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Rozkoš zdania a poznania 
(Úvod)

31. decembra 2020. Dátum je orientačný, reprezentuje 
zavŕšenie druhej dekády sveta po Matrixe a Pánovi prste-
ňov. Žijeme zlatý vek popkultúry, je mainstreamom, in-
fi ltrovala ho a  zmenila tak veľmi, že nič nie je ako prv. 
Druhá dekáda meniacej sa paradigmy. Matrix nech tu 
znamená internet, Pán prsteňov skúsenosť s  ním. Za-
číname zľahka, lebo to, čo chceme postihnúť, je práve 
táto skúsenosť. Konfrontácia s niečím, premyslenie, pre-
cítenie, zakúsenie, zažitie, kontinuálny proces, ktorý je 
akýmsi poznaním. Tu a teraz sa naivne domnievame, že 
poznaním sprostredkovateľným iba vtedy, ak sa ho ne-
budeme márne pokúšať uväzniť do  pojmov. Skôr ho 
chceme skrz pojmy oslobodiť. Dojmológia, povedzme. 
Jednou z našich sekundárnych ambícií je zbaviť význam 
ukrytý za tým slovom stigmy pejoratíva a „my“ nie sme 
žiadny kolektív, skôr nech ide o kráľovské „my“ priznáva-
júce subjektu „ja“ kvalitu mnohosti.

Exaktný1 vedec, pokojne fyzik, pridajme fyzik, ktorý 
pohŕda analytickou fi lozofi ou a  fi lozofi ou jazyka (obe 
považuje za táranie a z pozície akejsi autority sa nezdrá-

1 exaktný [lat.] 1. vedecky presný, prísne vedecký; e-é vedy prírod-
né a matematické vedy 2. lek. presný, starostlivý, dôsledný (Iva-
nová-Šalingová – Maníková, 1990, s. 266)
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ha podeliť s týmto postojom na verejnom fóre), vypovedá v televíz-
nej diskusnej relácii o čomsi, čo je jeho odbornou témou. O fyzike, 
o čomsi z fyziky. Nevypovedá to však jej domovským jazykom, ale 
celkom programovo opúšťa jazykovú hru svojej odbornosti, nahrá-
dza jeden slovník iným slovníkom. Pracuje s celou škálou štylistic-
kých trópov a figúr, hľadá analógie, aby vypovedal tak, aby mu bolo 
rozumené. Popularizuje. Hovorí zaujímavo, pútavo, recipientovi, 
ktorý nepozná domovskú jazykovú hru onej odbornosti, a nepozná 
ju i preto, že jej vlastným jazykom by jej nerozumel, odpudzovala 
by ho, zdala by sa mu „ťažká“, sa to aspoň takto môže javiť. Otvárajú 
sa zásadné témy, fyzika prechádza do metafyziky, hoci ničoho me-
tafyzického v nej niet. Alebo Jest?2 Nevedno, prostredníctvom zme-
ny jazykovej hry vystupuje do  popredia vedomie hranice, koniec 
vedy, ono nepoznané, presahujúce vedenie. A toto, keďže ide o on-
togenetickú skúsenosť nášho druhu, je atraktívne, dotýka sa našej 
prirodzenosti homo sapiens sapiens. Problém? Iste, obrovský, oná 
zmena jazykovej hry totiž znamená fundamentálnu, rudimentárnu 
zmenu postoja. Prísne symbolický, abstraktný jazyk fyziky vznikol 
práve preto, že bez neho nebolo možné skutočne poznať to, čo fyzi-
ka poznáva. Vzniká paradox, ono prísne fyzikálne sa javí ako vysoko 
atraktívne vďaka zmene jazykovej hry, táto zmena však z hľadiska 
fyziky nivelizuje vypovedané. Preto sa ostatní fyzici, účastní onej 
popularizačnej diskusnej relácie, onej televíznej šou (v širšom slova 
zmysle), zdráhajú vypovedať svoje poznanie podobným spôsobom, 
spôsobom, ktorý síce robí fyziku atraktívnou v očiach laikov, ale už 

2 Jest – pojem Emmanuela Lévinasa, ako o ňom uvažuje Róbert Karul. Čisté by-
tie, bytie bez subjektu – v kontextovom premýšľaní vzťahu fyziky a metafyzi-
ky pojem, ktorý by sa mohol hodiť na označenie toho, čo začíname evidovať 
vtedy, keď sa nám laikom zdá, že fyzik popularizátor, uvažujúc o fyzikálnom, 
narazil na čosi, čo už my počujeme ako dotýkajúce sa metafyziky.
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nejde o fyziku. Onen fyzik prestáva byť fyzikom, stáva sa 
popularizátorom, z  hľadiska fyziky, prísne vzaté, stáva 
sa tárajom. Pôvabnou iróniou je, že oná metóda, zme-
na jazykovej hry je, respektíve bola jednou z ústredných 
tém fi lozofi e jazyka a analytickej fi lozofi e, teda disciplín, 
ktoré onen fyzik pokladá za táranie. Krásne tautologické, 
jedna z mnohých podôb popkultúrnej skúsenosti.

Konkrétne spredmetnenia sú rôzne, princíp je však 
vždy rovnaký. Ak smerom von z odbornosti k mase, k šta-
tisticky – a nie inak – významnejšej vzorke, jednoducho 
k  väčšiemu počtu oslovovaných, dochádza k  pragma-
tickej zmene jazykovej hry, ktorej účelom je, aby sa ko-
munikovaný obsah zmenil z „nezrozumiteľného“ na „zro-
zumiteľný“, vždy vtedy môžeme jednoducho uvažovať 
o popkultúrnej skúsenosti. Toto sa nám javí popkultúrou 
v  zmysle skúsenosti. V  tomto rámci chceme uvažovať, 
analyzovať, interpretovať, spochybňovať, verifi kovať.

Tu sa nám totiž popkultúra predstavuje ako spontán-
na kultúrna reakcia druhu na  vulgárny pragmatizmus 
adorácie účelu, lokalizujúca tento mimo veci, udalosti 
či javu samotného, smerom kamsi k – v konečnom dôs-
ledku čisto abstraktnej – užitočnosti zbavenej subjektu, 
ktorému je to či ono užitočné. Problém popkultúry, vy-
puklejší ako iné, je totiž práve problém zmyslu, významu, 
účelu – otázka pýtajúca sa: „Na čo to komu je?“ Nikomu 
a na nič. Všetkým a na všetko. Medzi týmito odpoveďami 
niet rozdielu, sú rovnako zmysluprosté ako sama otázka. 
Preto sú nakoniec gnozeológia a axiológia oddelenými 
fi lozofi ckými disciplínami.
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Kto však odpovede potrebuje, toho nech uspokojí táto: Popkul-
túra je to, čo generuje rozkoš zo zdania poznania.
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1. Popkultúra ako skúsenosť

Najemblematickejší z  pragmatikov, John Dewey, zavr-
šuje ako sedemdesiatpäťročný fi lozofi cký veterán svoje 
teoretické pôsobenie knihou Art as Experience, čiastoč-
ne popierajúcou a čiastočne reinterpretujúcou samotný 
jeho, teda Deweyho koncept pragmatizmu. Analogicky 
sa v  podobnej situácii ocitá neskôr nestor  – vzhľadom 
na  pragmatizmus značne vyhraneného až konfrontač-
ného existencializmu – Martin Heidegger, čiastočne 
navrátivší sa k svojim fenomenologickým východiskám 
v  súbore esejí Básnicky bydlí člověk. Témou sa mu stá-
va umenie. Umenie ako lyrická skúsenosť, či presnejšie 
umenie ako dôsledok skúsenosti s lyrikou3.

Veterán pragmatik a veterán existencialista tematizu-
jú podobný problém. Umenie ako unikátnu skúsenosť. 
V Deweyho poznaní nie abstraktná či abstrahujúca fi lozo-
fi a umenia, „kantovsky“ ukotvená v „metafyzične“, kvalita 
vyššieho rádu, ale jedna z bezprostredných až fyzických, 

3 Tou lyrikou je Hölderlinova báseň. „Básník básní jenom tehdy, 
když přebírá míru a vyslovuje při tom nebeské podoby tak, že se 
podvoluje jejich zjevům jako onomu cizímu, v čem se ,dává‘ ne-
známý bůh.“ (Heidegger, 1993, s. 95) V širších kontextoch sa nám 
žiada uviesť ešte čosi. „Ponietzscheovští fi lozofové jako Wittgen-
stein a  Heidegger píšou fi lozofi i, aby demaskovali všeobecnost 
a nutnost individuálního a nahodilého. Wittgenstein i Heidegger 
se zapletli do sporu mezi fi lozofi í a poezií, který začal Platonem, 
a oba skončili tím, že se snažili vypracovat čestné podmínky, jak 
by se fi lozofi e mohla poezii vzdát.“ (Rorty, 1996, s. 29) 

10 – 11
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naturalistických skúseností človeka so svetom. Umenie absolútne 
a bez výnimiek v službách človeka, súčasť inštrumentára ľudského 
bytia v ontologickej realite sveta. Norbert Schnei der operuje v tomto 
kontexte pri predstavovaní Deweyho teórie mimoriadne výstižným 
slovným spojením „každodenná estetická prax“4. Umenie jestvuje 
jej dôsledkom ako recipientom identifikovaná kvalita nezastreši-
teľná iným pojmom, kvalita nie nevyhnutne vlastná veciam. Pôvod 
umenia spočíva podľa Deweyho v ľudskej skúsenosti, umenie teda 
je svojho, a  nie iného druhu skúsenosťou so  svetom  – skúsenos-
ťou vzťahu medzi recipientom a vonkajškom – vecou, udalosťou, 
javom atď. –, ktorý môžeme vo výsledku označiť ako harmonický 
navzdory tomu, že na začiatku tohto kognitívneho procesu jestvuje 
medzi oboma stranami napätie prameniace z  nemožnosti klasifi-
kovať onú skúsenosť inak. Umenie teda akoby bolo tým pojmom, 
ktorý sa stáva adekvátnym až vtedy, ak už niet iných pojmov po-
menúvajúcich zažité. Označuje unikátnu kvalitu skúsenosti, ktorej 
špecifikom je zadosťučinenie, absolútna zhoda pojmu s jeho obsa-
hom a dôsledok tejto zhody – „pocit harmónie“. Operujúc pojmom 
umenie potom vlastne klasifikujeme ten druh skúsenosti, v ktorej 
v dôsledku použitia tohto pojmu na označenie čohosi pociťujeme 
harmóniu označujúceho s označovaným. Opäť tautológia, iste, ale 
aká tautológia!? Deweyho estetický pragmatizmus sa síce aj skrz 
ňu stáva zúfalo nekompatibilným s  estetickými teóriami druhej 
polovice dvadsiateho storočia, predovšetkým s tými, ktoré na ume-
novednej platforme rozvíjajú wittgensteinovskú tradíciu5 chápania 

4 Schneider, 2002, s. 232.
5 Ak hovoríme o wittgensteinovskej tradícii, odkazujeme na interpretáciu jazyka 

ako formálneho znakového systému, ktorú Wittgenstein predstavil v Traktáte 
logicko-filozofickom a v reakciách, ktoré toto vystúpenie v širších filozoficko-es-
tetických kruhoch vyvolalo. 
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abstraktných pojmov ako otvorených, a teda principiál-
ne v prísnej logickej analýze „nič neoznačujúcich“. Ak sa 
však zastrešíme neopragmatizmom a teóriou symbolov 
Nelsona Goodmana6, rekonfi gurujúcich estetické mys-
lenie smerom k punku radikálneho relativizmu7, Dewey 
platí ako v rozvinutiach Richarda Shustermana, ktorého 
Estetika pragmatizmu8 je naplneným pokusom o syntézu 
pragmatizmu, analytickej fi lozofi e a fi lozofi e jazyka, tak 
v  Rortyho koncepte ironika vzpierajúceho sa platnosti 
konečného slovníka9.

Preto ak analogicky k  Deweymu vyslovíme tézu 
o  popkultúre ako skúsenosti, vytvára sa nám veľmi ši-
roký metodologický rámec, v  rámci ktorého môžeme 
túto tézu skúmať. Popkultúra totiž vskutku JE našou skú-
senosťou, skúsenosťou so  svetom, ktorý chce, aby mu 
bolo rozumené i napriek tomu, že je to nemožné. V re-
cepčnom akte sa stretáme s dielom, zakúšame ho v jeho 
komplexnosti, akosi sa nám javí, šípime teda, že akési je. 
Poznanie vzťahu medzi a  priori a  a  posteriori nás však 
už na  úrovni predpokladu zbavuje možnosti skutoč-
ne o diele čosi vypovedať. Preto sa utiekame k autopsii 
v  súlade s  poznaním, že ona sama je fundamentálnou 

6 Teda teóriu, ktorú Goodman predstavil v Jazyku umění...
7 ... a ktorú neskôr rozvinul v širšie koncipovaných Způsobech světa-

tvorby.
8 Keďže našou ambíciou nie je komentovať texty iných autorov 

a  redukovať ich na  niekoľko zástupných zjednodušujúcich téz, 
odkazujeme na zdroje v nádeji, že v prípade nezrovnalostí či ne-
zrozumiteľnosti čitateľ siahne priamo po nich.

9 Uvedený koncept Rorty predstavuje v  Nahodilosti, ironii a  soli-
darite. 
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metódou predchádzajúcou všetky iné metódy. Pohybujeme sa 
v berkleyovskom univerze, paradox vedomia sa nám vyriešiť nepo-
darí, je však príliš zásadný na to, aby sme ho ignorovali, preto sa ho 
pokúsime rešpektovať a jemu napriek čosi vypovedať. 

V  množine všetkých Ja, ktorými sa dívame von z  nimi utvára-
ného vedomia, vždy existujú aspoň dve, ktoré vedú relativizujúcou 
konečnosťou Ja determinovaný dialektický spor o  svojej povahe, 
o  povahe vedomia. Cez ono kráľovské My prehovárajú nakoniec 
všetky v harmonickej zhode syntézy, ako sa im veci, udalosti a javy 
javia. Azda ide o obmedzený aparát poznania, jediný je nám však 
skutočne prístupný. A  v  rámci neho je popkultúra práve takouto 
skúsenosťou:

Je skúsenosťou rozporu medzi vkusom a racionalitou. V akte re-
cepcie primárne vkusové súdy tu a teraz obmedzené na pragmatic-
ké opozitá páči – nepáči nevypovedajú o diele, ale o našom vzťahu 
k nemu. Sekundárne estetické a axiologické súdy dobré – zlé (ume-
lecké diela, popkultúrne artefakty) opäť nevypovedajú o diele, ale 
iba o  tom, ako vnímame jeho jazyk (v  prvom prípade) alebo aký 
hodnotový – v užšom zmysle slova pokojne morálny či etický – rá-
mec mu dokážeme priradiť (v druhom prípade). Sekundárne však 
môže, ale nemusí byť racionálnym rozvinutím primárneho. Preto sú 
tie relevantnejšie výpovede vždy výpoveďami o akejsi intelektuál-
nej konštrukcii, o diele vzniknuvšom v našom vedomí v dôsledku 
konfrontácie s  tamtým dielom sme to ochotní pripustiť, ale toto 
a tamto dielo nemusia mať nič spoločné.

Zámena manželiek, Farmár, Súdna sieň, Krajina má talent, media-
lizovaný politický spor, reklamná kampaň na osviežovač vzduchu, 
aktuálny filmový hit, „hudobný“ album televíznej rosničky, knižný 
bestseller – čitateľ nech si na  príslušné miesto vo  vedomí dosadí 
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akýkoľvek popkultúrny artefakt, dielo, udalosť, jav, čo-
koľvek, čo ho irituje, rozčuľuje, uráža, dráždi, čokoľvek, 
čo sa mu fundamentálne a principiálne bridí, čokoľvek, 
čo sa mu „nepáči“, čím pohŕda, čokoľvek, čo sa mu javí 
ako príznakové vzhľadom na zdanie všeobecnej kultúr-
nej mizérie či úpadku. Čokoľvek, čo by sme mohli nazvať 
akýmsi nízkym v podriadenom vzťahu k akémusi vyso-
kému, ak by sme na príslušné kategórie verili. Čokoľvek, 
čo síce vieme v príslušnom diskurze rehabilitovať už len 
tým, že to v jeho rámci inštrumentalizujeme adekvátnym 
jazykom, zároveň však tušíme, že oná rehabilitácia je iba 
formálnym priznaním potenciality čomusi, čo je v  tom 
artefakte, diele, udalosti, jave prítomné a  považujeme 
to za  hodné teoretického, odborného, intelektuálneho 
tematizovania. Ak takýto artefakt, dielo, udalosť, jav  – 
aby sme sa vyhli nadužívaniu týchto označení, hovorme 
jednoducho o  veci –, ak takú vec vykážeme z „dobrej 
spoločnosti“ tým, že okolo nej vystaviame teoreticky, 
odborne, pojmovo precíznu, racionálnymi argument-
mi nerozbitnú kobku, väzenie, arest, kartúzu, pevnosť, 
kam tú vec skryjeme, aby viac nepredstavovala výzvu, 
ak skrátka pomenujeme presne, prečo sa nám oná vec 
javí takou a nie inou, stačí celkom prosté „ale mne sa to 
jednoducho páči“ a celý náš intelektuálny konštrukt oko-
lo tej veci sa okamžite zrúti. Žiadne väzenie nie je dosť 
pevné, žiadna karanténa dosť účinná, žiadny kánon dosť 
kánonický, aby obstál pred skúškou vkusom.

Iste, vkus, pestovaný vkus, vkus ako výsledok racio-
nálneho a emočného (spoluestetického) prehodnocova-
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nia onoho páči či nepáči vo vzťahu k ďalším aspektom veci nemô-
žeme redukovať na obyčajné vyjadrenie súladu či nesúladu, skôr je 
zaujímavé sledovať, ako v diskusii o veci práve oná zhoda či nezho-
da ďalej determinuje našu výpoveď o nej.

Jednoducho, ak sa vec páči, a pokojne buďme extrémni, ak našu 
skúsenosť s ňou identifikujeme ako skúsenosť s umením (Zámena 
manželiek je umenie), budúci intelektuálny konštrukt racionálne 
zdôvodňujúci túto skúsenosť sa nám buduje ľahšie. V konfrontácii 
s takýmto výstupom začína byť diskusia o veci podstatne inšpira-
tívnejšia ako v prípade, keď naša racionálna inštrumentalizácia veci 
musí zápasiť s jej vkusovým odmietnutím. Pritom platí, že z argu-
mentácie o  veci, v  ktorej sa nemusí objaviť žiaden jej hodnotiaci 
vkusový súd, dokážeme spoľahlivo identifikovať, aký prvotný pos-
toj k  nej, k  tej veci, argumentujúci zaujíma. Toto chtiac-nechtiac 
onú argumentáciu determinuje. Uvažujúc o  veci, ktorú „nemám 
rád“, ktorá sa mi „nepáči“, ktorej možno rozumiem, ale nechápem 
či nedokážem ju pochopiť, akoby som zvádzal boj na dvoch fron-
toch. Ako vo vzťahu k tej veci limitovanom vkusom, tak vo vzťahu 
k výpovedi o onej veci – pokojne aj v úprimnej snahe nekontami-
novať vkusom racionálnu výpoveď o nej. Tu kdesi sa potom otvára 
priestor na  letmý metodologický flirt s  pozitivizmom, respektíve 
s jeho ideou pozitívne daného. Zdá sa nám totiž omnoho zmyslu-
plnejšie vypovedať o veci v zhode vkusového a racionálneho. Jazy-
kom bulváru – ďalších tisíc strán výpovedí o  Zámene manželiek, 
za  ktorými je prvotné „ nepáči sa“, nie je ani zďaleka takých zau-
jímavých či inšpiratívnych ako jedna strana sofistikujúca prvotné 
„páči sa“10.

10 Otec zakladateľ popkultúrnej teórie John Fiske na margo predmetného prob-
lému celkom alibisticky uvádza: „Můj vkus je jistým způsobem vulgární a níz-
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A jazykom bulváru pokojne pokračujme:
Ako to, že žiadnych takých textov niet? Textov ado-

rujúcich umelecké kvality Zámeny manželiek? Alebo sa 
dosiaľ nenašiel nikto s náležitou intelektuálnou výbavou 
a  náležitým metodologickým inventárom, kto by mal 
so Zámenou manželiek skúsenosť umenia, čo by, mimo-
chodom, mohlo byť jedným z  relevantných kritérií ich 
neumeleckosti – ak by sme takéto kritérium potrebovali. 
Alebo taký niekto jestvuje, ale dosiaľ sa nepriznal.

A  neprizná sa, Zámena manželiek sa nám „nepáči“, 
neposkytuje nám žiadnu rozkoš ani záchvev katarzie, 
nič v  skúsenosti s  ňou neidentifi kujeme ako umelecké 
na  rozdiel, povedzme, od šou Súdna sieň či Dom snov. 
Obe reprezentujú súčasný televízny mainstream, obe až 
minuciózne dodržiavajú dramatickú štruktúru s extrém-
ne forsírovanými opakujúcimi sa prvkami, vďaka ktorým 
sa súčasťou ich poetiky stáva umelá ritualizácia, a  obe 
tvoria fi kčný svet, ktorý predstiera, že je až dokumentár-
nym derivátom reality. 

Poetika Súdnej siene vyrastá z tzv. dokudrámy11, v pri-
znanej fi kcii televízneho štúdia simulujúceho základnú 

ký  – přitahuje mne výstřednost a  nevkusnost, čímž získávám 
požitky, o nichž vím, že jsou ,ošklivé‘, že urážejí estetický a kultur-
ní vkus třídy, k níž objektivě patřím. Tyto požitky mi skýtají uspo-
kojení právě proto, že urážejí standardy a  ideologii třídy, k  níž 
mám patřit.“ (Fiske, 2017, s. 136)

11 Rusnák o dokudráme uvažuje ako o fúzii reality a mediálnej fi k-
cie. „Ide o jeden z najpopulárnejších, ale aj najkontroverznejších 
programových typov v súčasných elektronických médiách – naj-
častejším zdrojom výhrad kritikov je vysoká miera zahmlievania 
hranice medzi vonkajšou realitou a  autorskou fi kciou.“ (Rusnák, 
2013, s. 37) V  kontextoch so  Súdnou sieňou by mohlo platiť, že 
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laickú semiotickú predstavu súdnej siene profesionálni a amatérski 
herci inscenujú pod vedením režiséra scenáre inšpirované pravde-
podobne reálnymi súdnymi spormi. Ich predmetmi sú rôzne kon-
flikty od celkom banálnych až po celkom zásadné, žiadny však nie 
je natoľko komplikovaný, aby sa nedal vyriešiť v časovom horizonte 
trvania jednej šou – asi 45 minút. V  každej sa stretajú dve strany 
a každá sa javí komponovaná tak, aby tvorcami akýsi predpoklada-
ný modelový divák – dav, zodpovedajúci lacanovsko-žižekovským 
predstavám o „veľkom Inom“, respektíve „veľkom Druhom“12 – do-
kázal anticipovať správne riešenie už v  incipite, teda v momente, 
keď sa priamo v šou dozvedáme z úst protistrán, kde tkvie merito 
sporu. Ono správne riešenie je síce spochybnené jednou zo  sve-
deckých výpovedí (v každej šou sú minimálne dve, na svojho sved-
ka má nárok každá z protistrán), nie však natoľko zásadne, aby sa 
očakávania nenaplnili, pričom v tých prípadoch, keď je preverova-
ný i „správny“ postoj davu – či veľkého Druhého – v prípade tém, 
ktoré sú napríklad predmetom širšej spoločenskej diskusie (inter-
rupcia, homo sexualita), šou vyúsťuje do rozuzlenia, ktoré síce veri-
fikuje status quo, no v druhom pláne spor definitívne neuzatvára.

Šou Súdna sieň sa nám páči, jej recipovanie nám poskytuje pote-
šenie, rozkoš, snažíme sa nevynechať jedinú epizódu. Prečo? Lebo 
forsíruje zdanie autentickosti, javí sa obyčajná, až prostá, ilustruje 

tento princíp zahmlievania je dovedený do úplnosti nápadným popretím. Súd-
na sieň je tak veľmi „akože“, až ju divák pokladá za „naozaj“.

12 Lacanovsko-žižekovský veľký Druhý (veľkého Iného spomíname iba preto, že 
práve takto preložený pôvodný termín – Autre – sa objavuje v  slovenskom 
vydaní knihy Mor fantázií) „je metaforickým označením pro intersubjektivní 
konsenzus garantující soudržnost daného společenského řádu“ (Žižek, 2011, 
s. 212). Koncept veľkého Druhého je jednou zo základných téz Žižekovho filo-
zofického myslenia, vynikajúcim úvodom doň je monografia Tonyho Myersa 
Slavoj Žižek.
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stereotypy a už vopred akoby rezignovala na ozvláštňu-
júce maniery a  ornamenty. To, čo by sa za  iných okol-
ností, v inom dramaturgickom rámci javilo ako defektné, 
pokazené, nedotiahnuté, je jej najväčšou prednosťou – 
toporné herecké výkony amatérskych (ne)hercov, stále 
opakovanie toho istého, totožné formulácie viet ilustru-
júce obmedzenosť slovnej zásoby „obyčajného“ človeka, 
nech už toto slovné spojenie znamená čokoľvek, pred-
vídateľnosť príbehu hraničiaca s  jeho absenciou, toto 
všetko ilustruje, ako dôsledne Súdna sieň predstiera, že 
nepredstiera. Preto s ňou niet problému na úrovni for-
my, naopak, forma je tak veľmi na  očiach, že jej nepo-
trebujeme venovať žiadnu zvýšenú pozornosť. Tak sa 
do  popredia dostáva obsah – náplň jednotlivých spo-
rov, charaktery postáv, veľmi často plytké, redukované 
na typy, ich naivita, hlúposť, povrchnosť, ale i láskavosť 
či dobrota, celkom obyčajne – človečina. Nie jej ideálna, 
idealizovaná rovina – ľudskosť –, ale rutinou všednosti 
vyfarbená prirodzenosť. Hrdinovia Súdnej siene pôsobia 
civilne, a preto uveriteľne. Zdajú sa autentickí. Sledovať 
ich príbehy je ako nazerať do  susedov, pričom jednou 
z kvalít Súdnej siene je aj to, že nebulvarizuje obsah nad 
únosnú mieru. Jednotlivé spory môžu pôsobiť bizarne 
či šokujúco, ale neprekračujú mieru uveriteľnosti. Áno, 
je to čudné, povie si divák, ale také veci sa dejú. Súdna 
sieň je jednoducho pohodlná, páči sa nám azda predo-
všetkým preto, že voči jej všednosti, ktorá, zdá sa nám, 
veľmi presvedčivo reprezentuje všednosť vonkajšieho 
sveta – toho, z ktorého si vyberá inscenačný základ –, je 
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zreteľnejšia naša inakosť. Dívajúc sa na Súdnu sieň cítime sa vykore-
nene, inak, a je to mimoriadne príjemný, očistný, katarzný pocit. Po-
cit našej vlastnej inakosti, ktorý sa zároveň stáva pocitom bezpečia. 
Pocit vlastnej výnimočnosti vnímaný zreteľnejšie, ak sme vystavení 
profánnej Súdnej sieni.

Dom snov je televízna šou importovaná z  USA, ktorej lokálnej 
verzie sa pravdepodobne pre extrémne vysoké náklady na  výro-
bu nedočkáme. Týždeň čo týždeň v nej skupina dizajnérov (ako sa 
sami nazývajú), vedená exaltovaným vodcom, stavia za  pomoci 
davu miestnych remeselníkov dom akosi znevýhodnenej rodine. Tá 
sa o priazeň dizajnérov uchádza domácim videom, v ktorom opi-
suje svoje tristné životné podmienky znevýhodnenej rodiny v sta-
rom dome. Starý dom tu znamená dom zhnitý, zatekajúci, malý, 
plesnivý, zdraviu škodlivý a tak ďalej, jednoducho dom, v ktorom 
sa nedá „šťastne žiť“. Znevýhodnená rodina znamená, že ide o rodi-
nu, ktorú síce stmeľuje obrovská láska, ale inak trpí. Chorobou nie-
ktorého člena alebo členov domácnosti, nadmerným počtom ne-
zriedka hendikepovaných detí, neprítomnosťou jedného z rodičov 
a tak ďalej. Dôležité je, že vždy ide o rodinu, ktorá sa akosi vymyká 
z predpokladaného štatistického priemeru tým, že nesie väčší kríž. 
Vodca Ty – čítaj Táj – sa vedno s dizajnérmi díva na extrémne srd-
cervúce domáce video rodiny uchádzajúcej sa o ich priazeň, po do-
hode s ostatnými členmi posádky veľkého autobusu uspôsobené-
ho na bývanie a prácu, ktorý križuje USA, sa všetci vedno rozhodnú, 
že rodine pomôžu, a  vyrazia do  akcie. Tá sa vždy začína Tyovým 
frenetickým ohlasovaním príchodu. Ty ziape do megafónu s ambí-
ciou prebudiť rodinu a vyduriť ju zo starého domu. Keď sa to podarí 
a rodina s nadšeným jasotom z domu vybehne, prichádza k prvej 
retrospektíve, v ktorej sa znova ukazuje, ako veľmi je rodina znevý-

Rozkoš zdania a poznania.indd   20 15.02.2021   9:15:32



Ju
ra

j M
al

íč
ek

: R
oz

ko
š 

zd
an

ia
 a

 p
oz

na
ni

a

hodnená a ako veľmi sa v starom dome nedá žiť. Potom 
Ty rodinu uprace na týždennú dovolenku do destinácie 
plnej šťastia a radosti zo života – často do Disneylandu 
alebo do Disneyworldu – s tým, že keď sa o týždeň rodi-
na vráti, bude ju čakať nový dom. A vskutku. Rodina sa 
o týždeň vráti, zakričí magickú formulku „Pán šofér, preč 
s tým autobusom“ a zvyšnú tretinu šou sa freneticky teší 
z nového, luxusne zariadeného domu na mieru. Jačí sa, 
skáče a plače od šťastia.

Dom snov je šou zastrešená formátom tzv. reality TV, 
ktorý generuje fi kčný svet jazykom dokumentárneho fi l-
mu, pričom z formátu konvenčných reality šou preberá 
predovšetkým prvok divákovho stotožnenia sa s  hlav-
ným hrdinom – v tomto prípade akoby sa stával členom 
znevýhodnenej rodiny, na  ktorú čaká nový dom. Dom, 
ktorý vždy prekoná očakávania. Ohúri! so  starým do-
mom ho nespája nič, iba lokalita, je postavený na  jeho 
mieste, a kontextové vlákno priameho prepojenia medzi 
starým a novým – fragment, emocionálne zaťažená vec 
zo starého domu ocitnuvšia sa v novom dome ako kulto-
vý predmet symbolizujúci kontinuitu. Môže to byť hoci-
čo – prvok zo zariadenia, košeľa, kus steny, dóza, list, čosi, 
čo jediné pripomína zmenu. Stará, nešťastná, znevýhod-
nená rodina už sa totiž do  domu nevracia, do  nového 
domu prichádza nová, šťastná rodina, ktorej znevýhod-
nenie už neplatí, lebo nový dom ho kompenzuje. Celý 
nový dom, všetko v  interiéri a exteriéri je nové vrátane 
šiat v skrini a potravín v chladničke. 

20 – 21
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Dom snov je mesianistická šou o vykúpení, v každej z epizód sa 
variuje ten istý model kopírujúci prechodový rituál. Nový dom zna-
mená nový šťastný život, nový začiatok, ktorého podmienkou je, 
že rodina sa zriekne všetkého starého, teda akoby aj svojho znevý-
hodnenia. To už s novým domom nemôže platiť. V Dome snov ne-
jestvuje sťahovanie starého do nového, nejde teda o premenu, ale 
o akt zničenia a akt tvorby. Smrť a zrodenie. Mnohosť filozofických 
a religionistických zvýznamnení sa priamo ponúka. To, že splnený 
sen môže byť nočnou morou, nezazrieme nikdy ani len náznakom. 
Dom snov je šou čistých, priamočiarych, radostných prefabrikova-
ných emócií. 

Obe šou máme radi, páčia sa nám, skúsenosť s nimi vieme iden-
tifikovať ako skúsenosť umenia. Znamená to, že obe šou pokladá-
me za umenie? Bože uchovaj, ale vlastne áno. 

Nie, samozrejme, obe však reprezentujú skúsenosť, ktorú na-
zývame popkultúrnou, a  ak by sme túto skúsenosť mali pre túto 
chvíľu špecifikovať bližšie, špecifikovali by sme ju ako skúsenosť po-
treby okamžitej sekundárnej racionálnej legitimizácie primárneho 
vkusového súdu. 

