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Barthesova Mytologie míří i mezi bifteky a prací prášky 

Téměř padesát let od svého prvního vydání vyšla Mytologie od Rolanda Barthese (1915 - 1980) konečně i česky. Přesto neztratila téměř nic ze své provokativnosti, jasnozřivého pohledu, který nutí čtenáře vést s textem jakýsi vnitřní dialog.
Jeden český básník žijící ve Francii kdysi napsal, že někdo si odpočine při čtení detektivky, jiný při četbě Hegela. Barthesova kniha nabízí obé: Je napínavá jako samotné vyšetřování i svůdná nesnadnou hrou autorova myšlení. 


Mystifikace práškem 

Mytologii tvoří dvě části: osmadvacet krátkých, nicméně brilantních esejů a stať Mýtus dnes, kde Barthes předkládá ucelenou teorii podstaty a fungování moderního mýtu. Zkoumá nejrůznější projevy tehdejší masové kultury, reklamy, filmu i předměty konzumní společnosti jako určitou promluvu, vědu o znacích, sémiologii.
A jelikož mýtus je promluva, může být, jak zdůrazňuje, mýtem nakonec vše. Nejen to, co se jako kdysi přenášelo ústně, ale též psaný jazyk, fotografie, film, reportáž, sport, divadlo i reklama.
S odstupem času se zdá být možná přitažlivější první část. Odkrývá mystifikující charakter "kolektivních představ", které proměňují "maloburžoazní kulturu v univerzální přirozenost". A tudíž i v určitý druh mýtu. 
Jako příklad stačí vzít svět reklamy, jehož ikonografii analyzuje na příkladu pracích prášků. Prášků, které nakonec připomínají jakýsi boží soud: v jednom případě "špínu zabíjejí", plní tedy roli válečníků, a v druhém "ji vyhánějí" - chovají se jako policisté. 


Maso v masové kultuře 

Neméně provokativní je stať Biftek a hranolky, kde se původní animalita proměňuje v sociální prestiž a v neposlední řadě i národní slávu. Biftek je "samotným srdcem masa", je masem v čistém stavu. A kdokoli jej jí, vstřebává do sebe býčí sílu.
Prestiž bifteku tkví podle všeho v tom, že je skoro syrový: krev je v něm viditelná, přirozená, hutná, kompaktní a současně se dá krájet.
Pokud jde o tatarský biftek, autor zdůrazňuje, že je "vymycováním namířeným proti romantickému spojování citlivosti a neduživosti. Při přípravě této poživatiny se setkáváme se všemi zárodečnými stavy hmoty - kašovitost krve a slizkost vejce... Jakési významové kompendium prenatálních představ".
Ať už se v těchto esejích Barthes zaměřuje na fotografie politiků, které hrají svou nezaměnitelnou úlohu ve volbách, nebo na výstavu válečných fotografií, které tím, že jsou doslovné, nevzbuzují hrůzu, ale pouze skandálnost hrůzy, vždy nachází v těchto moderních mytologizacích jakési přepisování významu. 




Svět se musí odhalit 

Barthes rozvíjí v různých rovinách pojetí mýtu coby sémiologického systému, kde vedle znaků hraje svou úlohu i forma a koncept, stejně jako různé možnosti jejich čtení. Dochází k závěru, že mýtus, jeho princip, spočívá v tom, jak přeměňuje dějiny na přirozenost - od mýtu se čeká bezprostřední účinek. "Každý sémiologický systém je systémem hodnot, avšak konzument mýtu pokládá signifikaci za systém faktů: mýtus je čten jako faktický systém, ačkoli je pouze systémem sémiologickým," píše.
Každodenní svět je pro Barthese především výzvou k interpretaci, odhalování, které ho umožňují nejen lépe pochopit, ale postulovat i svoji svobodu. Neboli, jak píše na závěr Mytologie, musíme "hledat smíření lidí a skutečnosti, popisu a vysvětlení, předmětu a vědění".
Mytologie stojí téměř na začátku Barthesova nesnadného, přerývavého a vnitřně protikladného díla. Možná i to je jeden z důvodů, proč se jeho dílo řadí k tomu nejlepšímu, co přinesl francouzský strukturalismus v druhé polovině minulého století. Tedy v době, kdy se autor stal vedle Michela Foucaulta a Clauda Lévy-Strausse intelektuální ikonou. 
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