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ÚVOD 

 

Pisatel této bakalářské práce se orientuje na oblast médií, s čímž úzce souvisí problematika 

působení mýtu a ideologie v moderní společnosti. Toto téma bych chtěl pojednat 

prostřednictvím interpretace pojetí mýtu v publikaci významného francouzského autora 

Rolanda Barthese Mytologie (1957, česky 2004) a v souboru studií českého literárního vědce 

Vladimíra Macury Šťastný věk (1992). 

Důvod výběru tohoto tématu spočívá v tom, že oba autoři zkoumají z odlišné časové 

perspektivy (Barthes píše o své současnosti, zatímco Macurova analýza má jistý časový 

odstup, jelikož se věnuje socialistickému mýtu až po pádu socialistického režimu) fungování 

moderního mýtu ve stejném období, leč v jiných státech s odlišným politickým zřízením, 

přičemž o jejich komparaci se doposud nikdo nepokusil. 

Barthesovo dílo chce být kritikou řeči masové kultury jako mytické promluvy a zároveň 

pokusem systematizovat a definovat moderní mýtus jeho sémiologickým rozborem. Macura 

pak ve svém spisu aplikuje sémiotické postupy v analýze mýtu české socialistické kultury. 

První kapitola předkládané práce chce podat základní charakteristiku problematiky daného 

tématu a výklad souvisejících pojmů. Hlavní část textu je věnována vlastnímu pojetí 

moderního mýtu u obou autorů. Závěrečná kapitola je vedena snahou o analýzu vztahu 

moderního mýtu a ideologie za použití komparace obou předmětných děl. 

Cílem práce je demonstrovat za pomoci těchto dvou publikací nejen přístupy obou autorů, 

ale především rozdíly i některé podobnosti, jež lze nalézt u buržoazního a socialistického 

mýtu, a to nejen, co se týká jejich formální stránky, nýbrž také ideového obsahu  

a společenského účelu, kterému měly sloužit. 
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1. MÝTUS JAKO PROMLUVA A SÉMIOLOGICKÝ SYSTÉM 

Dříve, než se budu zabývat vlastním pojetím mýtu u Rolanda Barthese a Vladimíra Macury, 

pokládám za nezbytné uvést některé důležité poznatky, týkající se obecně problematiky 

mýtu, souvislostí moderního mýtu s masovou kulturou, mýtu jako promluvy a zejména jako 

sémiologického systému. 

 

1.1. Mýtus 

Svým původním významem ve starořečtině je „mythos“ označením pro tvořivé slovo, 

vyprávění. 

„Obecně je za mýtus pokládán příběh či legenda fungující jako symbolický průvodce nebo 

mapa významu a smyslu v rámci nějakého řádu.“1 Mýty uspořádávají skutečnost nebo 

charakter lidského bytí tak, jak je pojímá celý kulturní okruh nebo společenství lidí, kde byly 

tvořeny. „Vyznačující se obrazností, … tj. transformují obecné představy do smyslově 

konkrétního tvaru.“2 Podstata jevů, které jsou v nich uvedeny, je tedy vyjádřena v obrazech  

a nikoli v pojmech. Tyto výtvory lidské představivosti bez autora měly sloužit k ponaučení, 

jak se chovat v daném společenství v souladu se stanoveným řádem tak, aby se jeho 

příslušníci vyhnuli nepříjemným situacím a událostem, a zachovali si své společenské 

postavení. Jejich pomocí měly být vysvětleny a pochopeny přírodní a sociální skutečnosti  

a procesy. Toto vysvětlení světa a jeho smyslu je v mýtech podáváno většinou v podobě bájí 

s božskými postavami a příbězích o hrdinech, čili bytostech, které jsou personifikací 

přírodních sil anebo vlastností a jednání lidí. 

Mýty přinášejí jistý obraz světa a odpovídají na otázky, které si člověk klade ve věcech vzniku 

světa, zrození a smrti, smyslu lidského života a nesmrtelnosti, viny a odpovědnosti, osudu  

a lidské svobody. Dále vysvětlují jevy, kterých je svědkem, zmírňují obavy a utěšují 

v obtížných situacích. Mytické příběhy se řídí určitými pravidly, kdy jisté obecně lidské příčiny 

(společenské, historické či vyplývající z tradice apod.) vyvolávají jisté důsledky. 

Mýtus jako obrazově fantaskní vyprávění musí být srozumitelný a výstižný. Aby upoutal 

pozornost, byl okruhem posluchačů přijat a tím splnil svou základní funkci,  

                                                           
1
 Ch. Barker: Slovník kulturálních studií. Portál, Praha 2006, str. 127 

2
 J. M. Meletinski: Poetika mýtu. Odeon, Praha 1989, str. 7 
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tj. „zprostředkovat závazný výklad světa uvnitř dané kultury, vytvořit v ní model chování pro 

různé oblasti lidské aktivity (vědění, právo, práce, výživa, sex, válka, atd.) a tak zaručit 

stabilitu kultury, která mýtus produkuje. Úsilím po univerzálnosti se mýtus snaží 

nepřipouštět jiné nezávislé výklady světa jako stejně platné.“3  

Jednotlivé mýty v rámci určitého společenství v jisté epoše postupem času splývaly v celek – 

mytologii, neboli vzájemně spojený soubor mýtů. Tento termín rovněž značí vědeckou 

disciplínu, která se zabývá studiem mytických příběhů, jejich vzniku  

a výkladu. 

Pro evropskou kulturu má základní význam mytologie řecká (kterou převzali i Římané)  

a hebrejská, zaznamenaná v Bibli (Starém zákoně), kterou převzalo a rozšířilo křesťanství. 

J. M. Meletinskij, který ve své knize Poetika mýtu rekapituluje základní proudy výkladu mýtů, 

uvádí, že dějiny kultury byly v celém svém průběhu do určité míry spjaty s archaickým 

mytologickým odkazem, a podle francouzského antropologa Claude Lévi-Strausse se ubíraly 

v novověku cestou „demytologizace (místo symbolizace světa pokus napodobit jej a zmocnit 

se ho).”4 V tomto ohledu jeho přístup představuje do značné míry protiklad dalšího 

francouzského autora Rolanda Barthese, četněji publikovaného a citovaného, podle něhož je 

naopak mytologická moderní doba a moderní společnost považuje za „privilegované pole 

mytologických významu.“5  

 

1.2. Moderní mýtus a masová kultura 

Mýtus se stal jedním z ústředních pojmů sociologie a teorie kultury. Moderní interpretace 

mytologizace, příznačné pro 20. století zdůrazňuje u mýtu jeho obsažnou formu, která je 

schopna vyjádřit základní vlastnosti současného lidského myšlení a sociálního chování. 

Mýtem se rozumí „produkty poznávacího nebo interpretačního procesu, který nemíří 

k podstatě jevů, ale ulpívá na jejich povrchových vlastnostech, pomocí nichž pak skutečnost 

více či méně kolektivně závazným způsobem vykládá, systematizuje a hodnotí.“ 

S archaickými mýty pak tyto moderní mýty spojuje „úsilí naturalizovat historii, tj. podat to, co 

                                                           
3
 Slovník literárních teorií. Československý spisovatel, Praha 1977, str. 243 

4
 J. M. Meletinskij: Poetika mýtu. Odeon, Praha 1989, str. 96 

5
 Tamtéž, str. 94 
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je výsledkem historického vývoje, jako jev neměnný a vytržený z času, a současně snaha 

aspirovat na všeobecnou závaznost svého výkladu přírodních a sociálních reálií.“6 V tomto 

smyslu moderní mýtus nenabízí žádnou alternativu a má výrazně stabilizující funkci, 

legitimizující stávající řád (status quo). J. M. Meletinskij uvádí názor W. W. Douglase, že 

„slova mýtus se ve dvacátém století začalo užívat ve významu jako iluze, lež, vylhaná 

propaganda, pověra, víra, fikce nebo jako dogmatické vyjádření sociálních zvyků a hodnot.“7 

Jak už bylo uvedeno, moderní mýtus je spojován s moderní společností a R. Barthesem je 

označován za řeč masové kultury. Tato masová kultura má svůj sociální rámec. Zrodila se 

v moderní společnosti, která vznikla proměnou tradiční společnosti především v důsledku 

industrializace, urbanizace, kapitalistické organizace práce, demokratizace a masové 

komunikace. Moderní společnosti odpovídá pojem masové společnosti, která se vytvořila na 

základě nového typu sociální vazby, lišící se od typu, který vládl ve společnosti 

předindustriálního období tím, že lidé byli nyní spojeni příslušností k „mase“. Za hlavní znaky 

procesů probíhajících v masové společnosti lze uvést růst jak společenské participace, tak 

zároveň izolace jednotlivce, a stále se rozrůstající institucionalizované sociální útvary vedle 

rostoucí neprůhlednosti vztahů mezi lidmi. 

Masová kultura je často interpretována jako výtvor masové společnosti. Pojem masové 

kultury se stal natolik populárním, že většina autorů, kteří se tímto fenoménem zabývají, 

nepociťuje potřebu přesně jej vymezit a převážně ho chápou jako jakýsi ekvivalent masové 

společnosti. Polská socioložka Antonina Kloskowská ve své práci Masová kultura uvádí 

definici francouzského sociologa G. Friedmanna: „Kulturou mas rozumíme souhrn kulturních 

konzumpčních statků, které jsou dány k dispozici publiku v nejširším slova smyslu za pomoci 

masové komunikace v rámci technické civilizace.“8 K tomu dodává, že „ve významu, který je 

přijímán nejobecněji se pojem masové kultury vztahuje na současné sdělování identických 

nebo obdobných obsahů, vycházejících z malého počtu zdrojů, velkým masám příjemců, 

jakož i jednotlivé formy hry a zábavy velkých mas lidí … Dvě základní kritéria, která masovou 

kulturu charakterizují, tj. kriterium kvantitativní a standardizující se nejúplněji realizují díky 

                                                           
6
 Slovník literárních teorií. Československý spisovatel, Praha 1977, str. 243 

7
 J. M. Meltinskij: Poetika mýtu. Odeon, Praha 1989, str. 31 

8
 A. Kloskowska: Masová kultura. Svoboda, Praha 1967, str. 68 



8 

masové komunikaci.“9 Obě tato kritéria spolu velmi těsně souvisí, protože masové sdělení 

předpokládá jednolitost a standardizaci. 

Při charakterizaci organizace masové kultury se nabízí analogie trhu v ekonomické 

terminologii, např. pro tvorbu kulturních obsahů se používá název „produkce“ a jejich 

vnímání je označováno jako „konzumace“. Představitelé marxisticky inspirované frankfurtské 

školy Theodor W. Adorno a Max Horkheimer zavedli pojem „kulturní průmysl“, čímž chtěli 

upozornit, že „kultura je opakovaná komoditami z produkce kulturního průmyslu, které sice 

budí zdání demokratičnosti, individualismu a diverzity, ale ve skutečnosti jsou autoritářské, 

konformní a vysoce standardizované. Masová kultura je tedy masovým podvodem, k němuž 

nepatří jen „významy“, ale i strukturování lidské psychiky do konformní podoby.“10 Tento 

„kulturní průmysl“ je tedy nástroj dovedné manipulace, která proniká všemi sférami života 

konzumní společnosti. 

V procesu dorozumívání, sjednocování a uniformizace masové společnosti hrají zásadní roli 

prostředky masové komunikace. Masová média fungují jako přenos a hlavní kanál masové 

kultury, jímž se šíří informace a kulturní hodnoty konzumentům bez časového  

a prostorového omezení. 

Masová kultura se sice „odvolává na autentické, trvalé a skutečné zájmy a potřeby lidí … je 

však do značné míry tvořena nikoli díly, jež jsou výsledkem autentické tvořivé činnosti, nýbrž 

řemeslnou produkcí se standardizovanými obsahy, která realizuje předem dané formule.“11 

K tomu lze doplnit, že řeč masové kultury, kterou podrobuje R. Barthes kritice v Mytologiích, 

souvisí s vytvářením moderních mýtů. Souhrnně lze masovou kulturu, která se vyznačuje 

svým rozšířením na velké oblasti a zároveň na masy, charakterizovat jako „projev kultury 

symbolické, tj. odpovídající symbolickému, nikoli otevřenému, bezprostřednímu chování 

lidí.“12 Mediálním zobrazováním vnějších stránek jevů se vtírá existence jakéhosi 

pseudokonkrétního světa. Zde se jeví přímá souvislost s vytvářením moderních mýtů  

a mystifikací. Pro konzumenty je pohodlnější setrvat v tomto zjednodušeně pojímaném 

světě, protože na těchto automatismech je založena jejich každodenní existence. 

                                                           
9
 Tamtéž, str. 69 

10
 Ch. Barker: Slovník kulturálních studií. Portál, Praha 2006, str. 113 

11
 A. Kloskowská – Masová kultura. Svoboda, Praha 1967, str. 207 

12
 Tamtéž, str. 63 
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1.3. Mýtus jako promluva 

Na otázku, čím je v současné době mýtus, předkládá R. Barthes v úvodu své statě Mýtus 

dnes odpověď, že „mýtus je určitá promluva.“13 Aby se však stal promluvou, musí splňovat 

určité podmínky. 

Přirozený jazyk se z historického hlediska vyvíjel od promluvy k řeči, která se jako „soubor 

realizovaných promluv pomalu formovala v systém a během vývoje se tyto tři formy 

existence verbální (později i písemné) komunikace neustále ovlivňovaly, přičemž se stále 

pevněji utvářel systém jazyka, který si jako systém uvědomovaly velice vyspělé jazyky. 

Poměrně brzy se stabilizovala především gramatika, proměnlivější části systému zůstal 

proces označování.“14 

Jazyk sehrává roli ve stabilizaci a individualizaci jedince, ale také ve sféře vytváření obrazu 

světa. Je schopen postihnout „zásadně jakékoliv vynořivší se jsoucno.“15 

Z historického přístupu, vyvozujícího vznik jazyka jako systému realizovaného systémem 

promluv, tedy z řeči, vychází pojetí představitele tzv. kodaňské školy Louise Hjemsleva, který 

tvrdí, že „neexistují žádné jiné rozpoznatelné významy, než významy kontextové; každá 

veličina a tudíž i každý znak jsou definovány relativně a ne absolutně, a to pouze svým 

místem v kontextu … lexikální významy nejsou v jistých znacích nic jiného, než uměle 

izolované kontextové významy, anebo jejich umělé opisy. V absolutní izolaci nemá žádný 

znak význam, veškerý význam povstává v kontextu.“16  

Věta je nejnižší úrovní smysluplné realizace lineárního principu výstavby jazykového sdělení. 

Slova jsou v tomto smyslu základními elementy výstavby lineárně označované promluvy, 

věty. Za základní charakteristický znak jazyka považuje André Martinet princip dvojitého 

členění (artikulace): „Musíme si stále uvědomovat, že znaková podstata našich jazyků 

spočívá v lineárním členění nelineární zkušenosti ... Mluvení znamená členění na jednotky, 

vyplývá z analýzy zkušenosti na určitý počet prvků, přičemž každý prvek odpovídá 

lingvistickému znaku. Znaky, odpovídající nějakému sdělení … jsou uspořádány do 

                                                           
13

 R. Barthes: Mytologie. Dokořán, Praha 2004, str. 107 

14
 J. Bernard: Systém jazyka a systém filmového umění. Film a doba, r. 27, č. 6, Orlík, Praha 1981, str. 281 

15
 M. Merleau-Ponty: O fenomenologii řeči. In Okno a duch a jiné eseje. Obelisk, Praha 1971, str. 105 

16
 L. Hjemslev: O základech teorie jazyka. Academia, Praha 1971, str. 49 
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posloupností distinktivních jednotek. Všechny jazyky, které byly lingvisty dosud zkoumány, 

mají toto dvojí členění.“17 Jazyk je organizován především v čase, tedy lineárně  

a jednosměrně. Jeho systém umožňuje tvořit věty. Slova jsou pouze pojmy na rozdíl od vět, 

které jsou vyjádřením myšlenky a nejvyšší lingvistickou jednotkou řeči. 