Aj menej pozorný čitateľ si všimol, že pri budovaní analógie 
medzi umením ako skúsenosťou a  popkultúrou ako skúsenosťou 
máme tendenciu popkultúru a umenie zamieňať. Áno, konáme tak 
vedome, lebo vypovedajúc o  popkultúre sa nám javí, že vypove-
dáme o umení, a vypovedajúc o umení vypovedáme o popkultú-
re. To preto, že umenie v konvenčných významoch toho pojmu sa 
nám javí podozrivé, považujeme ho za čosi príliš efemérne, neisté, 
neuchopiteľné, čosi, voči čomu treba byť ostražití, lebo v mnohosti 
uvažovaní o ňom už nie je jasné azda nič. Umeniu pravdepodobne, 
zdá sa nám, nerozumieme. V kontakte s umením sme si nie istí. Ne-
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vieme totiž, čo presne (okrem skúsenosti) to je. V kontak-
te s popkultúrou je to však iné. Tej sa nám rozumie ľahšie, 
ona je našou skúsenosťou. 

Ak si na pomoc vezmeme Nelsona Goodmana, ktorý 
v  Spôsoboch svetatvorby nahrádza otázku „Čo je ume-
nie?“, potom, čo ju identifi kuje ako zle položenú, otázkou 
„Kedy je umenie?“, môžeme o popkultúre (a umení) uva-
žovať ako o spôsoboch, akými opisujeme svet. „Ptám-li 
se na  svět, můžete mi nabídnout výpověď o  tom, jaký 
je, v jednom čí více referenčních rámcích; trvám-li však 
na tom, aby ste mi řekli, jaký je svět mimo všechny rám-
ce, co mi na to můžete říci? Jsme vázání způsoby popi-
su, ať už popisujeme cokoli. Náš vesmír tvoří v  jistém 
ohledu spíše tyto způsoby popisu, nežli nejaký svět 
nebo světy.“13 A hoci tu Goodman naráža na omnoho zá-
važnejší fi lozofi cký problém, s ktorým sa fi lozofi a tak či 
onak vyrovnáva po celý čas svojho trvania a ktorý súvisí 
so samou povahou nášho vedomia a so spôsobom, ako 
pojmami inštrumentalizujeme svet, v  našom kontexte 
nám v  tejto chvíli stačí prijať hypotézu vyplývajúcu už 
z uvedeného, že popkultúra ako spôsob, ktorým opisu-
jeme svet, je implicitnou skúsenosťou s  týmto svetom. 
Podobne uvažuje Rorty, keď hovorí o  nových slovní-
koch, ktoré nahrádzajú staré slovníky14, pričom kľúčový 
je akt vzniku opisu, ktorý môžeme spätne identifi kovať – 
v  rámci Googmanovho konceptu svetatvorby ako akt 
vzniku opisovaného sveta. V našom prípade popkultúry. 

13 Goodman, 1996, s. 15.
14 Rorty, 1996, s. 3 – 24.
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Pochopiteľne, nejde o tvorbu ex nihilo, zaobídeme sa bez metafy-
ziky, ale o tvorbu, opis, spôsob, ako jeden svet vzniká z iných sve-
tov. „Světatvorby, tvoření světů, tak jak je známe, vždy vycházejí 
ze  světů, které jsou již po  ruce; tvoření je vlastně přetvářením či 
znovu vytvářením.“15 Prvým referenčným svetom, ktorého pretvá-
raním popkultúra vzniká, je, pochopiteľne, práve umenie. O pop-
kultúrne sme si zvykli uvažovať ako o spoločnej významovej vrstve 
tzv. tradičných umeleckých druhov a chápeme ju aj ako paralelný 
umelecký druh. Aktuálne a práve teraz najviac zo všetkého sa nám 
navyše javí ako skúsenosť človeka so  svetom, analogická so  skú-
senosťou umenia. Preto je „svet umenia“ tým prvým, ktorého pre-
tváraním vzniká „svet popkultúry“. Nie je však sám. John Fiske, ale 
i Umberto Eco v nadväznosti na Dwighta Macdonalda či – emble-
maticky  – teoretici zastrešení tzv. Frankfurtskou školou lokalizu-
jú ústredné problémy toho, čo my nazývame popkultúrou (a  oni 
v širšom a nie celkom zameniteľnom kontexte masovou kultúrou), 
do oblasti sociológie. Ďalej je tu, samozrejme, filozofia, v ktorej hľa-
dáme metodologické zdroje a v laickom chápaní i čosi, čo môžeme 
pravdepodobne nazvať naivnou ekonómiu – ak budeme rešpek-
tovať ten rozmer popkultúry, v  ktorom o  jej zážitkoch a  dielach, 
artefaktoch, udalostiach a javoch – či jednoducho „veciach“ – uva-
žujeme ako o  obchodovateľných a  obchodovaných komoditách. 
Popkultúra sa teda v našej interpretácii rodí z umenia so zreteľom 
na vyššie uvedené disciplíny.

A ako to prebieha? Goodman identifikuje týchto päť procesov: 
kompozícia a dekompozícia, zvýrazňovanie, usporiadanie, vylučo-
vanie a doplňovanie, deformácia.16

15 Goodman, 1996, s. 18.
16 Tamtiež.
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Kompozícia a dekompozícia
„Ne snad všechny, ale rozhodne většina procesů 

tvoreb světů spočívá v  odebírání a  připojování, často 
souběžném: na jedné strane máme delení celků na části 
a členění druhů na poddruhy, rozklad komplexů na slož-
ky, určování rozdílů; na strane druhé skládání celků a tříd 
z částí, prvků a podtříd, spojování a kombinování vlast-
ností či prvků do komplexů a propojování.“17

Ak si za pojmom umenia predstavíme akúsi štruktúru 
umožňujúcu preniknúť nám od všeobecného ku  kon-
krétnemu a ešte konkrétnejšiemu, zvykneme takto uva-
žovať v rámci niektorej z kategorizácií umenia na jednot-
livé umelecké druhy. Ich členenie je rôzne, determinuje 
ho kľúč zvolený na základe sledovaných špecifík (mate-
riál, jazyk, plynutie v čase atď.). V uvažovaní o popkultú-
re motivovanej pragmatickým prístupom ku konkrétne-
mu dielu, udalosti, javu (veci), v  ktorej kladieme dôraz 
na  predpokladaný recepčný účinok (nie aká vec je, ale 
čo vieme vypovedať o veci vzniknuvšej v našom vedomí 
po recepčnom zakúsení tamtej veci), sa prioritou stáva 
poetika. Ak skúsime kategorizovať ju, chtiac-nechtiac 
sme nútení uvažovať o veci skrz žáner. Z tohto uhla po-
hľadu je teda popkultúra štruktúrou žánrov, ich domícií, 
ich vzťahov a  prienikov, pričom samotný pojem žán-
ru funguje relatívne voľne ako predpokladaná kvalita 
jestvujúca v čírej podobe len na úrovni ideálu. Umelecký 
druh je tu redukovaný iba na médium, nosič, konzervu, 
komunikát spredmetnený v konkrétnosti. Ak popkultú-

17 Tamtiež, s. 19.
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re dominujú nejaké médiá, a dominujú, je to iba preto, že jazyky 
niektorých z nich sú prístupnejšie ako iné jazyky. A nejde o pauša-
lizáciu, ale o prosté konštatovanie faktu, že dielo vo vedomí vzniká 
„ľahšie“, ak je komunikované jazykom média, ktorému rozumieme 
„ľahšie“. Preto dominujú audiovizuálne médiá, či presnejšie audio-
vizuálne vnemy. Trochu sa to však komplikuje. Ak totiž o popkultúre 
uvažujeme ako o skúsenosti, môžeme o nej uvažovať rovnako ako 
o médiu, ktorým je táto skúsenosť sprostredkúvaná. Platí mcluha-
novské (The) Medium is (the) Message. Popkultúra sama je médiom, 
jej jednotlivými kanálmi sú médiá reprezentujúce redukované 
podoby tradičných umeleckých druhov, ale i všetko to, na čo sme 
si zvykli nazerať ako na tzv. mimoumelecké estetično. Žitá skúse-
nosť so svetom. Preto ono opakované forsírovanie udalostí a javov 
a (spoločne s dielami) ich súhrnné označovanie ako veci. Empatia 
vo  výsledku zodpovedná za  katarzné kvality skúsenosti. Preto sa, 
nazerajúc „do popkultúry“, na ňu dívame cez optiku žánrov, ona nás 
dovádza k fundamentálnej kvalite zážitku. Dobrodružstvo nesúce 
napätie vyúsťujúce až do hororového strachu, smiech, súcítenie – 
nie nevyhnutne súcit, skôr spolucítenie –, empatické spoluprežíva-
nie stojace za žánrami romance či melodrámy.18 Sense of Wonder – 
pocit úžasu, kvalita, cez ktorú primárne definovalo samo seba sci-fi, 
rozširujúco spojený s dobrodružstvom, dnes kvalita prestupujúca 
celou popkultúrou, respektíve kvalita identifikovateľná v odhaľova-
ní nie nevyhnutne exaktného kauzálneho vzťahu medzi otázkou 
a odpoveďou (6 × 9 = 42), prítomná vo všetkých tých príbehoch, 

18 Odkazujeme na  teóriu superžánrov, v  domácom prostredí sa problematiky 
dotýka napríklad Martin Ciel v knihách Film, ilúzia a akcia a Pohyblivé obrázky. 
„V oblasti hraného filmu existujú tri základné formy zoskupení, tri superžánre. 
Ide o dobrodružný film, komédiu a melodrámu, zodpovedajúce trom druhom 
katarzie. Teda vyvolávajúce napätie, smiech a súcit.“ (Ciel, 2006, s. 86)
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ktoré sprostredkúvajú rozkoš z  odhalenia tajomstva. 
Nepoznané, ktoré už sa nám javí ako poznané, hoci reš-
pektujeme jeho autonómnosť. Potešenie z  hry. Hranie 
sa ako estetický fenomén19, ktorého fundamentom je 
odkrývanie významov a v ktorom sa prvotne identifi ko-
vané žánrové štrukturálne indikátory rozpúšťajú v mno-
hosti možných výkladov, z ktorých sa skladá priebežná 
podoba obrazu popkultúry. Z  nekonečného množstva 
dielikov permanentne skladané puzzle, v ktorom všetko 
môže, ale nemusí súvisieť so všetkým, no dáva to zmysel.

Zvýrazňovanie
„Některé relevantní třídy jednoho světa ani tak ne-

scházejí ve světě druhém, spíš jsou v něm přítomny jako 
třídy či druhy irelevantní. Řada rozdílů mezi světy netkví 
toliko v  entitách, které obsahují, jako spíše v  důrazu či 
akcentu, a tyto rozdíly nejsou o nic méne závažné.“20

Ak by sme sa pokúsili spätne identifi kovať našu po-
sadnutosť popkultúrou, ktorá je vlastne až základným, 
všetko determinujúcim osobnostným nastavením, kdesi 
v našej súkromnej osobnej histórii by sme našli miesto, 
v ktorom došlo k tomuto konfl iktu: Čosi zvonka, vonkaj-
škovo označené, označované ako „nízke“, sme vnímali 
ako „vysoké“, ba čo viac, ako to vôbec „najvyššie“. Akoby 
už tento konfl ikt sám osebe nebol dosť banálny, ono 

19 „Tvoriace vedomie a výsostný akt hry sa javia ako tie najúčinnejšie 
prostriedky hľadania a nachádzania východiska, oslobodzovania 
človeka z pocitu konečnosti, existenciálnej limitovanosti a nevy-
hnutnosti.“ (Malíčková, 2008, s. 8) Viac k problému v monografi i 
Michaely Malíčkovej Hra(nie) len ako estetický fenomén.

20 Goodman, 1996, s. 22.
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„nízke“ sme nepovažovali – a nepovažujeme – za hodnotiaci súd 
vzťahujúci sa na kvalitu veci, ale za útok na našu integritu. Akoby 
„nízke“ znamenalo „nízky“. A to nie je naša predstava o sebe samom. 
Naopak. Naša predstava o nás – a azda nejde o súkromný problém, 
ale o  prirodzený, spontánny sebahodnotiaci konfigurát každého 
subjektu – je predstava „vysokého“. Vlastne nie, lebo v skutočnosti 
na žiadne „nízke“ a „vysoké“ neveríme, hoci sa len veľmi ťažko zba-
vujeme uvažovania v jeho mantineloch. Problém je, pochopiteľne, 
v axiologickom zafarbení pojmu umenie. Už sám osebe totiž akoby 
ten pojem fungoval synonymicky k vysokému, slovné spojenie níz-
ke umenie preto počujeme ako oxymoron. Podobne ako v tomto 
kontexte ako oxymoron počujeme slovné spojenie vysoká popkul-
túra. Nie a nie. Tieto triedy totiž – „vysoké“ a „nízke“ – javia sa nám 
až priesakmi metafyzického Zla. Predpokladajú totiž, že výsostne 
intímna skúsenosť s... (umením, popkultúrou, so  svetom a  vôbec 
so všetkým) je redukovateľná na svoje vonkajšie – identifikovateľ-
né – parametre. Nie je. O popkultúre uvažujeme preto, že sa nám 
darí uvažovať o nej bez nich. Uvažovať takto o umení nie sme schop-
ní. O niekoľko úrovní nižšie, kdesi vlastne celkom inde: Krstný otec21 
nás učí – nothing personal, just biznis. Civilizácia azda ani nemôže 
fungovať inak, ale subjekt? Lebo čo sa vypovie smerom von, platí 
iba vypovedané smerom von. Smerom dnu to tak nie je. Michael22 
nezastrelil policajného kapitána pre obchod, ale že mu zlomil če-
ľusť – a vôbec, bol to krivý chlap. 

Čože? A sem sme sa dostali ako? 
Takto:

21 Film Francisa Forda Coppolu.
22 Corleone, hlavný hrdina Krstného otca.
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Refl exívna podstata umenia ako konceptu artikulova-
nia vyššej pravdy o svete predpokladá estetickú dištan-
ciu. Zážitok, akt zakúsenia konkrétneho musí v koncep-
te umenia ustúpiť všeobecnému. Vypovedať o  umení 
predpokladá odstup. V  populárnej kultúre emblema-
ticky reprezentovanej konkrétnymi popkultúrnymi ar-
tefaktmi (Hviezdne vojny, Pán prsteňov, James Bond atď.) 
nie. Hodnotiace kritériá zostávajú iba vyjadrením vzťahu 
subjektu k artefaktu bez ohľadu na akési predpokladané, 
ale nesformulované predstavy o ideáli. Odosobnenie tu 
vlastne znamená vedomú diskvalifi káciu. Absencia ab-
strahovateľných kritérií kvality popkultúrneho, nemož-
nosť vysublimovať ich a  vztiahnuť ich na  čosi iné pop-
kultúrne je potom potvrdením fascinácie ako jedinej 
skutočne príznakovej kvality popkultúrneho. 

Popkultúra nie je, ak nie je osobná, umenie môže byť. 
Asi.

Usporiadanie
„Světy, které se neliší co do  obsažených entit nebo 

důrazů, se  mohou lišit v  uspořádání. Například světy 
s  různými systémy konstruování, výstavby, se mohou 
lišit v  posloupnosti derivace. Tak jako není nic v  klidu 
nebo v pohybu nezávisle na referenčním rámci, také tak 
není nic původní nebo derivativně předchozí nezávisle 
na konstrukčním systému.“23

Ak popkultúra vôbec jestvuje (a ak nie, zarábame si 
na dennú skyvu chleba prosto táraním, čo je nádherná 
predstava), jestvuje ako odhaľovanie vzťahov v  main-

23 Goodman, 1996, s. 23 – 24.
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streame, slipstreame a  periférii a  medzi nimi. Tento pojmový 
triumvirát je popkultúrnym artikulovaním jestvovania a  vzťahov 
medzi centrom a  okrajom. Mainstream, slipstream a  periféria sú 
topoi popkultúry, schéma a  schémy čiastočne korešpondujúce 
so  štruktúrou vedomia vo  vzťahu k  vedomím vnímanému. A  sú 
funkčné, to je prvé a najdôležitejšie, hneď v ďalšom kroku môžeme 
ich jestvovanie spochybniť, na ich funkčnosti sa tým však nemení 
nič. Mainstream zastrešuje zjavné, periféria skryté. Bez slipstrea-
mu jedno ani len netuší o  jestvovaní druhého. Mainstream je to, 
čo v  popkultúre môžeme identifikovať ako masovú kultúru, peri-
féria je jej opakom a slipstream je prostredníkom medzi nimi. Ta-
kéto usporiadanie popkultúry nám umožňuje uvažovať o popkul-
túrnom  diele, udalosti, jave, veci v  súlade s  jeho/jej lokalizáciou, 
pričom platí, že akceptácia lokality recepčného pola je dôležitým 
prvkom verifikácie významu. Mainstream, slipstream a  periféria 
nám totiž umožňujú nazerať nielen do  štruktúry popkultúry, ale 
zároveň štruktúrujú aj naše nazeranie, respektíve náš recepčný prí-
stup a jeho hĺbku. Hlavný prúd – to, čo je na očiach, vedľajší prúd – 
to, čo je vedľa, na  okraji zorného poľa, ak sa dívame z  hlavného 
prúdu, a okraj, to, čo je na okraji – z hlavného prúdu to nevidno, 
z vedľajšieho áno, znova je to to, čo je na okraji zorného poľa. Ak 
na miesto modelového mainstreamu dosadíme povedzme Hviezd-
ny vojny, aktuálne (jeseň 2020) by sme ich dokázali identifikovať 
ako mimoriadne výnosnú komoditu momentálne v  mainstreame 
zastúpenú prakticky čímkoľvek od stavebníc Lego až po posteľnú 
bielizeň. To preto, že v dôsledku uvedenia druhej série seriálu The 
Mandalorian sú Hviezdne vojny opäť v mainstreame jasne viditeľné, 
pričom platí, že pred rokom 2014, keď došlo k masívnej revitalizá-
cii frančízy, by sme Hviezdne vojny v mainstreame hľadali pomerne 
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ťažko. V multiplexoch sa nepremietal nový fi lm Star Wars, 
rebríčku bestsellerov v  kníhkupectvách nedominovali 
žiadne knižné ani komiksové spredmetnenia tohto pop-
kultúrneho artefaktu, v  televíziách sa nevysielal žiadny 
nový seriál Star Wars. Tu však, v uvedomení si rozmani-
tosti Star Wars, už sme prešli do slipstreamu. Dívajúc sa 
z neho vieme, že na periférii, medzi fanúšikmi Star Wars 
sa stále čosi dialo. Vychádzali nové romány, fanúšikovské 
fi kcie, komiksy, hrali sa videohry. Ak sme tu, na periférii, 
Star Wars vypĺňali celé naše zorné pole – sú naším main-
streamom. Čo sa so  Star Wars deje na  úrovni tamtoho 
mainstreamu, je z nášho uhla pohľadu celkom irelevan-
tné, tamten mainstream je totiž naším okrajom. 

Objektivizovaná štruktúra popkultúry na main stream, 
slip stream a  perifériu je totiž umelou, pomocnou, hoci 
funkčnou konštrukciou. Je modelom síce jestvujúceho, 
ale vlastne nedôležitého. Každý subjekt totiž disponuje 
vlastným mainstreamom, slipstreamom a perifériou. Súc 
fanúšikom – programovým recipientom  – povedzme 
zombie (potenciálneho subžánru hororu) v  celej medi-
álnej šírke, zombie sú mojím mainstreamom, sú centrom 
môjho záujmu. Sledujem seriál The Walking Dead, súčasť 
aj tamtoho objektivizovaného mainstreamu, ale sledu-
jem ho inak.

A tu sa dostávame k onej hĺbke ponoru, k vášni, zau-
jatiu, kde mainstream, slipstream a periféria znamenajú 
spôsob, akým popkultúru recipujeme. Mainstream je tu 
povrch, iba dívanie, slipstream analyticko-interpretačné 
dívanie akceptujúce kontexty a  periféria predstavuje 

30 – 31
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totálny ponor, prienik, absolútne totalitné zaujatie znemožňujúce 
nadhľad. Takto periférne vlastne nazeráme na popkultúru my, hoci 
sme si vedomí, že užitočnejší, zmysluplnejší by bol slipstreamový 
prístup. Snažíme sa, ale nejde to. 

Vylučovanie (vyraďovanie) a doplňovanie
„Vytvářet jeden svět z druhého také obvykle představuje značně 

rozsáhlé vyřazování a vyplňování – doslova odříznutí určitého sta-
rého materiálu a doplnění nového.“24

Vylučovanie a  doplňovanie ako stavebný princíp v  konštruk-
cii „sveta“ popkultúry môžeme identifikovať cez vzťah popkultú-
ry ku kánonu – opäť predovšetkým v tom význame a funkcii, akú 
kánon má a plní vo svete umenia. Ak skúsime kánon definovať čo 
najlaickejšie, najjednoduchšie, určite si nevystačíme s  takou jeho 
definíciou, v ktorej je kánon tým, čo zostáva nemenné. Kánon totiž 
nie je iba pravidlo či všeobecne akceptovaná norma, ale aj viac nor-
matívny ako taxonomický súbor diel, ktoré túto normu reprezentu-
jú. Ako taký je nástrojom, ktorým možno merať iné diela, tie, ktoré 
síce ešte nie sú jeho súčasťou, ale mohli by byť. Kánon teda kon-
frontuje svoju vlastnú autoritu s dielami, ktorých autorita ich ešte 
nepresahuje. Sám osebe teda reprezentuje majestát diela, ktoré 
svojím významom presahuje pominuteľnosť, je čímsi, o čo sa mož-
no oprieť, na čom možno stavať, je pevným základom pod vratkou 
nadstavbou. Áno. A preto sa o ňom nepochybuje, lebo ak by sme 
kánon spochybnili, zrútilo by sa aj všetko, čo na ňom stojí. Kánon 
však môžeme vykladať. Vysvetľovať a takto, vysvetľovaním, znova 
potvrdzovať. Toto v popkultúre spôsobuje problémy. Kánon by to-
tiž mal predstavovať kvalitu objektívneho, čo je z hľadiska subjek-
tu vlastne nemožná predstava. Konštrukcia, mája, fantazmagória, 

24 Goodman, 1996, s. 25.
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principiálna nemožnosť, nezmyselnosť, absurdita, dada, 
nonsens.

Napriek tomu kánonom operujeme i  v  kontextoch 
sveta popkultúry a operujeme ním veľmi podobne ako 
vo svete umenia, aj keď „oni“ by si to asi nepriznali. Úče-
lovo sa s ním konfrontujeme, aby sme ho premieňali. Tak 
sa kánonom mohli stať avantgardy zrodivšie sa z  idey 
jeho rozbitia. Kánon je pamäťou, už sa stal. Kdesi, kedysi 
a to kedysi je dôležitejšie, berie si totiž na pomoc auto-
ritu času. V symbolickej rovine pokojne môže zastupo-
vať zlatý vek. Kánonom je to, čo prežíva, nemení sa, je 
tým, čo bolo a čo si musíme pamätať, aby to, čo je, vôbec 
mohlo dávať zmysel. V  popkultúre predstavuje minulú 
zhodu, ktorá v prítomnosti naďalej trvá, aj keď už nevie-
me, čím presne bola a prečo trvá. Atribút nespochybni-
teľnej kvality, či presnejšie kvality prístupnej spochybňo-
vaniu, ale iba na úrovni intelektuálno-argumentačného 
cvičenia. Axióma vzniknuvšia z dohody a pretrvávajúca 
ako konvencia, ktorej možné spochybnenia ilustrujú 
potenciál interpretačnej mnohosti bez oslabenia pozí-
cie kánonizovaného v  kánone. Aj tu, v  popkultúre, ide 
predovšetkým o pretrvávanie v čase, i keď horizont času 
je podstatne kratší ako v prípade kánonov umení. Záro-
veň platí, že popkultúra do  svojho kánonu preberá tie 
artefakty umení, ktorých kánonická povaha zostáva dis-
kutabilná napriek preukázateľnej trvácnosti. Sú súčas-
ťou povedzme literárneho kánonu Traja mušketieri? Je 
Alexandre Dumas starší autorom kánonizovaných diel? 
V kontexte umeleckého druhu – literatúry – si netrúfa-
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me odpovedať, tento priestor na polemiku je otvorený plus mínus 
stopäťdesiat rokov. Popkultúra s  jeho kánonickým prijatím nemá 
problém, keďže ide o texty kontinuálne zakúšané a generujúce zá-
žitok. Tu sa totiž kánon (oba kánony, popkultúrny i umelecký) stáva 
sumou faktov, sumou toho, čo je vhodné, užitočné z minulosti po-
znať, aby potenciálne dávala zmysel prítomnosť. Bez znalosti ká-
nonu, bez orientácie v ňom jednoducho nie je možné identifikovať 
všetky vrstvy nového v novom, ak nové vznikne.

Opäť, podobne ako v umeniach, kánonom sa nikdy nestáva ak-
tuálne. Až tradičné môže byť kánonom, to, čo pretrvalo v horizonte 
času a o čom je spätne irelevantné uvažovať v intenciách kvality.

Čo je teda kánonom popkultúry? Všeobecný základ, to, bez 
čoho puzzle nemôže byť úplné, i v prípade, že to vlastne nevidieť.

Deformácia
„A konečně, některé změny jsou přetvařováním nebo deformací 

a lze je chápat, v závislosti na úhlu pohledu, buď jako korekce, nebo 
jako zkreslení.“25

Konštruujúc svet popkultúry aj zo sveta umenia, už sme defor-
movali mnohé v rámci ilustrovania fungovania mechanizmov pred-
chádzajúcich princípov svetatvorby. Ak chceme uvažovať priamo 
a len o deformácii, je dôležité znova pripomenúť, že popkultúra sa 
nám javí ako osobitá skúsenosť so svetom, osobitá skúsenosť sve-
ta. Osobitá predovšetkým komplexnosťou. Kdesi na začiatku, píšuc 
o šou Súdna sieň a Dom snov, účelovo sme k nim pristupovali tak, 
aby sme sprostredkovali, prečo možno interpretovať tieto šou ako 
umenie, pričom pocitovo, intuitívne i  fakticky vieme, že uvažovať 
o nich ako o umení je až nemiestne. Nie preto, že by to bol nezmy-
sel, ale preto, že je to nevkusné, nehodí sa to, nie je to vhodné. Nám 

25 Goodman, 1996, s. 27.

Rozkoš zdania a poznania.indd   34 15.02.2021   9:15:33



Ju
ra

j M
al

íč
ek

: R
oz

ko
š 

zd
an

ia
 a

 p
oz

na
ni

a

samým sa to takto javí. Ako nedôstojné. Z hľadiska pop-
kultúry i z hľadiska umenia. Kvôli pojmu, iste, ale i preto, 
že oná ich nami identifi kovaná umeleckosť je rovnako 
ako ich dôsledkom i  dôsledkom ritualizovaného díva-
nia sa na ne. V čase, v prostredí, v štruktúre dňa. Čo to 
znamená? Že nie my rozhodujeme kedy a kde, ale ktosi 
iný. Dramaturg, zostavovateľ programovej štruktúry, de-
miurg voľného času masy, do ktorej vtedy a tam na chvíľu 
vstupujeme, aby sme naše zdanie výnimočnosti samých 
seba cítili ešte intenzívnejšie. Walter Benjamin nám síce 
ukázal, že umelecké diela v epoche svojej technickej re-
produkovateľnosti o svoju auru prichádzajú, no o  tom, 
akú auru môžu získať, ak sa stanú hierarchickou súčas-
ťou zvonka organizovaného voľného času, nehovorí ani 
slovo.

Kedy a kde ako súčasť poetiky diela? Presne! Popkul-
túrne dielo, udalosť, jav, vec tvorí nielen ich substančný 
základ, jadro, to, čím zjavne sú, ale i okolnosti. Kde, kedy 
a  prečo sa dejú. Psychohygiena, mentálny strečing, es-
tetizovaná samopaš. Spôsob sebakreácie, respektíve  – 
a v tomto prípade zvlášť – sebarekreácie. 

Opäť do  hry vstupuje Goodman. Pointu sme už na-
značili, teraz nech zaznie naplno. Otázka nestojí „Čo je 
umenie?“, ale „Kedy je umenie“ v popkultúre znova ana-
logicky. Nie „Čo je popkultúra?“, ale „Kedy je popkultúra?“.

Kedy?
Vo vzťahu k  umeniu Goodman odpovedá, že vtedy, 

keď to, čo pojmom umenie zastrešujeme, začne plniť 
symbolickú funkciu – stáva sa symbolom, ktorý vykazuje 
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isté charakteristické črty – „symptómy estetična“26. Veľmi vulgárne, 
zjednodušene, reduktívne teda Goodman tvrdí, že umenie je vtedy, 
keď ho ako umenie vyložíme, interpretujeme, identifikujeme pro-
stredníctvom nazerania naň skrz jeho symbolickú funkciu.

Môžeme také čosi vztiahnuť na popkultúru? Iste, ale nestačí nám to.
Kedy je teda popkultúra? Keď akt jej recepcie identifikujeme ako 

akt tvorby vychádzajúcej zo skúsenosti s ňou. 

26 Symptómy estetična podľa Goodmana sú syntaktická hustota – najmenšie 
rozdiely v istých ohľadoch tvoria rozdiel medzi symbolmi; sémantická husto-
ta – zásoba symbolov pre veci líšiace sa v istých ohľadoch veľmi jemnými roz-
dielmi; relatívna syntaktická plnosť – pomerne mnoho aspektov symbolu je 
významných; exemplifikácia – symbol, či už denotuje, alebo nie, symbolizuje 
tým, že slúži ako vzorka vlastností, ktoré má doslova alebo metaforicky; viac-
násobná komplexná referencia – symbol plní niekoľko integrovaných a inte-
reagujúcich funkcií, niektoré priamo a  iné prostredníctvom iných symbolov. 
(Goodman, 1996, s. 80 – 81; Goodman, 2007, s. 192 – 194)
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2.  Aká skúsenosť? 
(Popkultúra ako tvorba)

K  metodológii kapitoly: Goodman a  Dewey a  Berkeley 
a Wittgenstein – ak by zmyslom fi lozofi e neboli otázky, 
ale odpovede, javila by sa nám ako dokonaná. A s ňou 
„vedy“ či teórie, ktoré od nej prevzali okrem metodoló-
gií i predmet skúmania. Dokonaná, minimálne dvakrát, 
aj keď sme hlboko presvedčení, že každá fi lozofi a je 
úplne pravdivá. Koncept totality subjektu, solipsizmus, 
v ktorom musí skončiť každá fundamentálna racionalita, 
racio nálne poznanie vedomia hranice, ktoré, majúce sta-
tus axiómy, musíme jednoducho ignorovať, aby sme vô-
bec mohli pokračovať ďalej. A koncept jazykových hier. 
Veci sa majú tak a  tak. To isté usúvzťažnené s  jediným 
nástrojom, ktorým disponujeme. Jazykom.

Sú pravdivé, lebo sa nám páčia, alebo sa nám páčia, 
lebo sú pravdivé?

Uvažovať o  zjavnom, objektívne platnom, hoci  – 
mysliac objektívne platné – myslíme oxymoron. Dielo 
nejestvuje. Vedomie diela vzniká percepciou, vo vedomí 
jeho skutočného autora. Toho, kto recipuje existujúcu 
vec. Vec existuje a priori, vec osebe27, vec, ktorá sa vní-

27 Pokojne Kantova vec osebe, ale s významovým odtieňom, ktorý 
ju vytŕha z Kritiky čistého rozumu a vkladá ju do ontologickej sku-
točnosti reálneho sveta. Schránka – kniha, fi lmový pás, DVD atď.

36 – 37
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maním stáva dielom. Ich strana (v  konvenčnom výklade autor-
ská) a  naša strana (v  konvenčnom výklade recipientská) či – a  tu 
na chvíľu opustime kráľovské my – pre dramatický efekt a nalieha-
vosť jeho strana a moja strana, on je Autor, ten, ktorý je mŕtvy28. Nie 
je, neexistuje. Napísal román, nakrútil film, skomponoval hudbu, 
namaľoval obraz a tak ďalej. Neznamená to však, že vytvoril dielo. 
To vznikne až v recipientovom vedomí. Vypovedať čokoľvek o diele 
preto neznamená vypovedať čokoľvek o  inom autorovi diela ako 
o tom, ktorý o diele vypovedá. A to je našou ambíciou – vypovedať, 
ako JA tvorí dielo ako jeho relevantný autor. Nie jediný, súčasťou 
takejto tvorby je i predstava tamtoho Autora, JA ho používa vždy 
vtedy, ak sa to JA hodí.

Moderna sa skončila pridávno, aby sme si mohli pamätať, aká 
bola. S  jej koncom sa však niektoré veci stali samozrejmejšie ako 
pred ním. Rozumieme napríklad tomu, že vysoké a nízke vo vzťahu 
k umeniam nie sú estetické, ale sociologické kategórie. Len sa nám 
pohodlnejšie uvažuje s nimi ako bez nich. Niektoré diela sú vysoké, 
iné nízke. Nepochybne. 

Nie! Žiadny taký atribút nie je vlastný žiadnemu dielu, pokiaľ 
mu ho JA neprisúdi. V reklamnom spote To Michael29 vzdávajú vi-
deoherné postavy hold akémusi Michaelovi, on je ich hrdinom a je 
ním viac, ako sú hrdinami ony jemu. Ako a prečo je možné, že re-
klama (zvonka) funguje intenzívnejšie (znútra) ako akékoľvek iné 
„umelecké“ dielo?

