
Posudek bakalářské práce Aleny Teskové 
Mýtus a dějiny v myšlení Waltera Benjamina 

A. Tesková si vytkla nesnadný úkol: představit pomocí několika klíčových momentů 

myšlení autora, který patří ve filosofii 20. století k nejhůře uchopitelným. W. Benjamin 

se řadí k myslitelům, jejichž dílo je svou tematikou tak různotvárné a svým stylem tak 

sevřené, že slouží především jako lom k těžbě citátů a motivů pro velmi rozdílné 

interpretace či variace. Autorka, která si tuto situaci uvědomuje a zná ze sekundární 

literatury i její konkrétnější podoby, volí jako svá vodítka jednak Benjaminův pojem 

mýtu, jednak jeho pojetí dějin a vykoupení. Klade si za cíl nespoléhat na srozumitelnost 

"neúnavně opakovaných citací míst z WB [ ... ] a pokusit se obnovit jejich sílu [ ... ] 

v kontextu myšlenek, které je rámují". Volba obou tematických linií j<e přesvědčivá a 

nosná. U záměru, který si autorka vytkla, se však nabízí otázka, zde známá a silná místa 

z Benjaminových textů skutečně na prvním místě potřebují, aby byla z původního 

kontextu "obnovena jejich síla". Není spíše třeba vyjasňovat jejich vzájemné vztahy, a 

napomáhat tak jejich "přeložitelnosti" do obecněji filosofického kontextu, abychom tím 

případně jejich sílu opravdu prokázali? Autorce se takové vyjasnění z,části daří, ale děje 

se to spíše "mimochodem", nikoli jako hlavní cíl jejích úvah. 

V kapitole "Mýtus a osvícenství" je stručně předvedeno Benjaminovo vymezení 

se vůči osvícenství, s nímž navenek sdílí radikální kritičnost k mýtu; na druhé straně se 

ovšem osvícenství svými rysy jeví jako protagonista mýtu par excellence: tato dvojlomá 

souvislost by si zasloužila více pozornosti, mj. i proto, že práce vyústí u pojetí dějin a 

pokroku z "Dějinně filosofických tezí". Zároveň je v této kapitole tematizován vztah 

k romantice, kterou Benjamin pro její programovou afinitu s mýtem kritizuje, ale na 

druhé straně chce uchovat její zkušenost přírody jako hrozivého, destruktivního elementu. 

Na závěr kapitoly se vynořují dalekosáhlé otázky ohledně mýtu a pravdy: je mýtus 

vyloučen z pravdy, protože "nezná jednoznačnost"? Nesbližuje ho právě to s pravdou 

umění? 

Kapitola "Mýtus u Goetha", věnovaná Benjaminovu eseji o "Spřízněních 

volbou", by měla pomoci tyto otázky upřesnit a její východisko, tj. dialektický vztah 

mezi "věcným obsahem" a "pravdivostí" díla, tomu vskutku napomáhá. V dalším 

postupu kapitoly přichází ke slovu rozdíl mezi ideou umění u romantiků a ideálem umění 

u Goetha, výsostná role kritiky na straně jedné a nemožnost kritiky na straně druhé, a 

dále složitý vztah mezi (pra-fenomenální) "přírodou", "životem" a "dějinami". Není však 

snadné sledovat vzájemnou souvislost těchto motivů a průběžně je vztahovat k otázce 

mytičnosti a pravdivosti. Také Benjaminova teze o osudovosti jako tematické náplni 

Goethova románu, jíž se vymyká pouze kapitola o "Podivných dětech sousedů", vztah 



exponovaných kategoriálních párů dále neosvětlí, protože je bez bližšího vysvětlení 

pouze konstatována. 

Další rysy mytičnosti probírá kapitola "Osud jako jednota řádu a nevlastní forma 

času", čerpající z Benjaminovy habilitační práce o truchlohře: k bezvýchodnosti a 

chaotičnosti zde přistupuje nečasovost, přízračnost a nerozhodnost. Vůči takto připravené 

charakteristice mytična a osudu vykreslují pak závěrečné části práce (Dějiny a mesiášský 

čas, Čas a duchapřítomnost) perspektivu vykoupení jako odpovědi na obraz dějin, které 

nejsou pokrokem, nýbrž pokračující katastrofou, vršící nové a nové trosky. V 

nejzdařilejší, závěrečné části práce je na momentu duchapřítomnosti předvedeno, jak 

oživující vzpomínka může prolnout do okamžiku jednání. 

I zde vyvstává před čtenářem řada otázek: není pohled na dějiny jako permanentní 

vršení trosek, tj. pohled na čas jako pokračující destrukci, vyhroceně mytický? Ztracená a 

promeškaná minulost vyžaduje pak sice nutně protipól, tj. vykoupení, ale o něm se 

nedozvídáme o mnoho více, než že se jeho představa "neodlučitelně kmitá v představě 

štěstí". V jakém přesně vztahuje naléhavě zachycený fenomén duchapřítomnosti 

k Benjaminově představě vykoupení? Nepramení přesvědčivost tohoto fenoménu 

nakonec z toho, že ztělesňuje zpochybnění "extrémně" formulovaného a dále 

vyhrocovaného protikladu mezi mýtem a vykoupením? 

Práce A. Teskové svědčí nejen o intenzivním zaujetí Benjaminem, nýbrž i o jejím 

filosofickém a literárním nadání. Adresátem otázek, které její práce vyvolává, je často 

především Benjamin sám. Navzdory omezenému přístupu k textům se tedy autorka se 

svým tématem, které takřka ve všech ohledech přesahuje rozměr bakalářské práce, 

vyrovnala velmi dobře. Na druhé straně nese její práce i znaky nedotaženosti, které 

nesouvisí jenom s obtížnou uchopitelností látky, nýbrž svědčí spíše o časové tísni. 

Navrhuji proto práci hodnotit jako velmi dobrou. 

(Pavel Kouba) 