Při zkoumání každého jazyka je nutné vycházet ze zkoumání promluv, v nichž jedině je jazyk 

zkoumání přístupný. Podle ruského literárního vědce Michaila Bachtina „jazyk vstupuje do 

života prostřednictvím konkrétních promluv, které ho realizují a prostřednictvím konkrétních 

promluv zase život vchází do jazyka. Promluva je problémovým uzlem výjimečné 

důležitosti.“18 Promluvě je vlastní i předmětně-smyslový obsah, který umožňuje její 

kompozičně-stylistické vlastnosti. U Bachtina jsou promluvy „převodovými řemeny mezi 

dějinami společnosti a dějinami jazyka.“19 Pozice promlouvajícího a příjemce je v situaci 

realizace promluvy aktivní. Vnitřní struktura směny řečových subjektů je celostnost 

promluvy: „tato směna se může uskutečnit právě proto, že hovořící řekl (nebo popsal) vše, 

co v daném okamžiku či v daných podmínkách chtěl říci … tento příznak integrity promluv se 

vymyká gramatickému i abstraktně-smyslovému určení.“20 Tato celostnost promluvy se 

odlišuje od jazyka, jehož nejvyšší jednotkou je věta ve smyslu fráze, protože „celostnost 

promluvy není již jednotkou jazyka … ale jednotkou řečové komunikace, která nemá význam, 

ale smysl.“21 Znamená tedy celostný smysl, který má vztah k hodnotám, např. k pravdě, ke 

kráse apod. Promluva je tak podle M. Bachtina „metalingvistickým jevem“ a stává se textem. 

Za promluvou jako textem stojí jazyk. Text jako promluva je jedinečný  

a neopakovatelný. Materiálem textu je naopak všechno jazykové, tedy opakovatelné, 

reprodukovatelné. 

Obdobný smysl jako M. Bachtin promluvě přikládá i český lingvista Vilém Mathesius ve své 

rozpravě Řeč a sloh (1942). Ten při zkoumání vztahu jazykového systému a konkrétní 

promluvy vychází z toho, že vyjadřovací prostředky dané řeči jsou seskupeny v jejím 

                                                           
17

 A. Martinet: Prvky funkční syntaxe. In Principy strukturní syntaxe I. Univerzita Karlova – SPN, Praha 1994,  

str. 61-62 

18
 M. Bachtin: Estetika slovesnej tvorby. Tatran, Bratislava 1988, str. 269 

19
 Tamtéž, str. 272 

20
 Tamtéž, str. 285 

21
 Tamtéž, str. 293 
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jazykovém systému, tedy v systému vyjadřovacích a dorozumívacích znaků, který je 

abstraktní. „Proti jazykovému systému jako abstrakci stojí konkrétní výsledky jednotlivých 

promluvení – promluvy ... Každá promluva má svůj věcný obsah a vyrůstá ze zvláštní situace  

a v každé se obráží aktuální postoj mluvčího ke skutečnosti, kterou promluva vyjadřuje,  

a jeho vztah k posluchači (vnímateli).”22 Všechny čtyři momenty, tj. věcný obsah sdělení, jeho 

vznik v rámci konkrétních prostorových a časových okolností, postoj mluvčího k dané 

skutečnosti i jeho vztah k posluchači „utvářejí především významovou stránku promluvy  

a proto způsob, kterým se v promluvě projevují, nazýváme její významovou výstavbou.“23 

Dva základní pilíře promluvy podle V. Mathesia tvoří to, že „jednak zachycuje úseky 

skutečnosti, které tak upoutaly naši pozornost, že o nich chceme něco říci, jednak vyjadřuje 

náš postoj k této skutečnosti.“24 

R. Barthes v Mytologiích uvádí, že „mýtus je promluvou vyvolanou dějinami: nemůže se 

vynořit z „přirozenosti“ věcí.“25 K jeho výroku, že žádné mýty nejsou věčné, protože 

„přechod od skutečnosti k promluvě totiž zajišťují lidské dějiny.“26 je třeba dodat, že kromě 

toho, že skutečnost vstupuje do promluvy, promluva vstupuje také do skutečnosti. 

V duchu předchozího výkladu budu v následujících kapitolách verbální nebo vizuální 

promluvu chápat v té či oné podobě jako sdělení, zaměřené na vnímatele. 

Uchopení mýtu jako promluvy je však jen částí systémového přístupu, který poskytuje 

sémiotika jako vědní obor a zároveň metoda, zabývající se „znakem, označováním, 

znamenáním, a to ve vztazích jak k zastupovaným skutečnostem, tak k vnímateli: jde tedy  

o porozumění, resp. komunikaci.“27 Od šedesátých let 20. století se pro tento vědní obor 

ustálil název sémiotika. V následujícím textu budu užívat i jeho synonymum „sémiologie“, 

které je vlastní zakladateli oboru Ferdinandu de Saussurovi a Rolandu Barthesovi, který 

definoval mýtus jako „sémiologický systém.“ 

                                                           
22

 V. Mathesius: Řeč a sloh. Československý spisovatel, Praha 1966, str. 9 

23
 Tamtéž, str. 9 

24
 Tamtéž, str. 10 

25
 R. Barthes: Mytologie. Dokořán, Praha 2004, str. 108 

26
 Tamtéž, str. 108 

27
 J. Doubravová: Sémiotika v teorii a praxi. Portál, Praha 2008, str. 29 
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1.4. Mýtus jako sémiologický systém 

Základy sémiotiky (sémiologie) položil švýcarský profesor lingvistiky Ferdinand de Saussure 

(1857-1913), jehož hlavní dílo Kurs obecné lingvistiky je rekonstrukcí jeho přednášek 

(původní rukopis spálil). Po smrti svého učitele shromáždili žáci koncepty přednášek a své 

vlastní poznámky a vytvořili z nich systematické dílo, které vyšlo roku 1916 a představilo 

nový vědecký obor. 

„Lze si představit vědu, která studuje život znaků v životě společnosti. Tvořila by ji část 

sociální psychologie a v důsledku toho i obecné psychologie; nazveme ji sémiologie (řec. 

sémeion= znak). Ukázala by nám, z čeho sestávají znaky a které zákony je řídí … Lingvistika je 

pouze částí této obecné vědy a zákony objevené sémiologií bude možné uplatnit i na 

lingvistiku. Ta se tak ocitne v oblasti jasně vymezené v souboru lidských faktů.“28  

Ústřední kategorie sémiotiky je tedy znak, kterým se zabývá jako „skutečností, která 

zastupuje jinou skutečnost.“29 Znaky lze sledovat ve všech oblastech života lidí, kteří sdílejí 

jejich významy. Nejrozšířenějším znakovým systémem je mluvená a psaná řeč jako součást 

jazyka. Ze Saussurova textu vyplývá, že je nutné znaky studovat ze sociálního hlediska a že 

jazyk je sociální institucí, která nepodléhá vůli jednotlivce. Lingvistický systém – to, co je dnes 

nazýváno „kódem“ – existoval před individuálním mluvním úkonem. Proto Saussure pojal 

význam jazyka jako funkci systému. Hledal základní pravidla, která umožňují jazyku fungovat. 

Důležitý není jen znak sám o sobě, ale jeho významová stránka a zároveň kontext  

- souvislosti. 

Kódy jsou pravidla pro přiřazování znaků. Podle Umberta Eca, který se zabýval klasifikací 

kódů, v sémiotice každý jev komunikace „převádíme na dialektický vztah mezi kódy  

a sděleními … Sémantické zkoumání vychází ze zásady, že ke komunikaci dochází tehdy, 

jestliže vysílatel zformuje určité sdělení na základě soustavy konvencionalizovaných pravidel, 

kterou nazýváme kódy.“30 Kód je tedy organizace znaků, jejich významů a vztahů mezi nimi, 

sloužící k přenosu sdělení mezi vysílatelem (komunikátorem), který kóduje, a příjemcem 

(adresátem), který dekóduje. 

                                                           
28

 F. de Saussure: Kurs obecné lingvistiky. Academia, Praha 2007, str. 52 

29
 J. Doubravová: Sémantika v teorii a praxi. Portál, Praha 2008, str. 28 

30
 U. Eco: O artikulaci filmového kódu. Film a doba, r. 14, č. 1, Orbis, Praha 1968, str. 20 
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Základním Saussurovým principem je arbitrární povaha znaku, to znamená, že je znak 

nemotivovaný: „… zcela arbitrární znaky realizují ideál sémiologického procesu lépe než jiné, 

 a proto jazyk, nejkomplexnější a nejužívanější z výrazových prostředků, je také ze všech 

nejcharakterističtější. V tomto smyslu se lingvistika může stát obecným vzorem celé 

sémiologie, třebaže jazyk je jen jeden určitý systém z mnoha.“31 Lingvistika se tak měla stát 

podle Saussura jednak zvláštní oblastí sémiologie, jednak vzorem všech oblastí, které měly 

studovat systémy, založené na arbitrárnosti znaku, tj. na nahodilosti vztahu mezi věcí a jejím 

pojmenováním.  

Na základě obecného principu jazykového systému se musí znak skládat ze dvou částí: 

označujícího (signifikantu) nesoucího význam a označovaného (signifikátu), k němuž se tento 

význam vztahuje jako k jeho nositeli32. Např. slovo „slovo“ jako shluk písmen nebo zvuk je 

označující a to, co toto slovo představuje, je označované. Proces, ve kterém se označující  

a označované k sobě váží a dohromady vytvářejí znak, který je tedy třeba chápat jako vztah, 

je pojmenováním neboli označováním (signifikací). Podle R. Barthese se znak „skládá 

z jednoho označujícího a jednoho označovaného. Plán označujících vytváří plán výrazu a plán 

označovaných vytváří plán obsahu.“33  

L. Hjemslev, který rozvíjel Saussurovy myšlenky o jazyce „rozlišoval dva druhy sémiotiky: 

jednoduchou, denotativní, která se zabývá vztahem mezi výrazem a obsahem, a složitou, 

konotativní, která má zkoumat jazyk a další znakové systémy z hlediska pravděpodobných 

významů.“34 Hjemslev tak stanovil důležité rozlišení mezi řečí postavenou na denotacích, 

které vyjadřují vztah mezi výrazem a tím, co označuje (denotátem), a řečí postavenou na 

konotacích, které doplňují základní význam slova významovými odstíny. Denotace (z lat. 

ukazovat, označovat) v tomto smyslu znamená přímé vztažení označujícího k označovanému 

(ztotožnění jména s objektem), zatímco u konotace (z lat. spoluoznačovat) není označující 

(jméno) k označovanému (objekt) přiřazeno přímo, ale zprostředkovaně. Denotace je tak 

doslovný, primární význam, který přináší znak, a konotace rozšířený, sekundární význam 

znaku. 

                                                           
31

 F. de Saussure: Kurs obecné lingvistiky. Academia, Praha 2007, str. 98 

32
 Tamtéž, str. 95 a následující 

33
 R. Barthes: Zákklady sémiologie. In Kritika a pravda. Dauphin, Praha-Liberec 1997, str. 115 

34
 J. Doubravová: Sémiotika v teorii a praxi. Portál, Praha 2008, str. 48 
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Barthes zdůrazňuje, že máme „co dělat se dvěma systémy označování zasunutými jeden do 

druhého, ale rovněž nezávislými jeden na druhém. „Odpoutání“ obou systémů se může 

uskutečnit dvěma zcela odlišnými způsoby … V prvním případě se první systém stává plánem 

výrazu nebo označování druhého systému … To je případ toho, co Hjemslev nazývá 

konotační sémiotika; první systém tu vytváří plán denotace a druhý systém (širší než první) 

plán konotace ... V druhém (opačném) případě „odpoutání“ se první systém stává … plánem 

obsahu neboli označovaného druhého plánu … To je případ všech metajazyků: metajazyk je 

systém, jehož plán obsahu je tvořen systémem označování.“35 

Podle Saussura se vztahy, které spojují jazykové prvky, mohou rozvíjet ve dvou rovinách: 

syntagmatické a asociační. Význam elementárních prvků jazyka je dán syntagmaticky, tj. 

jejich vztahem k ostatním částem textu, zároveň však také vztahem k jiným jazykovým 

znakům, které ve skutečnosti v textu přítomny nejsou, ale vykazují určitou podobnost. 

Význam znaku je tedy dán jeho okolím i asociacemi, které řadí znak do určité skupiny 

souvislostí. „Syntagmatický a asociační plán jsou v úzkém vztahu … dnes již ovšem 

nemluvíme o asociačním plánu, nýbrž o paradigmatickém nebo systémovém plánu.“36 

Barthes hovoří o dvou osách řeči. První tvoří syntagmata ve významu spojení nebo sledu: 

„mluva v Saussurově smyslu je syntagmatické povahy, … mluvená věta je právě typem 

syntagmatu. Syntagma se vyskytuje ve „zřetězené“ formě (například v promluvovém 

proudu).“37 Tato osa tedy vytváří lineární vztahy (spojitosti, kombinace) v horizontální rovině 

mezi jazykovými prvky v nějaké větě. Význam však může vzniknout pouze z členění. „Systém 

vytváří druhou osu řeči. Saussure jej vidí ve formě řady asociačních polí, z nichž některé jsou 

určovány příbuzností zvukovou, jiné příbuzností významovou.“38 Tato paradigmatická osa ve 

významu výběru nebo záměny je pak ve vertikální selektivní rovině vztahem mezi jazykovými 

prvky v nějaké větě s jinými skladebně zaměnitelnými prvky. Z paradigmatu se tedy vybírají 

znaky, které se dosazují do syntagmatu. 
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 R. Barthes: Základy sémiologie. In Kritika a pravda, Dauphin, Praha-Liberec 1997, str. 169-170 

36
 Tamtéž, str. 138 

37
 Tamtéž, str. 142-143 

38
 Tamtéž, str. 151 
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Na základě paradigmatické zaměnitelnosti, kterou lze vnímat jako podobnost, působí 

metafora (řec.=přenesení), která spočívá v nahrazení jednoho znaku (slova, obrazu) jiným 

znakem na základě nějaké podobnosti, např. slovo „mnoho“ slovem „moře“. 

Se syntagmatickou kombinací, která zahrnuje spojitosti, souvisí metonymie (řec. 

metonýmia=záměna jména jménem), která má schopnost zaměnit nějaký přívlastek nebo 

vlastnost věci za věc samotnou, např. „koruna“ místo krále. Zvláštním typem metonymie je 

synekdocha (řec. synekdoché=pochopená záměna), v níž část znamená celek, např. „mnoho 

jar“ místo „mnoho let“. Porovnání metafory a metonymie ukazuje na jejich protikladnost. 

Podle Barthese syntagmatičnosti a paradigmatičnosti odpovídají dvě formy duševní činnosti. 

Lingvista Roman Jakobson „aplikuje protiklad metafory (v řádu paradigmatu) a metonymie  

(v řádu syntagmatu) na nejazykové řeči: budou tedy existovat „promluvy“ metaforického 

typu a „promluvy“ typu metonymického. K metaforickému stylu (převaha substitučních 

asociací) patří podle Jakobsona lyrické ruské zpěvy, díla romantiků a symbolistů, 

surrealistické malířství, filmy Charlie Chaplina (prolínání obrazů je podle něho skutečnou 

filmovou metaforou), freudovské symboliky snu (identifikací); k metonymickému stylu 

(převaha syntagmatických asociací) by pak patřily hrdinské eposy, vyprávění realistické školy, 

Griffithovy filmy (velké záběry zblízka, montáž a změny úhlů při záběrech) … K Jakobsonovu 

výčtu bychom mohli připojit: na straně metafory: didaktické výklady, literární kritiku 

tematického typu, aforistické promluvy; na straně metonymie lidové romány a vyprávění 

v denním tisku.“39 Dá se říct, že k Jakobsonově klasifikaci metaforických typů by se dala 

přiřadit v Barthesově duchu svou metaforičností sama sémiologie, jíž Saussure otevřel cestu 

umožňující analyzovat jako systém samotnou kulturu.  

Na rozdíl od běžné řeči, kde označující vyjadřuje označované, máme v sémiologickém 

systému „co do činění nikoli se dvěma, ale se třemi různými členy. Neboť to, co se 

pokoušíme pochopit, rozhodně není jeden člen následující za druhým, ale korelace, jež je 

spojuje, je tedy zde označující, označované a znak, který je celkem sdružujícím oba první 

členy.“40 

Toto trojdimenzionální schéma (označující, označovaný a znak) nachází Barthes i v mýtu: 

„Mýtus je však specifickým systémem v tom ohledu, že je budován na základě 
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 Tamtéž, str. 139 

40
 R. Barthes: Mytologie. Dokořán, Praha 2004, str. 111 
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sémiologického řetězce, který existuje před ním: je sekundárním sémiologickým systémem. 

Co je v primárním systému znakem, se v sekundárním systému stává prostý označujícím.“41 

Ať už jde o mýtus verbální či vizuální, v této podobě se mýtus stává jakožto celek znaků 

posledním termínem primárního sémiologického řetězce. A tento poslední termín se stává 

prvním termínem sekundárního řetězce. Tím Barthes zavádí schéma, které ukazuje závislost 

jednoho sémiologického systému na druhém, přičemž „rozprostranění“ celého schématu je 

podle něho jen „metaforické“42: 

 

Jazyk 
1. označující 2. označované 

3. znak 

I. OZNAČUJÍCÍ 

 

II. OZNAČOVANÉ 

MÝTUS 

III. ZNAK 

 

Jazykový systém nazývá Barthes řečí, protože je „právě onou řečí, které se mýtus zmocňuje, 

aby vystavěl svůj vlastní systém.“43 Sám mýtus pak nazval metajazykem (řec. meta=za), tj. 

jazykem, jímž se mluví o jiném jazyce, v tomto případě o jazyce prvním. 