28 Smrť autora je metaforickým pomenovaním aktu, ktorý vyslobodzuje text 
z  totality jediného „správneho“ výkladu – viac v  rovnomennej eseji Rolanda 
Barthesa.

29 Prístupné online na  https://www.youtube.com/watch?v=7_fPtazfALA 
31. 12. 2020, kľúčové slová do  internetového prehliadača v prípade nefunk-
čnosti linky: To Michael, PS 3, commercial.
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Lebo sa dotkla absolútna a takýto dotyk cítim fyzic-
ky. Preto mi naskakuje husia koža, vždy keď si onen spot 
pozriem znova. Michael je JA, zmysel, účel, opodstatne-
nosť, posväcujúca kvalita. Postavy, ktoré neskôr iden-
tifi kujeme ako Michaelove videoherné personifi kácie, 
sa schádzajú kdesi na mieste, kde sa nehrá. vo fi kčnom 
metasvete, ktorý pre ne predstavuje bezpečné útočis-
ko. Postavy vchádzajú zvonka dnu, z  otvoreného exte-
riéru, ktorý reprezentuje všetky videoherné prostredia, 
do  uzatvoreného interiéru, do  budovy, do  baru mimo 
týchto prostredí. Tu už neplatia pravidlá ich domovských 
hier.

Sú na  mieste, z  ktorého keď budú vychádzať, pôj-
du dverami, nad ktorými identifi kujeme nápis „Vivat 
Ludus Longe“. Z  gramatického hľadiska ide o  nezmy-
selný latinský preklad reklamného sloganu Long Live 
Play  – ponúka sa taký interpretačný výklad, v  ktorom 
latinčina posilňuje výraz. Vivat Ludus Longe znie drama-
tickejšie, majestátnejšie, zásadnejšie, vážnejšie, dôleži-
tejšie a vzhľadom na to, kam postavy budú vychádzať, 
i  funkčnejšie. za  tými dverami  – vonku – totiž znovu 
pôjde do  tuhého. Postavy, videoherní hrdinovia, ktorí 
v  bezpečí sveta „mimo hry“ sedia pokojne pri jednom 
stole v  družnej konverzácii a  skladajú hold Michaelo-
vi, sa vonku znova vrátia do pôvodných rolí a  stanú sa 
nezmieriteľnými súpermi, oponentmi, reprezentantmi 
dobra a zla vo svojich domovský hrách – v metasvete vi-
deohernej konzoly Playstation 3, ktorej je Long Live Play 
reklamným sloganom. 

38 – 39
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Vnútri, v bezpečí, na území nikoho a všetkých, tam, kde sa posta-
vy schádzajú, keď sa nehrá, všetko smeruje k Michaelovi. On, hráč, 
hrajúci sa, je zmyslom, métou, jednotiacim princípom.

Roland Barthes o tom napísal esej, spoločnosť Sony o tom na-
krútila reklamný spot. 

JA, hráč je ten, kvôli ktorému to existuje, a JA, hráč je ten, kto 
identifikuje, pomenúva, vytvára významy. 

To Michael (text) je spot úplne nasýtený kontextovým poľom. 
Bez poznania referenčných realít jednotlivých videohier dívajúci sa 
nemá šancu spoľahlivo identifikovať intertextovú mnohosť. To Mi-
chael preňho zostáva textom, hráč už vie, že ide o posttext. Princíp 
medzitextového nadväzovania sa deje cez znaky – ikony a indexy –, 
pričom platí, že ikony odčíta hráč bezpečne, indexy už nie. Ba do-
konca znaky, ktoré hráč identifikuje ako indexy, môže nehráč iden-
tifikovať ako symboly, pričom ich domyslením, premýšľaním o nich 
môže vytvoriť význam, ktorý ho bez toho, aby čo i  len tušil, spojí 
s princípom fungovania pretextu. 

Dve z  postáv zaľudňujúcich útočisko hrajú šach. Sweet Tooth, 
škľabiaci sa klaun s horiacou hlavou (čierny), a Sackboy, malý han-
drový panáčik (biely). Figúry na šachovnici však stoja v takých po-
zíciách, do akých sa v štandardnej šachovej partii nemôžu dostať. 
Už základné rozostavenie je zlé – dáma má kryť farbu, v oboch prí-
padoch však stojí na poli kráľa. Tu síce ešte nejde o zásadnú chy-
bu znemožňujúcu korektnú laickú hru, aj postavenie bieleho je 
v poriadku, Sackboy hrá fér, hoci nebude najlepším šachistom, ale 
postavenie čierneho už je v šachu nemožné. Nielenže Sweet Tooth 
začína hru s rozostavením, v ktorom si strelec a jazdec na dámskom 
krídle vymenili miesta, on dokonca potiahol strelcom na B4, čo je 
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ťah v tejto situácii na šachovnici nemožný. Kráľovský pe-
šiak totiž zotrval sa svojom mieste. 

Čierny teda zjavne podvádza a Sackboy si to nevšíma. 
Vypovedá to čosi o nich? A ak áno, čo?

Sackboyova korektnosť a  úcta k  pravidlám môžu 
naznačovať, že rozumie vážnosti hry a  chápe jej zmy-
sel  – a  áno, Sackboy rozumie vážnosti hry a  chápe jej 
zmysel, lebo taká je jeho prirodzenosť, ktorú si do úto-
čiska priniesol zo svojho domovského sveta, z videohry 
Little Big Planet. LBP je o rozkoši zo slobodného hrania, 
kombinácia herných mechanizmov z  tzv. plošinoviek, 
puzzle a  logických hier, ktorých hrateľnosť je determi-
novaná úzkostlivým dodržiavaním pravidiel. Nehrá sa 
„proti niekomu“, ústredným herným princípom nie je 
konfl ikt. Sackboy hrá šach tak, ako sa má hrať Little Big 
Planet, a  k  takémuto dokončeniu dokáže dospieť i  ten 
recipient/autor, ktorý Sackboyovu svojráznu hru nečíta 
ako index usúvzťažňujúci Sackboya cez  herné princípy 
s  jeho domovskou videohrou Little Big Planet, ale vidí 
malého handrového panáčika a symbol hry ako strate-
gického tvorivého aktu – šach.

Domovskou hrou Sweet Tootha je videohra Twisted 
Metal tematizujúca konfl ikt dvoch a  viacerých súperov 
v  aréne pretekárskeho okruhu. Postavy riadia rozma-
nité dopravné prostriedky vyzbrojené pasívnymi i  ak-
tívnymi zbraňovými systémami. Účelom hry je poraziť 
oponentov s využitím všetkých možných a dostupných 
prostriedkov. Zvíťaziť môže iba jeden a kvôli víťazstvu je 
nevyhnutné uchyľovať sa aj k „nefér“ postupom. Vrážať 
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do oponentov, strieľať, chystať pasce a tak ďalej. A znova platí, že 
Sweet Tooth sa v útočisku, hrajúc šach, správa podobne, ako sa ako 
videoherná postava správa v priestore hry. 

Predvedené interpretačné sondy do sotva dve sekundy trvajú-
ceho fragmentu spotu To Michael ilustrujú, ako môže a vzniká JA 
dielo, čosi, o čom nemá zmysel vypovedať, ak by sme predpoklada-
li, že práve tento spôsob výkladu je zakódovaný autorom/autormi 
diela kdesi vo veci, ak by sme teda pripustili, že ide o „ich“ dielo, nie 
o dielo JA.

Poetika, výrazová sila, cítenie fundamentu prostredníctvom re-
klamného spotu To Michael je aktom okamihu pozretia, uvidenia 
krátkeho filmu. Našou ambíciou nie je poprieť zjavné, onen krát-
ky film pravdepodobne ktosi skutočne vyprodukoval, to však nie 
je naša strana. Nás zaujíma zážitok, to, čo sa udeje vo vedomí JA. 
JA bezpečne vie, akt recepcie ešte nie je dokonaný, a JA už vie/ve-
delo, že To Michael sa mu páči. Nadchýna sa ním, identifikuje sa, 
súznie, zažíva skúsenosť harmónie. Ak spätne, v  interpretácii, JA 
dokáže zreprodukovať tvorivý akt recepcie – akt vzniku diela – a so-
fistikovať ho, kauzálne podmieniť, zrekonštruovať, ide o  intelek-
tuálny proces spätne pomenúvajúci to, čo sa vo vedomí vedome 
ani vôbec nemuselo odohrať. JA jednoducho samo sebe odpovedá 
na otázky ako a prečo, pričom tieto odpovede a vlastne ani otázky 
nie sú nevyhnutne nutné, aby vec fungovala ako dielo. Nie sú teda 
vo veci esenciálne prítomné. 

Platí, že „veškerý účel, je li nahlížen jako důvod zalíbení, je spo-
jen se zájmem jako určujícím důvodem soudu o předmětu libosti. 
Základem soudu vkusu (páči – doplnil Malíček) tedy nemůže být 
subjektivní účel. Určit soud vkusu ale nemůže ani představa objek-
tivního účelu, tj. možnosti předmětu samého podle princípů spo-
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jení účelů, tedy ani pojem dobra, protože soud vkusu je 
estetickým a nikoli poznávacím soudem, netýka se tedy 
žádného pojmu o povaze a vnitřní nebo vnější možnos-
ti předmětu prostřednictvím té nebo oné příčiny, nýbrž 
pouze vzájemného vztahu sil představovací schopnos-
ti, pokud jsou určovány představou.“30 Čo to znamená? 
Veľmi vulgárne a veľmi jednoducho, predmet, vec, To Mi-
chael nemá sama osebe nič spoločné s tým, aký ja o nej 
vyrieknem estetický súd. „Páči sa“ nie je jej kvalita, ale 
význam rodiaci sa v mojom vedomí.

Interpretačné sondy do  To Michael by mohli pokra-
čovať, páčilo by sa nám vykladať onen azyl, útočisko, 
miesto, kde sa hráčove videoherné alter egá stretajú ako 
priestor, ktorý je paralelou hráčovho vedomia vtedy, keď 
sa nehrá, ale javí sa nám, že už netreba.

JA ako priestor zrodu diela sme už identifi kova-
li a  robili sme tak preto, aby sme si pripravili pôdu pre 
závažnejšie, radikálnejšie hypotézy, ktoré budú nazerať 
na popkultúru ako na priestor, ktorý bezo zvyšku zapĺňa-
jú veci, ktoré sa stanú popkultúrnymi artefaktmi – diela-
mi – až potom, ako ich JA dokončia. Ba čo viac, odvážime 
sa tvrdiť, že ono dokončievanie by bolo programom au-
tora, toho tam kdesi na druhej strane, ak by teda nebol 
mŕtvy, ale žil by a tešil sa pevnému zdraviu. Veci sú preto, 
aby boli dokončené, vznikajú tak na  úrovni produkcie, 
smrť autora je autorovou ambíciou, jeho autorským zá-
merom.

30 Kant, 1975, s. 64.
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Tvorba ex nihilo je božským atribútom, v dejinách ľudskej tvor-
by pre ňu niet miesta. Ani dnes, ani nikdy v minulosti. Opäť sa ob-
ráťme k  moderne, k  predstave, že umenie môže byť inštitúciou 
objektu, dielom génia, emanáciou božského. Ako? Akokoľvek, po-
kiaľ je prostredníkom ľudské vedomie, dochádza ku kontaminácii. 
A v prípade, ak ľudské vedomie nie je prostredníkom, ale pravde-
podobnejšie strojcom diela, dielo je opäť produktom subjektu. Vý-
stupom podmieneným vstupmi. Poznaním, skúsenosťou, osobitým 
videním a vnímaním sveta vôkol, svetonázorom a tak ďalej.

Takto nazerané dielo je vždy posttextom, nie, samozrejme, ne-
vyhnutne konkrétneho pretextu, ale architextu, ktorý predstavuje 
súbor inšpiračných zdrojov. Postmoderna prijala ten svoj výklad, 
v  ktorom je pluralitou, jednotou mnohostí rezignujúcou na  uni-
verzálnosť, originalitu, pôvodnosť. Nevznikajú nové, autentické, 
autonómne veci, všetky sú čohosi variáciou, analógiou, persiflážou, 
pastišom atď. Nazdávame sa, že tento výklad nie je postihnutím 
nového stavu – takto to prv, napríklad v moderne, nebolo –, ale je 
priznaním stavu a jeho prijatím – takto to bolo vždy, teraz sme si to 
uvedomili –, prípadne – takto to bolo vždy, akurát dnes už to nepo-
važujeme za problém. V dôsledku toho sme sa prestali pýtať kohosi 
na druhej strane, „ako to autor myslel“ alebo „čo sa nám tým autor 
snaží povedať“, ale pýtame sa sami seba na to isté, vždy s ambíciou 
odpovedať sami sebe, prečo sme o  niečom potrebovali vyniesť 
hodnotiaci estetický súd.

Rôzne formy opakovania, recyklácie, návratu toho istého sa stali 
súčasťou jazyka umeleckých druhov, stali sa legitímnou metódou 
aj v  tých filozofických či estetických modeloch prítomnosti, ktoré 
smrti autora odmietli uveriť a  fungujú, akoby autor žil, pričom sa 
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mení jeho status a zároveň, ak by bola namieste irónia, 
akože nie je, je mŕtvy divák, čitateľ, recipient.

Francúzsky kritik, kurátor a teoretik súčasných vizuál-
nych umení Nicolas Bourriaud sa v tejto súvislosti pokú-
ša zaviesť pojem postprodukcia. Esej, ktorá pojem post-
produkcie konštituuje, otvára Bourriaud konštatovaním: 
„Od počátku 90. let 20. století se stále více a více umělců 
zabívá interpretací, reprodukováním, novým vystavo-
váním či jiným využívaním děl ostatních umělců nebo 
kulturních produktů, které jsou k dispozici. Toto umění 
postprodukce odpovídá zvýšení kulturní nabídky, ale 
nepřímo jde i o to, že svět umění si přisvojuje formy, jež 
dosud opomíjel či jimi opovrhoval.“31 Postprodukcia je 
teda podľa Bourriauda metódou tvorby živého auto-
ra, umelca, ktorý tvorí jednoducho inak. Bourriaudovo 
myslenie však v  našich očiach zostáva modernistické, 
na  inom mieste sa totiž nezdráha tvrdiť: „Rozdíl mezi 
umělci, kteří produkují díla z  již existujících objektů, 
a těmi, kto tvoří ex nihilo, je podobný tomu...“32, čo nás 
už nezaujíma. Lebo ak Bourriaud predpokladá, že sku-
točne existujú umelci tvoriaci ex nihilo, ide o načisto ro-
mantickú predstavu. Napriek tomu je čítanie Bourriauda 
nesmierne užitočným aktom, Bourriaud sám sa v  ňom 
totiž predstavuje ako mimoriadne zdatný autor – reci-
pient, ktorý, píšuc vždy posttext, presycuje text príklad-
mi, z  ktorých vyvádza svoje tvrdenia. Domýšľa, dokon-
čuje, tvorí významy vecí – umeleckých diel v tradičnom 

31 Bourriaud, 2004, s. 3.
32 Tamže, s. 13.
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slova zmysle  – a  ilustruje tak skutočnú podstatu svojho pojmu. 
Bourriaud postprodukuje, vraví nám, čo znamenajú veci/diela, kto-
ré nepoznáme a nepotrebujeme poznať. Nám na naše dotvorenie 
stačí Bourriaud sám.

V autorskom čítaní filmu Sucker Punch – v jeho recepčnej tvor-
be – sa ústrednou sekundárnou témou filmu stáva módny ideolo-
gický program dneška DIY, Do  It Yourself, urob si sám. Ústrednou 
preto, že bez nej to nepôjde, sekundárnou preto, že v Sucker Punch 
je čosi, čo ju postaví na druhú koľaj. do It Yourself – túto výzvu ad-
resuje mŕtvy autor filmu, režisér a scenárista Zack Snyder prostred-
níctvom vševediaceho rozprávača, ktorý sa vo filme v podobe hlasu 
objavuje v samom závere a bol v ňom prítomný už skôr, vtedy však 
ešte nebol rozprávačom vševediacim, ale personálnym.

Mimo obrazu, po  finále, v  katarznej scéne zmierenia, v  ktorej 
jediná preživšia hrdinka odchádza na  cestu, vševediaci rozprávač 
hovorí: „Kdo vzdá čest těm, co milujeme, za pohádkový život, který 
žijeme? Kdo posílá monstra, aby nás zabila, a zároveň zpíva o tom, 
že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? 
Kdo rozhoduje o tom, proč žijeme a na obranu čeho zemřeme? Kdo 
nás spoutává? A kdo uchovává klíč, který nás může osvobodit? Jsi 
to ty. Máš všechny zbraně, co potřebuješ. Teď bojuj!“

Čo čítame, je apelatívny, patetický odkaz, ktorý mimo zážitku 
filmu sotva dáva zásadnejší zmysel. V jeho strede je subjekt, JA na-
zerané zvonku kýmsi iným, fiktívnym hrdinom, hrdinkou, JA  z  jej 
uhla pohľadu – TY, každý jeden divák filmu, ktorý sa dodíva až sem. 
Môže to byť problém. Vieme, aký Sucker Punch je, akt tvorby je 
v našom vedomí dokonaný, tešíme sa na ďalšie dívania, na ďalšiu 
tvorbu. Vieme však aj, akým sa Sucker Punch môže javiť, respektíve 
tušíme, vytvárame hypotézu na základe poznania vzorcov a mode-
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lov aplikovaných folklórom konceptu, v ktorom má dielo 
objektívnu povahu, nie je predmetom dotvorenia, ale 
hotovým produktom, ktorý sa k  čomusi hotuje, dispo-
nuje účelom. V popkultúre je týmto účelom zisk v tom 
najvulgárnejšom zmysle slova – ekonomický zisk.

Nie, túto hru hrať nebudeme, ak sa Sucker Punch neja-
ko javí33, už sa tak deje a vlastne nás to nezaujíma.

Postava znova prehovára k svojmu divákovi a nabáda 
ho, aby bojoval. V  Sucker Punch to môže byť výzva bo-
jovať o význam, zmysel, pointu. Primárnou témou fi lmu 
(a teraz už vravíme o našom diele, o našom Sucker Punch) 
nie je nič menšie, nič menej zásadné než sebaobetova-
nie. Nie je predestináciou, ale jediným možným spô-
sobom, ako vyriešiť ústredný problém, a to, o čom fi lm 
skutočne je, ani nie je ukryté príliš hlboko. Sebaobeto-
vanie ako hraničná možnosť toho, kto pociťuje, že nesie 
zodpovednosť. V populárnej kultúre, o ktorej by sa nám 
na základe neautentického pohľadu na ňu mohlo javiť, 
že jej ideové a  ideologické ambície môžeme pohodlne 
zastrešiť relativizmom a  individualizmom, práve toto 
dnes vôbec nie je zriedkavý jav, naopak, ide o jeden z jej 
ústredných programov. Relativizmus a  individualizmus 
čoraz častejšie interpretuje a vykladá ako zásadný civi-
lizačný problém. Jedna z  postáv, ktorá chce zachrániť, 
vyslobodiť iné postavy, môže tak urobiť iba vtedy, ak sa 
sama obetuje. Žiadne veľké tajomstvo.

33 A  javí sa ako dnes prakticky zabudnutý komerčný fi lmový hit 
prvého plánu, ktorý v kinách prepadol.
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Forma vraví čosi iné. Forma, ktorá je v popkultúre obsahom, či 
obsah je formou, či tieto kategórie vôbec nemožno rozlíšiť, a o tom, 
že by sme ich dokázali oddeliť, môžeme iba snívať. Sucker Punch sa 
nejaví ako film, ktorého primárnou témou je obetovanie. Bezpečne 
môžeme identifikovať subtílne náznaky roztrúsené kde-tu v plynu-
tí filmového času, ktorého omnoho podstatnejšiu, dominantnejšiu 
časť vypĺňa audiovizuálny atak obrazov a zvukov.

Strieľa sa a vybuchuje a skáče takmer bez ustania, vzniká čosi, 
čo môžeme pokladať za popkultúrny psychedelický šum, ktorý vy-
tvára priestor pre tichú kontempláciu vedomia. Zmysly sú zahltené 
natoľko, že nevyrušujú vedomie a to môže tvoriť. Urob si sám, sám 
si nájdi význam, zmysel, pointu. Realita je väzením pre ľudí s nedo-
statkom fantázie či pre ľudí neochotných vzdať sa chatrnej istoty 
tzv. racionálneho poznania. Subjekt je vôbec ten najväčší výbeh, 
ktorým náš druh disponuje.

Berkeley o tom filozofoval, Snyder o tom nakrútil film. Nie, oba-
ja sú mŕtvi, Berkeley aj v  konvenčnom význame toho slova. Toto 
je naše dielo, dielo nášho vedomia, ktoré rieši permanentne ten 
istý problém. Je niekto tam vonku? Existuje vonku? Sucker Punch 
v našom vedomí existuje ako ďalšia platforma potvrdzujúca tento 
status.

Preto ho pokladáme za objektívne vysoké umelecké dielo. To je 
však teraz bezpredmetné. Uviaznutý v tautologickej slučke sa z nej 
nedostane von, ak nepripustíme, že onen mŕtvy autor, Zack Sny-
der, vyprodukoval otvorenú vec, vec, ktorá sa nestane dielom, po-
kiaľ nebude podrobená kreatívnemu aktu recepcie. A keďže hráme 
otvorenú hru, súčasťou veci je manuál k nej.

Interpretačná polyfunkčnosť Sucker Punch je posilnená štyrmi 
vrstvami, v ktorých sa príbeh odohráva. Možných výkladov je veľa, 
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ba čo viac, ak sa uspokojíme len s pasívnym vytváraním 
diváckej kulisy, možný výklad nie je žiadny. Sucker Punch 
nazeraný ako uzatvorené, objektívne jestvujúce dielo 
nemá zmysel. Niet v ňom kauzality, jedna vec neplynie 
z druhej, z ich konfl iktu neplynie tretia vec a tak ďalej.

Vo vedomí tvoríme dielo, To Michael, Sucker Punch, 
obe sú o tom istom, pochopiteľne, sú dielom JA, nášho 
vedomia, solipsizmus, nezlomnosť subjektu, prirodzený 
rozpor individuality poznajúcej nebezpečnosť indivi-
dualizmu. Uzlík paradoxov. Pokojne, s takým čímsi sa dá 
žiť.

Chceme však ešte o tvorbe vo vedomí vypovedať čosi 
viac  – nie preto, že cítime potrebu, ale preto, že chce-
me. Tvoríme text, a  práve teraz aj v  najjednoduchšom 
zmysle tých slov, a toto samo je naším zmyslom, účelom, 
poslaním, pointou, zamestnaním, prácou. na to, čo chce-
me vypovedať ďalej práve teraz, potrebujeme nazrieť 
na Sucker Punch a To Michael akoby zvonku, optikou, cez 
ktorú JA nie je ich jediným autorom, ale majú i autorov 
ďalších. Nevieme, ale môžeme to predpokladať.

Sú zvonku ako objekty, ako veci, ak by sme ich mohli 
takto zazrieť, Sucker Punch a To Michael čímsi podobné? 
Oba fi lmy, dlhý a krátky – môže to čosi vypovedať, ale nie 
dosť. Je v ich fundamente, v tom, ako ich čítame, ako ich 
tvoríme, čosi spoločné?

Áno, oba sú, súc popkultúrnymi artefaktmi, takými 
popkultúrnymi artefaktmi, ktoré sú autotematické. Ich 
metatémou je popkultúra. Nevieme, čo presne to zna-
mená, z nášho uhla pohľadu ide momentálne o metódu 
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pragmatického nazerania na  to, čo predpokladáme, že je vonkaj-
škom, rozhodne sa však odvážime tvrdiť, že to, čo Sucker Punch a To 
Michael spája, je, že nie sú tým, čím sa javia. A toto – javenie sa nie-
čoho ako niečoho iného – pokladáme za základný vnútorný atribút 
popkultúry. Preto autotematizmus. Popkultúra sama, sebe, o sebe.

Scott Pilgrim proti celému svetu, Kick-Ass, Zoolander, Moulin Rou-
ge, 40 rokov panic, Teória veľkého tresku, Krátký, leč podivuhodný život 
Oscara Wajda, Ztracené dívky, Židovský policejní klub. Napríklad, ale 
nielen emblematické príklady autotematizmu. Diela vedomia ako 
umelecké diela. Navzdory všetkému zostáva v nich tajomstvo, čosi 
tušené, ale zatiaľ nevypovedateľné a Wittgenstein nám dáva facku. 
JA ich nedokončilo úplne, niet v tomto žiadneho vzťahu s páčením 
sa, ako sme sa snažili ilustrovať, páčenie sa deje mimochodom, 
pop ri dokončovaní, popri tvorbe. Je inšpiratívne dívať sa znova, 
lebo nedokončenie znamená, že ich možno ešte stále dokončovať, 
ale bez prísľubu dokončenia. Nikdy nebudú úplné. Dôležité je to 
preto, že popri takýchto dielach vedomie dokáže vytvárať aj uza-
tvorenú, definitívnu úplnosť, v  ktorej niet miesta pre iracionalitu. 
Diela, o ktorých môžeme vyhlásiť, že sú hotové.

Fanboys a Ready Player One. Film a román.
Film o  fanúšikoch Star Wars, ktorí sa snažia dostať na  premié-

ru prvého dielu druhej trilógie ešte pred tým, ako sa film dostane 
do kín, a robia tak preto, že jeden z nich je smrteľne chorý a ofici-
álnej premiéry sa nedožije. A nedožije sa. Jedinou možnosťou, ako 
film vidieť, je vlámať sa na ranč Georgea Lucasa. Stane sa. Koniec.

Román z budúcnosti o osamelom hráčovi MMORPG supervide-
ohry, ktorá do seba vtiahla internet a ktorá sa dá dohrať. Dohrať ju 
však môže iba jeden jediný hráč, ktorý sa stane jediným dedičom 
vývojára tej hry a  tým nad ňou získa absolútnu kontrolu. Aj nad 
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reál nym svetom, lebo on už je len jej podmnožinou. Sto-
jí proti nemu zištná, zlá korporácia. Hráč vyhrá. Koniec.

Akoby nebolo čo dokončovať, dialo sa samo, auto-
maticky, vedomie neznepokojilo žiadne tajomstvo, nič 
nezostalo nedokončené. Pocit úplnosti, zakončenia, de-
fi nitívnosti. Pointa.

Nevyprodukovali sme Fanboys ani Ready Player One, 
na  ich vzniku ako vecí nemáme žiadny podiel a  diela 
vznikli akoby samy, automaticky sa rozliali po  vedomí 
a nastala absolútna zhoda. Len sa páčia. Asociujú exis-
tenciálny pocit zhody, mŕtvy autor a JA autor sú ako Cas-
tor a Polux34, len nevedno, ktorý je ktorý. „Páčia sa“ nie je 
v ich prípade estetický súd, ale ontologický. Vypovedajú, 
prečo nie sme produkujúcimi autormi, ale interpretačný-
mi, prečo „netvoríme texty“, ale „tvoríme o textoch“.

Film a román bez tajomstva. Mechanický fi lm, prag-
maticky využívajúci jazyk svojho umeleckého druhu. 
Úvod, jadro, záver, povinná intertextuálna sieť. Román 
je podobný. Žánrové klišé, predvídateľný od prvej vety 
po poslednú, sled stereotypov a klišé, aby príbeh zapadal 
a neodpútaval pozornosť. V oboch prípadoch sa využíva 
opačný mechanizmus ako v Sucker Punch a To Michael. 
Oni nie sú JA, oni k JA dvíhajú zrak. vo Fanboys a Ready 
Player One niet žiadneho „oni tam a JA tu“, JA je oni, oni 
je JA. Fanboys a  Ready Player One neoslavujú osobitnú 
životnú skúsenosť, ale ukazujú ju. Pracujú s nostalgiou, 

34 Alebo Kastór a  Polydeukés, ak dáme prednosť starogréckej tra-
dícii pred rímskou. Dioskúrovia, Gemini, blíženci, dvojčatá, a na-
priek tomu nevlastní bratia.
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so spoločnou pamäťou, s osobnostne konštitučným pocitom vyko-
renenosti. Ich intertextovosť neskladá kontextové puzzle z citova-
ných diel, hoci i tá je prítomná, ale zo zážitkov, ktoré citované die-
la asociujú. Ktokoľvek je schopný odčítať, o čom Fanboys a Ready 
Player One sú. Aké sú, čo znamenajú a prečo to je dôležité, to už od-
číta len recipient utvorený podobne definujúcimi zážitkami inicio-
vanými rovnakou alebo veľmi podobnou sumou diel. Aké teda sú? 

Sú výpoveďou životnej skúsenosti a o životnej skúsenosti, v kto-
rej autorstvo vlastne nezohráva žiadnu rolu. Mŕtvy autor a živé die-
lo nie sú viac otázkami.
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3.  Skúsenosť s čím? 
(Popkultúra ako komodita)

Zjavné nás vlastne nezaujíma, nepredstavuje problém, 
iba sa deje. Nakupujeme veci, ktorými zapĺňame priestor, 
vypĺňame ho, aby nebol prázdny. vo vzťahu k predmetu 
nášho záujmu – k  popkultúre  – to môžu byť napríklad 
médiá, ktoré čosi uchovávajú. Čo uchovávajú? Čosi, na čo 
čiastočne odpovedá ontológia umeleckého diela35, čosi, 
čo na  úrovni grafi cky ukotveného textu identifi kujeme 
za symbolmi ©, ® a ™, čosi, čo môžeme fyzicky uchopiť 
vo fyzikálnej realite, a keď sa to deje, držíme v rukách to 
predmetné médium  – CD, DVD, Blu-ray, knihu, komiks 
a  tak ďalej – a  zároveň držíme v  rukách jeho obsah – 
„pieseň“, „fi lm“, „román“ a tak ďalej. Ono samo (médium, 

35 O  ontológii umeleckého diela uvažuje Reicherová prostredníc-
tvom troch kategórií. Prvú podľa nej tvoria tzv. materiálne (či 
fyzické) objekty, druhú mentálne objekty a  tretiu abstraktné 
objekty. Materiálne objekty potom charakterizuje ako rozľahlé 
a identifi kovateľné v priestore, prístupné zmyslom, existujú nezá-
visle od niečieho vedomia a sú v tomto zmysle objektívne. Men-
tálne objekty, naopak, nie sú ani rozľahlé, ani identifi kovateľné 
v priestore, nie sú prístupné zmyslom a  ich existencia je závislá 
od vedomia. A do tretice, abstraktné objekty nie sú rozľahlé a lo-
kalizovateľné v priestore, nie sú ani prístupné zmyslovým orgá-
nom. Zároveň sú však objektívne v tom zmysle, že jeden a ten istý 
abstraktný objekt je prístupný (môže byť vnímaný) rozdielnym 
osobám za rôznych okolností a existencia tohto objektu nezávisí 
od konkrétneho vedomia. Viac k  problému v  štúdii Marie Elisa-
beth Reicherovej V jakém objektu může subsistovat copyright? In: 
Zahrádka (ed.), 2010, s. 341 – 358.
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obal, konzerva, konkrétna forma) akoby nebolo dôležité, predsta-
vuje fyzickú podobu diela redukovanú na neosobnú vec. Často to 
samo disponuje kvalitou predpokladajúcou vnímanie. Podoba tých 
vecí je výsledkom čiehosi kreatívneho úsilia. Je dielom, dizajnom, 
artefaktom hodným estetickej reflexie. Nesie významy minimálne 
na dvoch úrovniach. Vypovedá o veci a samo je vecou, o ktorej tre-
ba vypovedať. Z  množstva ilustratívnych príkladov vyberieme tri 
vzorky reprezentujúce tri rôzne modely zvýznamnenia zdanlivo 
nezvýznamniteľnej, nedôležitej veci, ktorá kontextovo dotvára to, 
čoho je konzervou, obalom, médiom.

