zároveň ztratila schopnost překračovat se 
do vnímání. Jakoby vyčerpala své produktivní možnosti, jakoby 
již nedokázala rezonovat kterýmkoliv z budoucích vjemů. Jde 
o gestalt, který se uzavřel – a který tím pádem téměř ztratil 
možnost tvarové obměny, Gestaltung.
Tím, jak se z této silné a čisté (příliš čisté) formy vytratila její 
produktivita, zároveň přichází o svrchovanost, plynoucí z její 
moci nad budoucností. Jalová forma, neschopná proměny, 
ztrácí schopnost stát na vlastních nohou – a nakonec také ztrácí 
schopnost popřít lidský původ. Zatímco skutečné dílo má moc 
pozorovatele zahrnout a otevřít jej vlastní přemírou širšímu, 
nelidskému horizontu, kýči vlastně nezbývá již nic jiného než 
divák. Veškerá moc kýče spočívá v emoční reakci diváka – a v této 

„Protože jsem měla pocit, kdybych obraz dodělala, že by se to stalo 
pouze díky rozumové spekulaci. říkala bych si, že vedle zelené je 
dobré dát třeba nějakou teplou barvu, nebo studenou, to je jedno, atd. 
Nechtěla jsem devalvovat okamžik zázračného setkání tím, že obraz 
dodělám. (…) Když malíř odkrývá pomalu tajemství a pokud je ochoten 
tomu tajemství naslouchat a naopak není ochoten něco skončit jen 
kvůli tomu, aby obraz byl hotový.“
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Vnímání, situace, kýč

závislosti se odhaluje skutečná bezmoc, slabost kýče. Kýč je 
tedy pokušením uzavřeného tvaru, dokonalé formy. Silná forma, 
která je však schopna pouze slabé situace.
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ZÁVěrem
Příspěvky, které naleznete v této publikaci, byly prezentovány 
na interdisciplinární kolokvium „Dětství, dětinskost a kýč“, 
které proběhlo 15. srpna 2016 ve freskovém sále zámku 
pánů v říčan v Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p. o. za podpory 
Státního fondu kultury ČR. Přednášející publiku představili 
různorodé nuance kýče a možnosti zpracování tohoto 
tématu v pestré škále humanitních disciplín.
Hlavním záměrem projektu Umění KÝČE bylo poukázat 
na aktuálnost problematiky kýče a uchopit jej jako živý 
fenomén, který se odráží v současném světě vizuální 
kultury v naší společnosti. Paralelně s výstavou probíhaly 
aktivity pro veřejnost, které zahrnovaly odborné přednášky 
a workshopy. Do programů se zapojili odborní pracovníci 
a lektoři z řad profesionálů, kteří vtiskli osobitý charakter 
jednotlivým aktivitám.
Předkládaná publikace přináší rekapitulaci výstavy a části 
doprovodných programů a především obsahuje dosud 
nepublikované, originální studie poskytující čtenářům cenné 
poznatky a podněty k diskusi, která je pro další obdobné 
úvahy v této sféře nezbytná.
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