Označující může být nahlíženo v mýtu jako v sekundárním sémiologickém systému ze dvou 

hledisek: buď jako konečný termín lingvistického systému, nebo jako počáteční termín 

systému mytického. V primárním systému se podle Barthesovy terminologie44 nazývá 

„smyslem“, v sekundárním systému „formou“. Co se týká označovaného, Barthes mu v obou 

systémech ponechává název „koncept“. Třetí termín je „korelací“, tj. souvztažností obou 

předchozích; v systému jazyku je to „znak“, zatímco v systému mýtu je to označení - 

„signifikace“. 

V Barthesově pojetí mýtu se tedy to, co je v jazyce znakem, změnilo v označující, které se 

předkládá dvojznačně – je zároveň smyslem vyznačujícím se „plností“ i formou, která je 

„prázdná“. Jakmile se smysl jako souhrn jazykových znaků, který má svou hodnotu a tvoří 
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 Tamtéž, str. 112 

42
 Tamtéž, str. 113 

43
 Tamtéž, str. 113 

44
 Všechny užité výrazy Barthesovy terminologie tamtéž, str. 115 
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součást nějakého příběhu, stává formou, „odsouvá svou nahodilost, vyprazdňuje se, 

ochuzuje, příběh se vytrácí“, avšak „… forma nepotlačuje smysl, pouze jej ochuzuje, 

oddaluje, nakládá s ním podle potřeby ... smysl ztrácí hodnotu, ale uchovává si život, z nějž 

se bude vyživovat forma mýtu… a především je třeba, aby se v něm mohla skrýt.“45 

Ochuzování smyslu nevede až k jeho úplné likvidaci, ale k jeho přežívání, i když mýtus ztrácí 

svou kvalitu. Mýtus je podle Barthese dán „hrou na schovávanou, mezi smyslem a formou“46, 

která jej definuje. 

Mýtus označuje a oživuje koncept příběhem, odehrávajícím se mimo formu, který „celou 

formu pohltí … Koncept je pevně vymezený: je zároveň historický i intencionální … je 

samostatnou hybnou silou mýtu. Na rozdíl od formy není koncept nijak abstraktní: je zaplněn 

jistou situací.“47 

Koncept je do jisté míry chudší než označující. Jako označované má však k dispozici mnoho 

označujících, se kterými může korelovat. Třetí člen, který je sdružením obou prvních, nazval 

Barthes signifikací, která je „mýtem samým, stejně jako saussurovský znak slovem … První 

dva členy jsou v mýtu dokonale zjevné … Jakkoli se to může zdát paradoxní, mýtus nic 

neskrývá: jeho funkcí je deformovat, a ne nechat zmizet.“48 

V mýtu koncept zjevně deformuje smysl, tj. stránku plnosti označujícího, avšak tato 

deformace není zrušením. Tento rozpor Barthes vysvětluje tak, že „koncept smysl odcizuje … 

signifikace mýtu je tvořena jakýmsi ustavičným otáčivým pohybem, při němž se střídá smysl 

označujícího a jeho forma, řeč–předmět a metajazyk, čisté zvýznamňující vědomí a čisté 

vědomí obrazové;  toto střídání je v jistém smyslu shromážděno v konceptu, který je využívá 

jako nezjednodušené, současné rozumové a imaginární, arbitrární a přirozeně označující“49 - 

jinými slovy ohýbá, pokřivuje skutečnost. Označující mýtu má dvě stránky: „smysl je stále 

zde, aby prezentoval formu; forma je stále zde, aby oddalovala smysl ... forma je v něm 

prázdná, leč přítomná, smysl je v něm nepřítomný, a přesto plný.“50  
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Barthes označuje mýtus za ukradenou a navrácenou promluvu, ale „promluva, která je 

vrácena, není tak úplně stejná jako ta, jež byla zcizena: při vrácení nebyla umístěna na stejné 

místo … ten prchavý okamžik zfalšování vytváří aspekt strnulosti, jež je mytické promluvě 

vlastní.“51 

Protože mytické signifikace není zcela arbitrární, je jejím posledním důležitým prvkem  

i motivovanost. Barthes zdůrazňuje, že „motivovanost je nutná pro samotnou podvojnost 

mýtu. Hra mýtu probíhá na základě analogie smyslu a formy: bez motivované formy není 

mýtu.“52 

Přestože je motivovanost signifikace nezbytná, zůstává neúplná. Podle Barthese je mýtus 

„čistý ideografický systém, v němž jsou formy dosud motivovány konceptem, který 

reprezentují, přičemž ovšem ani zdaleka nepokrývají jeho reprezentativní celkovost.“53  

U signifikace je tedy arbitrárnost převažující. Je si třeba stále uvědomovat, že mýtus není 

ověřená skutečnost, ale sémiologický systém.  
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2. POJETÍ MÝTU V MYTOLOGIÍCH ROLANDA BARTHESE 

Roland Barthes (1915-1980), francouzský literární kritik, esejista a významný představitel 

francouzského strukturalismu se v období 50. a 60. let minulého století věnoval 

problematice obecné vědy o znacích – sémiologii. Kromě Mytologií (1957), jimiž se zabývá 

tato práce, jsou významným dílem tohoto období Základy sémiologie. Jeho názory a postoje 

v následujících letech zaznamenaly výrazný posun, zřetelný zejména v jeho následujících 

publikacích, především Radost z textu, Světlá komora, Smrt autora, které se však již netýkají 

tématu této práce. 

Jak sám autor v předmluvě uvádí, texty Mytologií byly napsány v letech 1954-1956. Nejdříve 

se jednalo o aktuální úvahy o mýtech každodenního života Francie, publikované v časopise 

Les Lettres nouvelles. Otištěné esejistické články byly reflexí jednotlivých projevů a témat 

soudobé masové kultury (novinových článků, fotografií v časopisech, televize, filmu, 

divadelních produkcí, výstav, reklamy, atd.). Na základě těchto dílčích analýz, se Barthes 

pokusil vytvořit ucelenou teorii o fungování moderního mýtu závěrečným rozsáhlým textem 

Mýtus dnes, který se stal součástí knižního vydání v roce 1957. Texty Mytologií dokládají jeho 

přesvědčení, že když bude k mytickým kolektivním představám přistupovat jako ke 

znakovému systému, lze prokázat „onu mystifikaci, jež přeměňuje maloburžoazní kulturu na 

univerzální přirozenost.“54 Mýtem podle Barthese může být vše. Je patrně prvním 

sémiologem, který zjistil, že lze dekódovat jakoukoliv součást kultury – nejenom literaturu, 

ale vše od zápasu ve volném stylu přes módu, reklamu, fotografii atd., až po lásku. 

 

2.1. Mytologie 

V první části publikace se Barthes v řadě kratších textů zaobírá maloburžoazními mýty, které 

byly součástí každodennosti Francie 50. let 20. století55, na kterých se pokusím přiblížit, jak 

fungují. Mnou vybrané Barthesovy analytické eseje představují i ty, v nichž lze dle tématu či 

účelu nalézt jistou analogii se socialistickými mýty, které budou předmětem další části práce. 
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Spisovatel na prázdninách. Reportáž z Le Figaro dokumentuje typickou představu, jež si 

buržoazní společnost vytváří o spisovatelích. Čtenář se s údivem a potěšením dozvídá, že 

spisovatelé, kteří ve společnosti požívají výjimečného obdivu a úcty, jsou normální lidé, kteří 

jako ostatní pracující, pro něž je profese zaměstnáním, jezdí na dovolenou. Od ostatních lidí 

na dovolené je však odlišuje skutečnost, že většinou nepřestávají pracovat, tj. psát, protože 

jejich profese pro ně není zaměstnání, ale povolání. 

„Přirozenost“, v níž jsou spisovatelé „zvěčňováni, je ve skutečnosti ustavena, aby vyjadřovala 

určitou vznešenou kontradikci: kontradikci mezi prozaickým údělem, vytvořeným epochou 

bohužel navýsost materialistickou a prestižním statusem, který buržoazní společnost štědře 

udílí svým intelektuálům (pokud jí ovšem neškodí).”56 

Žurnalistický obraz „spisovatele na prázdninách“ je podle Barthese mystifikací buržoazní 

společnosti „aby si své spisovatele lépe podrobila: nic tak dobře nevystihuje jedinečnost 

„poslání“ jako to, že se mu protiřečí – čímž ovšem toto „poslání“ není vůbec popíráno – 

prozaičností jeho ztělesnění: to je starý trik všech hagiografií,“57 což jsou legendy uctívající 

svaté. 

Obraz spisovatele jako člověka z masa a kostí, který ho přibližuje obyčejnému člověku, jemuž 

umožňuje jistou blízkost s adorovanou osobností, však zároveň osobě spisovatele dodává 

ještě větší lesk, vznešenost a zdůrazňuje jeho mytickou jedinečnost. Rutinní záležitosti, které 

lidé běžně dělají, pokud jsou vykonávány jím, jsou považovány za mimořádné právě tím, že je 

vykonává spisovatel. 

 

Chuďas a proletář. Podle R. Barthese měl proletář v Chaplinově zpodobnění vždycky rysy 

chudáka: „odtud lidská síla jeho představ, ale také jejich politická nejednoznačnost.“58 

Například ve filmové satiře na zmechanizovaný a zautomatizovaný svět Moderní doba z roku 

1935 je Chaplinův proletář pouze oklamaný člověk, jehož hlavní potřebou je ukojit hlad.  

V jeho postavě se propojuje obraz chuďase a proletáře jen v situacích, kdy se dostává do 

střetu s policií. Tento proletář neřídí své jednání dle určitých politických cílů a politika není 

v Chaplinově filmu explicitně pojednána. Tato postava si neuvědomuje širší společenské, 
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ekonomické a politické okolnosti, které vedou k jeho vykořisťování, a jeho jednání je 

zaměřeno na to, co bezprostředně v danou chvíli prožívá. Je jakousi reminiscencí dělníka 

bouřícího se proti strojům v první polovině 19. století. Je to osamělý člověk, který se 

nepouští do žádného uvědomělého boje proti vykořisťovatelům a slovo revoluce mu zatím 

nic neříká. Chuďas, proletář a především člověk – Chaplin „triumfuje nad vším: protože 

všemu uniká, odmítá jakékoli vnucované vlivy a do člověka vždy vkládá pouze člověka.“59 

Proto také žádné oficiální socialistické dílo snažící se vyjádřit postavení dělníka nedosáhlo síly 

Chaplinova filmu. 

 

Romány a děti. Esej se věnuje problematice prezentace žen spisovatelek v  časopise Elle, ve 

kterém jsou u jejich hromadné fotografie uvedeny nejen jejich romány, ale i počty dětí. 

V tomto duchu jsou představeny jako postavy, které ve svém životě hrají dvě role: 

duchovních matek literárních děl a fyzických matek dětí. Zdálo by se, že jde o zdůraznění 

významného postavení emancipované ženy, která kromě poslání pečovat o potomstvo 

rovněž umělecky tvoří stejně jako muž spisovatel, jehož role v péči o rodinu je zjednodušená 

a umožňuje mu plně se věnovat psaní.  

Barthes tento mýtus rozkrývá. Buržoazní společnost především na ženách vyžaduje, aby se 

podrobily svému danému statusu ženství, a z tohoto pohledu je ženě spisovatelce dovoleno 

„na přeskáčku rodit romány a děti“, ale případný úspěch v umělecké kariéře je ospravedlněn 

pouze v případě řádného plnění rodinných a domácích povinností. „Ženy jsou na světě proto, 

aby mužům rodily děti; jen ať si píší, jak chtějí, jen ať si vylepšují svůj úděl, ale hlavně ať jej 

neopouštějí: hlavně aby povýšení, které je jim uděleno, nenarušilo jejich biblický osud, 

hlavně aby za ono bohémství, jež je přirozeně spojováno se spisovatelovým životem, ihned 

zaplatily daň.“60 Jinými slovy, žena se může emancipovat jenom do té míry, dokud nepřekročí 

svou tradičně vymezenou roli, která není stejná jako mužova: „vaše rozhodnutí je svobodné 

jen pod podmínkou, že závisí na jeho rozhodnutí; vaše svoboda je přepych, je možná jen 

tehdy, když napřed uznáte závazky plynoucí z vaší přirozenosti. Jen si pište, jestli chcete, 

všechny na to budeme moc pyšné; ale nezapomínejte také rodit děti, protože takový je váš 
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osud.“61 Ve všech případech buržoazního mýtu lze spatřit snahu o eliminaci zásadního 

vychýlení se ze stávajícího uspořádání. I v tomto případě tedy platí, že je sice možno připustit 

jistou nadstavbu nad tradiční roli ženy, avšak ona základna (primární role ženy jako matky  

a pečovatelky o domov) nesmí být nikdy opuštěna. 

 

Hračky. Barthes konstatuje, že dětské hračky jsou v podstatě „mikrokosmem světa 

dospělých“62, což znamená, že svět dospělých vtrhává do dětského světa a ukazuje v něm, že 

není alternativy a že svět, jaký známe dnes, tu bude navždy. Zkrátka stejně jako v ostatních 

případech, i zde se ospravedlňuje status quo, a to dokonce už v raném stádiu lidského 

vývoje. 

Hračky vždy znamenají něco, co souvisí s mýty a technickým prostředím života dospělých. 

Chlapci si hrají s vojáky, policisty, motorkami, automobily, vlaky, loděmi, letadly, vesmírnými 

raketami a dalšími „mužskými“ hračkami podobného typu. Holčičky se připravují na svůj 

životní úděl hrou s pokojíčky, kuchyňkami, kadeřnictvím a především s chodícími, plačícími, 

mluvícími, pijícími a čůrajícími panenkami, které opatrují, koupou, oblékají, vozí v kočárcích  

a léčí medicínskými imitacemi včetně operačních sálů. 

Kromě výše zmíněné, spíše náplně materiální povahy, se ovšem dítěti předává i ideová náplň 

buržoazní ideologie, ve které je člověk vlastníkem: „…tváří v tvář tomuto univerzu věrně 

napodobených, komplikovaných předmětů se z dítěte může stát pouze vlastník a uživatel, ale 

ne tvůrce: nevynalézá svět, používá ho.“63 Má se tedy potlačit přehnaná kreativita, která 

může narušit stabilitu řádu. Lepší je být poctivým vlastníkem již známých věcí než tvůrcem 

nových, jimiž by člověk mohl narušit stávající struktury. 

Tento přístup je do značné míry předpojatý, jelikož i u již zmiňovaných hraček lze domýšlet 

různé příběhy a celá univerza, dle mého názoru tedy nejde o nějaké intenzivní potlačení 

dětské kreativity. Barthes si je sám vědom, že určitá část hračkářského průmyslu je kreativní 

– stavebnice: „U každé stavebnice, pokud ovšem není složitá, si dítě musí osvojovat zcela 
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odlišný svět: vůbec tu nevytváří signifikativní předměty, nesejde mu na tom, zda mají ve 

světě dospělých nějaké jméno: necvičí se v užívání, nýbrž v demiurgii “64 – to je tvoření. 

Podle něho k tomu však dochází jen zřídka, protože převažují hračky napodobující. Přesto je 

zajímavé vidět, že i Barthes na chvíli opouští ideologickou ortodoxii a shledává i určitý 

produkt masové kultury něčím, co není naplněno ryze maloburžoazní etikou konzumu, i když 

setrvává na svém stanovisku, že již v dětství působí buržoazní mýtus, který vykládá sám sebe 

jako přirozenost. 

 

Nautilus a Opilý koráb. R. Barthes pokládá dílo Julese Vernea za vhodné pro strukturální 

rozbor. Jeho svět ve „šrafované“ podobě, kterou mu dali tehdejší ilustrátoři, má atributy 

uzavřenosti s vlastním prostorem a časem, kde v ohraničeném prostoru vládnou Verneovi 

hrdinové, kteří si tento prostor přivlastnili a upravili na svou míru. „Verne náleží k pokrokové 

linii buržoazie: jeho dílo dává na vědomí, že člověku nemůže nic uniknout, že i ty 

nejodlehlejší části světa jsou jakoby předmětem v jeho ruce a že vlastnictví koneckonců není 

než jedním dialektickým momentem ve všeobecném podrobování přírody.“65 

Ve verneovské mytologii významný obraz lodi, který je obvykle spojován s dalekými 

plavbami, je zde nejen dopravním prostředkem, ale především pohodlným lidským obydlím. 