Originálne DVD filmu Borat: Nakúkanie do  ameryckej kultúry 
na  objednávku slavnoj kazašskoj národa, ktorého názov plný tých 
najokatejších gramatických a štylistických chýb odkazuje na svoj-
ráznu, akoby diletantskú found footage poetiku filmu samotné-
ho – toto DVD, jeho fyzický nosič, predstiera, že je svojou vlastnou 
pirátskou kópiou, svojpomocne napáleným médiom. Akoby ručne, 
fixkou napísaný názov filmu – Borat – na médiu značky Demorex, 
ktorá je parafrázou reálnej značky čistých médií Memorex. Kopíruje 
sa font i celkový dizajn týchto médií vrátane predtlačených linajok 
na napísanie názvu filmu. Že ide skutočne o originálne DVD, ktoré 
je osobitým konceptom odkazujúcim na  širší recepčný kód filmu 
Borat, zistí sprvu vydesený zákazník až po  bližšom, detailnejšom 
preskúmaní média. Takto konceptuálne navrhnutý dizajn nie je sa-
moúčelným žartom, naopak, je sarkastickým zohľadnením faktu, že 
film Borat bol dlho pred svojím oficiálnym uvedením na DVD hojne 
pirátsky kopírovaný. Ba čo viac, takto konceptuálne navrhnuté DVD 
participuje na osobitej Boratovej poetike, film sám predstiera, že je 
kazašský, vznikol teda akože v tej geografickej časti sveta (postso-
vietsky blok), ktorá si veľa z  autorských práv nerobí. A  ak by tam 
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skutočne vznikol, respektíve ak by sme ho kupovali práve 
tam, s najväčšou pravdepodobnosťou by sme sa dostali 
práve k  takejto jeho fyzickej podobe – k  fi lmu na  DVD 
nie vylisovanom, ale svojpomocne napálenom na zapi-
sovateľnom DVD. Ak Boratov recipient a majiteľ takého-
to DVD disponuje vlastnou skúsenosťou s osobitým prí-
stupom k autorským právam v tejto časti sveta (ale stačí 
napríklad, ak bol na dovolenke povedzme v Bulharsku), 
tento koncept rozšíri, prehĺbi jeho zážitok z Borata, obo-
hatí ho o novú dimenziu, zvlášť ak ono ©, ® a ™ rešpektuje 
a potrpí si na „originály“. Veď preto si Borata kúpil na ofi -
ciálnom, legálnom nosiči. Ak autori konceptu predstie-
rajú, že originál je falzum, rozohrávajú s jeho majiteľom 
svojráznu hru na nonsensové stieranie rozdielov medzi 
akože a naozaj, čím vlastne ďalej pokračujú v autorskom 
prístupe, ktorým bol fi lm Borat nakrútený. Boratova po-
etika jednoducho vystupuje pros tredníctvom DVD z fi k-
čného fi lmového sveta do našej reality a necháva sa za-
kúsiť nesprostredkovane. Kým si recipient myslí, že je to 
„naozaj“, že kupujúc originál kúpil falzum, je vydesený, 
šokovaný, znechutený, stal sa predsa obeťou podvodu. 
V momente, keď si nosič prezrie bližšie, prestane sa naň 
dívať povrchne, nezostáva mu nič iné, ako pokorne pri-
jať autorskú hru a akceptovať, že ide o „akože“. A potom 
sa začne baviť a smiať katarzným, oslobodzujúcim smie-
chom kohosi, kto precitol, pochopil, nahliadol za Májin 
závoj. DVD Borat jednoducho dokončilo na sebe samom 
zaznamenaný fi lm vo fyzickej realite, pridalo ďalšiu poin-
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tu, prehĺbilo zážitok, premenilo efemérne, odohrávajúce sa vo ve-
domí, na substanciálne, dejúce sa v realite.

Druhým modelovým príkladom je obal videohry Metal Gear So-
lid, ktorá v roku 1998 konštituovala videoherný žáner, tzv. stealth 
action. Štandardný plastový obal na dve dátové CD médiá s vlože-
nou farebnou papierovou potlačou, na prednej strane názov/logo 
hry a štylizovaná ilustrácia, na zadnej strane informácie pre použí-
vateľa a ďalšie ilustračné obrázky z hry. Obal, z ktorého vyberieme 
médium, dátové CD s hrou samotnou, to vložíme do príslušného za-
riadenia a hráme. Konaním v hre rozvíjame viac-menej štandardný 
dobrodružno-špionážny príbeh o veľmi schopnom agentovi, ktorý 
sa kamsi infiltruje a čosi rieši. Inovatívnym prvkom v hre je princíp 
vyhýbania sa, hlavný hrdina videohry má zostať nevidený, zakráda 
sa a tak ďalej, až kým sa na konci úrovne, ktorá predstavuje lokalitu 
v hre, nestretne s bosom. Tomu sa vyhnúť nedá, toho treba poraziť. 
V poriadku až do okamihu, kým nás jeden z videoherných charakte-
rov nevyzve, aby sme sa, ak sa chceme v hre posunúť ďalej, v mene 
hlavného hrdinu spojili vysielačkou s akousi Meryl. Problémom je, 
že nepoznáme jej frekvenciu, aj tu však pomôže oná postava, keď 
na  príslušnú otázku položenú v  hre inou videohernou postavou 
odpovedá: „It should be on the back of the CD case.“ Merylina frek-
vencia je na zadnej strane škatuľky CD. A skutočne, je tam, hráčovi 
ukotvenému vo virtuálnom svete videohry toto však napadne – ak 
vôbec – až ako tá posledná možnosť potom, ako presnorí všetky 
možné i nemožné miesta v hre, hľadajúc kdesi položený obal na CD, 
aby sa mohol pozrieť na jeho zadnú stranu. Vstupom do hry prijíma 
hrajúci pravidlá, neočakáva, že hra sama od neho bude očakávať, 
aby ich porušil, aby vystúpil z hry a pozrel sa na zadnú stranu oba-
lu hry, ktorú hrá. I  tu dochádza k oslabeniu vzťahu medzi „akože“ 
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a „naozaj“, postup vo fi kčnom svete videohry je podmie-
nený konaním v  ontologickej realite. Bez neho je ďalší 
postup krajne sťažený, no nie nemožný. Dovolať sa k Me-
ryl znamená alebo prejsť 14  014  číselných kombinácií 
frekvencie – ak začíname od 00001 –, alebo sa pozorne 
pozrieť na zadný obal hry. Autor konceptu obalu a herný 
dizajnér36 tu pracuje s predstavou recipienta, hráča, kto-
rý nelavíruje na povrchu, ale sústredene skúma obrazne 
i doslova každý detail hry vrátane jej obalu, nenecháva 
sa zväzovať konvenčnými prístupmi k  recepcii video-
hier, teda k ich hraniu, ale pristupuje k nim tvorivo. Hra 
tu predstavuje celok, nie iba dáta, ich nosič a obal, ale 
práve obal je bytostnou súčasťou hry. Informácie vonku 
na ňom kooperujú s  informáciami vnútri, v hre, v ňom, 
v obale. A znova, zážitok z takto dizajnovanej hry presa-
huje „tradičné“ hranie, katarznou kvalitou nie je dionýz-
ske vybitie, ale apolónska kontemplácia, Metal Gear Solid 
necháva hráča zakúsiť rozkoš z komplexného poznania 
presahujúceho rámec determinovaný pravidlami.

Ako tretí modelový príklad nám poslúži papierový 
prebal grafi ckého románu Chrisa Warea Jimmy Corrigan: 
Nejchytřejší kluk na světe, ktorý však, ak by sme rešpek-
tovali Wareov autorský manifest na  vnútornej strane 
prebalu knihy, v žiadnom prípade nie je tým grafi ckým 

36 Hideo Kojima a v poznámke sa ocitá preto, že s jeho menom je 
spojená zmena prístupu k videohrám, v rámci ktorej hráči prestali 
videohry pokladať za kolektívne diela a začali na ne nazerať cez 
prizmu autorstva, podobne ako napríklad v kinematografi i. Ako 
je napríklad Titanic fi lmom Jamesa Camerona, tak je Metal Gear 
Solid videohrou Hidea Kojimu.

56 – 57

Rozkoš zdania a poznania.indd   57 15.02.2021   9:15:34



románom, ktorý zvykneme považovať za jednu z podôb, v ktorej sa 
nám sprítomňuje komiks. Ani prebal sám nie je iba tým prebalom, 
ktorý zabraňuje poškodeniu pevnej väzby samotnej knihy, hoci plní 
aj túto praktickú funkciu. Ide o obojstranný farebne potlačený há-
rok papiera zmenšeného formátu A2, zámerne zložený na zväčšený 
formát A5 tak, aby vznikol významovo polyfunkčný objekt, ktorý je 
aj tradičným prebalom knihy, aj jej schémou, aj návodom na jej po-
užitie, aj polotovarom, z ktorého si možno vystrihnutím a zlepením 
podľa návodu vytvoriť papierovú figúrku titulného hrdinu Wareov-
ho grafického románu. Ten, hoci on nie je predmetom tejto inter-
pretačnej sondy, rozpráva existenciálny, čiastočne autobiografický 
príbeh nedobrovoľného sociálneho vydedenca a outsidera, svojím 
spôsobom sociopata, ktorý sa nedokáže vyrovnať so všednými nás-
trahami života. A  ako majú konvenční komiksoví superhrdinovia 
superschopnosti, tak má Jimmy Corrigan superhendikepy. O tom 
je príbeh, viac-menej, ale nielen o tom, skôr by bolo presnejšie, ak 
by sme uviedli, že menej ako viac. Kniha Jimmy Corrigan: Nejchytřej-
ší kluk na světe zbavená prebalu predstavuje konceptuálne vizuál-
no-slovesné dielo tematizujúce celú škálu obsahových i formálnych 
aspektov veľkého – vo význame vysokého (pokojne umeleckého) – 
sebavyjadrenia, pokojne tvorby v najtradičnejšom romantickom – 
teda vzťahujúcom sa na romantizmus – duchu, teda tvorby, ktorá 
je vonkajším prejavom umelca/génia namiereným do sveta. Tomu 
je prispôsobený aj dizajn väzby publikácie štylizovaný tak, aby aso-
cioval art deco, respektíve secesiu. Ten však odhalíme až potom, 
ako z Jimmyho Corrigana snímeme papierový prebal.

Práve on, ten obojstranný hárok, ktorý nás zaujíma, z toho celé-
ho robí tautologickú, do seba zahľadenú, intersemiotickú a  inter-
sémantickú hru na  prebytok významu. Je akoby kontrapunktom, 
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antitézou, ak ho recipujeme vo vzťahu k téze, sám osebe 
však výraz hry, výraz potešenia z tárania, z nekontrolo-
vateľného vŕšenia interpretačných motívov, analogicky 
povedzme k Babylonskej veži, adoruje mnohosť bez tra-
gického vyústenia do nezrozumiteľnosti.

Načo tieto príklady? Čo sme sa prostredníctvom nich 
vlastne pokúšali ilustrovať?

Nemožnosť redukcie, nespoľahlivosť takého uvažo-
vania o popkultúrnom artefakte, ktoré by ho rozdeľova-
lo na to, čo je – vzhľadom na význam – dôležité a čo nie. 
Pritom, samozrejme, neuvažujeme o  obsahu a  forme, 
hoci táto analógia sa ponúka, ale o mentálnom objekte 
a o jeho vonkajšom tvare. Lebo ten sa nám javí minimál-
ne ako rovnako dôležitý, zvlášť ak by sme sa pokúsili re-
dukovať popkultúru na akýsi jej ekonomický aspekt.

Že popkultúra je komoditou, je samozrejmé, toto je 
ono zjavné z  úvodu kapitoly, čo nás nezaujíma. Inšpi-
ratívne to začne byť až vtedy, keď začneme premýšľať, 
akou je komoditou, respektíve čo je skutočným predme-
tom ekonomického vzťahu medzi nakupujúcim a predá-
vajúcim, pričom vôbec nie je samozrejmé, že ide o jed-
nosmernú transakciu. Nazdávame sa totiž, že skutočným 
predmetom tohto ekonomického vzťahu je práve zakú-
senie, skúsenosť, recepcia, vnímanie či – celkom prozaic-
ky – zážitok, ktorý však nakupujú a predávajú obe strany.

Čo „nakupujú“? Zážitok zmyslu, veľmi jasne verifi ko-
vateľný pocit účelnosti. Vedomie výnimočnosti pointu-
júce osobný vzťah k predmetu vášne. Mám zmysel, som 
na niečo, disponujem účelom. Realizujem sa.
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Tu sa popkultúra stáva rozhovorom, komunikáciou, nie iba vý-
menou rečových aktov, ale potenciálne dialektickým procesom, 
ktorého pointou je syntéza, akurát rozhovor kontaminovaný smo-
gom vyššie naznačených ekonomických vzťahov medzi autorom, 
dielom a recipientom, pričom ak uvažujeme o autorovi a recipien-
tovi, treba pripomenúť, že konvenčný význam tých pojmov neplatí, 
ale pokladáme ich za synonymá.

Toľko k hypotézam, teraz k ich verifikácii.
Popkultúrne artefakty, hoci ide o mentálne objekty presahujúce 

ako médium, tak aj jeho vonkajší tvar, jestvujú, ak na ne nazeráme 
ako na obchodovateľné komodity práve v podobe nejakého pred-
metu. Nakúpením onoho predmetu nakupujeme všetko, čo repre-
zentuje, pričom i ten sám predmet disponuje estetickým potenciá-
lom odkazujúcim na kvalitu mentálneho objektu. Je jej rozšírením, 
jeho interpretáciou, výkladom otvárame cestu k mnohosti obsiah-
nutej v mentálnom objekte samotnom, jeho zvýznamňujeme, dot-
várame, snažíme sa zazrieť ho v úplnosti.

Predmet sám sa stáva našou trofejou, čímsi, čo zastupuje men-
tálny objekt vo fyzickej realite, a často končí vystavený kdesi na po-
ličke ako vec dekorujúca priestor. Recipient popkultúry sa tu ocitá 
v pozícii vášnivého nimróda na jednej strane a povedzme filozofa 
na strane druhej, pričom tých strán je nespočetne veľa a všetky zna-
menajú čosi podobné. Čo podobné?

Generujú vonkajškový obraz, ktorý dôverne poznáme, portrét, 
v ktorom je nám jasné, keď ho uvidíme, že jedinca v popredí de-
finujú veci v  pozadí. Vypreparované lebky vysokej zveri na  stene 
parádnej izby, v ktorej sa dáva vyfotografovať poľovník do časopi-
su Poľovníctvo a rybárstvo, vytuningovaný automobil, pred ktorým 
stojí automechanik, ovocný sad záhradkárov a, konečne, knižnica 
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fi lozofova, zbierka platní a CD diskofi lova či police prepl-
nené videohrami, komiksmi, fi gúrkami, fi lmami a seriál-
mi, pred ktorými by sa dal vyfotiť programový recipient 
popkultúry, ak by niekto o jeho portrét stál.

Predmet, zdanlivý atribút kvality „mať“, sa tu stáva 
reprezentantom kvality „byť“, a  ak by to z  tých pojmov 
nebolo jasné, odkazujeme tu na  jedného z  klasikov 
Frankfurtskej školy Ericha Fromma, ktorý práve v „matí“ 
a „bytí“ identifi kuje dva fundamentálne odlišné módy 
ľudskej existencie. „Vlastnení se vztahuje na  věci a  věci 
jsou určité, pevné a popsatelné. Bytí se týka zážitků a lid-
ská zkušenost je v  principu nepopsatelná. Plně popsat 
lze jen naši osobu – masku, kterou každý z nás nosí, já, 
které představujeme – co se týče osoby, je samo o sobě 
věcí. Naproti tomu, žádné živé bytí není mrtvým obra-
zem a nemůže být popsáno jako věc.“37 A nie je, naopak, 
to veci tu opisujú oné živé bytie – zážitok –, preto ich na-
koniec pokladáme za trofeje. Sú len odkazmi na zážitky 
skryté za  nimi. V  azda prijateľne vulgárnom zjednodu-
šení si spolu s Frommom dovolíme tvrdiť, že mód exis-
tencie mať je skutočne problematický, orientovaný von, 
smerom k  samopaši vyprázdneného konzumu, to však 
neznamená, že mať nemôže byť a nie je jedným z pro-
striedkov byť napĺňaného zážitkami. Tým jeho atribú-
tom, v ktorom vec konzum presahuje. A to sa nám páči, 
lebo takto popkultúre rozumieme my. Sme zberačmi zá-
žitkov, nie vecí, tie veci iba na zážitky odkazujú.

37 Fromm, 1992, s. 71.
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Znamená to teda, že veci by sme mohli vynechať? Nové spôso-
by predávania popkultúry symptomatizujúce rozsiahlejšiu paradig-
matickú zmenu modu operandi nášho druhu, ku ktorej dochádza 
až na substančnom základe – symbolicky obsiahnuvšiu povedzme 
v  prechode z  offline módu do  online módu –, predpokladajú, že 
áno, nám sa zdá, že nie. Vskutku však môže ísť iba o zdanie, keďže 
naším prirodzeným prostredím zostáva offline. O čom hovoríme? 
O  paradigmatickej zmene, ku ktorej došlo s  nástupom internetu 
a ktorú, nazdávame sa, zatiaľ viac pociťujeme, ako o nej vieme, hoci 
už aj ona má svojich filozofov. Tu a teraz nech znamená iba to, že 
internet umožňuje nefyzický predaj. A kúpu. A keďže zvlášť v pros-
tredí internetu sú tieto dve slová – kúpa a predaj – čoraz viac ar-
chaizmami, uvažujme jednoducho o distribúcii.

Internet umožnil takú distribúciu popkultúrnych artefaktov, 
ktorá distribuuje iba mentálne objekty, nie vonkajšie tvary. Tie totiž 
vyžadujú inú logistiku, vyžadujú, vulgárne povedané, hmotu, a bez 
nej sa internet zaobíde. Jeho hmotou sú dáta. Ony sa distribuujú. 
Filmy, po ktoré netreba kamsi ísť – do kina, hoci stále ešte časť zás-
tupcov nášho druhu do  kina chodí –, ďalšie filmy, po  ktoré treba 
kamsi ísť, ak ich chceme vlastniť, uložené na DVD a Blu-rayi, video-
hry, knihy, hudobné nahrávky, to všetko sú mentálne objekty, ktoré 
prv, pred internetom, museli získať vonkajší tvar, aby ich bolo mož-
né distribuovať ďalej. Predávať. Vylisovať dáta na médium, zabaliť 
do škatuľky, naložiť kamsi, kamsi dopraviť, vyložiť a tak ďalej. Čosi 
podobné knihám. Dnes nie, mentálny objekt nepotrebuje vonkajší 
tvar, existuje ako dáta, distribuuje sa ako dáta a používa sa ako dáta. 
Môžem prečítať tisíce kníh, a  nepocítiť v  rukách papier, môžem 
počúvať azda všetku hudbu sveta, a nevložiť žiadny nosič do me-
chaniky, ktorá sprostredkuje jeho prehranie. Knižnica dnes nemusí 
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vyzerať ako systém políc, ale ako priečinok so súbormi. 
A  je to praktické, miesta koľko sa ušetrí a  na priečinky 
so súbormi v počítači nesadá prach. Len na počítač, ale 
rozhodne je ho menej.

Je to rýchlejšie a pohodlnejšie, netreba nikam chodiť, 
od rozhodnutia povedzme vypočuť si nejakú nahrávku, 
celkom novú nahrávku, o  ktorej sme prv ani nepočuli, 
po jej počúvanie to trvá sekundy, podobné je to so všet-
kým ostatným. K aktu recepcie sa jednoducho dostáva-
me vďaka distribúcii dát – mentálnych objektov, nie vecí 
majúcich vonkajší tvar – aj jednoduchšie, aj rýchlejšie. 
Neznamená to pritom nevyhnutne, že tento akt recep-
cie je plytší, ani že takto distribuované obsahy vnímame 
menej intenzívne, ani že sú menej sviatkom a viac všed-
nosťou, dokonca to neznamená ani to, že takto distribu-
ovaných diel vnímame viac či menej, znamená to skutoč-
ne iba to, že nemajú vonkajší tvar. A používatelia sa bez 
neho zaobídu, vystačia si s mentálnym objektom. Časti 
recipientov, v prípade kníh zatiaľ menšej časti, v prípade 
hudby väčšej až dominantnej časti, to stačí. Nezaned-
bateľnej časti však stále nie. Nazdávame sa, že je to tak 
preto, že akt recepcie sa ritualizuje ľahšie, ak je k dispo-
zícii vonkajší tvar artefaktu, nielen artefakt ako mentál-
ny objekt, ale vec, ktorá sa dá uchopiť. Náležite ošetrená 
vec, vec s obalom, vec v obale. Javí sa totiž skutočnejšia, 
menej pominuteľná. Je viac trofejou, respektíve je tro-
fejou, nie štatistickou jednotkou, položkou v  zoz name. 
Existuje, aj keď je počítač vypnutý. Navyše dnes, keď dis-
tribúcia mentálnych objektov exponenciálne rastie, aby 
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sa perspektívne stala celkom dominantnou, sa mentálny objekt 
majúci vonkajší tvar stáva ikonom, indexom i symbolom takej hod-
noty artefaktu, ktorá vyjadruje bližší, výnimočný, špeciálny vzťah 
používateľa k veci. Ba dokonca, a toto je rovnako fascinujúce ako 
zvrátené, mentálny objekt distribuovaný v špeciálnom vonkajšom 
tvare môžeme interpretovať ako prvok programovej systémovej 
podpory individualizmu.

Je nás desaťtisíc. Desaťtisíc zo všetkých, všetkých všetkých, čo 
máme také a také vydanie videohry. Kusov tej videohry vyšlo ne-
počítane, distribuuje sa ako mentálny objekt, ako dáta, distribuu-
je sa ako mentálny objekt s  vonkajším tvarom a  desaťtisíc kusov, 
nie menej, nie viac, sa distribuuje ako mentálny objekt s vonkajším 
tvarom a so špeciálnymi doplnkami. S figúrkou napríklad, a čo je 
dôležité, s certifikátom, ktorý potvrdzuje, že my, a jedine my máme 
2 224. kus. Kus, ktorý nemá už nikto iný na svete. Iba my. Čo to zna-
mená? Asi nič, pokiaľ onen kus nevlastníme, ak však áno, tak ten 
kus bezo zvyšku verifikuje, čo sami vieme, a vieme to vlastne bez 
ohľadu na to, či ten kus vlastníme, alebo nie. Vieme, že túto a túto 
hru práve takto a nie inak hráme, recipujeme, tvoríme práve my.

Nožnice sa roztvárajú. Popkultúra ako obchodovateľná komo-
dita potvrdzuje samu seba. Existuje ako štatistická mnohosť – ako 
kolektívne vedomie – a existuje ako nezameniteľná, autentická vý-
nimočnosť – ako vedomie subjektu. Nielenže ju tak môžeme reci-
povať, môžeme ju tak i kúpiť.

Jeden z  popkultúrnych mýtov hovorí o  tom, ako na  sklonku 
deväťdesiatych rokov minulého storočia vznikala filmová adaptá-
cia série fantasy románov J. R. R. Tolkiena Pán prsteňov. Tieto z hľa-
diska fantasy až kánonické texty, definujúce svoj vlastný subžá-
ner, tzv. high fantasy, sa podujal sfilmovať fanúšikom extrémnych 
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splatterpunkových hororových komédií dobre známy 
novozélandský tvorca Peter Jackson, ktorý sa už vtedy 
na periférii popkultúry tešil statusu pozoruhodného fi l-
mára samouka. Výrobu fi lmov produkčne zastrešilo štú-
dio New Line Cinema, teda menší hollywoodsky hráč, ale 
s veľmi slušným renomé. Jackson zvolil k látke autorský, 
fanúšikovský prístup, pasujúc sám seba do pozície jed-
ného z mnohých fanúšikov milujúcich a ctiacich predlo-
hu, pričom fi lm sám akoby vznikal pod fanúšikovským 
dohľadom, ako svojho druhu kolektívne dielo, ktorého 
prvou métou má byť čo najväčší rešpekt voči predlohe. 
Prirodzeným prostredím, kde sa Pán prsteňov „zosnoval“, 
sa stal internet, v druhej polovici deväťdesiatych rokov 
ešte nie totálne masovo rozšírený ten vôbec najmasovo-
komunikačnejší nástroj, ale enkláva pozitívnych deviácií, 
miesto stretávania sa akýchsi elitných minorít, často vy-
rastajúcich z fandomov a takto sa defi nujúcich vzhľadom 
na majoritu, vtedy prevažne offl  ine. A keďže Pán prsteňov 
sa od počiatkov prezentoval ako dielo spoločného fanú-
šikovského konsenzu, túto skutočnosť tvorcovia zohľad-
nili aj vo fi nálnej podobe diela a to takým spôsobom, že 
kto z fanúšikov chcel, mohol sa už vtedy na internete za-
registrovať a po zložení symbolickej sumy sa jeho meno 
ocitlo v záverečných titulkoch fi lmu. A skutočne, sú tam 
a  sú ich tam tisíce a  Pán prsteňov má kvôli tomu azda 
najdlhšie záverečné titulky vôbec. Rozhodne unikátny 
a dosiaľ ojedinelý počin, ktorý robí z Pána prsteňov „náš“, 
fanúšikovský fi lm, svojho druhu manifest estetiky, kto-
rá sa dnes rozpúšťa v mainstreame a ktorá vtedy a tam 
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bola prísľubom nezapredania sa Veľkému bratovi. Žiadnych tridsať 
strieborných pre toho čudáka, nakrútil síce komerčný megahit, ale 
najprv je to náš film, nezradil. Naivné, idealistické, krásne, zároveň 
však potvrdzujúce, že nejestvuje žiadne my a  oni  – fanúšikovia 
a tvorcovia –, ale sme my – fanúšikovia, tvorcovia. Ak dnes existuje 
na internete hneď niekoľko crowdfundingových platforiem, na kto-
rých môže ktokoľvek zbierať príspevky na svoje budúce diela, sta-
čí synopsa príbehu či nejaký náčrt a ľudia, potenciálni fanúšikovia 
toho-ktorého potenciálneho budúceho popkultúrneho artefaktu, 
sami prispejú na  jeho vznik, a  ak sa vyberie dosť, dielo skutočne 
vznikne (alebo nie), počiatky takéhoto prístupu nájdeme v  Páno-
vi prsteňov. My si „kupujeme“ budúci produkt, oni kupujú možnosť 
sebarealizácie. A áno, peniaze to v konečnom dôsledku nakoniec 
komplikujú, ak sa vzťah stáva ekonomickým, už ho nemožno pokla-
dať za čistý, ale bez nich sa zatiaľ nedá. Dôležité je, že nie sú jedi-
ným benefitom, iný zisk je podstatnejší, dôležitejší, zásadnejší, zisk 
priestoru sebarealizácie verifikovaný nie znútra, autonómne, oso-
bou, ktorej sa bezprostredne týka, ale zvonka, kýmsi, kto sa už dnes 
teší, ako mu zajtra ktosi vyrozpráva príbeh, na ktorý včera prispel.

Nie náhodou sa potom Pán prsteňov, keď sa objavil v distribúcii 
najprv na DVD a dožívajúcich VHS, neskôr na Blu-rayi, stal jedným 
v prvých popkultúrnych artefaktov, ktorý sa na predmetných mé-
diách distribuoval nielen ako mentálny objekt a vonkajší tvar, ale 
i ako pridaná fanúšikovská hodnota – limitovaná zberateľská edícia 
DVD obsahovala sošky, pridaný materiál, dokonca inú, dlhšiu verziu 
filmu.

Dnes je tento postup distribuovania komodity zážitku – spred-
metnenie popkultúrneho artefaktu v troch základných podobách – 
štandardom. Existuje verzia pre mainstream, pre slipstream i  pre 

Rozkoš zdania a poznania.indd   66 15.02.2021   9:15:35



Ju
ra

j M
al

íč
ek

: R
oz

ko
š 

zd
an

ia
 a

 p
oz

na
ni

a

perifériu, pričom platí, že jednotlivé verzie sa líšia, ba 
dokonca modifi kácia sa často dotýka i mentálneho ob-
jektu, ktorý, súc ťažiskom, je základom všetkých verzií, 
ale v  niektorých, slipstreamovejších a  periférnejších, je 
rozšírený.

Ak si za  modelový príklad zvolíme hudobný album, 
ten vychádza len ako mentálny objekt určený na distri-
búciu prostredníctvom internetu. Toto je jeho základná 
verzia, v popmusic najmainstreamovejšia. Tento istý al-
bum – mentálny objekt – vychádza i fyzicky ako vonkajší 
tvar – hudobné CD. A do tretice, tento mentálny objekt 
a vonkajší tvar je k dispozícii v špeciálnom spredmetne-
ní s bonusmi – okrem základného mentálneho objektu 
je tu niekoľko skladieb navyše, súčasťou je často ďalší 
nosič, napríklad DVD so  záznamom skupiny v  štúdiu, 
súčasťou balenia sú aj fotografi e, texty piesní, čokoľvek, 
čo konzument neocení, ale fanúšik hej. Nadôvažok, ak-
tuálnym trendom je vydávanie aj celkom nových hudob-
ných albumov na  technologicky prekonanom médiu  – 
na gramofónových platniach, ktoré ešte viac zvýrazňujú 
ten aspekt recepcie, ktorý je rituálom. 

Podobne – v troch základných podobách – vychádza-
jú knihy – v mäkkej väzbe, v tvrdej väzbe a ako e-knihy – 
a fi lmy na Blu-rayi a DVD, i keď tu sa štandardom stávajú 
štyri podoby. Film len ako stiahnuteľné dáta, fi lm za-
znamenaný na nosiči, fi lm zaznamenaný na nosiči v tzv. 
steelbooku – plechovej škatuľke – a fi lm zaznamenaný 
na nosiči s ďalšou pridanou hodnotou – fi gúrkou, ďalším 

66 – 67

Rozkoš zdania a poznania.indd   67 15.02.2021   9:15:35



nosičom s bonusovým materiálom, so soundtrackom, jednoducho 
taký, po ktorom siahne ktosi, komu film sám nestačí.

Osobitným príkladom sú videohry (len stiahnuteľné dáta, vi-
deohra na  médiu, videohra na  médiu s  figúrkou, ďalekohľadom, 
taškou, s  niečím, čo ocení len a  iba fanúšik a  zvonka to pokojne 
môže vyzerať ako haraburda), ktoré priamo úmerne fanúšikovské-
mu zápalu pridávajú benefity k  základnému mentálnemu objek-
tu – nové postavy, lepšie brnenie, smrtonosnejšie zbrane, jednodu-
cho čosi, čo nemá nikto iný, len majitelia špeciálneho limitovaného 
vydania. Môže ísť o praktické doplnky využiteľné v hre, ktoré zlep-
šujú hrateľnosť alebo pozíciu hráča v hre, ale rovnako môže ísť aj 
o taľafatky, ktoré nemajú praktické využitie, iba sú a sú k dispozícií 
len minimálnemu počtu hráčov – najväčším fanúšikom tej-ktorej 
hry, tým, čo si kúpili jej špeciálnu verziu. Okrem takéhoto využitia/
nevyužitia môžu slúžiť bonusové špeciálne obsahy aj na identifiká-
ciu v hre online, skrz ne – tieto špeciálne obsahy – sa totiž dá rozlíšiť 
priamo vo virtuálnom svete hry, akú verziu hráč vlastní.

S  prijateľnou mierou zjednodušenia teda môžeme tvrdiť, že 
popkultúra sa stáva takou komoditou, ktorá distribuuje (predáva, 
nakupuje) zážitok diferencovaný už v samotnej veci, ktorá sa dis-
tribuuje a ktorá má byť iniciátorom zážitku. Čiastočne tak dochá-
dza i k  riešeniu problému ambivalentného vzťahu ceny a hodno-
ty popkultúrneho artefaktu, v ktorom je vyššia – často podstatne 
vyššia  – cena popkultúrneho artefaktu v  limitovanej, špeciálnej 
edícii objektivizovaným vyjadrením vyššej hodnoty popkultúrne-
ho artefaktu. Špeciálnu edíciu nakupujeme vtedy, keď máme k ar-
tefaktu vrúcnejší, osobnejší vzťah, keď ho jednoducho vnímame 
ako hodnotnejší – vo  vzťahu k  tomu, akú hodnotu má pre iných 
hráčov. Cena tu je vlastne konkretizovaným symbolickým vyjadre-
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ním hodnoty. Zaplatiť vyššiu cenu za špeciálne vydanie 
znamená priniesť akúsi obeť s vedomím, že náš benefi t 
je väčší. Máme tú hru radšej ako iní hráči, identifi kuje-
me ju vo  vzťahu k  JA ako hodnotnejšiu, preto platíme 
vyššiu cenu. Nie vždy o dosť vyššiu, zaplatili by sme viac, 
priamo úmerne tomu, akú hodnotu pre nás predmetná 
videohra, respektíve predmetný videoherný artefakt má. 

Tu sa dostávame k  čomusi, čo je azda v  nazeraní 
na  popkultúru ako na  komoditu to najdôležitejšie. To, 
o  čom budeme uvažovať, zastrešíme kvôli nedostat-
ku iných, vhodnejších pojmov pojmom zodpovednosť. 
Opäť ide o prihlásenie sa k zážitku, o potrebu onen zá-
žitok, respektíve artefakt, ktorý zážitok iniciuje, legiti-
mizovať vo  vzťahu k  nám. Legitimizovanie je výrazom 
vedomia zodpovednosti, je potvrdením, že to, čo v nás 
iniciuje zážitok, ktorý pre nás predstavuje hodnotu – ten 
zážitok je hodnotou –, disponuje práve kvôli tomu svo-
jou cenou – práve preto, že to onen zážitok vyvolalo. A tú 
cenu platíme, hoci by sme nemuseli, platíme ju dobro-
voľne a radi, lebo keď ju zaplatíme, už sme si skutočne 
vedomí toho, že je to naše, nie ich. Náš popkultúrny arte-
fakt, naše dielo iniciované tým, čo sme nakúpili.

