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Struktura a antistruktura. 
Rituál v pojetí Victora Turnera II
Radek Chlup

Rituál a antistruktura

Victor Turner dnes platí za jednoho z nejvlivnûj‰ích teoretikÛ rituálu
a v oblasti rituálních studií je patrnû nejãastûji citovan˘m autorem vÛbec.1

DluÏno fiíci, Ïe z Turnerov˘ch vlastních knih není úplnû snadné pochopit,
v ãem tento jeho v˘znam pfiesnû spoãívá. Ve sv˘ch ran˘ch pracích podá-
vá Turner skvûlé rozbory konkrétních ndembusk˘ch rituálÛ, obecné závû-
ry pro pojetí rituálu z nich v‰ak vyvozuje jen velmi fragmentárnû.2 Studie
PrÛbûh rituálu navzdory svému názvu Ïádnou teorii rituálu nepfiedkládá
a povût‰inou se zab˘vá aplikací pojmu communitas na nerituální aspekty
lidské kultury. Moudfiej‰í není ãtenáfi ani z Turnerov˘ch pozdûj‰ích knih,
v nichÏ autor na systematick˘ v˘klad vût‰inou jiÏ zcela rezignuje a s my‰-
lenkami spí‰e kreativnû experimentuje, neÏ Ïe by se je snaÏil splétat do ja-
k˘chkoli koherentních teorií. V této sekci se proto pokusím na základû
rÛzn˘ch Turnerov˘ch dílãích úvah shrnout, v ãem jeho pfiínos pro chápá-
ní rituálu spoãívá.3

Pro Turnerovy pozdní práce je charakteristické, Ïe se v nich postfiehy
o rituálu naãrtnuté v ran˘ch ndembusk˘ch studiích propojují s pojetím li-
minality a communitas. Zatímco v PrÛbûhu rituálu Turner o liminalitû ho-
vofií pouze ve spojitosti s pfiechodov˘mi rituály v tradiãním smyslu slova,
ve sv˘ch pozdûj‰ích pracích jde je‰tû o krok dál a prohlásí, Ïe liminální
moment je ve skuteãnosti pfiítomen v kaÏdém rituálu, kter˘ je hoden toho-
to oznaãení. JestliÏe teoretici typu Edmunda Leache chápali rituál jako ar-

1 Tak napfi. William G. Doty, Mythography: The Study of Myths and Rituals, Tuscaloosa
– London: The University of Alabama Press 22000, 365. Za antická studia mohu po-
tvrdit, Ïe Turner je pfii v˘kladech fieck˘ch rituálu nejcitovanûj‰ím teoretikem.

2 Nejkoncentrovanûj‰í obecn˘ v˘klad o rituál podává Turner v úvodu ke své práci The
Drums of Affliction: A Study of Religious Processes among the Ndembu of Zambia,
Oxford: Clarendon Press 1968, 1-8; fiíká zde ov‰em jen málo originálního a v fiadû bo-
dÛ se drÏí pojetí rituálu Edmunda Leache, aniÏ by jasnû fiekl, v ãem jde za nû. Nejori-
ginálnûj‰í obecnou v˘povûdí o rituálu v Turnerov˘ch ran˘ch pracích tak zÛstává v˘‰e
rozebíraná anal˘za rituálních symbolÛ, jeÏ se ov‰em net˘ká rituálu jako takového,
n˘brÏ symbolÛ coby jeho základních jednotek.

3 NejdÛleÏitûj‰ím pramenem mi bude Turnerova kniha From Ritual to Theatre: The
Human Seriousness of Play, New York: PAJ Publications 1982, zejm. s. 79-85, kde
Turner podává asi nejv˘stiÏnûj‰í (byÈ dosti chaotick˘) souhrn svého pojetí rituálu.
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