Je jím i slavný Nemův Nautilus z románu Dvacet tisíc mil pod mořem s člověkem jako 

vlastníkem a vládcem na palubě.  

„V této plavební mytologii existuje jen jediný prostředek, jak vymýtit vlastnickou povahu 

člověka nacházejícího se v plavidle: vynechat ho a ponechat jen plavidlo samo.“66 Barthes do 

protikladu k Verneovu Nautilu staví Rimbaudův Opilý koráb, který se sám stává „já“, a s nímž 

se může čtenář vydat na plavbu po vlnách poezie. Opilý koráb se poddává divoké přírodě, 

což ale zároveň znamená, že se nesvazuje společensky očekávaným chováním vyžadujícím 

transformaci přírody. Tento přístup samozřejmě nemůže být nijak produktivní, ale připomíná 

ve své protispolečenské revoltě, že člověk přírodu přes veškerou svou snahu ovládnout 

nedokáže. Takováto alternativní promluva dokáže alespoň částečně narušovat převládající 

buržoazní narativ vlastnického vztahu vůči přírodě. 
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Volební fotogeničnost. Tato rozsahem krátká esej je věnována analýze fotografií politiků, 

v tomto případě podobenek kandidátů na křesla do francouzského Národního shromáždění, 

které si dali přitisknout k svému politickému programu na předvolebních prospektech. Vedle 

politického programu, kterým hodlají řešit problémy společnosti, tak voličům nabídli  

i „určitou atmosféru fyzična, soubor všedních vlastností, vyjádřených fyziognomií, oblečením, 

pózou,“67 čili sebe sama s přesahem do svého soukromí, rodinného a sociálního 

stabilizovaného zázemí, které obsahuje všechny atributy maloburžoazního stylu života, se 

kterými se mohou potenciální voliči ztotožnit a které lze z pohledu Barthese jako mytologa 

dekonstruovat jako znaky maloburžoazního mýtu a buržoazní ideologie. Tato ideologie 

pomocí využití volební fotografie „přirozeně předpokládá spiklenectví: fotka je zrcadlem, 

dává nám k přečtení něco, s čím jsme spřízněni, co je nám důvěrně známo, předkládá voliči 

jeho vlastní podobiznu, ovšem projasněnou, zvětšenou, bravurně dovedenou do stavu 

typičnosti … volič je současně vyjádřen i heroizován, je pobídnut, aby zvolil sám sebe.“68  

Řád (jak buržoazie podle Barthese nazývá sama sebe) tak nabízí lidem skrze zobrazované 

politiky, že se s ním a jeho hodnotami (vlast, rodina, armáda, čest, atd.) mohou identifikovat 

a že jeho reprezentanti, kteří mají stejné starosti jako oni, s nimi sdílejí představy o tom, jak 

má vypadat společnost a co je v jejím rámci oceňováno. 

 

2.2. Mýtus dnes a obálka časopisu Paris Match 

Ve stati Mýtus dnes jako příklad fungování mytického sekundárního sémiologického systému 

Barthes uvádí mytologizující zpracování francouzské národní identity prostřednictvím 

fotografie, jejíž analýzu uvádí takto: „jsem u holiče a podávají mi časopis Paris Match. Na 

obálce vidím mladého černocha, který je oblečen do francouzské uniformy a se zdviženýma 

očima, jež jsou nepochybně upřeny na trojbarevný prapor, vzdává vojenský pozdrav. Takový 

je smysl obrázku. Ať už jsem jakkoli naivní, dobře rozumím tomu, co mi naznačuje: že Francie 

je velká říše, že všichni její synové bez ohledu na barvu pleti věrně slouží pod její vlajkou a že 
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pomlouvačům, ohánějícím se údajným kolonialismem se nemůže dostat lepší odpovědi než 

nadšení, s jakým tento černoch slouží svým takzvaným utlačovatelům.“69 

Jedná se o titulní fotografii časopisu Paris Match z léta roku 1955, kdy se ve Francii ostře 

střetávaly odlišné tendence, týkající se dekolonizačního procesu v severní Africe. Vzhledem 

k tomu, že toto číslo časopisu je pro mě nedostupné, nelze zjistit, zda je obálková fotografie 

nějak v listu redakcí komentována. Protože existenci takovéhoto komentáře Barthes 

neuvádí, ani jeho znalost nepřiznává, lze interpretovat pouze jeho výklad předmětné 

fotografie. 

V sémiologickém pojetí na úrovni signifikace prvního řádu denotuje označující (fotografie) 

označované (černý příslušník francouzské armády). Na úrovni signifikace druhého řádu znak 

jako celek z primárního systému tvoří označující (voják černé pleti na fotografii vzdává 

francouzský vojenský pozdrav) a označované pak skrze označující vyjadřuje symbiózu 

vojenskosti s loajalitou a vlastenectvím. Na rovině jazyka je označující smyslem  

a na úrovni mýtu formou. Při pohledu na označované se mimo formu odvíjí příběh, který je 

konceptem, pohlcujícím formu. Jako forma je „smysl salutujícího černocha oslabený, 

ochuzený“, ale jako „koncept francouzského imperialismu je náhle znovu vpleten do celku 

světa: do dějin Francie, do jejích koloniálních dobrodružství, do jejích současných nesnází.“70 

Přítomnost formy v mýtu je doslovná a rozlehlá. Mytické označující je tvořeno „vytyčeným 

smyslem, může se předkládat pouze skrze určitou materii. V případě mluveného mýtu je tato 

extenze lineární, v případě mýtu vizuálního je extenze mnohoznačná (v centru se nachází 

černochova uniforma, nad ní tmavá pleť jeho tváře, nalevo vojenský pozdrav atd.), … způsob 

přítomnosti formy je prostorový.“71  

Jak již bylo uvedeno v první kapitole, označující má dvě stránky: stránku plnosti, jež je 

smyslem (zde příběh černošského vojáka) a stránku prázdnoty, která je formou (zdravící 

francouzský černošský voják). Ze strany konceptu je zjevně deformována stránka plnosti, tj. 

smyslu, protože černoch je zbaven svého příběhu a proměněn v gesto. Černoch však zůstává, 

deformací nebyl zrušen, protože je nezbytný pro koncept. Mýtus je „promluva definována 

svou „intencí“, tj. cíleností, která „je v něm doslovností jakoby zafixována, … zvěčněná, 
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zpřítomněna. (Francouzské impérium? Ale my tu máme přece jen prostý fakt: tohoto 

statečného černouška, který salutuje jako skutečný francouzský hoch.)“72 

Mýtus má interpelativní charakter, obrací se na konkrétního adresáta a vynucuje si na něm 

své přijetí. Tato interpelativní promluva je zároveň promluvou strnulou: v okamžiku, kdy 

dospěje k adresátovi „zarazí se, otočí se kolem sebe samé a znovu nabývá obecnosti: 

znehybňuje se, vybledává, stává se nevinnou. Přizpůsobenost konceptu je náhle oddálena 

doslovností smyslu … francouzský imperialismus odsuzuje salutujícího černocha k tomu, aby 

byl pouze instrumentálním označujícím, černoch mě oslovuje jménem francouzského 

imperialismu; v téže chvíli však černochův pozdrav tuhne, … fixuje se do věčného 

odůvodnění určeného k tomu, aby dodával opodstatnění francouzskému imperialismu.“73 

Z toho Barthes vyvozuje, že mýtus je promluva ukradená, a když je navrácena, není stejná 

jako ta, která byla zcizena. 

Z hlediska motivovanosti signifikace je zdůrazněna shoda mezi pozdravem černocha  

a pozdravem francouzského vojáka, čímž se dosahuje motivované formy, nezbytné pro 

mýtus. 

Podle Barthese se fotografie černošského vojáka dá číst trojím způsobem. Salutující voják 

může být v případě doslovné signifikace při soustředění se na prázdné označující, symbolem 

francouzského imperialismu. V případě soustředění na plné označující, v němž je odlišen 

smysl od formy, která smysl deformuje, lze signifikaci mýtu rozložit a odhalit ji jako podvod, 

kdy se salutující černoch stává alibi francouzského imperialismu dvojí tváře.  

A konečně, při soustředění na označující mýtu jako na „nerozlučné spojení smyslu a formy, 

přijímám nejednoznačnou signifikaci … a stávám se jeho čtenářem: salutující černoch již není 

ani symbolem, a už vůbec ne alibi: je samotnou přítomností francouzského imperialismu.“74 

Francouzský imperialismus se tak dostal do stavu své „přirozenosti“ a od této chvíle začíná 

mýtus fungovat. 

Barthes zdůrazňuje princip mýtu, na jehož základě „mýtus přeměňuje dějiny na 

„přirozenost“75 V konkrétním případě salutujícího černocha, kdy vše vypadá tak, že obraz 
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„přirozeně“ vyvolává koncept a označující zakládá a racionalizuje označované, se francouzský 

imperialismus jako umělá přirozenost, daná podstatou mytického sekundárního 

sémiologického systému, stává pro čtenáře nevinnou promluvou, ale ne však proto, že by 

skrýval svůj účel, ale proto, že byl naturalizován. „Konzument mýtu pokládá signifikaci za 

systém faktů: mýtus je čten jako faktický systém, ačkoliv je pouze systémem 

sémiologickým.“76 Jako takový má však tendenci přibližovat se systému faktickému. 

Jelikož je charakteristickou vlastností mýtu měnit smysl na formu, u Barthese to znamená, že 

„mýtus je vždy kradená řeč.“77 Mytické sekundární schéma se může v podstatě rozvíjet na 

základě jakéhokoli smyslu. Nejčastěji kradenou řečí je jazyk, který má sám určitý sklon 

k mytizaci, a proto není schopen klást větší odpor. 

V analýze fotografie salutujícího mladého černocha Barthes provádí destrukci mytické 

promluvy. Jestliže v předchozích krátkých esejích z pozice levicového intelektuála ironizoval 

mýty každodenního maloburžoazního života, zde se stylizuje do jednoho z Pařížanů, který 

navštívil holiče, aby byl zaujat obálkou časopisu Paris Match, což ho přivádí k tomu, aby se 

zabýval mýtem zcela jiného druhu, dotýkajícího se všech příslušníků francouzského 

koloniálního impéria. Barthes naznačuje svou příslušnost ke střední vrstvě, kam ostatně 

svým statusem v rámci sociální stratifikace patří, aby vzápětí vystoupil v roli mytologa, tedy 

odborníka, zabývajícího se výkladem mýtů, v tomto případě dekompozicí mýtu koloniálního. 

Status (jsem jedním z nás) a role (nejsem jako vy, stojím mimo vás) se tak dostávají do 

zjevného rozporu. 

J. Češka zmiňuje možnou motivovanost znaku „jsem u holiče figurou komplictví, která je 

založena na modelování společného nepřítele (francouzský imperialismus)“, přičemž obětí je 

„střední stav, jenž je interpelován přirozeností francouzského imperialismu.“78 Jelikož by 

předmětná fotografie mohla svou působivostí u čtenářů vyvolat citovou vazbu a vědomí 

sounáležitosti s francouzským impériem, jehož jsou příslušníky, vstupuje do hry angažovaně 

Barthes, aby je svým výkladem uchránil před manipulací ze strany redakce časopisu, 

prezentované figurou „redaktora“, který je jako „výrobce“ mytické promluvy mytologovým 

(Barthesovým) protivníkem. Tento redaktor na rozdíl od mytologa, který rozkrývá falešnou 
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přirozenost znaku, hraje roli skrytého manipulátora se salutujícím černochem jako znakem 

francouzského imperialismu. 

 

2.3. K Barthesovu způsobu psaní 

Při pohledu na fotografii salutujícího černocha (viz příloha) však zjišťuji, že Barthesova 

interpretace přesahuje její rámec, tedy to, co je na ní zřejmé. Francouzská vlajka, na kterou 

jsou podle Barthese „nepochybně“ upřeny černochovy oči, je na fotografii nepřítomna. 

Rovněž jím zdůrazněné černochovo nadšení nemá v obraze oporu. Strnulý výraz vojáka 

stojícího v pozoru, z něhož není patrné, zda vzdává čest vlajce nebo snad svému veliteli, či 

salutuje při jiné příležitosti. 

Barthesova interpretace tedy není založena na fotografii samé, ale na jejím převyprávění, 

které zahrnulo i neviditelnou trojbarevnou vlajku a pod ní nadšeně sloužícího mladého 

černošského vojáka. Fotografie byla tedy přepsána. J. Češka, který se zabýval výstavbou 

kontramytologie a mytologizací vlastního Barthesova čtení v souvislosti s touto zjevnou kolizí 

pohledu a komentáře uvádí, že „je zapotřebí pojímat fotografii (kontemplovat ji pohledem) 

jako mez, jako referenční rámec komentářů, jež ji zcizují sugestivními vpisy a tímto je také 

pohledu skrývají. Do osidel této dvojznačnosti je také vepsáno Barthesovo demystifikační 

gesto, neboť třebaže mluví proti despotičnosti a kolonizačnímu rysu fotografie, nemůže to 

provést jiným způsobem, než že ji bude sám kolonizovat.“79 

Barthesova práce Mýtus dnes má být analýzou mýtu v rámci sémiologického systému, to 

znamená, že má ambici odborného pojednání. Jeho Mytologie bývají pokládány za doklad 

analytického, argumentacemi podepřeného postupu, za jehož příklad je často uváděn 

mytologický rozbor citované fotografie z obálky časopisu Paris Match. V souvislosti 

se způsobem zpracování mytologického tématu upozorňuje však Češka na beletričnost  

a rétoričnost, která je Barthesovým výrazným rysem. Přestože kritizuje využívání rétorických 

postupů, při svém zpracování mytické problematiky je sám využívá. „Beletričnost a 

nedůsledná reflexivnost Barthesova psaní, důraz na detail, tíhnutí k metonymičnosti, 

poukazují na to, co je vlastní jeho myšlení.“80 Toto myšlení spíše nalézá své vyjádření 
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v literárním projevu, který je u Barthese silnější než analytický přístup. Češka k tomu 

poznamenává: „Oba principy Barthesova psaní (analytický i beletristický), které obecně mají 

oboustranně zcizující efekt (iluze a antiiluze) se však v jeho případě jakoby posilují. 

Beletristické prvky by měly zcizit argumentaci (činit ji pochybnou), přitom u Barthese zaplňují 

slepá místa: není-li po ruce argument, nastupuje vyprávění-příběh nebo metafora.“81 

Barthes je tedy spíše vypravěčem. Budeme-li pohlížet na Mytologie jako na eseje, tj. literární 

útvary na rozhraní teoretizující kritiky či publicistiky a prózy se zdůrazněním její uměleckosti, 

lze vyzvednout klady Barthesovy práce v duchu Poetiky, ve které Aristoteles zdůrazňuje, že 

„úkolem básníka není podávat, co se skutečně stalo, nýbrž to, co by se stát mohlo a co je 

možné podle pravděpodobnosti nebo nutnosti. Dějepisec a básník … se liší tím, že jeden 

vypráví, co se stalo, kdežto druhý, jaké věci by se stát mohly.“82 

Paradoxní ovšem je, že Barthes, jehož názory procházely proměnami, vyznačujícími se 

„mluvením jinak“, ve své eseji Kritika a pravda (1966), která je obhajobou tzv. „nové kritiky“ 

s Aristotelovým pojetím pravděpodobnosti polemizuje a uvádí, že „Aristoteles zavedl 

techniku řeči vymyšlené na existenci jistého pravděpodobna, které se naskládalo v myslích 

díky tradici, Mudrcům, většině, běžnému mínění atd. Pravděpodobnost je to, co v díle či 

projevu neodporuje žádné z uvedených autorit.“83 Aristotelova „pravděpodobnost“ tedy 

podle Barthese zakládá jakousi estetiku publika, kterou vztahuje i na „díla“ masové kultury 

moderní doby, jež neodporují tomu, co konzumní společnost pokládá za možné v rozporu 

s kritickou pravdou. 

Tato Barthesova interpretace je však ve zjevném rozporu s podstatou Aristotelova textu, 

z něhož nevyplývá, že by pravděpodobnost byla něco, co se staví do cesty poznání pravdy. 

Když Aristoteles v souvislosti s uměním mluví o pravděpodobnosti, je patrné, že odlišuje 

pravdu jako fakticitu ve filosofickém smyslu od pravdy jako možnosti, tj. že v umělecké 

tvorbě jde víc o to, co by se mělo stát, než o to, co se skutečně stane. 