Preto ľudia spätne nakupujú fi lmy, ktoré už videli 
a  môžu si ich pozrieť kedykoľvek znova, videohry, kto-
ré už hrali a kedykoľvek si ich znova môžu zahrať, knihy, 
ktoré prečítali a kedykoľvek si ich môžu prečítať znova, 
a tak ďalej. Hudobné albumy, komiksy, televízne seriály. 
Jedným z dosiaľ neregulovaných a v offl  ine paradigme 
koncepčne neregulovateľných atribútov online para-
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digmy – teda reality internetu – je fenomén zdieľania. Idealistický 
koncept internetu, ktorý sa síce dnes čiastočne mení na ďalšiu z ko-
merčných platforiem kapitalizmu, táto premena je však viac žela-
ním Veľkého brata ako internetovou realitou. Tento koncept v sebe 
obsahuje až komunistický ideál zdieľania, spoločného vlastníctva, 
ktorý je síce v priamom rozpore s fanúšikovskou potrebou vlastniť 
vonkajšie tvary mentálnych objektov, veci, trofeje, ale tento rozpor 
je iba zdanlivý, lebo je kauzálne až druhý, po prvom – spoločnom – 
vlastnení, zdieľaní mentálnych objektov. Všetky dáta, ktoré sa dajú 
prostredníctvom internetu kúpiť, sa dajú v  jeho neregulovaných, 
divokých, pôvodných častiach zdieľať. Žiadny nákup a predaj. Zdie-
ľanie. Takto je k dispozícii všetko, ak potenciálne zdieľajúci vie, kde 
hľadať. A nie napriek tomu, ale vďaka tomu už nemusíme nákupom 
riskovať potenciálnu nefunkčnosť popkultúrneho artefaktu. Naj-
prv ho zdieľame, ak sa nám javí hodný vlastnenia, kúpime ho. Ako 
mentálny objekt, ako vonkajší tvar. Štatistikám síce principiálne ne-
veríme, nie sú dokonca vôbec kompatibilné s naším vidom sveta, 
ale práve vonkajšie štatistiky dokazujú, že to tak skutočne funguje. 
Najprv štatisticky najzdieľanejší seriál platenej televízie HBO Game 
of Thrones je zároveň seriálom, ktorý sa neskôr, až sa začal distribu-
ovať na DVD a Blu-rayi, stal najpredávanejším, respektíve najnaku-
povanejším, pričom si ho prevažne kúpili ľudia, ktorí ho už pred-
tým zdieľali. Pritom nejde o odchýlku či o zvláštnosť, ale o pravidlo. 
To prv najzdieľanejšie sa neskôr, až to začne jestvovať nielen ako 
mentálny objekt, ale aj ako vonkajší tvar, stáva najpredávanejším, 
najnakupovanejším. Zdôvodniteľnými výnimkami tohto procesu 
sú v zásade parazitické popkultúrne artefakty využívajúce v main-
streame mimoriadne funkčný princíp módnosti, teda popkultúrne 
artefakty spontánne takto neidentifikované fanúšikmi (neidenti-
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fi kované ako popkultúrne artefakty), ale fanúšikov ne-
autenticky, a  teda umelo generujúce účelovým public 
relations (napr. Twilight sága) – zdieľané a  zdieľatelné 
relatívne krátkodobo počas trvajúcej, účelovo priživova-
nej kampane, teda kým bola sága módna. Tu zdieľanie 
preukázalo iný funkčný rozmer – rozmer oddeľovania 
zrna od pliev. Ľudia zdieľajúci Twilight ságu v nej jedno-
ducho neidentifi kovali kvality vedúce k potrebe vlastniť, 
čo sa vo  výsledku prejavilo – vzhľadom na  očakávania 
produkčných spoločností stojacich za  Twilight ságou  – 
mizerným predajom DVD a Blu-rayov a absenciou špe-
ciálneho fanúšikovského vydania. Kto chcel vidieť, videl 
a usúdil, že raz stačilo. Niežeby Twilight sága fanúšikov 
nemala, len išlo vo väčšej miere o neautentických nas-
ledovníkov relatívne krátkodobého módneho trendu. 
Twilight sága jednoducho príliš skoro skončila vo výpre-
dajoch, nepodarilo sa jej potvrdiť status vlastnej exklu-
zivity.

Oná zodpovednosť v komodifi kácii popkultúry totiž, 
a  to nech je pointou tejto kapitoly, je príznakom fanú-
šikmi identifi kovanej potreby kontinuity popkultúrneho 
artefaktu, jeho pretrvania, vymanenia sa spod prvého 
zákona trhu – zákona ponuky a  dopytu. Dokonaným, 
naplneným popkultúrnym artefaktom – skutočnou ko-
moditou – totiž nie je taký popkultúrny artefakt, ktorý 
pretrváva v  ponuke, kým po  ňom existuje dopyt, ale 
po ktorom pretrváva dopyt, a preto zostáva v ponuke.
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4.  Čia skúsenosť?
(Popkultúra ako recepcia)

Ak mal Barthes pravdu a autor je skutočne mŕtvy, všetko, 
čo ešte nie je ani sformulované, už stratilo akúkoľvek vý-
povednú hodnotu. Stráca nárok na jestvovanie prv, ako 
začalo jestvovať. Len jedno zaváhanie rozumu a myšlien-
ka sa rozpustila v paradoxe tautológie.

Keďže žiadny z metodologicky kánonizovaných vzťa-
hov umenia a  reality nevydržal dostatočne dlho na  to, 
aby preukázal svoju funkčnosť v  defi nitívnom riešení 
vzťahov prvého (umenia) voči druhému (realita) a nao-
pak, ocitáme sa na mieste, odkiaľ nevidno samostatne, 
samo osebe ani prvé, ani druhé. Ak budeme operovať re-
alitou súvzťažne k umeniam a umeniami súvzťažne k re-
alite, zostávame stále na tom istom ihrisku, sú to úrovne 
toho istého – skutočnosti v ontologickom slova zmysle.

Uvažujúc o popkultúre ako recepcii uvažujeme vlast-
ne o  jej modelových recipientoch – nerdovi a  geeko-
vi – a o  ich premene v horizonte času. Deje sa tak skrz 
umenia, v súlade s predpokladom, že ich obraz v nich je 
totožný s  ich obrazom v  inej vrstve toho istého – v  re-
alite. Budeme sa teda pohybovať na  pôde popkultúry, 
pre ktorú je onen synkretický prístup fundamentálny. 
Práve popkultúra totiž reprezentuje umenia a realitu ako 
jedno, ako žitú a zažívanú prax, ontologickú skutočnosť 
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estetizovanú jej autonómnym a autorským – sebakreačným – pre-
žívaním.

Nerd a geek sú pôvodne anglické slangové viac slová ako pojmy, 
ktorých súčasný esteticky relevantný význam sa konštituoval cez 
praktické operovanie nimi v sociálnej komunikácii majority a mino-
rity, respektíve v rámci minority, odkiaľ sa nadužívaním a čoraz sé-
manticky širším referenčným poľom presunuli do jazyka majority. 
Podľa slovníka slangu a hovorovej angličtiny je nerd „exot, magor, 
čudák (kto nezapadá do  bežnej spoločnosti)“ alebo „šprták, šprt 
(kto neflámuje a venuje sa len štúdiu)“.38 V autonómii tohto textu 
je nerd staršie označenie bifľoša, hlupáka – nie vzhľadom na inte-
lekt, ale na sociálne návyky, ktoré ho predurčujú nezapadnúť, nerd 
je ten čudný, nepopulárny, úzko zahľadený do oblasti, v ktorej do-
minuje, často kontextuálne ukotvenej v exaktných prírodných ve-
dách (matematika, fyzika, chémia). Geek je na  tom podobne, ale 
ide o novšie označenie, ktoré sa masovo rozšírilo s radikálnym ce-
loplošným nástupom informačných technológií. Túto skutočnosť 
reflektuje aj už citovaný slovník, podľa ktorého je geek „čudák, mu-
mák, trúba (nepriebojný, ostatnými nechápaný a pod.)“, respektíve 
„počítačový maniak“.39 V  iných slovníkoch sa môžeme stretnúť aj 
s geekom, ktorý je cirkusovým kaukliarom. Náš geek, ten prvotný, 
je počítačový nadšenec, domorodý obyvateľ virtuálneho priestoru, 
ktorému rozumie omnoho lepšie ako svetu tam vonku. Ak sa dnes 
nerdom a geekom operuje v omnoho širšom, významovo flexibil-
nejšom rámci, je to preto, že obe slová sa podarilo významovo napl-
niť aj v komunikácii, ktorá bezprostredne nesúvisí ani s vedami, ani 
s IT technológiami, ale vyberá si z nich nerda a geeka ako symbolic-

38 Wazzup?, 2009, s. 112.
39 Tamtiež, s. 170.
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ké, dohodnuté kvality. Nerd a geek sú čiastočné synony-
má, obe označujú človeka vymykajúceho sa štandardu, 
modelového jedinca vytesneného na perifériu kvôli od-
lišnosti, outsidera, ktorý sa do tejto pozície dos tal kvôli 
inému, odlišnému rebríčku hodnôt, životných postojov, 
respektíve vkusových preferencií. Exot, magor, čudák, bi-
fľoš, mumák, trúba – jedným slovom outsider.

Na pôde literatúry môžeme za  takýchto outside-
rov považovať napríklad Holdena Caulfi elda40, Adriana 
Mola41 či Nicka Twispa42 (ale vošla by sa sem i Hermiona 
Grangerová43), a hoci práve ich by za nerdov, resp. gee-
kov označil málokto, svojou základnou osobnostnou 
konštitúciou a postojom k životu korešpondujú s nerdmi 
a geekmi dneška mierou vrchovatou. Základom je ina-
kosť vnímaná ako problém, ale aj – ako sa nám hádam 
podarí preukázať – ako výsada.

V modelovej semiotickej situácii sa ocitneme v jedál-
ni typickej americkej high school (ktorá sa čoraz častejšie 
stáva globálnym euro-americkým obrazom príslušného 
sociálneho prostredia) a  nezainteresovaným okom po-
zorovateľa sledujeme prirodzené sociálne skupiny. Vidí-
me športovcov a  roztlieskavačky, uniformných zástup-
cov subkultúr, etnické skupiny a  kdesi bokom, vzadu, 

40 Hlavný hrdina románu J. D. Salingera Kto chytá v žite.
41 Hlavný hrdina série románov Sue Townsendovej Tajný denník 

Adriana Mola, Strasti a  útrapy Adriana Mola, Pravdivá spoveď 
Adriana Mola, Adrian Mole – Roky s cappuccinom atď.

42 Hlavný hrdina série románov C. D. Paynea Mládí v hajzlu.
43 Hrdinka zo série románov Joanne K. Rowlingovej o Harrym Potte-

rovi.
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skupinu škaredých mladých ľudí v okuliaroch, ktorí niežeby módne 
trendy ignorovali, ale ani ich nepoznajú.

Toto je obraz, ktorý ideme skúmať, obraz, ktorý sa v popkultúre 
z normy až klišé zmenil na archaický relikt minulosti. 

V  osemdesiatych rokoch a  na začiatku deväťdesiatych rokov 
vznikla celá séria filmov s nerdmi v názvoch (Revenge of the Nerds, 
Revenge of the Nerds II: Nerds in Paradise, Revenge of the Nerds III: The 
Next Generation, Revenge of the Nerds IV: Nerds in Love) už ako spo-
chybňujúca reakcia na  všeobecne (mediálne i  fakticky) rozšírenú 
predstavu sexuálne frustrovaného bifľoša – tínedžera nezodpove-
dajúceho obrazu typického tínedžerstva. Outsider bez kamarátov 
a perspektívy, ktosi predurčený na neúspech, neschopný komuni-
kácie a asimilácie do majoritnej masy. Nerd je v nej ešte zobrazený 
ako komediálna figúra, leitmotívom je emancipačný boj, v ktorom 
sa nerd vzoprie útlaku, šikane, podceňovaniu a vytesňovaniu na so-
ciálnu perifériu. Preto pomsta v názve i v obsahu.

Dnes je ten obraz iný, športovci a roztlieskavačky už nikoho ne-
zaujímajú, nie sú mierou vecí, nepredstavujú tých „in“ vo  vzťahu 
k  tým „out“, rozpustili sa v životných zlyhaniach a mediálna fikcia 
opäť zachytila onú zmenu veľmi presne v  sitcome Ženatý so  zá-
väzkami. Al  Bunda a  Peggy Bundová, on mizantropický preda-
vač dámskych topánok, ona žena v domácnosti, obaja neúspešní 
v dos pelom, zodpovednom živote, muž a žena z disfunkčnej rodi-
ny, utiekajúci sa k spomienkam na časy, keď boli na vrchole, v sa-
mom centre, krásni, úspešní, populárni – na strednej škole – ona 
ako roz tlieskavačka, on ako športovec, hviezda futbalového tímu 
Polk High s tromi touchdownmi za zápas. Vtedajší Al a Peggy pred-
stavovali ideál, športovca a roztlieskavačku, teda tých, ktorí boli os-
tatným métou, žiadni nerdovia ani geekovia, naopak. Že Al a Peggy 
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neskončili ako yuppies, ako tí úspešní, hoci mali na  to 
najlepšie predpoklady, naznačuje, že takto to jednodu-
cho nefunguje ani v realite, ani v mediálnej fi kcii.

Nerd a  geek – teda tí, ktorí nezapadajú do  bežnej 
spoločnosti, tí, ktorí nefl ámujú a  venujú sa len štúdiu, 
tí nepriebojní, ktorých ostatní nechápu, a  práve preto 
vyčlenení zo sociálnej interakcie – majú čas venovať sa 
veciam, ktoré pokladajú za dôležité. Ich záujmy, koníčky, 
veci, ktoré majú radi, stávajú sa im nielen útočiskom, ale 
i prostriedkom sebakreácie, sebazdokonaľovania, čímsi, 
čo ich utvára. Osobnostne, ľudsky, hodnotovo, vkusovo.

Nerd, respektíve geek vedomý si svojej inakosti netrá-
vi voľný čas v  širokej sociálnej skupine (je v  nej outsi-
derom), skôr prirodzene inklinuje k  minorite jedincov, 
s ktorými ho spája spoločne zdieľaný záujem s vlastnou 
kontextovou sieťou rozvinutou nad širokým spektrom 
popkultúrnych artefaktov nezodpovedajúcich vkuso-
vým preferenciám masy. Estetickým domovom nerda, 
geeka teda nie je mainstream, ale periféria, na  jednej 
strane spontánne predpokladajúca hlbší, sústredený 
záujem, na strane druhej tá istá periféria, ktorá zachová-
va kontinuitu zážitkov nerdovej, geekovej ontogenézy 
od útleho detstva až do dospelosti. 

Inak povedané, nerdovia a geekovia sú tí, ktorí neo-
púšťajú to, čo mali radi ako deti, kontinuálne pokračujú 
vo  vyhľadávaní podobných zážitkov, samozrejme, ak-
ceptujúc fakt svojho duševného, intelektuálneho a fyzic-
kého vývoja. Z detských príbehov o pirátoch, lietajúcich 
tanieroch, dinosauroch atď. a, samozrejme, z rozprávok 
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a zo strašidelných príbehov na dobrú noc sa stáva fantasy, sci-fi, ho-
ror, z detských komiksov najprv o káčerovi Donaldovi, neskôr o Spi-
der-Manovi sa stávajú komiksy tínedžerské a  dospelé. Hviezdne 
vojny zostávajú, len sa v nich s vekom objavujú nové a nové význa-
mové a výrazové roviny.

Preto sú nerdovia a geekovia tí, ktorí jednoducho neprestávajú 
čítať komiksy, hrať videohry a  mudrovať nad Hviezdnymi vojnami 
ani vo veku, keď už akoby sa to vzhľadom na všeobecne vžitú a ma-
sou akceptovanú predstavu zodpovednej dospelosti nehodilo.

Ross z  Priateľov, mainstreamového sitcomu spoludefinujúceho 
televíznu estetiku deväťdesiatych rokov s výrazným socializačným 
presahom, sa už ako nerd, geek neprejavuje, z jeho spomienok a re-
trospektívnych náznakov však divák spoľahlivo odčíta, že na strednej 
škole nebol ani populárny, ani obľúbený, ani spoločensky a vzťaho-
vo úspešný. A vieme o ňom aj to, že už ako dieťa miloval dinosaury 
a milovať ich neprestal, stali sa mu profesiou, Ross sa stal paleonto-
lógom. Rossovo nerdstvo, geekovstvo v ňom zostalo ako špecifická 
kvalita dotvárajúca jeho charakter. V jednej z kľúčových scén sitco-
mu pomenúvajúcich, ako sa spätne ukázalo, mimoseriálovú spo-
ločnú generačnú skúsenosť mužov Rossovho veku, plus mínus pár 
rokov žijúcich v rovnakom spoločensko-kultúrnom okruhu, napĺňa 
Rachel Rossovu sexuálnu fantáziu – oblieka si kostým princeznej 
Leiy Organy44 (aby ho vzápätí vyzliekla), ústrednej ženskej postavy 
z  prvých Hviezdnych vojen. Princezná Leia, zmes submisívnej odo-
vzdanosti a feminínneho odhodlania, sa totiž rovnakým spôsobom 
podpísala na väčšine mužských divákov, ktorí na Hviezdnych vojnách 

44 Kostým, ktorý mala princezná Leia Organa oblečený v dúpäti Jabbu Hutta, od-
haľuje rovnako ako skrýva. Sekvencia je súčasťou tretieho filmu prvej trilógie, 
ktorého aktuálny slovenský distribučný názov je Star Wars: Epizóda VI – Návrat 
Jediho.
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a  s  nimi vyrástli. Spoluformovala ideál ženskej krásy, 
zmyselnosti, dohliadala na erotické dozrievanie, vstúpila 
do podvedomia a stala sa spoločnou generačnou črtou. 
Ross sa neostýchal priznať k čomusi, čo malo zostať v mi-
nulosti ako nenaplnená túžba, nostalgická spomienka. 
Čo bolo vypovedané, sa však nedá vziať späť, Ross na-
rušil autonómiu geta individuálnej intimity ako čohosi 
nezdielateľného, neprenosného. Ak sa v ňom muži jeho 
generácie uvideli, tak nie v dôsledku ich diváckej identifi -
kácie sa s fi ktívnou seriálovou postavou Rossa Gellera, ale 
skrz individuálnu skúsenosť, ktorá sa odhalila ako skúse-
nosť spoločná. Onen moment vyloženia kariet poukázal 
na absurdný fakt, že nerdovia, geekovia vlastne nie sú mi-
noritou koexistujúcou paralelne k akejsi majorite, ale že je 
to vlastne naopak.

Nerd, geek sa stal reprezentantom nového main-
streamu postaveného na ironickej sebarefl exii, teda kva-
lite geekom a nerdom fundamentálne vlastnej – nedá sa 
žiť vo vnútornom osamení, s vedomím vlastného outsi-
derstva, ak sa ono samo nestane predmetom ironického 
spracovania.

Nerd, geek, teda ktosi, kto v  jednej zo svojich osob-
nostných rovín jednoducho odmietol dospieť a  záro-
veň sa na seba díva a robí si zo seba žarty, sa stal nielen 
ideál nym divákom, recipientom, ale i tvorcom na úrovni 
primárnej tvorby i spoluautorstva. A divácky veľmi vďač-
nou modelovou postavou. Vypestovaná schopnosť iro-
nickej sebarefl exie ho síce predurčila do úlohy vtipného, 
už navonok sebavedomého mladého muža, úspešného 
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v živote i v práci, takže sa vyskytuje predovšetkým v sitcomoch, ale 
prienik tohto typu postavy je dnes už zjavný aj v popkultúrnych ar-
tefaktoch, ktorých primárnou funkciou nie je rozosmievať.

Tak sa ten dramatickejší, ohrozujúci, potenciálne nebezpečný 
rozmer outsiderstva nerdov a geekov objavuje napríklad v krimi-
nálnych a  detektívnych príbehoch, ale aj v  skutočných pokusoch 
o generačné výpovede.

V u nás dosiaľ neuvádzanom sitcome Scrubs, ktorý v sebe snú-
bi poetiku Priateľov s  divácky konštantne obľúbeným nemocnič-
ným prostredím, je nerdstvo, geekovstvo prítomné cez ústrednú 
postavu debutujúceho lekára Johna Doriana, familiárne zvaného 
J. D. John síce svoje vonkajšie geekovské atribúty skrýva, opäť sa 
však vynárajú na povrch v momentoch dramaturgického dotvára-
nia postáv cez spomienkové exkurzy do ich minulosti. Opäť iden-
tifikujeme Hviezdne vojny a  Star Trek, oba fenomény už môžeme 
považovať za symptomatické vzhľadom na nerdstvo, geekovstvo.

Ešte silnejšia pozícia nerda a geeka je zjavná v sitcome Ako som 
stretol vašu matku, kde sa už špecifické kvality outsiderstva celkom 
rozpustili v životnej praxi hlavných hrdinov a stali sa atribútmi ich 
výnimočnosti, ich príznakovými, ľudskými kvalitami.

Nerd a geek definitívne opustili perifériu, stali sa mainstreamom, 
svojho nerda, geeka má dnes takmer každý viac-menej divácky 
úspešný seriál či film. Je ním Xander z priekopníckej Buffy, premoži-
teľky upírov, Hurley z Nezvestných, v mysterióznom krimiseriáli Kosti 
je dokonca pomer nerdov, geekov a  tých druhých, „normálnych“ 
obrátený. Jediným konvenčným pôvodným tradičným typom pos-
tavy je totiž agent FBI Seeley Booth, osamelý strelec, ocitnuvší sa 
v cudzom prostredí šprtov a bifľošov, ktorých síce programovo ne-
znáša, ale keďže bez nich to nejde, musí si k nim nájsť cestu. On je 
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dnes reprezentantom periférie, hviezdou strednej školy, 
športovcom, novým nerdom, geekom, tým, koho nikto 
nemá rád, šikanuje ho a robí si žarty na jeho úkor.

Geekovia a nerdovia ovládli svet, oba svety. Fenomén 
nazývaný geek chic sa dokonca dočkal svojej vlastnej 
reality šou (Beauty and the Geek), parafrázou v  názve 
odkazujúcou na stereotypný paradox krásky a zvieraťa. 
Beauty and the Geek rozvíja prežitý, ale dramaturgic-
ky funk čný stereotyp geeka ako jedinca neúspešné-
ho v partnerských vzťahoch a stavia proti sebe nerdov 
a geekov (ľudí zaujatých čímsi natoľko, že ich to utvára, 
hĺbavých, analytických) a ich najzjavnejších prirodzených 
nepriateľov – krásne, povrchné, obľúbené slečny, model-
ky reprezentujúce dekoratívnu stranu sveta, povedzme 
módu a  módnosť ako premenlivú, nestálu kvalitu. Kto 
vychádza zo súboja víťazne, je však otázne. Nerd, geek 
totiž len málokedy odolá mámeniu povrchnosti. Zväčša 
je to on, kto sa prispôsobí, zmení, rezignuje a stane sa 
„normálnym“, zameniteľným. Beauty and the Geek tak 
odhaľuje komplex, traumu spätú s outsiderstvom a po-
ukazuje na skutočnosť, že geek, nerd si svoju cestu ne-
vybral, ale jednoducho kráča po takej, ktorá mu zostala. 
Najsmutnejšie na kráske a geekovi však je, že premena 
je len povrchová, vonkajšia, nerd, geek nerekonfi guruje 
sám seba spontánne, ale v snahe pripútať k sebe krása-
vicu, ktorá by za iných okolností ani nezaregistrovala, že 
existuje, sa zrieka sám seba, prispôsobuje sa a na konci 
zväčša zostáva aj tak sám, ale už zbavený všetkých svo-
jich obranných mechanizmov. 
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Radikálne inú, nekonfrontačnú líniu fenoménu geek chic repre-
zentujú britcom Ajťáci a sitcomy Teória veľkého tresku a The Flight 
of the Conchords. vo všetkých troch sú hlavnými postavami nerdo-
via/geekovia a  ich spoločným leitmotívom je, že svojmu poten-
ciálnemu partnerovi (recipientovi) nevychádzajú nijako v  ústrety, 
neprispôsobujú sa. Naopak, ich prvotným kreačným rozmerom je 
autonómna inakosť ich hlavných postáv. Existujú ako popkultúr-
ne artefakty bezo zvyšku napĺňajúce ideál polotovaru, významovo 
polyfunkčného textu, ktorý sa stáva dokonaným, dokončeným, ho-
tovým až v  akte spolutvorby – jeho recepčným zakúsením. Vo  fi-
nálnej podobe teda existujú až v  individuálnom recipientovom 
vedomí. Nie je teda jeden sitcom Ajťáci, ale ich je mnoho. Autorský 
prístup vedomej kreácie popkultúrneho artefaktu ako polotovaru 
predpokladá ochotu potenciálnych recipentov spolupodieľať sa 
na tvorbe, dokončiť artefakt, preto sú primárnou cieľovou skupinou 
týchto sitcomov práve nerdovia a geekovia.

Merané nie štatistickou úspešnosťou, ale kontextovou sieťou, 
ktorá sa okolo týchto seriálov vytvorila, je ich viac ako dosť.

Hlavné postavy Teórie veľkého tresku, Ajťákov a The Flight of the 
Conchords sú dramaturgicky ukotvené v koncepte seriálu nie cez to, 
čím sú nám, respektíve im, „obyčajným ľuďom“ blízki, ale cez to, čo 
ich odlišuje. Freakovia IT technológií – geekovia aj primárnym vý-
znamom slova, teoretickí fyzici v Teórii veľkého tresku, undergroun-
doví (vo význame podzemní, paralelní, programovo neúspešní) 
hudobníci z Nového Zélandu v The Flight of the Conchords. Sú ako 
svoji diváci, nie celkom, samozrejme, k identifikácii nedochádza cez 
odbornosť, ale cez svetonázorové, hodnotové a vkusové paralely, 
teda cez to, akí sú, ako vidia svet a ako trávia voľný čas.
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Tento model zdieľania životného pocitu z  nich robí 
fanov, fanúšikov, ľudí spoločných vkusových preferencií 
cítiacich sociálnu potrebu zdieľať, združovať sa, vedno sa 
tešiť predovšetkým z  takých popkultúrnych artefaktov, 
ktorým jednoducho nikto iný nie je ochotný porozumieť. 
To oni sú návštevníkmi conov, zákazníkmi špeciálnych 
žánrových kníhkupectiev a  komiksových obchodov, 
v ktorých si kupujú fi gúrky zo svojich obľúbených pop-
kultúrnych artefaktov, nie hračky, ale zástupné symboly 
spredmetňujúce ich vášeň vo fyzickom svete. 

Zdanlivo paradoxne si však všetky spomenuté seriály 
uchovávajú aj významové vrstvy, ktoré na úrovni recep-
cie konvenujú s vkusovými očakávaniami „normálnych“ 
divákov, sú obyčajnými vzťahovými sitcomami, v ktorých 
je nerdovská a  geekovská inakosť divácky veľmi vďač-
nou atrakciou. Ožíva geek ako cirkusový kaukliar, ktosi, 
koho výnimočné schopnosti dokážu nadchnúť o to viac, 
že „normálny“ divák by také čosi nikdy nedokázal. Nerd 
a  geek v  nich už nie je ktosi, kto sa dá bez problémov 
asimilovať, naopak, stáva sa kýmsi, koho asimilovať ne-
možno, aby sa nevytratila jeho výnimočnosť. Stáva sa 
chráneným, rozmaznávaným druhom, ohrozeným práve 
jeho možným rozplynutím v mainstreame.
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5.  Čoho skúsenosť? 
(Popkultúra ako ontológia)

V súlade so žánrovými pravidlami i vzhľadom na asociač-
nú dialektiku jazykovej hry, ktorá je nám metodologic-
kým východiskom, patrilo by sa v  samom úvode tejto 
kapitoly, ešte prv, ako sformulujeme čokoľvek zásadnej-
šie, vymedziť významové referenčné polia pojmov, spo-
medzi vzájomného vnútorného pnutia ktorých sa zrodí, 
dúfame, jej pointa, nie ako vrchol – to, k čomu smeru-
jeme –, ale ako leitmotív prítomný za postihnutým, na-
značeným, sformulovaným. Už na tomto mieste v texte 
i neskôr, ďalej, nižšie.

Predmetnými ontologickými pojmami, ktoré nás 
budú zaujímať, sú tu bytie a existencia, či presnejšie súc-
no ako stav bytia a existencia ako proces, v rámci ktorého 
sa bytie „odohráva“. Aby tento naivný protoexistencio-
nalistický diskurz neodkazoval priamo na  Heideggerov 
modus operandi, respektíve na  Dasein, das Sein, das 
Seiende a das Dasein45, nebudeme ďalej rozlišovať me-
dzi bytím a  súcnom. Dopustíme sa tým síce až vulgár-
neho zjednodušenia, ale keďže našou ambíciou nie je 
fi lozofi cká analýza, ale estetická refl exia – vypovedanie 

45 V Heideggerovej ontológii rozlišujeme Dasein – pobyt, das Sein – 
tu bytie, das Seiende – súcno a das Dasein – súcnosť.
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čohosi o ontológii popkultúrneho artefaktu –, nie je rozlíšenie nut-
né ani žiaduce. Evidovať ho však treba.

Prosto bytie a existencia nie sú synonymá, druhé je dôsledkom 
prvého, prvé dáva zmysel druhému. Nakoniec bytie a existencia nie 
sú vzájomne zameniteľnými slovami ani v  tej najpragmatickejšej 
vrstve jazyka – v  hovorovej reči. Bytie konotuje čosi metafyzické, 
väčšie, závažnejšie, hlbšie, dôležitejšie, existencia je spojená s pre-
žívaním, procesuálnosťou, rutinou. Ak takéto čosi platí, a my sme 
presvedčení, že áno, existencia popkultúrneho artefaktu je pred-
stupňom jeho bytia. Inak – bytie je dokonaná potencia existencie, 
jej naplnenie.

Aká dokonaná potencia? O čom vlastne uvažujme? O zdanlivo 
banálnom probléme. Zaujíma nás, prečo popkultúrne artefakty, 
diela, veci, udalosti a javy nie sú tým, čím sa javia. Celkom jedno-
ducho – pýtame sa, prečo figúrky nie sú hračky, tričká nie sú odev 
a detské menu v McDonaldʼs nie je jedlo.

Popkultúrne dielo spredmetnené vo svojej východiskovej texto-
vej podobe – ako film, román, grafická novela, videohra, dramati-
zovaná pódiová šou (muzikál), televízny seriál atď. – je produktom, 
ktorého primárnou funkciou je priniesť zisk výmenou za  prísľub 
zážitku. Vzniká ako vedomý autorský polotovar, nedokonaný akt 
tvorby, finalizovaný, dokončený jeho recepčným zakúsením a inter-
pretačným spracovaním. Potenciál v ňom prítomný je, samozrejme, 
nie nevyhnutne, ďalej konzervovaný v iných textových podobách, 
dielo je obsahovo variované a  rozširované naprieč spektrom ďal-
ších nositeľov mediálneho obsahu. Ak do centra modelovej situá-
cie dosadíme hollywoodsky film uvádzaný v kinách a jeho finálnu 
filmovú textovú podobu – jeho uvedenie na DVD a Blu-rayi –, ďal-
šími jeho mediálnymi variáciami môžu byť novelizácia – prepis fil-
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mu do románovej podoby, videohra, často vznikajúca už 
paralelne s fi lmom, grafi cká novela – komiks, adaptácia 
výrazovými prostriedkami divadla (inscenácia, muzikál), 
televízny seriál – spravidla miniséria (ak by bol v centre 
televízny seriál, uzatvorený alebo neuzatvorený, pokra-
čujúci, predmetom mediálneho variovania sa stáva jeho 
koncept) a všetky ďalšie, potenciálne možné textové po-
doby (rozhlasová hra) vrátane takých, ktoré už primárne 
nekorešpondujú s autorskou predstavou, ale sú dôsled-
kom spoločenskej objednávky. V  ideálnom prípade tak 
dielo existuje v  každej z  potenciálne možných podôb 
a zbavuje sa priamej nadväznosti na zdroj.

Tento proces je dôsledkom celoplošnosti, distribuč-
nej stratégie popkultúry a  týka sa viac-menej každého 
popkultúrneho diela, ktoré sa môže stať v  akte spolu-
tvorby populárnym, obľúbeným, vyhľadávaným. Sku-
točne zaujímavé to začne byť až vtedy, keď dôjde, vzhľa-
dom na  akúsi nami predpokladanú pôvodnú autorskú 
predstavu, na  bizarné variácie presahujúce kontextovú 
sieť umení smerom k mimoumeleckému estetičnu. Pop-
kultúrne dielo sa zbavuje textovej podoby a  stáva sa 
popkultúrnym artefaktom.

