
Abstrakt 

V práci přistupuji skrze rámec myšlení Waltera Benjamina k textům Karla Teiga a u obou 

těchto myslitelů se věnuji především pojmům aury a autonomie. V první kapitole si 

připravuji půdu výkladem Benjaminova pojetí aury, kterou interpretuji jako časoprostorovou 

kontinuitu, jedinečnost uměleckého díla, je-li společensky oceňována. Následně se vymezuji 

vůči čtení, podle nějž Benjamin odmítá autonomní umělecké dílo v tom slova smyslu, že 

požaduje dílo tendenční, politicky angažované. Benjaminovo volání po politizaci umění ze 

závěru Uměleckého díla ve věku jeho technické reprodukovatelnosti navrhuji číst jako 

literarizaci životních poměrů z textu Autor jako producent. Nakonec připouštím, že tento 

požadavek lze skutečně číst jako odmítnutí autonomie uměleckého díla tak, jak s tímto 

pojmem pracuje Peter Bürger v Teorii avantgardy. 

Ve druhé kapitole se zabývám Teigovým zkoumáním fenoménu popsatelného skrze 

benjaminovskou interpretaci jako mizení aury. Shledávám, že Teige stejně jako Benjamin 

odmítá přiznat originálu uměleckého díla zvláštní status. Všímám si rovněž důrazu, který 

Teige klade na demokratizaci recepce uměleckého díla. Následně se pak zaměřuji na Teigovu 

praktickou uměleckou činnost v neauratických médiích: na obrazové básně a typografii. 

Ve třetí kapitole se krátce věnuji Teigovu požadavku demokratizace umělecké produkce, 

kterou lze spolu s již zmíněnou demokratizací umělecké recepce číst jako benjaminovskou 

literarizaci životních poměrů či politizaci umění. 

V poslední kapitole se pak táži, jaký postoj zaujímá Teige k autonomii uměleckého díla. 

Rozlišuji tři možná čtení tohoto pojmu naznačená již v první kapitole: silně 

lartpourlartistické, slabě lartpourlartistické (adornovské) a bürgerovské. Shledávám, že Teige 

rozhodně odmítá silně lartpourlartisticky čtenou autonomii (umění je pro něj vždy fait social, 

nikdy není ze společnosti zcela vytrženo), stejně jako autonomii čtenou bürgerovsky 

(požaduje sloučení umění s životní praxí – radikální demokratizaci jeho recepce i produkce). 

Naopak mu nelze neproblematicky připsat odmítnutí slabě lartpourlartistické autonomie tak, 

jak se to poměrně často činí. Zatímco v ranějších textech Teige ještě obhajuje politickou 

tendenci uměleckých děl, v průběhu let dvacátých postupně tuto pozici opouští, a naopak 

naprosto výslovně požaduje umění netendenční, nepolitické a neúčelné. Toto Teigovo pojetí, 

v němž je umění účelné právě tehdy, je-li neúčelné, přirovnávám k pozici Theodora Adorna, 

podle nějž je umělecké dílo společenské právě tehdy, je-li ze společnosti vytrženo. 