Pojetí mýtu je u Barthese jednoznačně sémiotické (v jeho dikci sémiologické) na rozdíl od 

antropologického pojetí mýtu Clauda Lévi-Strausse, jež je tvůrcem strukturní typologie mýtu, 

který vymezuje z protikladu přírody a kultury. Toto vymezení nahlíží zároveň jako 
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„diachronní (jakožto historické vyprávění o minulosti) i synchronní (jakožto nástroj výkladu 

přítomnosti a dokonce i budoucnosti.)“84 I když Barthes vychází z Lévi-Straussových 

myšlenek, které zpočátku popularizuje, postupně se od nich odchyluje a přeceňuje 

sémiotické pojetí mýtu na úkor antropologického. Nezaměřuje se na diachronní, v čase 

dlouhodobě přežívající mýtus, ale na synchronní mýty – na mytologii, kterou produkuje 

v moderní době buržoazní společnost, aby obhájila sebe samu. Z tohoto odchýlení „zároveň 

k uznání práv historie (což je pozitivní) i k formalistickému výkladu mýtu … pak plyne, že 

mýtus se u Barthese mění z nástroje prvobytného obrazného myšlení, logicky difúzního, 

svým způsobem všeho intelektuálně mocného (jak to vidí Lévi-Strauss), v nástroj politické 

demagogie, která dodává určité ideologii „přirozený“ ráz.“85 Podobnost moderních mýtů 

s mýty archaickými je v mnoha ohledech formální. Barthes, který chtěl obnovit význam 

historie, nedokázal však vysvětlit základní historický rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi 

mýtů, z čehož lze vyvodit, že byl oproti Lévi-Straussovi méně historický. 
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3. POJETÍ MÝTU VE ŠŤASTNÉM VĚKU VLADIMÍRA MACURY 

 

Vladimír Macura (1945-1999) byl významný český spisovatel, sémiotik, literární vědec a 

kritik. Předmětem této práce je soubor sémiotických studií Šťastný věk. Symboly, emblémy a 

mýty 1948-1989. Jeho další sémiotická práce Znamení rodu a české sny je věnována obdobné 

problematice, leč v jiném historickém kontextu (období národního obrození), není tématem 

mé interpretace. Výběr Macurových sémiotických esejí, jak je sám žánrově označuje, je 

zaměřen na reflexe vztahující se k padesátým létům, tj. období, kdy vznikaly Mytologie 

Rolanda Barthese, jehož sémiotické postupy V. Macura především aplikuje. 

 

3.1. Symboly, emblémy a socialistický realismus 

Se symboly a emblémy, kterými se V. Macura zabývá, má naše společnost ještě ne tak 

vzdálenou zkušenost. Předlistopadový režim se symbolikou rád pracoval, např. formou 

všudypřítomných hesel. 

Symboly (řec. symbolon=znak, značka) zastupující a konkrétně představující jiné objekty 

nebo významy jsou fyzickými reprezentanty idejí (např. rudá hvězda je symbolem revoluce 

stejně tak jako holubice symbolem míru). Emblém má obdobný smysl symbolu, znaku nebo 

znamení, v němž je nějaké zobrazení obvykle spojeno s nápisem v alegorický celek. V obou 

případech se jedná o kódy, které neodmyslitelně patří k lidskému životu, a proto v něm 

sehrávají významnou roli, která je využívána k ovlivňování společnosti. Symbol v českém 

jazyce splývá se slovem emblém a v tomto smyslu se Macura věnuje socialistické 

emblematice a charakterizuje ji takto: „V básnické emblematice se tak už před rokem 1948 

vytvořil základ, na kterém mohla vyrůstat jednoduchá a přehledná poezie padesátých let. 

Zkušenost války a rozpadu státu, zážitek selhání evropské civilizace tu působily jako 

katalyzátor, tím spíše, že šlo o zážitek zdvojený, opakování traumatického zážitku selhání 

civilizace a zániku starého světa za války první, zážitku, který hrál tak významnou úlohu při 

formování levicové orientace avantgardy dvacátých let.“86 Jejím základem je tedy stav po 

druhé světové válce, představující jakousi apokalypsu, po níž nastala šance vybudovat nový, 

lepší svět. Kromě toho byla tato emblematika tvořena samozřejmě i obrazy velkých vůdců 
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lidu – Stalina a Gottwalda, jež si byly v mnoho bodech velice podobné a sloužily stejnému 

účelu, a to glorifikaci těchto otcovských postav, jež vedou masy do komunistické 

budoucnosti.  

Každý režim má svou angažovanou formu promluvy. Základní koncepcí literatury 

socialistických zemí té doby byl socialistický realismus. Jeho tendencí bylo působit aktivně na 

společenské vědomí v duchu ideálu komunismu. Mezi nejdůležitější znaky metody 

socialistického realismu patřila stranickost, lidovost (ve smyslu pozvedání ideové a estetické 

úrovně lidu), typizace postav i prostředí a pravdivost na základě Leninovy „teorie odrazu 

skutečnosti“.87 Z hlediska literárního vývoje navazoval na realismus 19. století, protože samo 

dogma socialistického realismu ve smyslu výše uvedených znaků jeho metody „fatálně 

zavazuje ke konvenčnímu rukopisu, majícímu za úkol hodně viditelně signalizovat obsah 

nemohoucí se prosadit bez formy, která by ho identifikovala … a místo toho, aby se rozešel 

s formou typicky buržoazní, bere na sebe i nadále bezvýhradně formální starosti 

maloburžoazního literárního umění (akreditovaného ostatně u komunistického publika 

písemnostmi obecné školy).“88 Tolik k této problematice uvádí R. Barthes, který se zabýval 

sledováním vývojové linii vedoucí od buržoazního rukopisu k rukopisu komunistickému. 

Komunističtí spisovatelé tak paradoxně převzali buržoazními spisovateli již opuštěný styl 

rukopisu, kterým je tvořena převážně komerční literatura. U socialisticko-realistických děl 

dochází nejspíše ke konotaci (mytologizaci) až nad uceleným schématem celého díla, tedy 

i v rovině celkového smyslu. K tomu je třeba poznamenat, že česká literatura po r. 1948 

nedávala autorům na výběr, stejně jako jejím čtenářům. 

Barthes v Nulovém stupni rukopisu vedle stalinistického rukopisu lidových demokracií 

zmiňuje i rukopis francouzské komunistické levice, který je podle něho taktický, např. 

nahrazuje „dělnickou třídu“ „lidem“, pak „pracujícími lidmi“, svévolně užívá ve 

dvojsmyslném významu slov „demokracie“, „svoboda“, „mír“.89 

Jelikož analýza jazyka, jak již bylo dříve uvedeno, souvisí s analýzou kultury, v centru 

pozornosti Macury jsou však „spíše složky obsahové“, zajímá ho „co socialistická kultura 
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tematizovala a tedy i to, jak daná témata fungovala v rozmanitých dobových kódech, nejen 

tedy ve vlastních jazykových výpovědích.“90  

Následující analýzy Macurových statí by měly představovat náhled do fungování 

socialistických mýtů, kde je hranice mezi otevřeně politickými mýty a mýty každodennosti 

velice úzká a nezřetelná. Politický motiv sice je faktorem ve všech zmiňovaných případech, 

avšak výrazným rozdílem je zde demonstrované přihlášení se ke komunistické ideologii, jež 

prostupuje celou společností a její mýty tak nemohou být chápány jinak než politicky ve 

smyslu vytváření a reprodukce daného společenského a kulturního řádu.  

Socialistická propaganda pomocí symbolů chtěla mobilizovat „dělníky, rolníky a pracující 

inteligenci“ a aktivizovat jejich zájem o stranickou politiku jako součást „výchovy mas“, což 

byla v podstatě úmyslná manipulace myšlení, postojů a chování lidí, při níž docházelo 

k vědomé úpravě informací a zkreslování skutečnosti (selekce, falšování, atd.). 

Logika výběru textů ze Šťastného věku je obdobná jako u Mytologií R. Barthese tak, aby bylo 

možné následně demonstrovat odlišnosti, ale i některé analogie socialistických a buržoazních 

mýtů. 

 

3.2. Ráj a obraz vůdce 

Ráj. Motiv ráje představuje jeden z nejdůležitějších socialistických mýtů, a to zvláště na 

přelomu čtyřicátých a padesátých let.  Důležitou součástí této představy je časová orientace 

na budoucnost, ve které se naplní utopická představa o ideálním společenském zřízení.  

V. Macura vysvětluje, že „budoucí ráj byl tedy chápán jako něco, co přijít musí, jako 

budoucnost určená a nevyhnutelná.91  

Socialistický mýtus je silně zaměřen na budoucnost, přičemž již v současnosti máme stát 

jednou nohou v ráji:  „Představa cílové epochy šťastného života jako budoucího vyvrcholení 

dějin má totiž tehdy svůj protějšek a doplněk v představě, že utopie byla dosažena, že je již 

teď, v přítomnosti žitá.“92 Dále se orientuje na neměnnou trajektorii dějin a neomylnou 

teleologii historického materialismu, podle něhož je tato skutečnost potvrzena vítězstvím 
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dělnictva během Říjnové revoluce v roce 1917: „Vznik socialistického společenství nabývá 

povahy důkazu (v rovině mýtu ovšem nadbytečného), že cesta nastoupená po Říjnové 

revoluci v SSSR není nahodilá, že je jen další, dramatickou etapou zápasu o rozšiřování hranic 

„ráje“ na celý svět.“93 Tvůrci socialistické revoluce jsou přesvědčeni o své ideologické 

nadřazenosti a zároveň konstruují vizi utopické budoucnosti, která bude ještě lepší než 

současná kvaziutopie. 

Kromě časové perspektivy je důležitou součástí mytické představy i prostor. Rozšiřování 

lepšího světa, rozšiřování ideologie, je vnímáno jako zcela pozitivní věc: „Plné ustavení 

budoucí utopie předpokládá univerzálnost ráje a jeho rozšíření na celý svět.“94  

Obraz vůdce. J. V. Stalin a jeho „vazal“ Klement Gottwald, ačkoliv oba z jiných zemí, 

existovali jako obdobná vůdcovská postava: „Emblematika Gottwalda se ostatně 

s emblematickou Stalinovou stýkala v mnoha důležitých bodech, už jsme si měli možnost 

povšimnout, že představuje jen obměnu obecné emblematicky vůdce a že některé její 

momenty jsou vlastně tvořeny analogicky nebo alespoň vnímány v analogii k ustáleným 

atributům Stalina či Lenina (vzpomeňme motivu Gottwaldovy dýmky, Gottwaldovy čepice 

nebo beranice). S Gottwaldem se spojovaly stejně jako se Stalinem a Leninem motivy světla 

(slunce, jitřenka, hvězda).“95 a představovali stejný prototyp otce socialistické vlasti.  

V souvislosti s vůdcovskými charaktery J. V. Stalina a K. Gottwalda lze shledat kult osobnosti, 

kdy je glorifikováno až nadpřirozeně dokonalé individuum. V. Macura k tomu dodává, že 

„právě uvnitř socialistického světa, kde působí souběžně mechanismus totožnosti  

i mechanismus přísné hierarchie (což v plánu osobnostním znamená v obou případech také 

nutné „odosobnění“ individua), může podle téže logiky jedině vyrůst skutečná osobnost. 

Osobnost je jednoduše dána svou zaměnitelností a odvozeností, svou příslušností k systému 

ekvivalence a hierarchie.“96 Výjimečnost osobnosti vůdce, ať už se jedná o Stalina či 

Gottwalda, má ztělesňovat výjimečnost a vynikající vlastnosti celého socialistického zřízení. 

K tomu Macura dodává: „Brzy zjistíme, že tomu tak není, že princip ekvivalence a princip 
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hierarchie rozhodně nejsou v podobných případech v rovnováze, že naopak každá 

manifestace „rovnosti“ vůdce ho od ostatních neskutečně vzdaluje. Jestliže je vůdce (Stalin, 

Lenin, Gottwald) „jako my“, „jeden z nás“, je sám tento atribut pojímán vlastně jako 

zázračný, nadpřirozený – tak velký Vůdce, a přitom „jako my“, a přitom „jeden z nás“ („jí 

buchty?“), „prostý člověk“.97 Tato humanizující fasáda plná frází, že náš vůdce je také přece 

jenom „obyčejný člověk“ tak představuje pouhou kouřovou clonu zakrývající skutečnou 

povahu systému, v němž stojí určitý jedinec na vrcholu mocenské pyramidy, který si uzurpuje 

moc, zatímco všichni ostatní jsou v pozici jeho faktických poddaných. Socialistický systém 

vzývající kolektivistického ducha tak skrze propagandu sice uznává výjimečnost vůdce, ale 

zároveň se ho snaží vylíčit jako někoho, kdo pochází z lidu, se kterým ho pojí jisté pouto. 

 

3.3. Život v květech a mandelinka bramborová 

Mičurin. I v Československu zdomácněl kult sovětského pěstitele Mičurina, který přispíval  

k budování vize země jako rozkvetlého sadu. V názvu kapitoly jsem proto použil místo 

Mičurin název barevného filmu A. P. Dovženka Život v květech z roku 1948, jenž je 

zpracováním životních osudů I. V. Mičurina, který byl obecně prezentován jako vůdce a učitel 

v oblasti přírodních věd. Příroda je pojata v socialistickém mýtu jako nástroj a jako něco, co 

je fundamentálně podřízeno lidskému přivlastnění. Nemá hodnotu sama o sobě, ale jen jako 

prostředek sloužící k uspokojování lidských potřeb v duchu Turgeněvova výroku: „Příroda 

není chrám, nýbrž dílna.“98  

Mičurinská perspektiva tudíž považuje člověka za neomezeného vládce celého světa: 

„Sémiotika mičurinského sadu vypovídala o neomezených možnostech člověka,  

o nedokonalosti syrové přírody a nutnosti ji od základu změnit podle lidské vůle. Mičurinské 

vidění přírody rozhodně není romanticky okouzlené – naopak je nasyceno nespokojeností  

a touhou po nápravě, … příroda je tu vnímána vlastně jako neuskutečněný sad, tedy jako 

projev lidské netečnosti a nedostatečné píle.”99 
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U kapitoly Ráj jsem zmiňoval práci mýtu s časem. Socialistická mytologie oslavující sadaře 

Mičurina pracuje s časem i ve svém uvažování o přírodě, kdy mičurinský sad symbolizuje 

šťastný svět a tudíž další sociální vývoj v rozporu s proklamovanou dialektikou ztrácí smysl. 

Představa budoucí Utopie se vyznačuje ztrátou časového horizontu, jelikož v ní má být 

dosažen finální bod dějin. Jedná se vlastně o sekularizovanou obdobu rajské zahrady 

stvořené lidskýma rukama: „Tematický okruh šlechtitelství a sadařství však vyhovoval 

prostoru utopie modelované podle tradiční rajské zahrady nejlépe.“100 I tento konkrétní 

mýtus se spojuje s ústřední myšlenkou Utopie, v níž je vše naplánováno včetně přírody, 

kterou dokáže ovládnout šlechtitelská a sadařská práce. Cílem komunistického hnutí je 

nastolit univerzální totalitu, což je reflektováno nejen ve společnosti, ale také i ve vztahu 

k přírodě. Veřejný prostor a příroda jsou tak podrobeny nadvládě jediného ideologického 

proudu, jenž si činí nárok na všeobecnou platnost. 

Mandelinka bramborová. V Československu byl imperialismus primárně vnímán jako nástroj 

Spojených států amerických k pozření celé planety kapitalismem. Šestinohým zástupcem 

této ideologie se v našem prostředí stal „americký brouk“ – mandelinka bramborová, 

symbolizující parazitismus Západu, který chce „loupit z našich talířů“, jak napsal Ondřej 

Sekora v dobové agitce pro děti O zlém brouku Bramborouku. Pokud se v mičurinovském 

mýtu vzývalo vytváření rajské zahrady, zde se naopak útočí proti záškodníkům, jejichž cílem 

je ničení úrody, jako výsledku píle pracujících. 

Počátek celého případu mandelinky bramborové byl načasován v době, kdy byla zahájena 

korejská válka. V kapitole o poslední bitvě se V. Macura zmiňuje o tom, že se jednalo 

o souboj ráje proti peklu a o pokus o rozšíření hranic ráje. Souboj kapitalismu s komunismem 

tak byl ze své podstaty soubojem globálním. Prosazovala se promluva, že budování šťastných 

zítřků v komunismu je sabotováno globální konspirací a kromě agrese na korejském 

poloostrově operují Američané i ve střední Evropě za pomoci hmyzu a ničí tak úrodu 

socialistického zemědělství. Nápadné bylo samo načasování celé kampaně. Provolání vlády 

k boji proti mandelince bramborové bylo otištěno v novinách dva dny po zprávě  

o vypuknutí korejské války, tedy poté, co (v interpretaci Rudého práva) „americká loutková 

vláda v Jižní Koreji zahájila ozbrojený útok proti Korejské lidové republice.“101 V dobovém 
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tisku bylo shazování mandelinky bramborové srovnáváno s bombardováním korejských měst 

americkým letectvem.  