Ilustratívnym príkladom môžu byť opäť Hviezdne 
vojny, Star Wars, prvotne popkultúrne dielo – fi lmová 
trilógia rozvinutá do azda všetkých možných textových 
podôb vrátane muzikálu a rozhlasovej hry. V momente 
vyčerpania rezervoára možných textov Hviezdne vojny 
nekončia, naopak, stávajú sa predmetom zbytostnenia 
vo fyzickej realite – stávajú sa udalosťou široko recepčne 
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prístupnou v rámci mainstreamu (šou na ľade, cirkusová šou, atrak-
cia v zábavnom parku, respektíve séria atrakcií) i recepčne uzatvo-
renou na oboch póloch periférie (Star Wars ako téma akademické-
ho diskurzu, Star Wars ako prostriedok fanúšikovského sebavýrazu). 
Stávajú sa hrou a stávajú sa metarealitou.

Od filmovej scény v  dúpäti Jabbu Hutta k  jej spredmetneniu 
v stavebnici Lego vedie dlhá cesta plná odbočiek a odpočívadiel, ak 
však po nej vykročíme, a je jedno odkiaľ, vždy nás dovedie do cieľa. 
Nakoniec, je to tá istá cesta, ktorá vedie od myšiaka Mickeyho k Dis-
neylandu. Kráčajú po nej fanúšikovia i náhodní chodci, lenže inak 
a k inému cieľu.

Spredmetnenie popkultúrneho diela, proces jeho prerodu 
na popkultúrny artefakt, premena jeho existencie na bytie, trans-
formácia textu na udalosť, extrakcia hmatateľného, fyzicky existu-
júceho z efemérneho, zmena skupenstva (zážitok → vec), to všetko, 
súc jedným, je postihnuteľné z dvoch načisto rozdielnych miest – 
z centra, z mainstreamu a z periférie, z okraja.

Pohľad mainstreamu môže reprezentovať stavebnica Lego – vý-
robok, globálny produkt, hračka, stavebnica, z ktorej možno vo fy-
zickej realite na základe návodu zrekonštruovať obraz konkrétnej 
filmovej scény, náležite zjednodušený, zadaptovaný, prevedený 
do  sémantickej podoby prislúchajúcej Legu. Vzhľadom na  zdroj 
nedôstojné spredmetnenie, akoby zbavené esencie, zároveň však 
zbavené zvýznamňujúceho presahu, iba hračka, ktorá sa však môže 
stať prostriedkom inscenovania celkom nových príbehov, hier ne-
zaťažených vedomím zdroja. Dostupná každému. Je obyčajná, špe-
ciálnou sa stáva v možnosti.

Oproti nej stojí dioráma, zberateľský predmet, precízne vypraco-
vaný v príslušnej mierke, autorizovaný, zhmotnený výsek filmu, kto-
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rý nadobudol skutočný objem. Zastupuje zobrazované 
bez kompromisov a zjednodušení, je ukotvením tamto-
ho v našej fyzickej realite, sprítomňuje scénu tak, ako sa 
odohrala, poskytuje však navyše možnosť ohmatať, dot-
knúť sa, nadviazať fyzický kontakt. Reprezentuje vyčísle-
nú hodnotu, je fyzickým vyjadrením toho, čo znamená. 
Nedá sa s ňou hrať, ale dá sa ňou kochať. Dostupná len 
tomu, kto je ochotný ju nájsť. Je špeciálna, obyčajnou, až 
banálnou sa stáva v momente, keď sa stáva tovarom, keď 
si ju kúpi ktosi, komu len tak, náhodou, zbavená kontex-
tu, padne do oka.

Oba spôsoby sú legitímne a vyjadrujú to isté vzhľa-
dom na  inú cieľovú skupinu, s  iným účelom, s  iným 
programom, s iným svetonázorom, s inou osobnostnou 
konfi  guráciou.

Ťažiskovým atribútom popkultúrneho diela – po-
tenciálneho popkultúrneho artefaktu – je jeho trvanie 
v  čase, úsek na  časovej osi, ktorý uplynie od momen-
tu, keď je dielo nové, čerstvé, atraktívne a prichádza sa 
uchádzať o  priazeň spolutvorcov, až do  okamihu, keď 
kontaktuje všetkých potenciálnych recipientov, nasýti 
a presýti trh, vyčerpá sa, zostarne a odchádza do zabud-
nutia. Uvažujeme teda o trvanlivosti, ktorá robí z lehoty 
spotreby predĺženú lehotu spotreby, prípadne prekoná 
procesuálnosť – vyzreje na aspekt plynutia v čase a čas, 
v ktorom takéto dielo trvá, sa stane časom jeho potreby. 
Zavŕšením existencie diela nie je spotrebovať ho, ale po-
trebovať ho.
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Permanentne funkčné, fungujúce popkultúrne dielo – popkul-
túrny artefakt, z ktorého sa stáva popkultúrny fenomén, teda čosi, 
čo existenciou dospeje k bytiu. V tomto procese dielo prekoná ob-
medzenia plynúce z hyperkonzumu, vyhne sa nástrahám módnos-
ti, vyhne sa vytlačeniu niečím iným, novším, atraktívnejším a stane 
sa nenahraditeľným. Zvládne atak, obháji sa, ubráni svoje miesto. 
Funguje potom ako inštitúcia, ako kvalita, ktorou možno merať 
iné popkultúrne diela. Je ich mierkou. Ako také čosi dosiahnuť? Ak 
je métou prvotného úspechu rýchlosť, ktorou dielo dokáže vrátiť 
investície doň vložené, znakom trvácnosti – potvrdením inštitu-
cionálnej povahy – je schopnosť prinášať zisk dlhodobo, najlepšie 
permanentne. V  momentálnom zahltení stále novými a  novými 
popkultúrnymi dielami je problematické stanoviť akékoľvek systé-
mové kritériá na verifikovanie takýchto inštitúcií, preto sa musíme 
uspokojiť s tým, aké sa inštitúcie javia.

Hviezdne vojny, Star Trek, Elvis, James Bond, Pán prsteňov, Harry 
Potter, predpokladajme, že inštitúcie. Prečo? Svojho času módne, 
iste, nesmierne populárne a módne, „masové“, spôsobujúce ošiaľ, 
davovú hystériu, generujúce obrovské zisky, zástupy priazniv-
cov odhodlaných k  ťažko pochopiteľným a ešte ťažšie racionálne 
zdôvodniteľným činom. Koľko ich zostalo priamo úmerne k  času 
trvania tej-ktorej predpokladanej inštitúcie? Azda len v  prípade 
Harryho Pottera je priskoro vynášať definitívne súdy, status inštitú-
cií tých ostatných cez toto kritérium verifikovať môžeme a vynára 
sa kritérium ďalšie, spoľahlivejšie – kritérium nepriamej úmery. Be-
rúc do úvahy zrýchlenie mechanizmov vo vzťahu ponuky a dopytu 
v  civilizácii hyperkonzumu a  čoraz bezprostrednejšiu pominuteľ-
nosť módneho – jeho kratulinké trvanie –, už sám fakt, že ony „sta-
ré“ inštitúcie stále objavujú noví a noví fanúšikovia, je dostatočne 
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silným argumentom. Od inštitúcií sa totiž neodchádza, 
nevyrastá sa z nich, neomrzia, nedá sa ich nabažiť.

V  ich prípade, ale neplatí to len pre uvedené, už to-
tiž nejde o  uspokojovanie akýchsi okamžitých, zvonka 
vnútených konzumných potrieb, už nie je dôležité „byť 
pritom“, „byť in“, ale ide o stav, ktorý je svojho druhu poz-
naním, pokojne v hlbšom, priamo gnozeo logickom slo-
va zmysle.

Áno, generačná spriaznenosť a  spoločná kultúrna 
pamäť „starých“ fanúšikov sú dôležité, ale ich absencia 
u potenciálne nových recipentov nie je ich hendikepom, 
naopak, je výzvou, motiváciou vracať sa a znovuobjavo-
vať.

Ak budeme postupovať ďalej so  zreteľom na  taký-
to spôsob recepčného prístupu, vynorí sa leitmotív 
premeny existencie na  bytie. Je ním (leitmotívom) akt 
spolutvorby, „dokončenie“, naplnenie obsahu (a  význa-
mu) – také recepčné zakúšanie diela, ktoré smeruje k in-
terpretácii (prípadne nadinterpretácii) a ktoré motivuje 
vznik fi nálnej, netextovej podoby popkultúrneho arte-
faktu. Tá je jeho ontologickým zavŕšením vo fyzickej re-
alite. Obývame rovnaký priestor. Fyzický artefakt (a uda-
losť) je v  súlade so  semiotickým triumvirátom vzťahu 
označované a označujúce ikonom, symbolom alebo in-
dexom tamtoho tu. Je prienikom mediálnej a fyzikálnej 
reality, je zotretím hraníc.

Pokiaľ je jednou z  primárnych funkcií akéhokoľvek 
umeleckého diela jeho rekreačný aspekt vo vzťahu k re-
cipientovi, katarzia, potom je ono stieranie hraníc koneč-
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ným stupňom, je naplnením ideá lu umeleckého diela. Dochádza 
k estetizovaniu reality, k takému bytiu, v ktorom akože a naozaj nie 
sú opozitá, ale dva rozmery toho istého. Dielo ako sebavýraz, ako 
súčasť životného štýlu, ba čo viac, dielo ako aspekt svetonázoru, sú-
časť osobnostnej, ľudskej konfigurácie jedinca. Oduševnený, zvýz-
namnený atribút, ktorý nemožno zameniť s krátkodobým módnym 
doplnkom, s hračkou, dekoráciou. Fyzická realita čítaná ako dielo.

Ako sa tak deje? Najzjavnejším a  z  hľadiska komerčného de-
generovania, devalvácie, dehonestácie popkultúrneho artefaktu 
mainstreamom – i najbanálnejším – je merchandising. Spotrebný 
tovar signovaný motívom diela, sám osebe bez akejkoľvek poten-
cie, často súčasť marketingovej podpory, svojho druhu spredmet-
nený „šum“ sprevádzajúci nové dielo počas jeho prvej distribúcie. 
On  sám nie je nositeľom ničoho, zvýznamňuje ho až motivova-
nosť potenciálneho používateľa, teda to, PREČO si ho používateľ 
zadováži. Kvôli veci samotnej alebo kvôli tomu, čo tá vec zastupu-
je, výrazom akého vzťahu je medzi používateľom a dielom, ktoré 
spredmetňuje. Ak tento vzťah neexistuje, žiadny, ani jeho náznak, 
dochádza k  úplnému vyprázdneniu semiotického vzťahu medzi 
označujúcim a  označovaným a  merchandising je iba suvenírom. 
Ako príklad môže poslúžiť Snoopy, pes Charlieho Browna, pôvod-
ne ikon komiksového stripu Peanuts, masovo rozšírený, vytrhnutý 
z  pôvodnej kontextovej siete, prípadne Jack Skellington, symbol 
subkultúr EMO a kinderGOTH, pôvodne ikon filmu Henryho Selicka 
a Tima Burtona Predvianočná nočná mora.

Osobitým druhom merchandisingu je umelý konštrukt, kon-
cept, v  ktorom je vzťah označovaného a  označujúceho obrátený. 
Prv existujú veci, popkultúrne dielo vzniká až kvôli ich podpore – 
toto zväčša nefunguje –, alebo dielo vzniká ako naplnenie poten-
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ciálu vo veci prítomnej. Príkladom takto deformovaného 
vzťahu, v  konečnom dôsledku však plne funkčného, je 
svojho času populárna postavička Emily Strange, depre-
sívneho dievčatka v  čiernom, s  čiernymi vlasmi a  čier-
nou mačkou, ako výrazového opozita šťastnej, usmia-
tej, ružovej, ružolícej Barbie. Emily Strange je primárne 
tovarom, merchandisingom bez zdroja, autorský kon-
cept dievčaťa, ktorého ideologickým, svetonázorovým, 
osobnostným a emočným predobrazom môže byť Wed-
nesday Addamsová46. Výrazová sila Emily sa ukázala na-
toľko závažná a atraktívna, že vygenerovala jej textovú 
podobu – jej príbeh(y). Komiks s Emily v hlavnej úlohe sa 
tak vlastne stal posttextom nie iného textu, ale primárne 
vo fyzickej realite existujúceho motívu – kresby na oša-
tení, hodiniek, šperkov atď.

Potenciálne hlbším, už vopred významovo zaťaže-
ným spredmetnením diela vo  fyzickej realite sú „col-
lectorʼs articles“ (zberateľské artefakty) a  ich najrozšíre-
nejšia, vzhľadom na  mainstream najzjavnejšia podoba 
„action fi gures“ (akčné fi gúrky) a  tzv. „gadgets“ (azda 
a veľmi nepresne darčeky). Obe sú dôsledkom „prahnu-
tia“ po fyzickom sprítomnení artefaktu v ontologickej re-
alite, a hoci obe fungujú v minimálnej miere aj na úrovni 
mainstreamu ako tovar, ich primárnym domovom je fa-

46 Dcéra Morticie a Gomeza Addamsovcov, sestra Pugsleyho Addam-
sa, neter strýka Festera, vždy v čiernom oblečené, neusmievajúce 
sa, depresívne, ale nie nešťastné dievča, jedna z hlavných postáv 
Rodiny Addamsovcov (The Addams Family), klasického americké-
ho čiernobieleho televízneho sitcomu zo sedemdesiatych rokov 
20. storočia, ale aj komiksovej série a série celovečerných fi lmov. 
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núšikovská estetizovaná metarealita bez akože a naozaj. I vonkajší, 
laický pohľad na ne, ignorujúci ich intertextovosť, dokáže odhaliť 
ich sémantickú hĺbku. Sú detailné, precízne remeselne spracované, 
sú pedantné, pozornosť, ktorá sa venuje ich výrobe, je v priamom 
vzťahu s hlbokým emočným zážitkom, ktorého akoby boli fyzickým 
spredmetnením.

Gadgets sú ďalšou úrovňou, vyšším levelom, sú prostriedkom 
poetizovania všedných úkonov, dokážu zaťažiť estetickým význa-
mom čokoľvek. Otvárač na fľaše v tvare hviezdnej lode Enterprise, 
kôš na odpadky v tvare R2D2, pískajúceho droida z Hviezdnych vo-
jen, pominuteľné ľadové kocky kopírujúce geometrický tvar ves-
mírnych lodí z videohry Space Invaders. V mainstreame sú výrazovo 
bezcenné, predajná komodita bez špecifickej hodnoty, na periférii 
sa vďaka nim mení i krájanie pizze na estetický sebavýraz.

Zberateľské artefakty i gadgets reprezentujú také bytie popkul-
túrneho artefaktu, v ktorom sa samotný artefakt rozprestrel naprieč 
žitou realitou recipienta, stal sa jej súčasťou. Zároveň sú vyjadrením 
oddanosti, forsírujú estetickú výnimočnosť kvality života žitého 
v prostredí, ktoré si recipient aj prostredníctvom nich vytvoril. Preto 
je nezriedka ich význam – a to je presne ten ich rozmer, v ktorom sú 
artefaktmi na zbieranie – posilnený faktom, že ich môže existovať 
limitovaný počet kusov. Dvanásť ako prsteňov moci vyrobených 
k  premiére filmového Pána prsteňov, sto, päťsto, tisíc, desaťtisíc, 
viac ich jednoducho niet. Každý má svoje číslo a certifikát pravosti. 
Spoločný atribút desiatich tisícov spomedzi ôsmich miliárd.

Dvoma definitívnym spôsobmi bytia popkultúrneho artefaktu, 
ktorých sa chceme aspoň okrajovo dotknúť, sú v niektorých prípa-
doch mainstreamovo široko rozšírené sekundárne prvky fikčných 
realít spredmetnené v našej realite v tej podobe, ako existujú vtedy 
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a tam, a periférne fenomény, v ktorých prostredníctvom 
popkultúrneho diela ožíva stredoveký model žitia reality 
ako sviatku.

V prvom prípade ide napríklad o texty primárne exis-
tujúce v rámci pôvodnej autorskej fi kcie, ktoré ako knihy, 
fi lmy či seriály fyzicky prenikli aj do nášho sveta – učeb-
nice Harryho Pottera (v  ich prípade vlastne tajomstva 
niet) –, ale aj o také šifrovanie prítomnosti kvality popkul-
túrneho artefaktu v našom svete, ktoré je neodhaliteľné 
v prípade, ak potenciálny recipient nepatrí k milovníkom 
a navyše znalcom zdrojového popkultúrneho artefaktu.

Aby sme nevraveli o  tajomstve, ktoré nemožno 
sprostredkovať, ako príklad uvedieme Cyberdyne, spo-
ločnosť, ktorá vyrobila Skynet v  Terminátorovi. Ak sa 
povedzme na tričku objaví jej logo, pri pohľade zvonka, 
mimo príslušného kódu onen motív nijako nenaznaču-
je, kam odkazuje. Je indexom, zastupuje popkultúrny 
artefakt v našej realite, ale komunikuje len s tými, ktorí 
sú schopní odčítať význam a spoja si Cyberdyne so zdro-
jom, pričom ono logo v zdroji nejestvuje. Niet žiadneho 
loga spoločnosti Cyberdyne vo fi lme Terminátor, len sa 
o tej spoločnosti vraví, nezobrazuje sa žiadny jej symbol. 
To logo vzniklo tu, v našej realite, aby doplnilo, rozšírilo 
realitu fi kčnú.

Takéto zastúpenie popkultúrneho artefaktu v  našej 
realite je zároveň komunikačným prostriedkom, je kó-
dom i šifrou, je prostriedkom hľadania vkusovo spriazne-
ných tak veľmi, že obaja sú schopní identifi kovať označe-
né i označujúce.
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Ten druhý definitívny spôsob bytia popkultúrneho artefaktu sa 
viaže na bezprostredné zažívanie, na taký recepčný prístup, ktorý sa 
v estetickom diskurze zvykne spájať s našou predstavou o stredo-
vekom modeli bytia jednotlivca vo fyzickej realite. Kľúčom k nemu 
sú karneval a maska ako atribúty prechodu z jednej vrstvy reality 
do druhej. V našom prípade je jednou vrstvou reality popkultúrny 
artefakt, druhou realita sama. Vravíme o fenoméne cosplay47 a o fe-
noméne RPG48. Oba sú opäť čisto fanúšikovskými, minoritným fe-
noménmi, svojím recepčným dosahom sú však závažnejšie, narú-
šajú totiž konvenčnú predstavu reality už len svojou prítomnosťou 
v nej. Vyzerajú inak. Na prvý pohľad.

Cosplay sa zvykne spájať s japonskou kultúrou otaku, očistené 
od presahov ide o čo najpresvedčivejšie stvárnenie fyzickej podoby 
postavy popkultúrneho artefaktu v našej realite. Cosplay je vlastne 
kostýmovanie, čím autentickejšie, tým lepšie, jeho hlbšou vrstvou 
je však emočný pôžitok zo splynutia so  svojím obľúbeným hrdi-
nom. RPG ide ešte ďalej, jeho povaha je totiž inscenačná, drama-
tická. RPG je hra na hranici fikcie a reality, spája sa v nej symbolické 
s  konkrétnym a  výsledný zážitok presahuje estetické i  umelecké 
rozmerom autentickosti. Hĺbky. Ich čiastočným účelovým spojením 
vzniká napríklad čoraz rozšírenejší a populárnejší fenomén pocho-
dov, akoby karnevalových sprievodov tematicky jednotných ma-
siek, svojráznych popkultúrnych happeningov, v  ktorých sa ľudia 
v kostýmoch reprezentujúcich perifériu konfrontujú s majoritnou 
spoločnosťou zastupujúcou mainstream. Dochádza k  poetizova-

47 Costume play – kostýmovanie. 
48 Role Play Game – hranie v roliach.
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nému prieniku fi kcie a reality, v svojej podstate v realite 
sprítomňuje fi kčný svet, ktorý sa takto stáva súčasťou 
reality49.

Zostáva ešte zodpovedať poslednú otázku, tú zo za-
čiatku kapitoly. Prečo fi gúrky nie sú hračky, tričká nie sú 
odev a  detské menu v  McDonaldʼs nie je jedlo? Lebo 
vzhľadom na to, ako ich cíti ten, kto ich vyhľadáva, je ich 
praktická, úžitková hodnota iba zanedbateľnou časťou 
ich hodnoty pragmatickej, užitej.

49 Napríklad tzv. Zombie Walk – pochody zombie – už sa stávajú sú-
časťou mestského folklóru aj u nás. 
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6.  Chrám pamäti
(Popkultúra ako skúsenosť)

Niektoré zážitky sú dôležitejšie ako iné, spoznáme ich, 
žiaľ, až spätne, pri prechádzkach chrámom pamäti. Ten 
chrám sa môže meniť, s vekom rastie a mohutnie a zá-
roveň sa zmenšuje a  stráca, mnohé z  jeho miest si už 
nedokážeme vybaviť presne, len vieme, že tam kdesi sú, 
respektíve boli. Občas zazrieme ich kontúry, fragmenty 
zákutí a inokedy nie, ale to je v zásade vlastne jedno. Dô-
ležitý je onen chrám, jeho predstava, mentálna projek-
cia, ktorá, aby vôbec mohla jestvovať, musí byť defi nova-
ná čímsi, čo zostáva stále a nemenné. A to sú oné zážitky, 
piliere podopierajúce klenbu chrámu pamäti, spomien-
ky na veci, udalosti, javy, ktoré si v konečnom dôsledku 
môžeme tu a  teraz pamätať inak, ako sa udiali vtedy 
a tam, ale toto už nemáme šancu zistiť. Lebo z konfron-
tácie objektívnych faktov so  spomienkami vychádza-
jú spomienky vždy víťazne. Veci, ktoré sa stali, už aj tak 
nemajú váhu, dôležité je len, že si ich pamätáme a ako 
si ich pamätáme. Vďaka nim nakoniec vôbec môže ten 
chrám stáť. Defi nujúce zážitky, kreačné, determinujúce, 
všetky tie, kvôli ktorým vždy, keď povieme „JA“, vypove-
dáme naše „JA“ nezameniteľné so všetkými ostatnými ja. 
Zážitky, v širšom kontexte pokojne skúsenosti, ktoré nás 
utvárajú a ktorých sa nedokážeme zriecť ani v konfron-
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tácii s vonkajším poznaním podloženým širokým argumentačným 
rámcom – potenciálne nás usvedčujúci napríklad z diletantstva –, 
lebo ak by sa tak stalo a my by sme tieto definujúce zážitky vytes-
nili, popreli, odmietli, chrám pamäti by sa jednoducho zrútil a čosi 
dôležité z „JA“ by sa vytratilo.

Chrám pamäti je totiž posledným útočiskom čistého subjektu, 
výraz úprimnosti samého k sebe.

Aspoň takto ho vymyslel a  opísal Thomas Harris, autor série 
románov, v ktorých vystupuje postava Dr. Hannibala Lectera, psy-
chiatra so  svojráznymi stravovacími návykmi a  diagnózou, ktorú 
žiadny iný psychiater nie je schopný stanoviť. Lecter je modelový 
antrihrdina, niekto, koho by sme si vlastne nemali obľúbiť, ale ob-
ľúbime si ho. vo filmoch predovšetkým vďaka hereckému výkonu 
Anthonyho Hopkinsa50, v čítaní či literatúre – do polemiky, v kto-
rej by sa riešilo, čo je vlastne Harrisova spisovateľská tvorba zač, by 
sme sa teraz púšťali len veľmi neradi – aj vďaka konceptu chrámu 
pamäti, prostredníctvom opisu ktorého nás tamten autor nechá 
nazrieť do najintímnejšieho Lecterovho Ja. Chrám pamäti je miesto 
v  doktorovej mysli, ktoré mu poskytuje bezpečný vnútorný azyl. 
Že doktor trpí akousi psychiatrickou diagnózou, identifikujeme aj 
preto, že jeho chrám pamäti disponuje takými parametrami, aké tie 
naše nemajú.

Ale poporiadku. Keď Harris opisuje chrám pamäti po prvýkrát, 
hovorí o  ňom viac-menej ako o  mieste vnútornej intimity, teda 
o  mieste, ktoré si veľmi ľahko dokážeme predstaviť, pretože čím-
si podobným disponuje v  životnej a  život reflektujúcej praxi kaž-

50 Hopkinsa ako filmového Hannibala si diváci v Mlčaní jahniat obľúbili natoľko, 
že sa do úlohy vrátil po desiatich rokoch v ďalších dvoch filmových adaptá-
ciách Harrisových románov – v Hannibalovi a v Červenom drakovi.
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dý z  nás. Doktorov chrám pamäti je však iný, funguje 
ako miesto autohypnózy, túlajúc sa chrámom pamäti si 
doktor dokáže privodiť až fyziologicky katatonický stav 
pripomínajúci bdelú kómu, v  ktorom sa vonkajšiemu 
pozorovateľovi môže zdať, že „nikto nie je doma“. Lecter 
vďaka nemu dôstojne prežíva aj tie momenty, v ktorých 
by sa každý normálny jedinec zmenil na trpiacu trosku. 
Doktor totiž v chráme pamäti dokáže prežiť nielen dlho-
ročnú, viac psychickú ako fyzickú trýzeň väzby, ale aj mi-
moriadne kruté fyzické mučenie, popri ktorom pôsobia 
stredoveké inkvizičné praktiky ako viac-menej neškodné 
huncútstva amatérskych chirurgov. Preto je doktorov 
chrám pamäti iný, niežeby sme ho nemali aj my, len tá 
naša konštrukcia nie je taká pevná. 

Naše chrámy pamäti nás nedokážu vyslobodiť z osí-
del fyzickej bolesti, ale bolesť psychickú, existenčnú či 
existenciálnu, pokiaľ nie je psychopatologickou psy-
chiatrickou diagnózou, odfi ltrujú spoľahlivo. Chrám pa-
mäti je totiž miesto, kde netreba nič predstierať.

Nadôvažok, ak Harrisov beletristický koncept chrámu 
pamäti spojíme s literárnovednými teoretickými výstup-
mi Renate Lachmannovej v  štúdii Mnemotechnika a  si-
mulakrum, rámcovo venovanej „umeniu pamäti“, doká-
žeme si celkom jasne predstaviť „gramatiku postupov“51, 
skrz ktoré chrám pamäti vzniká ako dôsledok pragma-
tickej potreby pamätať si čosi viac než niečo iné. „Tato 
pravidla“ (Lachmannová odkazuje na vyššie spomenutú 
gramatiku postupov – doplnil Malíček) „určují sémantic-

51 Lachmannová, 2002, s. 16.
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ké vztahy medzi tím, co se má zapamatovat (označované), a obra-
zem (označující), udávají mody jejich znakovosti a působivosti a řídí 
také volbu samotného prostoru paměti, jímž může být imaginární 
architektonický celek s mnoha prostranstvími (dům, chrám), zahra-
da či labyrint. Samotné jednání pak lze určit pomocí termínů, ktoré 
vypracoval popisný jazyk rétoriky, ačkoliv cíle mnemotechniky a ré-
toriky se neshodují ani po stránce estetické, ani persuasivní.“52 

Chrám pamäti je teda dôsledkom umenia pamätať si, je rezer-
voárom pamätaného, je realizovaním zručnosti umenia pamäti. 
„Umění paměti se stalo speciální téchné, zvláštní, vlastní tradici za-
kládající disciplínou, která je nejen pragmatickou nápomocí při in-
dividuálním rozpomínání, nýbrž vytvořila i svébytnou sílu a schop-
nost ukládámí do paměti.“53

A hoci sme Lachmannovú zastihli uprostred úvah o praktických 
ontogenetických kultúrnocivilizačných dôsledkoch potreby pa-
mätať si, uchovať čosi vo vedomí bez ohľadu na možnosti spojené 
s vynálezom písma – obsiahnutých v legende o vynáleze mnemo-
techniky gréckym lyrikom Simónidom, ktorá sa traduje u  Cicera 
a Quintiliana, aspoň na nich odkazuje sama Lachmannová54 –, na-
zdávame sa, že tento model funguje i  na fylogenetickej úrovni, 
v  ktorej je chrám pamäti výrazom umenia pamäti toho-ktorého 
konkrétneho subjektu.

Ideme sa teda túlať do chrámu pamäti a takto epicky sme začali 
iba preto, že sa chceme počas tej prehliadky pokúsiť zrekonštruo-
vať proces jeho stavby – aspoň do momentu vztýčenia niekoľkých 
jeho pilierov. Pilierov chrámu pamäti, nie všetkých, samozrejme, 

52 Tamtiež, s. 17.
53 Tamtiež.
54 Tamtiež, s. 18.
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iba tých, ktoré sú bezprostrednými spredmetneniami 
tých zážitkov, ktoré nás konštituovali do práve tejto a nie 
inej diváckej a ľudskej podoby.

Dívalo sa v televízii, v kine a na videu a neskôr, nižšie 
azda toto a ďalšie možné strohé konštatovania vypoin-
tujeme zdaním zmyslu.

 Milujem fi lmy55, lebo ich miloval môj otec, a milujem 
knihy, lebo ich milovala moja matka, a teraz nevravíme 
o  rodinných väzbách ani o  harmónii vzťahov, o  syste-
matickom vedení niekoho k niečomu už vôbec nie, iba 
ilustrujeme vonkajšie prostredie a  recepčné modely. 
Som z rodiny, v ktorej sa otec selektívne a programovo 
díval iba na čosi v televízii a matka čítala, i keď tento ob-
raz z chrámu pamäti je menej zreteľný ako obraz rôzne 
po obývacom priestore rozložených a presúvajúcich sa 
stĺpčekov kníh. V niektorých boli ilustrácie, v  iných nie, 
páčilo sa mi odhadovať na základe obálok, či v tej-kto-
rej knihe s takou a takou obálkou budú ilustrácie, či nie. 
Nadchýnala ma predstava možného a  potenciálne od-
haliteľného systému kauzality usúvzťažňujúceho na zá-
klade akéhosi tušeného kľúča istý typ obálok s  istým 
typom obsahu. Nie konkrétneho, kniha tu ešte nie je 

55 Tu musíme, žiaľ, prísne kráľovské „my“ načas opustiť, nie defi nitív-
ne, neskôr sa vráti, teraz by však neslúžilo, skôr vyrušovalo. Robí-
me tak s vedomím rizika, že subjektívny a ešte subjektívnejší ráz 
textu ho môže zbaviť parametrov kladených na texty ilustrujúce 
odbornosť a posunie ho až do roviny akýchsi beletrizovaných me-
moárov, ale tu je dôležitejšie, čo chceme povedať a čo chceme po-
vedaným ilustrovať, než to, ako sa to bude čitateľovi javiť. Budeme 
jednoducho osobný a  ešte osobnejší, lebo autentická výpoveď 
o chráme pamäti si to žiada. 
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miestom čítania, ale dívania sa, je hračkou a hrou je hľadanie vzťa-
hu medzi obalom a vnútrom. Knihy s obrázkami na obálkach mali 
znamenať, že obrázky sú aj vnútri, knihy bez obrázku na  obálke 
znamenali, že ilustrácií v nich niet. Akurát že to nefungovalo, takto 
sa hra nedala dohrať. Hľadal som teda iné súvislosti a nefungovali 
žiadne. Kľúč som neodhalil, jednoducho som jedného dňa prijal, že 
žiadneho niet. Tajomstvo obálky a  ilustrácie nahradilo iné tajom-
stvo, zásadnejšie, tajomstvo čítania. Ako vôbec sa dajú čítať knihy, 
v ktorých obrázkov niet? Nijako, zostávala jediná možnosť – naučiť 
sa čítať. Aby dávali zmysel aj knižky s krásnymi obálkami, ale bez 
ilustrácií, knižky, ktoré ma práve kvôli obálkam zaujímali, ale nikto 
mi ich nechcel čítať. Dosiaľ si vyberám knihy i  podľa obálok, bez 
povedomia o autorovi a o diele, bez nazerania dnu, a dosiaľ je to 
mimoriadne spoľahlivý spôsob výberu. 

Ešte sa k tomu azda dostanem, teraz je dôležitejšie čosi iné. Te-
levízia, či presnejšie dívanie sa iba na čosi v televízii. Žiadne mecha-
nizované dívanie sa na televíziu spolutvoriacu kulisu každodennej 
všednosti, ktoré by bolo preferovaným či dominantným spôsobom 
trávenia voľného času, ale účelové, výrazne ritualizované dívanie sa, 
ktorému predchádzal systém vždy rovnakých úkonov, ktoré bolo 
treba realizovať, aby televízia vôbec šla. Začínalo sa mechanickým 
odkrývaním orákula, zložením dečky/obrusa z  televízora. Tá/ten 
plnila/plnil dôležitú esteticko-pragmatickú funkciu, bola/bol deko-
ráciou kompozične kooperujúcou na výslednom efekte so soškou 
jeleňa umiestnenou na nej a na televízore a bola ochranou zabra-
ňujúcou, aby sa na televízore usadzoval prach. Potom sa zariadenie 
pripojilo do elektriny a nastala kľúčová fáza ladenia, búchania a klo-
pania, na konci ktorého sa na obrazovke televízora zo šumu vynoril 
alebo nevynoril obraz. Oná kľúčová fáza mala navyše rôzne podoby 
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determinované tým, ktorý z piatich okruhov sa šiel sle-
dovať. K „našej jednotke“, k „našej dvojke“, k „budapešti“, 
k „viedni jednotke“ a „viedni dvojke“ jednoducho viedli 
rôzne sekvencie búchania, klopania a ladenia.

