Barthes bojoval s ideologií pomocí jiné ideologie
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Jeden z nejinspirativnějších francouzských myslitelů druhé půle minulého století, Roland Barthes , (1915-1980), vyvolával stejné vzrušení svými objevy jako svými omyly, Jeho časopisecké články z let 1954"-1956 o prácích prášcích nebo o bifteku a hranolkách byly objevné tím, jak na jevy masové kultury uplatnily přístup dosud vyhrazený pro vysokou kulturu, Když takto popíchl francouzskou intelektuální elitu, tak dělnictvu své doby - právě přestupovalo z řad milovaného proletariátu do nenáviděné střední třídy - zase zošklivil jeho tržní.radovánky coby formu manipulace, Celkem čtyřiapadesát článků pak Barthes sebral, připojil k nim esej Mýtus dnes, který byl spekulací na této empirické bázi bohužel silně nezávislou, a v roce 1957 ve Francii vydal svazek Mytologie. Nynější české vydání je výborem 28 tematicky dodnes aktuálních článků doplněných závěrečným esejem.

Omyl první
Nejprve se potěšme alespoň dvěma příklady Barthesových objevných postřehů. 
Hračky: "Hračka (...) skýtá katalog všeho, čemu se dospělý nediví: válka, byrokracie, ošklivost, Marťané,atd. (...) Jenom že 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; připravují se pro něj gesta bez dobrodružství, bez údivu a bez radosti."
Volební fotogeničnost: "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."
Jak trefné: stačí číst tyto popisy a hned je nám jasné, že jsou to triky, kterými rodiče manipulují svými dětmi a politici lákají své voliče, Tento stav však odpovídá situaci, kdy se mocenská ideologie snaží zachránit cosi, co už není všeobecně přijímáno jako samozřejmé - tedy to, co už není živým mýtem. Barthes v roce 1957 užíval pojmu mýtus nevědecky, žurnalisticky, pouze v negativním smyslu. V přístupu k mýtům se tím vrátil o jeden a půl století zpět, před filozofa Schellinga, který jako první přestal "lživé" mýty vykládat skrytou "pravdou".Tím, že svůj žurnalistický postup Barthes užil na ideologii, sice otevřel prostor pro novou intelektuální disciplínu (sémiotiku ideologie), jakožto mytolog však selhal.

Omyl dnlhý
V Mytologiích Barthes "odhalil", že podstatou mýtů je metajazyk, tedy jazyk, kterým se hovoří o jazyku jako objektu. Schéma tohoto metajazyka je, tvrdil Barthes, stejné jako pro denotaci. Přitom však o sedm let později, v Základech sémiotiky, už toto schéma správně přiřadil ke konotaci a konotační sémiotice. Dodejme na vysvětlenou, že denotace se tradičně chápe jako ta část významu znaku, na níž se všichni shodnou - v případě jazyka tedy jako neutrální I slovníková definice. Naproti tomu konotace jsou personalizované volné asociace, nabité hodnoceními a diferencované skupinovými zájmy, genderem, věkem, etnikem.
Tato záměna protikladů nebyla u Barthese žádná formální chybička, nýbrž podvědomím vyvolané významné přehlédnutí. Kdyby se byl v roce 1964 hlouběji zamyslel nad tím, proč byla denotace ve vědě dosud tak upřednostňovaná a konotac~ tak odstrkovaná, mohl sestát prvním sémiotikem, který popsal mýtus objektivity (to učinili až Lakoff a Johnson v roce'1979). Zdánlivá neutralita denotací - například oněch slovníkových definicí - je právě projevem skutečného mýtu dneška, totiž mýtu objektivity.
Mýtus objektivity se přitom zjevně nezrodil až s buržoazií, jak tvrdil o svých "mýtech" Barthes; jeho kořeny se dají sledovat zpětně až do antiky. Francouzskému opěvovateli revoluce se nehodilo ani to, že přes všechny rozdíly mezi tržní demokracií a komunistickou totalitou je mýtus objektivity jejich společným jmenovatelem.

Omyly bez konce

A to je jen začátek kaskády omylů. Falešnými (a to marxistickými) mýty - tedy ideologií - jsou například u Barthese tvrzení, že "řeč, jež není mytická", je "řeč člověka-výrobce" nebo že "promluva utlačovaného je (...) takřka neschopná lži". Je korektní říci, jak to učinil Barthes, že mytologova "promluva je metajazykem", absurdní je však dodat, že "na nic nepůsobí". Vždyť autor v celé knize - a s nemalým ohlasem - bojuje s údajnými mýty!
Zapletení Barthese do boje s ideologií pomocí jiné ideologie bylo v padesátých letech věru těžší, než aby se dnes stačilo při hodnocení toho myslitele povznést nad "politicko-angažovanou rétoriku a patos jako poněkud kuriózní odér dávných časů", jak chlácholivě píše v doslovu českého překladu Petr A. Bílek.
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