Důležitým příznakem, spojujícím v jazyce dobové analogie mandelinku s americkým 

imperialismem, se stávala její „žravost“102, což mělo symbolizovat rozpínavost imperialismu, 

který chtěl pohltit země socialistického bloku. Touha po světové dominanci byla samozřejmě 

vlastní i sovětskému vedení, leč v jeho propagandě byla opomenuta a zakrývána rétorikou 

internacionalismu, třídního boje za osvobození pracujících od kapitalistického vykořisťování  

a paradoxně „bojem“ za mír. 

Jako každá mytologie, i ta socialistická pracuje s polarizací my a oni, vnitřku  

a vnějšku. Druhá strana vždy představovala „říši zla“. Podobná logika v této době částečně 

fungovala i na Západě (v padesátých letech nechvalně prosluly především mccarthyovské 

procesy vůči domnělým komunistům). 

„Obraz světa byl tehdy ostře polarizovaný, rozvržený do nesmiřitelných protiv: na jedné 

straně my a na druhé straně oni, na jedné straně Východ a na druhé straně Západ, na 

jednom pólu Kreml a na druhém Wall Street, ráj a proti němu peklo, dobro a na druhém 

břehu zlo, proti válce mír. Také mandelinková kalamita na našem území se nutně 

přizpůsobila této polarizaci.“103 Role nepřítele byla jednoznačně dána a patřičně 

schematizována. Utopie, která je spojujícím prvkem socialistických mýtů, se neobejde bez 

tohoto krystalicky čistého dělení na správný, tedy socialistický svět vedený Sovětským 

svazem, a na svět, který představuje Západ pod diktátem Washingtonu. Aby vynikla nebeská 

utopičnost socialistického světa, je třeba nabídnout vizi pekla, které funguje v západním 

kapitalistickém světě. 

 

3.4. Domov a dětská perspektiva 

Domov. Mýtus domova je v  Československu padesátých let vnímán jako kolektivistická  

a politická záležitost (tak bylo vnímáno ostatně skoro všechno). Komunistická morálka 

vyžadovala vzdání se všeho soukromého a proniknutí veřejné sféry veškerým životem  

i dovnitř domovů, což Macura demonstruje na příkladu divadelní hry Parta brusiče Karhana 
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od V. Káni, ve kterém není domov „místem soustředění ani prostorem vzdorujícím 

destruktivním silám okolí. Vnější svět neustále proniká do jeho vnitřního hájemství: vtrhává 

dovnitř ve vracejícím se tématu „fabriky“, v onom téměř ústředním emblému 

reprezentujícím svět za stěnami obydlí.“104  

Kritika uzavřenosti domova se vztahovala také k celkové uzavřenosti různých lidských oborů: 

„Pokud se „dům“, „domov“ nepodrobil takovému procesu otevření veřejnému životu, byl 

přímo odmítán a zavržen stejně jako každá činnost uzavřená zdmi domu, čtyřmi stěnami 

pokoje. Takové dobové útoky proti aktivitám uzavřených prostorů směřovaly příznačně vůči 

vědě (kabinetní věda), vůči umění (umění pro umění, umění „ve věži ze slonoviny“), 

literatuře (požadavky na literaturu ze života a obrácenou k životu).“105 

Komunistická propaganda dále ráda prezentovala ženy i v „neženských“ situacích a chtěla ji 

emancipovat. Ona nově nabytá svoboda ženy sice znamenala především svobodu postavit se 

ke stejnému výrobnímu pásu, v propagandě však byla hodnocena jako rovna muži. Obě 

pohlaví však byla zbavena běžných mezilidských emocí a nahrazena uměle zkonstruovanou 

láskou ke straně, Sovětskému svazu, apod. „Láska měla být vyvedena ze soukromého 

prostoru „domu“ a pokud možno oderotizována. Souvisí to i s novým programovým 

postojem k ženě. Jestliže je žena příliš součástí soukromého prostoru domova, pak je – jak 

jsme viděli u Káni, ale jak můžeme pozorovat i v jiných dobových textech (viz například báseň 

Milana Kundery To není láska).“106 V podobném duchu psali tehdy i další autoři typu Jana 

Pilaře, Ivana Skály, Pavla Kohouta aj. 

Nový domov všech pracujících byl rovněž institucí sloužící k nátlaku a manipulaci, protože se 

neomezovala na domácnost, nýbrž na celý stát: „Zatímco zůstat v prostoru „domova“ 

v onom soukromém plánu znamenalo „zradu“, v plánu veřejném se naopak rovnalo zradě 

domov, tj. velkou socialistickou otčinu, opustit.“107 Opět by se dalo konstatovat, že kultura 

hlavního proudu sloužila k udržování establishmentu a kodifikovaných hodnot. A rovněž lze 

tvrdit, že socialistický mýtus byl velice ambiciózní ve svém rozsahu, kdy za domov 

                                                           
104

 Tamtéž, str. 78 

105
 Tamtéž, str. 81 

106
 Tamtéž, str. 81-82 

107
 Tamtéž, str. 82 



39 

nepovažoval domácnost, ale rovnou celý stát. Domov měl být institucí, která má sice 

přinášet klid, mír a stabilitu, rovněž však sloužit jako nástroj moci a udržování řádu. 

Dětská perspektiva. Jan Hostáň a jeho volná řada dětských knih Dva věrní přátelé, Jak 

Voloďa přemohl krutého cara, Naďa hrdinka a Rytíři z Východu představují podobně ukázku 

zjednodušené polarizace. Tento dětský prvek je typický pro celou tehdejší propagandu 

v Československu, která se vyznačovala značnou primitivností: „Nekomplikované je také 

všechno ostatní, stojí tu proti sobě bez jakýchkoli záludností „zlo“ a „dobro“, boháči proti 

chudákům, ukrutný car proti utlačovanému lidu, „drak Hitler“ proti statečným „rytířům 

z Východu“, dobro je předurčené k vítězství a ke slávě, zlo je odsouzeno k zániku.“108  

Využití dětské perspektivy samozřejmě poskytuje praktický přístup k tomu, jak manipulovat 

se čtenářem. Komunistická propaganda právě stála na tomto principu starostlivých rodičů, 

kteří rozhodují za své děti, jelikož k tomu, aby mohly samy rozhodovat o obecném dobru, 

nejsou dostatečně kompetentní: „Dětským vnímáním vymezený a omezený jazykový  

i poznávací rejstřík vymezuje a omezuje i subjekt autorský.“109 Navíc sám autor se staví do 

role toho, kdo poučuje a vychovává čtenáře. 

Macura připomíná posedlost mládím, která panovala v tehdejším Československu. Tato 

fascinace byla ve skutečnosti vedena ryze pragmatickým zájmem – mladí lidé ještě nejsou 

plně zformované bytosti, nemluvě o dětech, které jsou snáze náchylnější k ideologické 

indoktrinaci: „socialistický svět se vždy jevil jako svět mladý, stojící na počátku, a v tomto 

smyslu jako svět-dítě … jako svět určený dětem, jako svět budoucnosti, který se teprve utváří  

a až v budoucnu vydá své plody.“110 Tím nejryzejším socialistickým člověkem tak bylo dítě, 

jež si neneslo břímě „starého světa.“ Dále „vize socialistické společnosti byla stavěna na 

půdorysu rodiny – jako pospolitost dětí kolem jediného otce, či přesněji kolem jediné 

otcovské role (v praxi pak mohla být obsazována různě – Stalinem, Gottwaldem apod.)”111. 

Ona rovnost se týkala pouze „poddaných“, zatímco vůdci byli božské bytosti. Základ 
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patriarchálního modelu společnosti se tudíž přesouvá ze základní rodinné jednotky na osobu 

vůdce, jenž vede stranu (metaforicky symbolizovanou jako matku), která vede lid. 

Dětská perspektiva se měla stát perspektivou celé společnosti: „Dětský aspekt“ vytvářel 

mocný ochranný filtr socialistického světa, nic, co by nebylo pod prahem infantility, nemělo 

do něj být vpouštěno ani zvnějšku, z kapitalistického obklíčení, ani zevnitř, od jednotlivců 

dostatečně neadaptovaných na novou realitu, ani z minulosti, z tradice české kultury nebo 

z národních dějin.“112 Mytologická představa dětství takto ovládá celý veřejný prostor  

a této dětské perspektivě bylo vše přizpůsobeno.  

 

3.5. Spor o Macuru  

Macurova esej Spor o Macuru, která není přímou součástí Šťastného věku, pojednává  

o časopisecké povídce K. F. Sedláčka s názvem Macurova cesta a její čtenářské odezvě. Děj 

povídky je zaměřen na uvědomělého dělníka a člena strany Macuru potýkajícího se 

s důsledky měnové reformy. Tato povídka následně spustila širokou debatu se zapojením 

veřejnosti na stránkách Literárních novin. Oproti tradičnímu modelu literární tvorby, dává 

tento model s účastí široké veřejnosti důraz na „představu spolupráce autora se svými 

čtenáři, kteří zaujímají místa kritiků…“113 a dále dekonstruuje představu, že literatura má být 

něčím hluboce osobním či dokonce vůbec individuálním: „Literatura je jím prezentována jako 

kolektivní práce, jako spolupráce spisovatele a pracujícího občana plně analogická 

obdobným tehdejším emblémům ze sféry pracovní aktivity (spolupráce dělníka s rolníkem, 

spolupráce pracujícího města a pracujícího venkova apod.).“ 114 Dokonce i literární tvorba se 

v raném období socialismu stává kolektivní záležitostí, kdy je samotný spisovatel pouze částí 

celého tvůrčího procesu. Cílem této „kolektivizace“ literární činnosti je vytvoření 

homogenity: „Socialismus zřetelně obecně směřuje k naprosté vnitřní homogennosti, 

k rušení jakýchkoli rozporů a rozdílů ... Celá literatura, ale vlastně celá kultura padesátých let 

(jistě ovšem s výjimkami, jež potvrzují pravidlo) směřuje zřetelně k produkci jediného 
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kulturního „textu“ budovaného formálně sice různými autory, ale z jediného, přesně 

definovaného, nadosobního perspektivního centra.“115  

Ona účast veřejnosti na tvůrčím procesu je tak pouhou zástěrkou centrálního diskurzu, jenž 

je neochvějný. Autoři mají pouze iluzi volby svého přístupu a názoru a jejich čtenáři rovněž. 

Zaznívá sice mnoho hlasů, ovšem všechny zní stejně, a ačkoliv je formálně veden dialog, ve 

skutečnosti se jedná o monolog jistého nadosobního centra, které vychází z univerzálního 

souboru znaků, s nímž operuje socialistická řeč. Té „se musely podřizovat veškeré texty 

počítající s nějakou formou veřejné prezentace, a to i texty přímo podvratné.“116 To samé 

platí o politických monstrprocesech, které probíhaly v padesátých letech, jelikož dokonce  

i výpovědi obžalovaných byly předem připravené a samotní obžalování se tak museli držet 

tohoto „scénáře“.  Vše má směřovat přes zdánlivou pluralitu k vytvoření jediného textu 

s univerzální platností. 

 

3.6. K Macurovu způsobu psaní 

Šťastný věk je sémiotickou studií o socialistické kultuře. Macura se na rozdíl od Barthese 

nesnaží o vlastní invenční práci s metodologií a pracuje tak s převzatými postupy. Jeho 

hlavním inspiračním zdrojem je sovětský sémiotik J. M. Lotman, ale také sám Barthes, jak 

uvádí Tomáš Glanc v doslovu Šťastného věku: „Macura, poučený Lotmanem a francouzským 

strukturalismem, který pro něj ztělesňuje hlavně Roland Barthes, sémiotické postupy 

především aplikuje.“117 Macura využívá poznatky těchto autorů jako východiska pro 

sémiotickou analýzu konkrétních projevů socialistické kultury. 

Odlišný, lingvistický postoj zaujímá Petr Fidelius. Ten je také jediným autorem, který se 

zabýval Macurovou analýzou, a to konkrétně ve své eseji Nebezpečí „sémiotického“ přístupu, 

která vyšla ve sborníku Kritické eseje. Vyčítá Macurovi mimo jiné oddělení jazykového znaku 

od jeho reference: „Odřízneme-li jazykový znak od jeho reference, která mu v rámci určité 

promluvy dává konkrétní smysl, tvoříc zprostředkující článek mezi promluvou a skutečností, 
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zbyde jen holé značení.“118 Kritizuje také násilnou reinterpretací původních vyjádření za 

účelem vytvoření určitého schématu: „Macuru nezajímá, co měl Nejedlý nebo Štoll 

konkrétně na mysli, co chtěl říci, když v určitém kontextu, v určité situaci toho výrazu užil; 

Macura se chápe tohoto slova („znakového nositele“) jako potvrzení, svědectví, důkazu 

něčeho jiného. Čeho? Zase nějaké znakové konstrukce: jisté předem pojaté teze, 

abstraktního výkladového schématu, obecné teorie.“119 Dalo by se tudíž tvrdit, že samotná 

analýza mytologie je jenom dalším článkem v mytologickém řetězci, který bere původnímu 

článku sémiotického řetězce jeho vlastní výpověď a nahrazuje ho výpovědí ideologickou či 

mytickou, čili se jedná o podobný přístup, který dle Češky uplatňuje také Barthes.  

Fidelius vnímá jako základní problém Macurovy sémiotické analýzy jeho zjednodušování 

skutečnosti: „základní podmínkou úspěšnosti tohoto „sémiotického přístupu“ je simplifikace 

skutečnosti. Proto si Macura tak zjednodušuje „poúnorovou kulturu“ a tehdejší náš 

„společný svět“, včetně „dobových představ“, „dobového vnímání“, „dobové atmosféry“.120 

Je pravdou, že Macura skutečně zjednodušuje ve svých esejích, přece jen ale jsou cenné jako 

vhled do dobových dokumentů poukazujících na reprodukci určitých mýtů, kterými tehdejší 

socialistická kultura oplývala. Jistým problémem sémiotické analýzy je její užší zaměřenost na 

konkrétní texty a znakové soubory, přičemž poněkud opomíjí sociální a historické okolnosti. 

Také obecná tvrzení o „dobové atmosféře“ jsou problematická z toho důvodu, že lidé 

v různých pozicích ji zažívali naprosto jinak a její odlišnou percepci museli mít obyčejní 

občané, jinou řadoví členové KSČ, úplně jinou příslušníci stranické elity a naprosto jinak 

„dobovou atmosféru“ vnímaly oběti politických procesů. 
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4. ANALÝZA VZTAHU MODERNÍHO MÝTU A IDEOLOGIE ZA POUŽITÍ 

KOMPARACE PRACÍ OBOU AUTORŮ (MYTOLOGIÍ A ŠŤASTNÉHO 

VĚKU) 

 

4.1. Ideologie 

Vzhledem k tomu, že se budu v této kapitole zabývat vztahem moderního mýtu a ideologie, 

obdobně se jako v první kapitole, věnované mýtu a sémiotické problematice, pokusím uvést, 

co je ideologie a s ní související pojmy. 

Umberto Eco uvádí, že sémiotika „nám ve světě znaků rozdělených na kódy a subkódy 

ukazuje svět ideologií, jež se obrážejí v dříve stanovených způsobech použití řeči … Jestliže 

jsme s to nalézt kód tam, kde jsme se domnívali, že není, najdeme ideologickou determinaci 

obrážející se ve způsobu komunikace tam, kde jsme se domnívali vidět pouze svobodu.“121 

Víme již, že sémiotika při vytváření svých schémat nachází sociální motivace proměněné 

v komunikativní motivace a tak spontánností a „vitálností nachází pradávnou nebo 

současnou kalkulaci kultury, konvenci, která vedle systému myšlení a nazírání na svět 

zavedla i systém pro jeho vyjádření. Za rétorikami objevuje sémiologie ideologie.“122 

Ideologie (lat. idea=myšlenka, řec. logos=jazyk) v původním smyslu u francouzských 

osvícenců znamenala vědu o idejích, tj. o zákonech tvorby myšlenek. Postupně byl pojem 

ideologie zaveden pro vytváření řádu politiky, morálky a výchovy. Obvykle se ideologie 

soustřeďuje na problematiku společnosti, jejích cílů i konfliktů. Obecně je jí označován 

souhrn názorů a idejí (politických, právních, filosofických, etických, estetických a 

náboženských), kterými určitá společenská skupina (obvykle dominantní) vyjadřuje a 

odůvodňuje své postavení a zájmy. V pojetí kritické, zejména marxistické teorie společnosti, 

vládnoucí třída ideologií legitimizuje své mocenské postavení tím, že své zájmy vydává za 

zájmy celospolečenské. S tím souvisí pojem hegemonie (řec. hegemon=vládce), s nímž 

operoval italský komunistický intelektuál Antonio Gramsci. Ta se dá v Gramsciho chápání 

definovat tak, že „označuje situaci, kdy „historický blok“ vládnoucí třídy ovládá podřízené 
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třídy sociální mocí a vůdcovstvím, a to za pomocí síly a – zejména – souhlasu.“123 Vládnoucí 

elita k prosazování jí definované dominantní ideologie využívá masové prostředky 

komunikace, včetně školy, novin, literatury atd. Získávání obecného souhlasu podřízených 

sociálních skupin se stávajícím společenským řádem si vládnoucí elita zabezpečuje systémem 

hegemonických mocenských praktik. Své postavení a zájmy prosazuje a chrání 

prostřednictvím politiky, kterou vede. 