Výsledok, samotné sledovanie konkrétneho progra-
mu bolo zavŕšením toho rituálu, jeho naplnením, a preto 
som ho už samo osebe vnímal ako slávnosť, ako sviatok, 
ako čosi výnimočné, nie všedné. Toto, vôbec nie mimo-
chodom, pretrvalo doteraz, i  dnes akúkoľvek recepciu 
audiovizuálneho textu vnímam najprv ako čosi výni-
močné, čosi, čo prekračuje rámec všednosti. Oslavujem 
tak takmer permanentne.

Navyše, ak dnes u  nás doma nie je elektronika 
sprostredkúvajúca audiovizuálny text pokrytá dečkami, 
ide iba o ústupok z mojej strany, obeť položenú na oltár 
harmonicky fungujúceho manželského zväzku.

Nežartujem, hoci sa to tak môže javiť. Audiovizuálny 
text vnímaný ako a  priori slávnosť determinuje všetko 
ďalšie vnímanie, konštituuje pokorného recipienta, kto-
rý, ak nie nič iné, dopozeráva bez ohľadu na personálny 
vkus a neplytvá zázrakom konzervovaného obrazu a slo-
va, ale vypína, keď sa nedíva.

Na čo konkrétne sme sa dívali, keď už sme sa konečne 
dívali? V televízii, nech je to pre túto chvíľu emblematic-
ky a zástupne, na Komika a  jeho svet, strihový program 
venovaný velikánom grotesky. Lupino Lane, Chaplin, 
Laurel a  Hardy, Harrold Lloyd, Buster Keaton, Fatty Ar-
buckle. Veľké dejiny kinematografi e sa tu v chráme pa-
mäti spájajú s  osobnou históriou rodiny, ktorej hlava, 
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otec, narodený v  roku 1922, sa sledovaním Komika a  jeho sveta 
vracal do  svojho chrámu pamäti. Tie grotesky boli súčasťou jeho 
detstva, bezpečne sa v nich orientoval do smrti, celkom nekriticky 
a bez odstupu ich miloval.

Tu som nemým svedkom, súčasťou jeho, otcovho prostredia, ale 
podpísalo sa to. Jedny z prvých fragmentov spomienok vôbec. Sle-
dovanie Komika a jeho sveta s otcom, prvý z pilierov môjho chrámu 
pamäti.

Objektivizovaná realita ma usvedčuje zo lži. Cyklus Komik a jeho 
svet sa podľa vonkajších zdrojov začal vysielať v roku 1979, mal som 
teda minimálne päť rokov, ja si však pamätám, že som bol menší, 
podstatne menší.

Iný obraz, i tento je na časovej osi lokalizovaný kamsi medzi roky 
1976 a 1989, i tento sa viaže s ritualizovaným sledovaním televízie, 
ale v tomto prípade ide o zakázané dívanie sa, o naplnenie ľahko 
prehliadnuteľnej ľsti osnovanej dieťaťom, aby sa mohlo v televízii 
dívať na indiánku. Keď sa film volá Pevnosť Apačov v Bronxe, nemô-
že predsa neísť o indiánku. Pevnosť Apačov v Bronxe, film ocitnuvší 
sa v  československej filmovej distribúcii v  roku 1983 a  v  televízii 
pravdepodobne neskôr, možno niekedy v  roku 1985, zastupuje 
tzv.  mládeži neprístupné filmy, filmy s  hviezdičkou, filmy, ktoré, 
takto determinované, stávali sa v očiach detského recipienta ešte 
atraktívnejšími. Vidieť ich bolo problémom a  prestížou, pričom 
platí, že v  generačnej diváckej situácii stigmatizovanej sfilmova-
nými mayovkami a indiánkami s Gojkom Mitićom, ktoré sa dieťaťu 
nemohli nepáčiť, lebo ak by sa nepáčili, respektíve ak by sa dieťa 
priznalo, že sa mu vlastne nepáčia, znamenalo by to jeho spolo-
čenskú diskvalifikáciu v rámci detského kolektívu, v takejto situácii 
film, ktorý sa volal Pevnosť Apačov v Bronxe, zvlášť ak Winnetou sám 
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bol Apač, nemal byť prečo mládeži neprístupný. Indián-
ky sme jednoducho mohli, aj kovbojky, vlastne wester-
ny všeobecne, všetci sme chceli byť Chris56, Vin57 alebo 
Brit58, všetci sme sa na nich hrávali. Lenže Pevnosť Apačov 
v Bronxe bola tabu, neprístupná, a my deti sme to vníma-
li ako skrivodlivosť. Až kým sme fi lm nevideli – každý si 
nakoniec našiel svoj spôsob, ako sa dívať, a kto nie, ten 
predstieral, že videl – a kým sme ho v škole nepodrobili 
kritickej diváckej refl exii. Názvu nerozumel nikto, Pevnosť 
Apačov ako metafora policajnej služobne nám nedávala 
zmysel. Jediná vyslovene indiánska rekvizita – čelenka, 
ktorá je v  tom fi lme talizmanom policajtov slúžiacich 
na  predmetnej stanici – bola slabou útechou a  indián-
ku z toho fi lmu určite nerobila, a ani výnimočný zážitok 
nie. Zato prostitútka so žiletkou pod jazykom vraždiaca 
kunčaftov a  skončivšia v  zrolovanom koberci, to bolo 
čosi nevídané a nevidené. V osemdesiatych rokoch po-
temkinovského socializmu, vymedzených napríklad hoj-
ne masírovaným ideologicky zaťaženým bojom za mier 
na  jednej strane a  500-stranovým katalógom Otto či 
Neckerman na  strane druhej, pôsobila Pevnosť Apačov 
v Bronxe ako gól, ktorý si imperialisti vstrelili do vlastnej 
brány. Surovosť postcarterovskej Ameriky zobrazená 
vo  fi lme korešpondovala s  našou ofi ciálnou propagan-
dou, a nie s idealizovaným obrazom „západu“ ako miesta 
dostatku, blahobytu a napríklad tých najlepších fi lmov. 

56 Prvý zo Siedmich statočných.
57 Druhý zo Siedmich statočných.
58 Piaty zo Siedmich statočných.
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Lebo doma neoficiálne, listujúc tým katalógom Otto, vedeli sme, 
že je to inak, ako nás učia v škole. Pevnosť Apačov v Bronxe bola ako-
by ich vodou pustenou na náš oficiálny mlyn. Preto sa mohla stať 
témou hodiny občianskej náuky, či triednickej hodiny, či ateistické-
ho krúžku, či iného miesta, kde sme sa dozvedali, aké veľké máme 
šťastie, že sme sa narodili do socialistickej prítomnosti. Kriminálny 
triler s prvkami sociálnej drámy a exploatačného filmu spätne aso-
ciuje akýsi program či ideový a  motivický diapazón Nového Hol-
lywoodu, hoci nie je súčasťou klasifikačno-normatívneho kánonu 
diel a  tvorcov týmto slovným spojením zastrešovaných, ale sám 
osebe, opäť dívajúc sa odtiaľto tam, svojou silou na úrovni intenzity 
výrazu – teda tak, ako sa otlačil v pamäti – korešponduje skôr s No-
vým Novým Hollywoodom, teda čímsi, čo, zdá sa mi, jestvuje, ale 
fakticky to verifikovať neviem. O tom však neskôr. Tu ešte zostáva 
Pevnosť Apačov v Bronxe iba filmom, ktorý natoľko výrazne narušil 
schematické dívanie sa, že dnes o ňom premýšľam ako o jednom 
z pilierov môjho chrámu pamäti.

Tento pilier je pilierom povedzme identifikovanej mnohosti roz-
manitých možností čítania filmu. Prvý film, pri ktorom viem iden-
tifikovať rozdiel medzi dívaním sa ako projekciou vecí budúcich 
a  už videným, ktoré síce predpoklad nenapĺňa, ale napriek tomu 
rezonuje, podpisuje sa, stáva sa pamätaným. Mala to byť indiánka, 
nebola, ale neprekážalo to. 

Nepamätám sa presne, kedy som bol prvýkrát v kine, a už vôbec 
nie na čom konkrétne, pamätám si však čosi podstatne dôležitej-
šie – pamätám si prvú skúsenosť kina, komplexnú spomienku, nie 
fragment, ale dej, presný sled udalostí a ten pocit. 

Kino je vôbec prvá inštitúcia, v ktorej som bol sám, kino tu zna-
mená prvé odpútanie sa od sprievodu dospelého, je v ňom bázeň, 
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očakávanie, dobrodružstvo, poznanie zodpovednosti, je 
spredmetnením konceptu individuálneho bytia vo sve-
te. Je to vidiecke kino, žiadna romantizovaná predsta-
va, ale miesto, kam sa chodia deti pozerať na rozprávky. 
V nedeľu o tretej, za korunu. Nejdem sám, idem s inými 
deťmi, ale bez sprievodu dospelého, a  teda bez deter-
minácie autoritou. K  tomu, čo sa deje, nejestvuje iný 
kľúč ako ten, ktorý si vytvorím sám, niet sa koho spýtať, 
okrem rovnako nekompetentných rovesníkov, niet vop-
red pripravených a nachystaných odpovedí a postojov, 
ktoré môžem prevziať či napodobiť. Kino sa jednoducho 
stáva miestom, kde som sám za  seba, odkázaný sám 
na  seba, a  hoci  vtedy a  tam nešlo o  výraz estetického 
postoja ku v kine videnému, k fi lmu, k fi lmom, dnes ho 
interpretujem práve takto – ako prvú skúsenosť mojej 
autonómie ako ľudskej bytosti. V meste by ma do kina 
v  takomto útlom veku samého neposlali, na  dedine to 
nebol problém. V meste bola moja skúsenosť kina v tom-
to veku výnimočnou, žiadne iné deti, spolužiaci, do kina 
samy nechodili, netrávili víkendy u  starých rodičov 
na dedine, možno hej, ale v  ich dedinách nebolo kino, 
toto vlastne vôbec nie je dôležité, dôležitá je identifi ká-
cia skúsenosti kina ako čohosi výnimočného, skúsenosti, 
ktorou zatiaľ disponujem sám. I toto pretrvalo, dodnes je 
návšteva inštitúcie kina spojená s pocitom čohosi výni-
močného. Bez ohľadu na to, čo uvidím.

A keďže som do kina zatiaľ chodil sám, rozprával som 
spolužiakom, čo som videl. Znova zdanlivo banálna vec, 
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ak by to nebolo čosi, čo ma nútilo rozpamätávať sa na videné, ucho-
vať to, fixovať.

Prerozprávať Dobyvateľov stratenej archy, prvého filmu, o  kto-
rom si skutočne pamätám, že som ho videl v kine, Votrelca, ktorého 
som videl tiež napriek neprístupnosti, E. T. – Mimozemšťana a  tak 
ďalej, filmov, o ktorých dnes vieme, že viac či menej reprezentova-
li poetiku spätne identifikovanú ako poetiku Nového Hollywoodu, 
respektíve Nového Nového Hollywoodu59 (autorský prístup, dôve-
ra v diváka, žánrové rozostrovanie spájajúce dobrodružstvo a me-
lodrámu), a ktorá sa tak vlastne stala konštitučnou poetikou nášho 
filmového vkusu. 

Ale späť do chrámu pamäti, späť k Dobyvateľom stratenej archy. 
Najlepší film, ktorý som vtedy videl? Nepochybne. Každý týždeň 
som videl nejaký najlepší film, aký som kedy videl. Nie kvôli tomu 
si Dobyvateľov stratenej archy pamätám, ale kvôli zážitku esenciál-
neho dobrodružstva, intenzívneho, zakúšaného až fyzicky, ktorý sa 
v pointujúcej sekvencii konca rozpúšťa v zážitku nepochopiteľného 
sklamania. Totálneho, zákerného, zrádzajúceho. Starozákonná ar-
cha zmluvy, schránka, do ktorej Mojžiš uložil kamenné dosky s de-

59 Pojem Nový Hollywood v rámci dejín kinematografie označuje tú časť produk-
cie amerických filmových tvorcov, ktorí sa na prelome šesťdesiatych a sedem-
desiatych rokov minulého storočia čiastočne pod vplyvom európskych „no-
vých vĺn“ priklonili k výraznejšej autorskej tvorbe a narušili preverený štúdiový 
systém vzniku filmov. Zväčša išlo o mladých, neraz debutujúcich tvorcov, ktorí 
v nasledujúcom období zásadným spôsobom zmenili hollywoodske pomery – 
a tu nastupuje vo filmovej teórii len čiastočne etablovaný pojem Nového No-
vého Hollywoodu, ktorým časť erudovaných laikov i teoretikov operuje v sú-
vislosti s ďalšou filmovou tvorbou ľudí Nového Hollywoodu, napríklad Stevena 
Spielberga, Georgea Lucasa, Francisa Forda Coppolu, Briana De Palmu, Marti-
na Scorseseho atď., na ktorú sa už nedalo nazerať ani ako na výsostne zábavnú, 
ani výsostne umeleckú, ale je spojením oboch. Poľský filmový historik a teore-
tik Jerzy Płażewski, ktorý sa pojmom Nový Hollywood a Nový Nový Hollywod 
vyhýba, zavádza v  tejto súvislosti pojem „nové dobrodružstvo“ (Płażewski, 
2009, s. 579). 
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satorom, viditeľný dôkaz prítomnosti Boha medzi svojím 
ľudom, sa po nemalých peripetiách, po tom, ako ukáže 
svoju obrovskú moc, ocitne v anonymnej, neoznačenej 
debni v  obrovskom skladisku. Tomu koncu som vtedy 
nerozumel, nedával vôbec žiadny zmysel, nič neriešil, 
nič nepointoval. Filmové dobrodružstvo vyrážajúce 
dych zostalo nezavŕšené. A Indiana Jones, prototyp do-
konalého archeológa, proti tomu nezasiahol, nič s  tým 
neurobil, nechal to tak. Celý fi lm riskoval život, najprv 
aby archu našiel, potom aby ju uchránil pred nacistami, 
ktorým sa jednoducho nemohla dostať do rúk, a takýto 
koniec? Priveľké sklamanie na jedenásťročného chlapca, 
nestráviteľné. Zároveň iniciačné, vyslobodzujúce fi lm 
spod totality jednoduchých vkusových súdov. Páči a ne-
páči, dobré a zlé ako synonymá. Prvý fi lm, v ktorom som 
identifi koval problém, prvý fi lm, s ktorým akoby som si 
nevedel poradiť, prvý fi lm, ktorý som potreboval spätne 
premyslieť. Dobyvateľov stratenej archy som videl mno-
hokrát, už sa nerozpamätám, kedy prvýkrát som mu po-
rozumel ani kedy som ho prvýkrát pochopil, dosiaľ však 
spoľahlivo reprezentuje poetiku syntézy fi lmu ako atrak-
cie a  fi lmu ako autonómnej umeleckej výpovede. Film 
ako cieľ a fi lm ako prostriedok, fi lm, ktorý zreje priamo 
úmerne tomu, ako zreje jeho divák. Pilier chrámu pamä-
ti odkazujúci na kontinuitu vedomia od „vtedy“ a „tam“ 
k „tu“ a „dnes“. Jedna zo spojníc integrálne spájajúca di-
vácku minulosť s diváckou prítomnosťou.

Prienik osobnej a generačnej pamäti, vytvárajúci zák-
ladné, dosiaľ funkčné kontextové pole, v rámci ktorého 
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dokážeme identifikovať definujúce minulé zážitky a vyslobodiť ich 
zo zajatia súkromnej či osobnej minulosti, aby sme z nich mohli uro-
biť atribúty minulosti spoločnej. Naša vlastná, osobná, personálna 
variácia mýtu o  Zlatom veku, v  ktorom veci minulé sú lepšie ako 
veci dnes bez ohľadu na veci samotné, lebo kvalitatívnym kritériom 
sa stáva nostalgiou a melanchóliou zaťažený návrat k vtedy a tam.

Ku knihám, ktoré sú ešte iba objektmi, k televízii, ku kinu, k vi-
deu, generačne i  osobne veľmi dôležitému fenoménu, v  ktorom 
sa technický vynález stal sprvu až sprisahaneckým prostredníkom 
široko neprístupnej kultúrnej skúsenosti s kinematografiou, ktorá 
z rozličných príčin nemohla byť oficiálne sprístupnená socialistické-
mu človeku. Od počiatku osemdesiatych rokov sa doma, na videu – 
zariadení, ktorého cena predstavovala možný ročný priemerný plat, 
a  preto videom disponovalo veľmi málo rodín – dali vidieť filmy, 
ktoré sa inde jednoducho vidieť nedali. Emblematicky napríklad 
viackrát v rôznych kontextoch spomenuté Hviezdne vojny, ktoré sa 
u nás v oficiálnej distribúcii objavili až po roku 1989 a ktoré môže-
me pokladať za globálne generačne definujúce. Dívanie sa na video 
znamenalo predstierať, že nie som, ticho sa votrieť, sadnúť si kamsi 
do rohu, mlčať. A ak si ma dospelí nevšimli, díval som sa na útrž-
ky obrazu filmu v  jazyku, ktorému som nerozumel, v  miestnosti, 
v ktorej bolo vždy plno ľudí, lebo video bolo dokonca možno viac 
spoločenským fenoménom ako kultúrnym. Ľudia vlastniaci video 
na začiatku osemdesiatych rokov tvorili čosi ako sieť, navzájom sa 
poznali, videokazety s filmami medzi nimi kolovali, čierny trh v ta-
kej podobe, v akej fungoval v druhej polovici osemdesiatych rokov, 
keď tvoril až akoby druhú, paralelnú dimenziu socialistického rea-
lizmu, ešte nejestvoval.
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Video60, to boli Rocky a Rambo, Terminátor a Predátor, 
Mad Max a Blade Runner, Conan, Superman, Krstný otec, 
Zjazvená tvár, bondovky, jednoducho suma fi lmov repre-
zentujúca akýsi obraz kinematografi e, ktorá nepodlieha 
cenzúre, obraz kinematografi e západu, v druhej polovici 
osemdesiatych rokov paradoxne sprostredkúvajúci jej 
relatívne skreslený obraz, vďaka ktorému sa súčasťou 
generačnej pamäti tzv. Husákových detí stali aj žánrové 
fi lmy natoľko vymykajúce sa mainstreamovým štandar-
dom, že v socialistickom Československu ich možno vi-
delo v pomere k celkovému počtu obyvateľov viac ľudí 
ako v ich domovských krajinách. Príkladom môže byť níz-
korozpočtový debut režiséra a scenáristu Sama Raimiho 
The Evil Dead, v poloamatérskych pomeroch nakrútený 
horor o  skupine mladých ľudí, ktorá na  výlete v  lesnej 
chate prebudí starobylé zlo uzamknuté v knihe viazanej 
v ľudskej koži. Film sa v československej ilegálnej pirát-
skej videodistribúcii objavil ešte na videokazetách Beta 
predchádzajúcich VHS a v Československu azda v osem-
desiatych rokoch nebolo človeka s  prístupom k  videu, 
ktorý by ho nevidel. Film bol natoľko frekventovaný, 
že fungoval až ako synonymum hororu a  pod rôznymi 
názvami (Chata, Chata smrti, Lesný duch, Duch lesa, Zlá 
smrť, Zlí mŕtvi, Smrteľné zlo) si zachoval videopopularitu 
až do začiatku deväťdesiatych rokov. Autor tohto textu 
je dokonca pamätníkom takej jeho projekcie, ktorá slúži-

60 Fenomén VHS, zvlášť jeho špecifi cká lokálna podoba spojená 
s tzv. rýchlodabingom, je ústrednou témou celovečerného fanú-
šikovského fi lmového dokumentu Králi videa.
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la v pionierskom tábore v roku 1987 ako náhrada nočnej hry a me-
dzi vskutku vydesenými ranopubertálnymi deťmi nebol jediným 
harcovníkom, ktorý ho už videl a vyrušoval ostatných macherskými 
poznámkami o tom, ako to bude ďalej.

Podobne bizarnou súčasťou videofolklóru osemdesiatych rokov 
bol taliansky mondo horor režiséra Ruggera Deodata Cannibal Ho-
locaust, ktorý sa pod prozaickým názvom Kanibali tešil podobnej 
popularite ako Lesný duch. Okolo Kanibalov navyše vyrástol mýtus, 
že ide o autentický videofilm zachycujúci smutné osudy antropo-
logickej expedície kamsi do  amazonských pralesov, za  kmeňom 
domorodcov dosiaľ nepoznačených civilizáciou. po  počiatočných 
rozpakoch domorodci prišelcov srdečne prijmú a  zasvätia ich 
do  svojich svojráznych stravovacích návykov. Extrémne brutálny 
naturalistický film, v  ktorom kamera neuhýba ani pred obrazmi 
za  hranicou akéhokoľvek vkusu, sa navyše objavil v  českosloven-
skej pirátskej videodistirbúcii aj v  necenzurovanej podobe, teda 
tak, ako ho diváci nevideli ani v  domovskom Taliansku. Kanibali 
mali na rozdiel od Lesného ducha povesť čohosi až príliš pikantné-
ho, príliš za  hranicou, patrili však, podobne ako pornografia pre-
dovšetkým v  druhej polovici osemdesiatych rokov a  na začiatku 
deväťdesiatych rokov, do tej nepriznanej časti domácich videoték, 
v ktorých sa nachádzala práve pornografia, nezriedka samizdatový 
Videožurnál a,  samozrejme, Kanibali. Film mala v  ponuke väčšina 
videopirátov – paralelných distribútorov predávajúcich nahraté vi-
deokazety na burzách –, ale nie priamo „na sklade“, bolo treba do-
hodnúť sa vopred.

Po zmene politických pomerov a normalizácii distribučných po-
merov sa ako Lesný duch, tak Kanibali dočkali legálneho vydania 
na VHS, podobne ako väčšina „zlatého“ pirátskeho fondu.
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Mimoriadne zaujímavým dôsledkom unikátneho ne-
regulovaného distribuovania fi lmov na  videokazetách 
v  socialistickom Československu v  osemdesiatych ro-
koch bola až akási divácka cynickosť, ostrieľanosť, ktorá 
v deväťdesiatych rokoch viedla už ofi ciálnych distribúto-
rov k tomu, že do svojej ponuky neváhali zahrnúť ako-
koľvek extrémne, hraničné či inak bizarné fi lmy rôznej 
proveniencie. V jej dôsledku tu ľudia s bližším záujmom 
o fi lm mali možnosť získať – a získali – mimoriadnu di-
vácku erudíciu a  prehľad o  fi lmovej tvorbe existujúcej 
i mimo mainstreamu.

Iným, omnoho frapantnejším dôsledkom neštan-
dardných pomerov vo  fi lmovej distribúcii osemdesia-
tych rokov bolo, že keď sa situácia normalizovala a v na-
šich kinách sa na  začiatku deväťdesiatych rokov začali 
objavovať celosvetovo distribuované hollywoodske fi l-
my, aktuálne hity, našli tu vlastne normálnych divákov, 
ktorým nechýbal kontext. Sformulované inak  – ikony 
Holly woodu osemdesiatych rokov, superhviezdy Arnold 
Schwarzenegger i Sylvester Stallone tu boli rovnako su-
perhviezdami ako kdekoľvek v civilizovanom svete, hoci 
fi lmy, ktoré z nich tie superhviezdy v osemdesiatych ro-
koch urobili, sme tu ofi ciálne, v kinách jednoducho ne-
mali ako vidieť.

V  chráme pamäti, lebo stále sa pohybujeme v  jeho 
rámci, však v kontextoch videa, respektíve v kontextoch 
diváckej skúsenosti spojenej s  vedomím prekonávania 
akýchsi cenzúrnych obmedzení režimu dominuje čosi 
iné. Hovoriac o  kinematografi i bude asi najpresnejšie 
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hovoriť o absencii povedomia o vysokom a nízkom vo filme, o ab-
sencii členenia filmov na tie akoby umelecké a tie akoby komerč-
né. Lebo už vtedy jestvujúca inštitúcia filmových klubov mala po-
dobný status ako inštitúcia videa. Znamenala možnosť vidieť iné 
filmy. Iné, akože necenzurované, iné, akože akosi sa nehodiace 
do socialistického diapazónu, iné, akože nie vysielané štandardne 
v televízii (iba ak na „viedni“ alebo na „budapešti“) a nevyskytujúce 
sa v „normálnych“ kinách – a ak, tak iba občas61, ale pravidelnejšie 
iba vo filmových kluboch. Medzi tzv. filmovým umením a tzv. ko-
merciou nebolo badať žiadny rozdiel, Brazil a Gremlins sa pokojne 
ocitli na jednej videokazete a nikdy by som v tom neidentifikoval 
problém. Jestvovalo jediné členenie vychádzajúce zo zážitku. Dob-
ré alebo zlé, pričom video predstavovalo možnosť kedykoľvek film 
zakúsiť znova. A  práve z  možnosti opakovanej konfrontácie s  fil-
mom vyrástol iný, závažnejší problém. Niektoré filmy už znova ne-
fungovali, v momente, v ktorom sa z nich vytratila kvalita nového, 
už akoby nemali čo ponúknuť. Príbeh, ktorý rozprávali, už nemal 
byť prečo vyrozprávaný znova, dej už sa nedal znova prežiť a z fil-
mu, ktorý sa po prvom pozretí zdal vynikajúci, sa stal film zbytočný. 
Film na  jedno použitie, opakovaným pozretím zbavený akýchkoľ-
vek atribútov kvality. Zmenil sa rovnako, ako sa zmenil jeho divák, 
neobstál v  čase. A  prirodzene, iné filmy, naopak, v  čase obstáli, 
pamätali sme si ich horšie, ako boli. Tu kdesi sa zber, konfrontácia 

61 Každý americký film, ktorý sa dal vidieť v osemdesiatych rokoch v kinách, pred-
stavoval čosi výnimočné, šlo sa naň automaticky ako na americký film, slovo 
„americký“ bolo synonymom kvality filmového zážitku. Výnimkou neboli ani 
filmy Stevena Spielberga, ktorý pravdepodobne neprekážal socialistickým 
cenzorom a  v  oficiálnej československej distribúcii sa ocitla väčšina jeho fil-
mov vzniknuvších v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. Jeho filmy boli 
v kinách sviatkom, nepredstavovali to štandardné, čo sa v kinách objavuje, ale 
to neštandardné, výnimočné. 
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s novým začína spájať s utiekaním sa síce k starému, ale 
na úrovni kvality stále aktuálnemu.

Dielo v  ktorejkoľvek zo svojich textových či mediál-
nych podôb prestáva byť dôležité ako cieľ, stáva sa pro-
striedkom sebapotvrdzovania, sebaskúmania. Rodí sa 
interpretácia ako prirodzený dôsledok potreby vztiah-
nuť, usúvzťažniť dielo s  JA, spoznať ho nie ako vonkaj-
šiu vec, ale ako súčasť vnútorného životného prostredia 
duše, a hoci sa nám tento poetizmus vkusovo až bridí, 
nedokážeme k nemu nájsť uspokojivú alternatívu.

Chrám pamäti, rovnako ako životné prostredie duše, 
a pravdepodobne sa nám nie náhodou práve teraz zdá, 
že obe tie slovné spojenia označujú to isté, predstavuje 
vedomie kontinuity zabezpečujúce duševnú integritu. 
Je výrazom poznania, že akýsi rast, vývoj, rozvoj, progres 
neznamená zmenu, a  už vôbec nie zmenu v  dramatic-
kom slova zmysle, ale iba rozšírenie kontextového pola, 
ktoré nás defi nuje. Sme divákom, čitateľom, hráčom, 
sme ním, lebo takto nás konfi gurovala skúsenosť sveta, 
skúsenosť so  svetom a  tým svetom bola zhodou okol-
ností rodiaca sa a  dnes spätne takto sa identifi kujúca 
popkultúra.

Ako takto?
Ako osobná prítomnosť, v  ktorej pokračuje stavba 

chrámu pamäti, miesta, ktoré si teraz dokážeme pred-
staviť ako personalizovanie večnosti vedomia JA.

Ako vonkajšia prítomnosť, ktorá je kontinuálnym 
rozširovaním spoločnej generačnej kultúrnej skúsenos-
ti, ktorej rozhodujúcim, determinujúcim faktorom je, že 
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nás, ak sme nejakí my, že nás spoluutváralo istým spôsobom špeci-
fické prostredie. Ako špecifické? Hyperrealita, pokojne v tej podo-
be, v ktorej je Baudrillardovým pomenovaním zmeny paradigmy, 
ale bez hodnotiaceho aspektu, rozmeru či postoja. Sama osebe bez 
morálnych charakteristík, nie temnota neistoty zbavujúca akože 
a naozaj svojich opozitných významov, ale taká, v ktorej sú akože 
a naozaj iba pojmami vyjadrujúcimi opačný uhol pohľadu.

Ak mainstream nemá pamäť a nemá, analogicky k móde, kto-
rej on je prostredím a ona je jeho obsahom, a formou nech im po-
kojne je masskultúra, masová kultúra – síce viac predpoklad, ako 
čosi ontologicky reálne –, tak popkultúra je aktuálnou intersub-
jektívnou pamäťou druhu. Je tým „starým“, „old“, ktoré existuje ako 
skrytý kauzálny predpoklad každého „nového“, „new“, respektíve 
zaručene nového, značkovo nového, „brand new“, ktoré už – ako 
frazeologizmus vyjadrujúci atribút – nekontaminuje len veci (to-
var), ale i procesy – udalosti, javy, pocity, zážitky, vzťahy atď. Lipo-
vetsky uvažujúc o móde62, ktorú poetizujúco identifikuje ako ríšu 
pominuteľnosti, vraví o jej údele, pričom prekladateľ volí práve toto 
slovo – údel – na úkor iných, významovo podobných slov (funkcia, 
zmysel, význam, úloha), nazdávame sa, práve preto, aby postihol 
ten jemný významový rozdiel, v ktorom údel znamená čosi stigma-
tizované. Čosi, čo si sami nevyberáme, len akceptujeme, pokorne 
prijímame v dôs ledku poznania slobody ako nutnosti. Údel, nese-
nie kríža, akceptovaná nevyhnutnosť, čosi, čo znamená, „že niekto 
to jednoducho urobiť musí“. A skutočne, móda je v Lipovetského 
očiach akýmsi kopovom liberálneho kapitalizmu, či čo to tu vlast-
ne máme, vonkajšku, ktorý sa zaštítil na prvý aj každý ďalší pohľad 

62 Hoci je uvažovanie o móde súčasťou viacerých Lipovetského kníh, programo-
vo sa jej venuje predovšetkým v Ríši pominuteľnosti.
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absurdnými sloganmi. Trvalo udržateľný rozvoj nech je 
pre túto chvíľu jedným z nich. Práve kvôli jeho napĺňa-
niu Lipovetsky diagnostikuje to, na čo móda je, to, čím 
je, slovom údel. Akoby práve na  jej pleciach spočívalo 
bremeno zachovania progresívnej kontinuity druhu. 
Viac a rýchlejšie. Všetko viac a všetko rýchlejšie a móda 
to má zaťažiť zdaním zvnútorneného zmyslu. Preto Lipo-
vetsky v móde nenachádza atribút pamäti, móda, hoci 
sčasti recyklát, často predstavujúca staré ako nové, inšpi-
rovaná starým, pretvárajúca staré na nové, nemôže mať 
pamäť. Móda, i taká, ktorá pracuje s poetikou retra, pria-
mo predpokladá zabudnutie, respektíve pracuje s pred-
stavou homogenizovanej masovej kultúry, ktorú okrem 
atribútu štatistickej mnohosti nemáme ako inak charak-
terizovať. Masová kultúra nemá nič okrem počtu, teda 
ani pamäť. Ak cez jej prizmu, cez masovú kultúru na-
zrieme do oblastí, ktoré sú najprv priemyslom a trhom, 
až potom všetkým ďalším, absenciu pamäti – a  s  ňou 
ignorovanie minulosti v  zmysle jej pretrvania – vieme 
identifi kovať priamo fakticky. S nástupom nových tech-
nologických vynálezov staré prestávajú jestvovať, ba čo 
viac, to nové predstiera, že nikdy nejestvovali. Film, ktorý 
bol k dispozícii na VHS – ak nebol vydaný znova na DVD 
alebo na Blu-rayi –, dnes nejestvuje inak ako na tej sta-
rej VHS, a kto neuchoval zariadenie na prehrávanie VHS, 
ten si ho už nemá ako pozrieť. Osobitným príkladom je 
hudobný priemysel, v  ktorom platne nahradili kazety, 
aby neskôr kazety nahradili CD, a  dnes sme svedkami 
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toho, ako CD nahradila popmusic distribuovaná online63. Absencia 
pamäti je zvlášť vypuklá v  konzolovom videohernom priemysle, 
v ktorom prichádza technologická obmena starého za nové v šesť-, 
sedemročných cykloch, pričom platí, že tzv. spätná kompatibilita 
síce umožňuje hrať staršie hry, ale ide o funkciu a funkčnosť, kto-
rá je zacielená predovšetkým na hráčov fanúšikov, teda minoritnú 
skupinu, ktorá k hrám nepristupuje ako k spotrebnému tovaru, ale 
klasifikuje ich ako diela trvácne, diela, ktoré sa vymanili z časovosti. 
Toto sa však týka relatívne malého počtu hier, s prijateľnou mierou 
zjednodušenia platí, že prevažnú časť naozaj starých videohier už 
nie je možné hrať na nových zariadeniach. Stratili sa, ba čo viac, ten 
priemysel predstiera, že nikdy nejestvovali – s výnimkou hier v čase 
svojho prvého vydania natoľko obľúbených, že môžu vyjsť znova 
ako zlepšené, remastrované, redizajnované hry, v  ktorých akoby 
ožívala ich „stará“ poetika v „novom“ technologickom prostredí.