Propaganda má manipulativní charakter, pro který je příznačná snaha ovládat chování lidí 

tak, aby si toho nebyli vědomi a jednali v souladu se zájmy manipulujících bez ohledu na 

vlastní postoje a zájmy, někdy i proti nim. V podstatě se jedná o skrytou formu donucení, 

která využívá místo racionálních prvků převážně prvky emocionální. S tím souvisí marxistické 

pojetí ideologie jako „falešného vědomí“ vnucované vládnoucí třídou ovládaným vrstvám, na 

jehož základě přejímají zájmy a cíle ovládajících jako jedině možné a platné. 

Propaganda maximálně využívá média, především prostředky masové komunikace, která 

tvoří podstatnou složku ideologického státního aparátu. Podílem médií na udržování statu 

quo se zaobírá zvláště frankfurtská škola. Jedním z jejích nejznámějších představitelů byl  

T. W. Adorno. Centrálním terčem jeho kritické teorie byla masová kultura jako nástroj 

manipulace mas. Reprezentativním dílem, které představuje jeho postoj, je kniha Dialektika 

osvícenství, kterou napsal společně s dalším představitelem frankfurtské školy Maxem 

Horkheimerem.  V ní tvrdí, že „veškerá masová kultura je identická a má monopolní 

postavení. Film a rádio se již nepotřebují prezentovat jako umění. Pravda je taková, že nejsou 

ničím jiným než byznysem. Tato pravda je využívána jako ideologie legitimizující odpad, který 

intencionálně produkují.“124 Kultura se tak stává zbožím a pouhým nástrojem k manipulaci 

s konzumentem. Adorno s Horkheimerem chápou masovou kulturu jako standardizaci  

a manipulaci. Jejich pojetí také znamená, že masová kultura (či spíše zábava) je monopolně 

řízený podnik, který nemá jiný účel než zisk, a masy jejích konzumentů jsou manipulovány 

k tomu, aby nevědomě sloužily zájmům finančního kapitálu, které jsou skryty za produkty 

masové kultury. 
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4.2. Vztah mýtu a ideologie u R. Barthese a V. Macury 

V následujících části práce chci porovnat vztah pojetí mýtu a ideologie v Mytologiích  

R. Barthese a v Šťastném věku V. Macury. Hodlám poukázat na některé podobnosti, zároveň 

ale také na důležité rozdíly. 

Z četby Mytologií je patrné, že „jsou neseny revolučním étosem, neboť v tomto raném 

období je Barthesova sémiologie angažovaná.“125 Jeho interpretace obálky časopisu Paris 

Match jako imperiálního mýtu v revoluční dikci nepřipouští možnost jiného výkladu. Je 

vystavěna na polaritě, kdy v roli Barthesova nepřítele vystupuje schematická figura 

pomyslného redaktora. R. Barthes v Mytologiích vysvětluje vznik politického mýtu teorií, 

podle níž mýtus mění historii v ideologii a představuje společenskou realitu tak, že se jeví 

jakoby bez rozporů. Zdůrazňuje, že sémiologie přináší ponaučení, podle něhož „úkolem mýtu 

je zakořeňovat dějinnou intenci v přirozenosti a nahodilost ve věčnosti.“126 Když odhaluje 

vznik mýtu v rámci svého sekundárního sémiologického systému, tak na úrovni signifikace 

druhého řádu, kdy v rámci konotace se stává znak z předcházejícího primárního 

sémiologického systému označujícím a označované k němu dodává příslušný mýtus, tj. 

mýtus ve smyslu ideologie jako soustavy idejí a praktik dané sociální formace, napomáhající 

zachovat a reprodukovat stávající strukturu mocenských vztahů – status quo. 

V souvislosti s charakterizací vztahu mezi mýtem a ideologií v Barthesově pojetí je třeba 

zmínit vlastnosti buržoazie, která se podle něho definuje jako „společenská třída, která 

nechce být jmenována.“127 Původně se pojmem buržoazie označovalo měšťanstvo, které 

postupně vytvořilo stav podnikatelů (vlastníků výrobních prostředků), kupců, finančníků 

apod. se stále rostoucí tendencí získat podíl na politické moci. V současném pojetí buržoazie 

je především zdůrazňován její poměr k moci. Buržoazie je vnitřně diferencována do více 

skupin vyšších a středních vrstev (vysoká, střední, drobná, apod.). Existuje řada názorů na její 

stratifikaci. Vzhledem k Barthesovu přístupu k tomuto fenoménu, rozlišuji ve své práci 

maloburžoazii a národní buržoazii jako mocenskou elitu ve vztahu k problematice mýtu  

a ideologie imperialismu. Buržoazie skryta v národě se tak stává anonymní a právě v tom tkví 
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síla její ideologie, jež se tak jeví jako všudypřítomná. Tato ideologie ovlivňuje každodenní 

život maloburžoazie, již je určen katalog kolektivních představ posilujících iluzi homogennosti 

společnosti, jež může u jejích příslušníků vyvolávat „falešné vědomí“ příslušnosti k vyšší třídě 

nebo vrstvě, než odpovídá skutečnému sociálnímu statusu. Buržoazie se tak stává „ideologií 

samou, pohybem, jímž buržoazie přeměňuje skutečnost světa na obraz světa, Dějiny na 

Přirozenost.“128 Jistou paralelou v socialistické mytologii jsou deklarované sobě si rovné třídy 

dělníků, rolníků a pracující inteligence (za níž se vydává i stranický a státní aparát, který však 

ve skutečnosti zaujímá obdobnou pozici jako buržoazní mocenské elity), které se mají 

v budoucnu rozplynout v beztřídní komunistickou společnost. 

Barthes rozlišuje pravicový buržoazní mýtus a mýtus levicový, jemuž se vymyká revoluce, 

která mýtus vylučuje. Buržoazie se, jak už bylo řečeno, jakožto buržoazie zamaskovává  

a tímto maskováním „produkuje mýtus; revoluce se zviditelňuje jakožto revoluce a tímto 

zviditelňováním mýtus ruší.”129 Levicový mýtus však může vzniknout v momentě, ve kterém 

již levice není revolucí, kdy se bývalí revolucionáři etablují jako vládnoucí vrstva společnosti  

a dostávají se do pozice, v níž musí obhájit legitimitu své vůdčí úlohy. Naopak ve své 

revoluční fázi nemůže být dle Barthese mytická, jelikož člověk při transformaci uspořádání 

světa „mluví proto, aby skutečnost proměnil.“130 Levicový mýtus je mýtem chudým, který 

nedokáže vytvořit tak složitý mytický systém, jenž by pronikal skrze celou společnost, aniž by 

si to ona sama uvědomovala. S tímto zdůvodněním lze polemizovat, jelikož v případě 

stalinského systému mýtus není vytvářen nikým utlačovaným a tuto jednoduchost si mohl 

mýtus spíše dovolit z důvodu, že byl podepřen státním aparátem, čili stalinské mýty mohly 

být o poznání méně sofistikované než mýty buržoazní. 

Za zvlášť nebezpečné považuje Barthes mýty „zprava“, které buržoazie používá jako nástroj 

depolitizace. Pravicový mýtus je dle něho naopak velice sofistikovaný a „zmocňuje se všeho: 

justice, morálky, estetiky, diplomacie, věcí souvisejících s domácností, literatury, vizuálního 

umění.“131 Primárním zájmem jeho tvůrců je zachování statu quo. Jeho strategie obsahuje 

mnoho postupů, mezi nimi kupříkladu nepřítomnost dějin, kdy „mýtus zbavuje předmět,  
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o kterém mluví, veškerých dějin,“ či snahu o likvidaci jinakosti, jelikož „maloburžoa je člověk 

neschopný si představit Jinakost…“ a „…vše, co je jiné, je redukováno na stejné“132, aby se 

s ním mohl identifikovat. Buržoazní mýty se tváří jako něco, co by tu mělo zůstat navždy, 

jelikož se prezentují jako „přirozené“, jako Řád, s nímž se buržoazie ztotožňuje, avšak Barthes 

jako mytolog odhaluje tuto iluzi, aby mohl jako revoluční rétor přinést lidu zprávu o tom, jak 

je klamán falešnou přirozeností vytvářenou buržoazní ideologií. Snaží se poukázat na to, že 

žádná věčná „přirozenost“ neexistuje a že za touto iluzí se skrývají dějiny, jež jsou produktem 

lidského konání, které díky tomu, že směřuje k přeměně světa, nemůže být samo o sobě 

mytické. 

V. Macura analyzuje mýtus socialistický. Ten se sice samozřejmě snaží o infiltraci do 

každodenního lidského života, avšak díky své umělosti nedokáže působit natolik přesvědčivě 

jako buržoazní ideologie rozplývající se v národě, čímž se sama stává anonymní a její 

působení si lidé ani neuvědomují. Oproti tomu v socialismu je mýtus vždy explicitní  

a jednoznačně rozeznatelný. Zároveň je vždy zřetelně zdůrazňováno, že jiná než 

komunistická ideologie není ve veřejném diskurzu přístupná, kdežto buržoazní ideologie je 

sice všudypřítomná, avšak stává se nerozpoznatelnou. Nedeklaruje sama sebe, ačkoliv je 

obsažena v celé kultuře. 

Nejdůležitější představou v rámci socialistického mýtu je Utopie. Již v úvodu ke knize Macura 

upozorňuje na její nebezpečí: „Poukazuji jen na mechanismy, kterými se Utopie jako 

„sémiotický konstrukt“ pokusila zmocnit totality světa, nahradit jeho nejednoznačnost svou 

monolitností. V tomto smyslu je, ať chceme či nechceme, knížka varováním před nebezpečím 

Utopie.“133. Tato představa vychází z periodizace dějin v duchu historického materialismu. 

V budoucnosti tak má po přechodném období socialismu přijít éra komunismu, kterou se 

mají dějiny uzavřít. Utopie tudíž spekulativně kalkuluje socialistický řád a komunistickou 

budoucnost. 

Jistou míru utopičnosti obsahuje také Barthesovo uvažování. V této souvislosti si J. Češka 

všímá Barthesovy fascinace původním nevinným světem, který se pokouší rekonstruovat 

v souvislosti s již zmiňovanou obálkou časopisu Paris Match: „Barthesův demytologizační 

projekt tedy v jistém ohledu sugeruje představu původního, prvotního,  
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a proto také neposkvrněného a nevinného stavu věcí před vpádem artificiálních siločar 

kultury… Na revolučním projektu mytologií je tedy patrné, nakolik se z rétoriky pohledu 

stane ideologie původu a nevinnosti.“134 Dle Češky se tím z Barthese stává ideolog 

původnosti a nevinnosti, které však nelze dosáhnout. Podle mého názoru je Barthes 

skutečně jakýmsi zvláštním způsoben uhranut nevinností a autentičností, která se vymyká 

dle něho mechanickému světu buržoazie. Doplnil bych tento poznatek ještě o podobný 

postup, jenž Barthes uplatňuje v případě dělníka neuvědomujícího si své vykořisťování 

v rámci eseje Chuďas a proletář, ve které pojednává o Chaplinově filmu Moderní doba.: 

„Chaplin se v něm neustále otírá o proletářské téma, ale nikdy se jim nezaobírá z politického 

hlediska;  proletář, kterého předkládá našemu pohledu, je stále ještě proletář zaslepený a 

oklamaný, definovaný bezprostřední povahou svých potřeb a svým naprostým odcizením, 

které drží v rukou jeho páni (šéfové a policisté).“135  

Takto definovaný proletář se jeví jako bezelstná bytost, která sice budí sympatie, ovšem 

nepředstavuje skutečnou výzvu onomu Řádu, o kterém Roland Barthes tak často hovoří. 

V závěru eseje však Barthes tuto postavu s těmito charakteristikami poněkud překvapivě 

glorifikuje: „Chaplin triumfuje nade vším: protože všemu uniká, odmítá jakékoli vnucované 

vlivy a do člověka vždy vkládá pouze člověka. Jeho anarchie, která je z politického hlediska 

diskutabilní, představuje v oblasti umění možná tu nejúčinnější formu revoluce.“136 

Nejúčinnější revoltou v tomto případě pro něj není přímá politická konfrontace, ale 

individuální vzdor, který dokáže vzdorovat pokušením maloburžoazního světa a uchová si tak 

vlastní svébytnost. Vidíme tedy i v tomto odlišném případě, že u Barthese skutečně existuje 

jakási afinita vůči vznešeným divochům či nevinným dělníkům vzdorujícím mocenské 

mašinérii, která je chce pohltit a ukrást jim jejich promluvu. Poněkud překvapivě tak u něj 

mimořádné sympatie vyvolává individuální protest, a to dokonce takový, že v těchto 

konkrétních případech jej upřednostňuje před kolektivní politickou akcí. To je patrně 

důsledek publicistické formy jeho esejí, ve které se věnuje určité partikulární záležitosti, 

přičemž v metodologické části Mytologií již hovoří naopak o tom, že „Revoluce se definuje 

jako katarzní čin, určený k odhalování politického náboje světa: revoluce tvoří svět a její 
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jazyk, celá její řeč, je co do své funkce v tomto konání absorbována.“137 Toto je zde dle něho 

jediná ne-mytická promluva. Chaplinův prolétář ovšem svět nemění, nýbrž proti němu stojí 

sám a v této hrdé samotě mu vzdoruje. Přes veškerý revoluční podtext Barthesovy filosofie 

lze vidět, že v určitých případech je mu mnohem bližší individuální vzepření se než kolektivní 

akce, která se jemu mohla jevit jako tupě masová záležitost, jelikož právě buržoazní 

společnost se dle něho vyznačuje tím, že neuznává jakoukoliv jinakost. 

Barthesova revoluční rétorika tak v tomto případě není zaměřena na vizi budoucnosti, ale na 

návrat k čisté původnosti, ve které ještě buržoazní mýtus neukradl promluvu původnímu 

označujícímu, a je rovněž utopií. 

 

4.3. Status quo a utopie ráje 

Jestliže je úkolem mýtu v rámci buržoazní společnosti potlačit historii a postulovat jakousi 

věčnou „přirozenost“, v mýtu socialistickém je nejdůležitější naopak směřování do 

budoucnosti, do Utopie, představující „cílový obraz šťastné budoucnosti, do které vplynou 

dějiny.“138  Ideální říše budoucna měla být „doslova „rajská“, pramenila z tradičních 

mytologických představ o ráji-Edenu a také se s nimi výslovně konfrontovala.“139 

V komunistické perspektivě se má ráj vytvořit lidským úsilím na tomto světě. 

Pochopitelně, komunisté jako vládnoucí vrstva se snažili o stabilizaci vlastního postavení,  

a tak mýtus slouží nejen jako příslib šťastné budoucnosti, ale také jako alibi stávající vedoucí 

úlohy komunistické strany. Naproti tomu buržoazní mytologie je minimálně v době 

Barthesových raných prací již etablovaným systémem, který ideu pokroku omezuje na ryze 

technologickou záležitost a nemá nejmenšího zájmu podněcovat pokrokářskou ideologii 

v sociální rovině, jelikož by tím ohrozila svou existenci. Buržoazní mýtus reflektuje obecně 

internalizované představy, které tvoří alibi „přirozeného“ světa. Přesvědčuje lidi o tom, že 

toto uspořádání společnosti a její znakové univerzum je jediné možné.  

Snaha o stabilizaci vládnoucí vrstvy je úkolem mýtu jak v buržoazní, tak i v socialistické 

společnosti. O této potřebě konzervace, kterou Roland Barthes vnímá jako tu nejdůležitější  
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u moderního mýtu, hovoří Martin McQuillan: „Mýtus není pokrokový, protože si přisvojuje  

a konzervuje určitou možnost.“140  

Lze tedy říci, že buržoazní i socialistický mýtus mají zájem na uchování své ideologie jako 

určujícího prvku společnosti. Avšak zatímco buržoazní mýtus zachovává status quo bez další 

motivace, socialistický mýtus slouží, kromě upevnění současného postavení vládnoucí vrstvy, 

jako vize budoucnosti, v níž lidé dosáhnou rajské Utopie. Ideologický a zejména represivní 

státní aparát v zemích východního bloku bránil zpochybňování socialistických mýtů  

a eliminoval jakékoliv alternativní přístupy. Dalším rozdílem je rovněž jistá živelnost 

buržoazní společnosti, oproti čemuž reálně socialistické mýty jsou značně umělé a vyráběné 

jako cílená manipulace, přičemž mýtus buržoazní je rovněž manipulativní, ale jeho autoři 

často pracují s nevědomě internalizovanými představami, které se ovšem, jak historie 

prokázala, mohou měnit. 

 

4.4. Vůdci, politici a „bozi“ 

 V analýzách esejí Spisovatel na prázdninách a Obraz vůdce jsem se zaměřoval na to, jak oba 

dva typy mýtu pracují s výjimečnými osobnostmi. V případě buržoazního mýtu se jednalo  

o spisovatele a v případě socialistického o diktátory, přesto ale lze nalézt některé paralely. 

Kupříkladu v obou případech lze pozorovat zbožštění jedince, které probíhá tak, že onen 

sakrální jedinec vykonává naprosto běžné činnosti, čímž se na jednu stranu přibližuje 

obyčejnému člověku, avšak svou „božskou“ povahou činí i tyto události zcela výjimečnými. 

V těchto činnostech totiž nepřestává být spisovatelem či vůdcem, ale naopak jeho povolání 

se promítá i do těchto aktivit. Lidé se tak mohou těšit pocitu, že spisovatel s nimi tráví 

společně dovolenou nebo tomu, že K. Gottwald má taktéž rád buchty. Stejně tak  

i francouzský politik, jenž se nechává zvěčňovat na volebních prospektech, připomíná lidem, 

že je člověkem se stejnými starostmi a problémy jako oni sami. 

Rozdíl však spočívá v tom, že v případě socialistického mýtu má tato glorifikace přesah do 

celého socialistického zřízení, jehož výjimečnost je ztělesňována J. V. Stalinem 

a K. Gottwaldem. V případě socialistického mýtu je samozřejmě takové splynutí iluzí a vždy je 

jasné, že vůdcové jsou si o něco rovnější než zbytek obyvatelstva. Buržoazní ideologie zase 
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využívá taktiku spiklenectví, kdy politik, ačkoliv reprezentuje vládnoucí elitu, přesvědčuje 

občany o tom, že je stejný jako oni, a sdílí se svými voliči, kteří na něho převedli své 

pravomoci, stejné hodnoty, což zakrývá rozdílnost jejich postavení a podílu na moci. 

Barthes se v Mytologiích rovněž zmiňuje o stalinském mýtu, který si socialismus sám 

definoval: „Stalin jako vypovídaný předmět po dlouhá léta vykazoval konstitutivní 

charakteristiky mytické promluvy v čistém stavu: byl tu smysl, jejž tvořil skutečný, historický 

Stalin; označující, tvořené rituálním vzýváním Stalina, označované, tvořené intencí ortodoxie, 

disciplíny a jednoty, již si přizpůsobily komunistické strany v určité vymezené situaci;  

a konečně i signifikace, kterou byl zposvátnělý Stalin, jehož historická určení se zakořenila 

v přirozenosti a byla povznesena ve jménu Génia, tj. čehosi iracionálního a nevyjádřitelného: 

depolitizace je zde evidentní a otevřeně mýtus odhaluje.“141 Stalin se tak ve vlastním mýtu 

odpoutává od své skutečné podoby a stává se jakousi posvátnou bytostí. 

Oproti tomu v buržoazní společnosti jsou spisovatelé sice na jednu stranu vyděleni 

z průměrné společnosti svou výjimečností, avšak sama společnost si je touto adorací 

podrobuje, jelikož „prostoduchý obraz „spisovatele na prázdninách“ není ničím jiným než 

jednou z oněch vychytralých mystifikací, jichž se milá společnost dopouští, aby si své 

spisovatele lépe podrobila.“142 Tento vztah má tudíž reciproční povahu, kdežto v případě 

socialistického mýtu má vztah vůdce a lidu hierarchickou povahu. Obecně však platí, že 

mytická fasáda „je jedním z nás“ nebo „jsou jako my“ funguje v obou typech mýtů. 

 

4.5. Dvě podoby imperialismu 

Symboly imperialismu měly různé podoby v obou sledovaných zemích. Zatímco Barthes 

demonstruje svou mytologickou metodologii na obálce časopisu Paris Match, na níž se 

nachází salutující voják černé pleti, v Československu byl imperialismus zprostředkován skrze 

mandelinku bramborovou. 

V případě Francie je mediální mytologií imperialismu vytvářeno alibi. Jedná se tedy vlastně 

 o pozitivní sebeoslavnou propagandu na rozdíl od démonizace imperialismu v komunistické 

perspektivě. Fotografie černošského vojáka vzdávajícího úctu francouzské vlajce posloužila 
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Barthesovi jako demonstrativní příklad toho, jak funguje moderní mýtus, kdy se salutující 

černoch stává nejen symbolem a alibi imperialismu, ale dokonce jeho samotnou přítomností. 

Jde tedy o naprosto klíčovou součást soudobé buržoazní mytologie. Pro Barthese mělo právě 

poukázání na tento obrázek rovněž politický smysl, jelikož on sám vůči imperialismu zaujímá 

kritické angažované stanovisko. V této práci již bylo zmíněno, jak je buržoazní mytologie 

zaměřena na naturalizaci historie, orientována na přítomnost a snaží se budit dojem 

neochvějnosti statu quo. To reprezentuje i tento  případ, kdy se impérium obhajuje tím, že 

jeho existence je přirozená a svědčí i utlačovaným. Socialistický mýtus je naopak oddán 

představě světa, který má teprve přijít, a tak je mandelinka bramborová symbolem pokusu 

světa kapitalismu, pro který není v budoucnosti místo, zničit toto úsilí  

o vybudování lepší budoucnosti. Socialistické Československo se však s tímto problémem 

vypořádá na své cestě za lepšími zítřky. Tento nepřítel navíc utvrzuje spojenectví se 

Sovětským svazem, které mělo být v rámci obranné akce proti mandelince bramborové 

„radostným příslibem“143 vítězství. 

 

4.6. Obraz přírody a domova 

Oba pojednávané mýty přistupují k přírodě z pozice vlastníka, ačkoliv lze nalézt rozdíly, a to 

především v šíři deklarované transformace. R. Barthes uvádí, že „hlubokým Verneovým 

gestem je tedy nepopiratelně gesto přivlastnění.“144 Buržoa je v Barthesově pojetí někdo, 

kdo upřednostňuje soukromé před veřejným, ze kterého si však vytváří svůj soukromý 

prostor. V tomto prostoru chce být vládcem, ovšem jeho nárok není tak obsáhlý jako 

v případě komunisty, který chce nastolit univerzální totalitu. Tento rozdíl je reflektován i ve 

společnosti.  

Jistou podobnost s přístupem socialistického mýtu k přírodě, lze nalézt i v příkladu Verneovy 

ponorky Nautilus: „Většina legendárních či fiktivních lodí je v tomto ohledu stejně jako 

Nautilus tématem hýčkaného uzavírání, neboť stačí prezentovat plavidlo jako lidské obydlí  

a člověk si v něm rázem začne užívat potěšení z kulatého a hladkého univerza, přičemž se 

z něho ostatně díky složité nautické morálce zároveň stává jeho bůh, pán a vlastník (jediný 
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vládce na palubě atd.)“145 Rozdíl však lze spatřit v tom, že v rámci Verneova románu se 

člověk „bohem“ stává uprostřed ponorky, čili předmětu. Roland Barthes sice hovoří  

o podrobování přírodě, v tomto případě se však jedná o separaci od přírody a vytvoření 

prostoru, v němž je člověk suverénním vládcem nezávislým na rozmarech přírody. Spojující 

prvek by se však přece jen našel, a to v podobě deromantizace přírody. Romantismus 

nahlížel na přírodu jako na ztělesnění nekonečna a využívá ji k útěku do ní. Přístup obou 

mytologií je přístupem praktickým. Člověk stojí v opozici vůči přírodě, a buď ji může 

ovládnout (mytologie socialismu), nebo se vůči ní vymezit a uzavřít do prostoru, ve kterém 

příroda ztratí svou dominanci (mytologie buržoazní společnosti).  

Sadař Mičurin oproti tomu představuje socialistického člověka-boha, jenž přemohl přírodu  

a transformuje ji dle své libovůle. Příroda je svou podstatou nedokonalá a pouze lidská ruka 

ji může změnit v rajskou zahradu svým zušlechtěním. Buržoazní mýtus, zastoupený románem 

20 000 mil pod mořem od Julese Vernea, si oproti tomu neklade nárok na ovládnutí přírody 

v duchu „poručíme větru, dešti“, ale člověk se stává bohem v rámci jím zkonstruovaném 

prostoru. Dá se tudíž říci, že zatímco socialistický mýtus věří v radikální akci, skrze kterou 

přemění celý svět a jeho přírodu v utopii a rajskou zahradu, mýtus buržoazie se zaměřuje na 

dominantní postavení člověka v rámci přivlastněného prostoru. Oba typy mýtu věří ve vědu  

a její pokrokovou úlohu, avšak buržoazní pojetí ji chce spíše využít v konstruování 

separátních prostorů se svou dominancí, zatímco socialistická ideologie chce otevřeně 

vládnout kompletně celému veřejnému prostoru včetně přírody. 

Domov. Zajímavý je výrazný kontrast mezi pojetím domova u obou mytologií. V buržoazní 

společnosti je domovem vnímán skutečný fyzický domov, ve kterém se schází rodina. 

Komunisté naopak za domov považují nikoliv izolovanou nukleární rodinu, ale celou 

socialistickou vlast: „Programové otevírání a rozrušování „intimního prostoru“ domu na 

„opačném konci“ téhož procesu budovalo s tradičními atributy domova (jistota, klid, mír, 

stabilita, odolávání nepřátelského vnějšího světa) představu velké socialistické vlasti jako 

společného obydlí všech.“146 Proto také byl propagandou vyzvedáván obraz pohraničníků 

bránících vlast před „imperialistickými štváči“ ze Západu. 
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V obou případech představuje domov instituci, která má zajišťovat stabilitu, přičemž se 

ovšem stává také nástrojem omezení. Ať už se jedná o vymezení role ženy v domácnosti 

v případě buržoazního mýtu, kdy se sice může na jednu stranu emancipovat, ale nikdy nesmí 

opustit své tradiční místo v domácnosti, nebo udržení obyvatelstva uvnitř hranic 

socialistického „ráje“ v případě socialistického mýtu. Rozdíl spočívá v kolektivistickém pojetí 

socialistického mýtu, kdy je za domov považována celá země a vše individuální, intimní  

a neveřejné je považováno za špatné a hodné odsouzení, jelikož se tímto přístupem případní 

škůdci vylučují z národa a budování utopického ráje viděného jakoby v dětské perspektivě.  

V buržoazním mýtu je zase domov symbolem uzavírání se do soukromí a snahy o zachování 

věčného a neměnného mužského a ženského statusu, uplatňované již od raného dětství. 
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ZÁVĚR 

 

Nyní se pokusím stručně shrnout nejdůležitější podobnosti a rozdíly obou pojednávaných 

typů mýtů, na které jsem pohlížel s pomocí dvou publikací R. Barthese a V. Macury. 

Podobnosti lze jednoznačně nalézt v jejich funkci. Tou je stabilizace sociálního systému  

a upevnění pozice establishmentu. Mýtus tomuto účelu sloužil už v archaických 

společnostech a stejnému účelu slouží i v éře masové společnosti. 

Odlišná však byla představa o vymezení rolí jedince a společnosti. Socialistický režim stál 

v zásadní opozici vůči čemukoliv individualistickému a soukromému, a pro socialistický mýtus 

byla nejdůležitější myšlenka Utopie, která svou podstatou měla zahrnovat všechny  

a všechno, a zároveň neměla nikomu dovolit vybočovat z „dokonalé“ harmonie, kterou 

představovala. Buržoazní mýtus zase naopak zavrhoval kolektivismus a upřednostňoval 

privátní stránky života. 

Dokonce i postoj k přírodě odráží odlišný přístup probíraných typů mýtů. Socialistická 

ideologie přinášela velice ambiciózní představu o přetvoření skutečnosti, a to nejen sociální, 

ale i přírodní. Buržoazní mýtus sice věří v lidskou schopnost vzdorovat přírodním silám, avšak 

zaměřuje se spíše na obranu proti nim a jejich přivlastnění, než na jejich totální ovládnutí, 

což opět vystihuje celkový přístup buržoazní ideologie, která především brání přivlastněný 

veřejný prostor proti nevyžádaným změnám a upravuje ho ke svému obrazu.  

Kromě maloburžoazních mýtů existují samozřejmě i mýty ve „vyšší“ rovině, například 

imperiální. Ovšem mezi těmito mýty není žádný zásadní rozdíl, protože působí na všechny 

vrstvy společnosti sugescí nehybné „přirozenosti“. Maloburžoazní mýty de facto slouží jako 

alibi tomuto velkému mýtu díky tomu, že se snaží prezentovat současné společenské 

uspořádání, jehož součástí je i imperialismus, jako jedinou možnou skutečnost. V rámci 

socialistické společnosti se oproti tomu na imperialismus nahlíží jako na nepřítele, který se 

k nám snaží importovat svou ideologii, jež je v rozporu s komunistickou vizí budoucnosti, 

přičemž díky tomuto nepříteli lze mobilizovat vlastní obyvatelstvo a utvrdit se v přátelství se 

Sovětským svazem. 
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Ústřední utopická myšlenka socialistického mýtu se měla naplno projevit v budoucí beztřídní 

společnosti. Toto zaměření na budoucnost vychází z teleologie, kterou se vyznačovala 

marxistická interpretace směřování dějin k jejich závěru, ve kterém lidstvo dosáhne stádia 

komunismu. Z toho vyplývá i to, že socialistický mýtus má pevnou představu budoucnosti  

a pro jakoukoliv alternativu vůči němu nezbývá místo. Buržoazní mýtus se taktéž snaží  

o potlačení alternativ a udržování stávajícího řádu, avšak chybí mu právě ono velké 

vyprávění, které měl k dispozici socialistický mýtus. Měl snahu naturalizovat historii a tvrdit, 

že současnost představuje věčnou přirozenost, ovšem směrem do budoucnosti nebyl 

orientován. Jelikož je změna pravděpodobnější v rámci systému, který se sice snaží omezovat 

alternativy v přítomnosti, ale nemá jasnou představu o směřování do budoucnosti, měly tyto 

alternativní přístupy větší šanci na prosazení se. Západní společnost skutečně prošla od 

padesátých let významnými proměnami, aniž by byla podstata stávajícího systému 

destruována. Naopak socialistický systém ve svém dogmatickém pojetí se nemohl radikálně 

redefinovat, což postupně vyústilo v jeho zánik. 

O obou typech mýtů lze tvrdit, že pracují s časem, a zatímco mýtus buržoazní se snaží dějiny 

potlačit ve jménu „přirozenosti“, socialistický mýtus je odmítá a směřuje do budoucnosti, ve 

které by mělo dojít k naplnění Utopie, čili budoucího uspořádání světa jako ráje, který bude 

trvalým, tedy očekávaným „status quo“. 

Ideologie formuje cíle společnosti, základní normy a hodnoty a působí na všechny složky 

osobnosti tak, aby se lidé těmto hodnotám přihlásili, ztotožnili se s nimi a uznali je za vlastní. 

Jedná se o soustavu idejí a praktik, které reprezentují zájmy dominantních společenských 

skupin zachovat a reprodukovat stávající sociální realitu tak, aby se jevila jako přirozená  

a nerozporná, čili funguje obdobně jako mýtus. Moderní mýtus jako živý jev dneška je tedy 

synonymem ideologie. 

Doufám, že předložený výklad mýtu na základě interpretace Mytologií R. Barthese  

a Šťastného věku V. Macury splnil svůj cíl dílčím způsobem přispět k objasnění problematiky 

působení sociální demagogie, prostřednictvím masové kultury na jedné straně a socialistické 

kultury v tzv. lidových demokraciích, jakou bylo i Československo po roce 1948, na straně 

druhé. 
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Příloha: obálka časopisu Paris Match č. 326 z roku 1955 

 

 