V  logike módy, mainstreamu a  masovej kultúry to má svoje 
opodstatnenie. Bolo by zbytočné generovať ustavične nové veci, 
všetko od kolekcií oblečenia po nové zubné kefky a v kontextoch 
mainstreamu nové filmy, remaky, retaky, rewrity, nové hry, knihy, 
seriály, komiksy a vôbec, mediálne obsahy, nové mentálne objekty, 
keď jestvujú staré. Nikto si nekúpi nové módne nohavice zvonové-
ho strihu, keď môže zo skrine vytiahnuť staré. Ibaže by si nepamä-
tal, že ich v tej skrini má. A tak sa pracuje s touto predstavou. Móda 

63 Iste, vracajú sa platne, ale nie v mainstreame popmusic, tam, kde je populár-
na hudba masovo konzumovanou kratochvíľou, nezriedka nepočúvaná sama 
osebe, ale iba ako súčasť rozhlasového vysielania – teda často ako kulisa inej 
činnosti –, kde potom počúvanie hudby znamená počúvanie rádia. Platne síce 
vracajú popmusic na perifériu až k rituálnemu recipovaniu hudby, to už sa však 
nepohybujeme na úrovni pracujúcej s predstavou masového poslucháča bez 
pamäti. Návrat platní do popmusic skôr odráža popkultúrny prístup obrany, 
o ktorom píšeme o pár riadkov ďalej.
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nemá pamäť, mainstream nemá pamäť, masová kultúra 
nemá pamäť. Čo je, je nové, new, brand new, čo nie je 
nové, nie je.

Kým móda, mainstream a masová kultúra fungovali 
tradične64, popkultúra tu predstavovala spontánny spô-
sob obrany, identifi kovala zmysel nového v  kontexte 
so  starým, predpokladala znalosť starého, lebo je jeho 
kontinuálnym rozšírením. Je, a  tu je vzťah s  chrámom 
pamäti viac ako zjavný, rozpamätávaním sa, prostredníc-
tvom prítomného identifi kuje minulé a z ich syntézy vy-
tvára aktuálne. V prvých dvoch dekádach nového storo-
čia sa však i toto začalo meniť, popkultúra identifi kujúca 
a  skúmajúca samu seba prostredníctvom autotematiz-
mu sa vďaka generačnej obmene stala mainstreamom. 
Hollywood znovuobjavil komiks a  navyše sa ho vďaka 
nástupu digitálnych technológií do výroby špeciálnych 
efektov naučil sfi lmovávať tak, že superhrdinovia a  ich 
kúsky na  fi lmovom plátne nevyzerali ani lacno, ani ko-
micky. Vďaka Pánovi prsteňov a Harrymu Potterovi došlo 
k masívnej rehabilitácii fantasy (aspoň takej výraznej ako 
v  prípade Hviezdnych vojen a  sci-fi  na  prelome sedem-
desiatych a  osemdesiatych rokov minulého storočia) 
a  následne i  ďalších žánrov vo  väčšej či menšej miere 
pracujúcich s  fantastickým ozvláštnením, čomu pomo-

64 Tradične, konvenčne opísaným spôsobom, teda tak, ako ich 
fungovanie postihli v  teoretickej refl exii fi lozofi  a  sociológovia 
programovo alebo okrajovo sa venujúci masovej kultúre a popu-
lárnej kultúre publikujúci zásadné texty o predmete predovšet-
kým v osemdesiatych rokoch minulého storočia – zástupne Gilles 
Lipovetsky a John Fiske. 
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hol relatívne konštantne i  v  mainstreame úspešný horor. Video-
hry sa i prostredníctvom cielených PR kampaní zbavili zviazanosti 
s  detstvom – už z  nich nebolo treba vyrásť, naopak, novým pro-
totypom hráča sa stal „alternatívec“, ktorý keď nehral, žil aktívnym 
a atraktívnym mestským životným štýlom a ulietaval na adrenalí-
nových športoch, a  nadôvažok masívny nástup internetu rehabi-
litoval postavu nerda/geeka, technologického čudáka (veď oni, 
nerdovia a  geekovia nakoniec internet „vymysleli“ a  vymysleli ho 
na svoj obraz). A zaklincovala to televízia, predovšetkým cez svojho 
proletára, nádenníka odvádzajúceho tú najčernejšiu prácu – seriál 
– tým, že ešte v deväťdesiatych rokoch dala priestor autorom vizi-
onárom (Matt Groening, David Lynch, Mark Frost, Chris Carter, Joss 
Whedon), ktorí prostredníctvom „iných“ seriálov (Simpsonovci, Twin 
Peaks, Akty X, Buffy, premožiteľka upírov) tento formát televízneho 
vysielania celkom prekopali a z toho posledného vzadu, nevoľníka, 
urobili aristokrata dnes reprezentujúceho v podobe tzv. Quality TV 
vôbec to najlepšie, čo televízia ponúka. Mnohé z týchto procesov 
predznamenala a s mnohými sa diala paralelne aj zmena postoja 
akejsi, povedzme majoritnej kultúry ku kultúre alternatívnej, kul-
túre subkultúr a kontrakultúr, pričom tu viac ako zásadnú funkciu 
plnila MTV ešte pred tým, ako sa rozpustila vo vlastných lokálnych 
mutáciách a svetonázor nahradila rozmanitými reality šou. MTV ako 
prvá vskutku globálna televízna stanica už na začiatku deväťdesia-
tych rokov urobila z alternatívy pop, poprela samu seba, respektíve 
svoju podobu z osemdesiatych rokov, kvôli nej celý svet pod tridsať 
spoznal grunge, ba čo viac, dala alternatíve posledného skutoč-
ného mučeníka – Kurta Cobaina. MTV urobila z irónie a sarkazmu 
životný postoj (Beavis and Butt-Head, Celebrity Deathmatch) a polo-
žila základy akéhosi globálneho vedomia, ktoré sa sčasti definova-
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lo aj ako opozitum voči nej a jej hodnotovému spektru 
a ktoré našlo svoj nový domov na internete65.

V dôsledku toho všetkého sa masová kultúra, móda, 
mainstream akoby začali rozpamätávať. Nie, ony nie, 
samozrejme, začali sa rozpamätávať jedinci, mnoho je-
dincov, oná predpokladaná štatistická masa predstavu-
júca inak ambivalentnú masovú kultúru. Rozpamätávať 
na veci, ktoré ich defi novali v detstve a ktoré neskôr, po-
vedzme ako adolescenti a čerství dospelí, vytesnili v sú-
lade s  doznievaním mýtickej spoločenskej objednávky 
Veľkého druhého, ktorá ich/nás (majoritu) presviedča-
la, že stať sa dospelým znamená prestať byť dieťaťom, 
respektíve že „dospelý“ modus operandi je limitovaný 
predovšetkým zodpovednosťou namierenou smerom 
von zo subjektu – zodpovednosťou za niekoho, za nie-
čo (spoločenské blaho, rodinu, civilizáciu, tretí svet atď.). 
Zodpovednosť subjektu za  veci mimo subjektu potom 

65 Veľmi precízne až vyčerpávajúco, zároveň systematicky a k našim 
tvrdeniam pointujúco je tento proces premeny alternatívy za-
chytený v Encyklopédii kultúrnych trendov deväťdesiatych rokov 
autorov Stevena Dalyho a Nathaniela Wicea, ktorá v tlačenej po-
dobe po prvýkrát v origináli vyšla v roku 1995 a potom už nikdy, 
keďže sa presunula na internetovú stránku www.altculture.com, 
ktorá však dlhodobo nie je aktívna. Kedy sa doméne skončila 
platnosť, sa nám zistiť nepodarilo, i toto však môže byť symptó-
mom onej zmeny vnímania slova alternatíva. Autori v  úvode 
píšu „Internet samotný je koneckonců svrchovaným ,alternativ-
ním‘ médiem devadesátých let.“ (Daly, S. – Wice, N.: Encyklopedie 
kulturních trendů devadesátých let, s. 3). Dnes si toto o internete 
netrúfne povedať nik. V deväťdesiatych rokoch sa alternatívnym 
javilo všetko, a ak je všetko alternatívou, akoby to nebolo, nemá 
to totiž k čomu byť alternatívou. Podobné to je dnes s popkultú-
rou. Javí sa nám, že všetko je popkultúrou, takže to pokojne môže 
značiť, že popkultúry už niet.
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znamená zbavovanie subjektu atribútu môcť – možnosti – v pros-
pech atribútu musieť – povinnosti66. To všetko vo svete, v ktorom 
práce, ktorá nevyhnutne MUSÍ byť urobená – kvôli fyzickému pre-
žitiu druhu –, je čoraz menej a čoraz viac jej vykonávajú stroje. Na-
miesto nej nastúpil koncept práce ako výplne času – musíme niečo 
robiť a robíme a zaťažujeme zdaním zmyslu, a Veľký druhý a Veľký 
brat nás utvrdzujú v tom, že je to tak správne, pričom my sami čo-
raz intenzívnejšie a úspešnejšie pochybujeme. Opúšťame koncept 
bytia musieť smerom ku konceptu bytia môcť. Koncept života ako 
boja o prežitie fyzického tela je minulosťou, život však zostáva bo-
jom o prežitie. Akurát to, o čoho prežitie sa bojuje, je duch, duša. Či 
prežije, ako prežije, je otázne, popkultúra ponúka ten model, ktorý 
je obratom do vnútra67, do permanentne budovaného chrámu pa-
mäti – teda miesta, kde môže jestvovať vedomie identity subjektu.

Môžeme si v štyridsiatke obliecť tričko s popkultúrnym hrdinom 
zo šou, ktorú sme milovali ako deti, to tričko nám nakoniec ponúka 
nadnárodný reťazec. Môžeme s nadšením sledovať fantasy príbehy, 
v ktorých fyzikálna kauzalita ustupuje kauzalite metafyzickej (Hra 
o tróny). Najpopulárnejším sitcomom je intertextovo preťažený prí-
beh štyroch geekov/nerdov, ktorí delia svoj čas medzi prezliekanie 
sa do kostýmov (cosplay), návštevy komiksového obchodu a mu-
drovanie o komiksoch, hranie videohier a spoločenských hier, sle-
dovanie žánrových filmov a seriálov a vzťahy (Teória veľkého tresku). 
Potenciálne budúci najpopulárnejší sitcom je retropríbeh priemer-

66 Opäť proces postihnutý a teoreticky reflektovaný Gillesom Lipovetským, kto-
rého opisu, analýze, dôsledkom z neho vyplývajúcim a varovaniu pred nimi je 
venovaná prakticky celá kniha Súmrak povinnosti. 

67 Nejde o  argumentáciu odkazom na  autoritu. Teologický rozmer obratu 
do vnútra, ako o ňom vravel svätý Augustín, nie je, respektíve nemusí byť ob-
sahom tohto nášho obratu do vnútra.
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nej rodiny vystavaný na  čo najautentickejšej výp rave 
a odohrávajúci sa v polovici osemdesiatych rokov, kto-
rého hlavný hrdina – mladík – všetko nakrúca na video-
kameru VHS, pričom to najdôležitejšie v  tom sitcome 
vôbec je ikonicky a  indexovo preťažená výprava esen-
cializujúca osemdesiate roky do  neprehliadnuteľných 
symbolov (The Goldbergs). A  podobných mediálnych 
obsahov je súčasný mainstream plný, niet v ňom ničoho 
bez ďalšieho menej zjavného, ale i pri povrchnom reci-
povaní spoľahlivo identifi kovateľného presahu. Všetko 
znamená aj čosi ďalšie, už i základná orientácia v main-
streame predpokladá akýsi vhľad. vo všetkom môžeme, 
ale nemusíme hľadať aj čosi ďalšie. 

Môžeme zbierať akčné fi gúrky a chodiť sa do lesa hrať 
na vojakov (airsoft, paintball) alebo na mafi ánov, a pri-
tom vôbec nemusíme byť fanúšikmi či milovníkmi RPG, 
stačí, ak zájdeme na fi remný večierok. Môžeme jednodu-
cho, tráviť voľný čas, akýkoľvek voľný čas, čas, ktorý nie je 
vyhradený kvalite musieť, ale kvalite môcť, môžeme/mu-
síme ho tráviť, akokoľvek chceme. Lebo ním jednoducho 
disponujeme. A  ak to nevieme, ak nevieme v  trávení 
svojho voľného času realizovať ono môcť, ktosi sa o náš 
voľný čas postará. Lebo my ho nejako stráviť musíme. 
Nákupné centrá sú otvorené prakticky nonstop, televízia 
vysiela nonstop, internet je nonstop. Kupujeme nie veci 
a nie značky, ale ich príbehy. Zdanie zmyslu presahujúce 
spotrebu.

Tu, takto a  teraz môžeme mainstreamovanizovanú 
popkultúru považovať za  predprípravu druhu na  oča-
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kávanú singularitu68, ktorej jedným z prorokov a  iniciátorov je in-
ternet. Oná zmena paradigmy, substanciálna zmena totiž spočíva 
v prechode z lineárneho na paralelné, v ktorom čas už nepredsta-
vuje limit. Len je, je k dispozícii, všetok. vo fundamentálnom rede-
finovaní bytia vyslobodeného z plynutia času, z fyzikálnej kauzality 
a z totality JA kategórie musieť, môcť, naozaj a akože jednoducho 
nič neoznačujú. Zdá sa nám, že tieto procesy boli spustené, doko-
nané však nie je. Preto ešte dokážeme identifikovať zmenu. Vznik 
kolektívneho vedomia, vedomia ako identifikovaného vedomia 
druhu nazerajúceho na seba ako na subjekt – je toto to, čo sa deje 
na Facebooku? Okamžite prístupné vedenie – ako vedomosť o nie-
čom, vedomosť niečoho, poznanie faktov – je toto Google a Wiki-
pedia? Splynutie softvéru a hardvéru – o toto ide v experimentoch 
s mentálnym rozhraním – ovládaním pomocou mysle a premieta-
ním obrazu priamo na sietnicu oka? Ak áno, je namieste očakávať 
večnosť. Čo v nej s voľným časom?

My sa budeme túlať v chráme pamäti a znova pozerať obľúbené 
filmy.

68 Singularita definovaná slovníkom cudzích slov ako jedinečnosť či výnimoč-
nosť predstavuje bod na časovej osi redefinujúci bytie nezvratným spôsobom.

Rozkoš zdania a poznania.indd   126 15.02.2021   9:15:38



Ju
ra

j M
al

íč
ek

: R
oz

ko
š 

zd
an

ia
 a

 p
oz

na
ni

a

Záver

31. decembra 2020. Dátum je orientačný, reprezentuje 
zavŕšenie druhej dekády sveta po Matrixe a Pánovi prste-
ňov. Žijeme zlatý vek popkultúry, je mainstreamom, in-
fi ltrovala ho a  zmenila tak veľmi, že nič nie je ako prv. 
Druhá dekáda meniacej sa paradigmy. Matrix tu zname-
ná internet, Pán prsteňov skúsenosť s ním.

Pokúšajúc sa identifi kovať popkultúru ako skúsenosť, 
ocitli sme na  začiatku, obrazne i  doslova. To preto, že 
popkultúra nejestvuje bez predmetu, a ak je ona sama 
sebe predmetom, má tendencie identifi kovať sa ako tau-
tológia. Čosi seba potvrdzujúce, zo svojho fundamentu 
hľadajúce zmysel i tam, kde by nám bolo azda pohodl-
nejšie, ak by ho nebolo. Akási čistá empíria, zakúšanie 
samo osebe spôsobujúce rozkoš, čosi, čo sa v čistej po-
dobe naozaj odohráva v akte recepcie a paralelne je to 
racionálnym premýšľaním potvrdzované. Obhajoba ako 
súčasť činu ešte pred tým, ako môže dôjsť k obžalobe. 
Skrz pragmatizmus relativizujúca relatívnosť. Vzoprenie 
sa neistote i  za cenu toho, že nesprávne zodpovieme 
otázky, ktoré ešte neboli ani položené. Dnes sa nám pop-
kultúra javí ako taký spôsob vyrovnania sa so  svetom, 
s  vonkajškom, ktorý odmieta hľadať účel mimo veci, 
po  ktorej účele pátrame. Keď sa popkultúra deje, odo-
hráva ako skúsenosť, samo toto dianie je účelom. Preto 
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tá paranoja a rétorika obete, vždy keď dôjde na otázky týkajúce sa 
zmyslu. Prečo subjekt trávi čas práve takto a takto, čo mu to priná-
ša? Prečo to robí? Robí čo? My nevieme. Istí sme si iba vzťahom, 
jeho vyjadrenie znie banálne, hoci pocitovo vieme, že banálne nie 
je. Máme to radi.

Vždy keď nám niekto položí otázku, prečo čítame brak, prečo 
zabíjame čas hraním videohier, prečo sa dívame na komerčné filmy 
a seriály, čo vidíme na tých komiksoch, či nebodaj prečo si kupuje-
me rárohy a hračky, identifikujeme to ako útok na našu integritu. 
A  pritom ten, kto sa pýta, ani nemusí vedieť, že útočí. Ono už je 
to v tej formulácii – čítať brak, zabíjať čas, komerčné filmy a seriál, 
tie komiksy, rárohy a  hračky. Nie, nie, nie, nie, nie. Žiadne ani len 
v náznaku hodnotiace formulácie pri kladení otázky. Bez nich je od-
poveď až priezračne jednoduchá. Lebo takto nám to dáva zmysel. 
Čo nám dáva zmysel? Bytie, život, jestvovanie, existencia, svet, re-
alita, nech to nazveme akokoľvek, vždy ide o nepresné označenie. 
A možno len potrebujeme k životu pocit polemiky. Kultúrne statky, 
mentálne objekty, umenie v čo najširšom slova zmysle – nazvime 
to, ako chceme – je dnes takým atribútom bytia štatisticky výraz-
ne dominujúcej skupiny, akým prv nikdy nebolo. Týka sa doslova 
každého, každého chce osloviť, každého identifikuje ako svojho či 
potenciálne svojho – a do zátvorky pokojne dodajme (konzumen-
ta, zákazníka). Na čo sú tie kultúrne statky, čo je ich skutočnou funk-
ciou a čo vôbec je skutočná funkcia? Tvoria akési prostredie, plnia 
v ňom akési funkcie, v kontexte popkultúry sú na to, aby sa nám 
žilo ľahšie.

Popkultúra ako skúsenosť (druhá kapitola) je tvorba (tretia ka-
pitola), v ktorej sa komodita (štvrtá kapitola) prostredníctvom re-
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cepcie (piata kapitola) stáva ontologickým fenoménom 
(šiesta kapitola) dávajúcim zmysel chrámu pamäti (sied-
ma kapitola).

Nesedí to presne, ale páči sa nám to. Proti tomu ne-
možno argumentovať, teda možno, ale k ničomu by to 
neviedlo. 
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Popkultúrne artefakty

Filmy:

40 rokov panic (The 40 Year Old Virgin, USA, 2005, r. Judd Apatow)
Blade Runner (USA/Hongkong/Veľká Británia, 1982, r.  Rid ley 
Scott)
Borat: Nakúkanie do  ameryckej kultúry na  objednávku slavnoj 
kazaš skoj národa (Borat: Cultural Learnings of America for 
Make Benefi t Glorious Nation of Kazakhstan, USA, 2006, r. Lar-
ry Charles)
Brazil (Veľká Británia, 1983, r. Terry Gilliam)
Červený drak (Red Dragon, USA/Nemecko, 2002, r. Brett Ratner)
Dobyvatelia stratenej archy (Raiders of the Lost Ark, USA, 1981, 
r. Steven Spielberg) 
E. T. – Mimozemšťan (E.T.: The Extra-Terrestrial, USA, 1982, r. Ste-
ven Spielberg)
Fanboys (USA, 2009, r. Kyle Newman)
Gremlins (USA, 1984, r. Joe Dante)
Hannibal (Veľká Británia/USA, 2001, r. Ridley Scott)
Hviezdne vojny: Epizóda I – Skrytá hrozba (Star Wars: Episode I – 
The Phantom Menace, USA, 1999, r. George Lucas)
Hviezdne vojny: Epizóda II – Klonovaní útočia (Star Wars: Episo-
de II – Attack of the Clones, USA, 2002, r. George Lucas)
Hviezdne vojny: Epizóda III – Pomsta Sithov (Star Wars: Episo-
de III – Revenge of the Sith, USA, 2005, r. George Lucas)
Hviezdne vojny: Epizóda IV – Nová nádej (Star Wars: Episode IV – 
A New Hope, USA, 1977, r. George Lucas)
Hviezdne vojny: Epizóda V  – Impérium vracia úder (Star Wars: 
Episode V  – The Empire Strikes Back, USA, 1980, r. Irvin Ker-
shner)
Hviezdne vojny: Epizóda VI – Návrat Jediho (Star Wars: Episo-
de VI – Return of the Jedi, USA, 1983, r. Richard Marquand)
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Kanibali (Cannibal Holocaust, Taliansko, 1980, r. Ruggero Deodato)
Kick-Ass (USA/Veľká Británia, 2010, r. Matthew Vaughn)
Králi videa (Králové videa, Slovensko/Česko, 2020, r. Lukáš Bulava)
Krstný otec (The Godfather, USA, 1972, r. Francis Ford Coppola)
Lesný duch (The Evil Dead, USA, 1981, r. Sam Raimi)
Matrix (The Matrix, USA/Austrália, 1999, r. Andy Wachowski, Larry/Lana 
Wachowski)
Mlčanie jahniat (The Silence of the Lambs, USA, 1991, r. Jonathan Demme)
Moulin Rouge (Moulin Rouge!, Austrália/USA, 2001, r. Baz Luhrmann)
Pán prsteňov: Dve veže (The Lord of the Rings: The Two Towers, USA/Nový 
Zéland/Nemecko, 2002, r. Peter Jackson)
Pán prsteňov: Návrat kráľa (The Lord of the Rings: The Return of the King, 
USA/Nový Zéland, 2003, r. Peter Jackson)
Pán prsteňov: Spoločenstvo Prsteňa (The Lord of the Rings: The Fellowship 
of the Ring, USA/Nový Zéland, 2001, r. Peter Jackson) 
Pevnosť Apačov v Bronxe (Fort Apache the Bronx, USA, 1981, r. Daniel Petrie)
Pomsta šprtákov (Revenge of the Nerds, USA, 1984, r. Jeff Kanew)
Pomsta šprtákov II – Šprtáci v raji (Revenge of the Nerds II: Nerds in Paradi-
se, USA, 1987, r. Joe Roth) 
Pomsta šprtákov III – Nová generácia (Revenge of the Nerds  III: The Next 
Generation, USA, 1992, r. Roland Mesa)
Pomsta šprtákov IV – Zamilovaní šprti (Revenge of the Nerds IV: Nerds in 
Love, USA, 1994, r. Steve Zacharias)
Predátor (Predator, USA, 1987, r. John McTiernan)
Predvianočná nočná mora (The Nightmare Before Christmas, USA, 1993, 
r. Henry Selick)
Rambo (First Blood, USA, 1982, r. Ted Kotcheff)
Rocky (USA, 1976, r. John G. Avildsen)
Rodina Addamsovcov (The Addams Family, USA, 1991, r. Barry Sonnenfeld)
Scott Pilgrim proti celému svetu (Scott Pilgrim vs. the World, USA/Veľká Bri-
tánia/Kanada/Japonsko, 2010, r. Edgar Wright)
Sedem statočných (The Magnificent Seven, USA, 1969, r. John Sturges)
Sucker Punch (USA/Kanada, 2011, r. Zack Snyder)
Súmrak (Twilight, USA, 2008, r. Catherine Hardwickeová)
Superman (Veľká Británia, 1978, r. Richard Donner)
Šialený Max (Mad Max, Austrália, 1979, r. George Miller)
Terminátor (The Terminator, USA/Veľká Británia, 1984, r. James Cameron)

Rozkoš zdania a poznania.indd   132 15.02.2021   9:15:39



Ju
ra

j M
al

íč
ek

: R
oz

ko
š 

zd
an

ia
 a

 p
oz

na
ni

a

Titanic (USA, 1997, r. James Cameron)
Twilight sága: Nov (The Twilight Saga: New Moon, USA, 2009, 
r. Chris Weitz)
Twilight sága: Úsvit – 1. časť (The Twilight Saga: Breaking Dawn: 
Part One, USA, 2011, r. Bill Condon)
Twilight sága: Úsvit – 2. časť (The Twilight Saga: Breaking Dawn: 
Part Two, USA, 2012, r. Bill Condon)
Twilight sága: Zatmenie (The Twilight Saga: Eclipse, USA, 2010, 
r. David Slade)
Votrelec (Alien, USA/Veľká Británia, 1979, r. Ridley Scott)
Zjazvená tvár (Scarface, USA, 1983, r. Brian De Palma)
Zoolander (USA/Austrália/Nemecko, 2001, r. Ben Stiller)

Komiksy:

Gebbieová, Melinda – Moore, Alan: Ztracené dívky (Lost Girls) – 
grafi cký román
Schulz, Charles M.: Buráčiky (Peanuts) – strip 
Ware, Chris: Jimmy Corrigan: Nejchytřejší kluk na světe (Jimmy 
Corrigan, the Smartest Kid on Earth) – grafi cký román

Literárne diela:

Cline, Ernest: Ready Player One – Hra začíná (Ready Player 
One) – román
Díaz, Junot: Krátký, leč podivuhodný život Oscara Wajda (The 
Brief Wondrous Life of Oscar Wao) – román 
Douglas, Adams: Stopárov sprievodca po Galaxii (The Hitchhik-
erʼs Guide to the Galaxy) – cyklus románov
Dumas st., Alexandre: Traja mušketieri (Les trois mousque-
taires) – román 
Harris, Thomas: Hannibal (Hannibal) – román
Harris, Thomas: Mlčanie jahniat (The Silence of the Lambs) – 
román 
Chabon, Michael: Židovský policejní klub (The Yiddish Police-
manʼs Union) – román 
Meyerová, Stephenie: Twilight sága (The Twilight Saga) – cyk-
lus románov

132 – 133

Rozkoš zdania a poznania.indd   133 15.02.2021   9:15:39



Payne, C. D.: Mládí v hajzlu (Youth in Revolt) – cyklus románov
Rowlingová, Joanne K.: Harry Potter (Harry Potter) – cyklus románov
Salinger, J. D.: Kto chytá v žite (The Catcher in the Rye) – román 
Tolkien, J. R. R.: Pán prsteňov (The Lord of the Rings) – cyklus románov

Seriály a šou:

Ajťáci/Partička IT (The IT Crowd, Veľká Británia, 2006 – 2013, t. Graham Li-
nehan)
Ako som stretol vašu matku (How I  Met Your Mother, USA, 2005  – 2014, 
t. Carter Bays, Craig Thomas)
Akty X (The X-Files, USA/Kanada, 1993 – 2002, t. Chris Carter)
Beauty and the Geek (USA, 2005 – 2008, neautorská reality TV šou)
Beavis and Butt-Head (USA, 1993 – 2011, t. Mike Judge) 
Buffy, premožiteľka upírov (Buffy, the Vampire Slayer, USA, 1997  – 2003, 
t. Joss Whedon)
Celebrity Deathmatch (USA, 1998 – 2007, t. Eric Fogel)
Dom snov (Extreme Makeover: Home Edition, USA, 2003 – 2012, neautor-
ská reality TV šou)
Flight of the Conchords (USA, 2007 – 2009, t. James Bobin, Jemaine Cle-
ment, Bret McKenzie)
Hra o tróny (Game of Thrones, USA/Veľká Británia, 2011 – 2019, t. David 
Benioff, D. B. Weiss) 
Komik a jeho svet (ČSSR, 1979 – 1990, strihový TV dokumentárny cyklus) 
Kosti (Bones, USA, 2005 – 2017, t. Hart Hanson)
Nezvestní (Lost, USA, 2004 – 2010, t. J. J. Abrams, Jeffrey Lieber, Damon 
Lindelof )
Priatelia (Friends, USA, 1994 – 2004, t. David Crane, Marta Kauffmanová)
Rodina Addamsovcov (The Addams Family, USA, 1964, bez uvedenia tvorcu)
Scrubs (USA, 2001 – 2010, t. Bill Lawrence)
Simpsonovci (The Simpsons, USA, 1989 – dosiaľ, t. Matt Groening)
Súdna sieň (Slovensko, 2008 – dosiaľ, neautorská reality TV šou)
Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory, USA, 2007 – 2019, t. Chuck Lor-
re, Bill Prady)
The Goldbergs (USA, 2013 – dosiaľ, t. Adam F. Goldberg)
The Mandalorian (USA, 2019 – dosiaľ, t. Jon Favreau)
The Walking Dead (USA, 2010 – dosiaľ, t. Frank Darabont)
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Twin Peaks (USA, 1990 – 1991, t. Mark Frost, David Lynch)
Zámena manželiek (Slovensko, 2005, neautorská reality šou)
Ženatý so záväzkami (Married with Children, USA, 1987 – 1997, 
t. Ron Leavitt, Michael G. Moye)

Videohry:

Little Big Planet, SCE Cambridge Studio/SCEE, 2008
Metal Gear Solid, KCEJ/Konami, 1995
Twisted Metal, Eat Sleep Play/SCEE, 2012
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Summary

The monograph (re)presents an attempt to create 
a  pragmatic model of complex interpretation of the 
world stemming from the central postulate that pop 
culture is one of the manifestations of the outside world 
and is also a particular experience with the world. In the 
fi rst chapter, we are identifying this experience as analo-
gous to the art as an experience from the theory of John 
Dewey contained in the book Art as Experience and its 
development in the work of Richard Shusterman, Prag-
matist Aesthetics. We are using the model of the world 
by Nelson Goodman to create the theory of pop culture 
as an experience and the neo-pragmatic concept of ran-
domness, irony and solidarity of Richard Rorty.

In the second chapter, we are identifying this ex-
perience as an experience of creation which is in fact 
authorʼs interpretation and over-interpretation as we 
are exemplifying on examples through interpretation 
probes into pop culture artefacts – the ad video To Mi-
chael, fi lms Sucker Punch and Fanboys and the novel 
Ready Player One, all of them representing pop culture in 
its auto-thematic form.

The third chapter answers the question of why pop 
culture is an experience- and identifi es popculture as 
a specifi c commodity as a mental object in the physical 
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reality represented by some external shape – directly by an object 
while this object is authorʼs concept worthy of own interpretation. 
Itʼs not only a cover, neither a medium but autonomous pop cul-
ture artefact of its own kind  – a  secondary vehicle disposing by 
own sum of significances. Pop culture artefact is an intermediary 
between author and recipient in the traditional sense.

The fourth chapter – asking for whom pop culture is an expe-
rience – tries to uncover and identify a model recipient and a rep-
resentative of pop culture. It is identified in the character of the 
so-called nerd or geek while they themselves function as model 
characters in pop culture narrations. Pop culture is their particular 
mean of reception.

The fifth chapter, from the philosophical point of view the most 
ambitious one, tries to name of what pop culture is an experience. 
In the focus is ontological problem of the connection of existence 
and being of pop culture artefact. It is represented by permanently 
functional, functioning work of pop culture – pop culture artefact 
becomes pop culture phenomenon, is something what by exist-
ence arrives to being. In this process, the work overcomes the limits 
of hyper-consummation, escapes the traps of trendiness, evades 
being pushed off by something other, newer, and more attractive 
therefore becoming irreplaceable. It survives the attack, vindicates 
itself and defends its place. so it functions as an institution, a cer-
tain quality with which we can measure other works of pop culture.

The sixth chapter, the one anticipating the result, is once again 
dedicated to pop culture as an experience. It represents a mental 
construct of the temple of memory – the result of the need to re-
member based on the theory of Renate Lachmann dedicated to 
the art of memory. This ontogenetic principle becomes also a  fy-
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logenetic one in our understanding – while perceiving 
the memory of subject similarly to the memory of kind. 
Pop culture is thus something what we mainly remem-
ber and thatʼs why it becomes co-defi ning part of our 
identity. 

Pop culture as an experience (fi rst chapter) is a crea-
tion (second chapter) where a commodity (third chap-
ter) through a reception (fourth chapter) becomes onto-
logical phenomenon (fi fth chapter) giving a sense to the 
temple of memory (sixth chapter).
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