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Strukturální antropologie vãera a dnes:
Sto let Clauda Lévi-Strausse II

RADEK CHLUP

V první ãásti svého ãlánku1 jsem pfiedstavil základní metody a principy
Lévi-Straussova strukturalismu a snaÏil jsem se ukázat, v ãem spoãívá je-
ho pfiínos a síla. V ãásti druhé se naopak pokusím upozornit na nûkteré je-
ho meze. MÛj pfiístup bude nicménû i tentokrát ve svém jádru konstruktiv-
ní: cílem nebude Lévi-Straussovy koncepce rozbít, ale spí‰e ukázat
nûkolik moÏn˘ch smûrÛ, jimiÏ je dal‰í antropologové dokázali rozvinout ãi
novû promyslet.

Struktura a ideologie

Vidûli jsme jiÏ, Ïe ve snaze vyhnout se jakémukoli sociologickému ãi ji-
nému redukcionismu kladl Lévi-Strauss obrovsk˘ dÛraz na autonomii
a bezcílnost mytického my‰lení. M˘tus je v jeho pojetí projevem sebere-
flexe lidského ducha, pro nûjÏ je ve‰kerá vnûj‰í realita jen „nástrojem, ni-
koli pfiedmûtem v˘znamu“.2 Lévi-Strauss sice pfiiznával, Ïe m˘tus zároveÀ
vná‰í do svûta fiád a v tomto ohledu plní funkci nav˘sost praktickou, jen
zfiídkakdy v‰ak tento aspekt podrobil dÛkladnûj‰í anal˘ze. O to vût‰í po-
zornost mu nicménû vûnovali Lévi-Straussovi bezprostfiední frankofonní
následovníci – nejznámûji pak klasicisté Jean-Pierre Vernant a Marcel De-
tienne. Ti mûli oba v˘hodu skvûlé znalosti starofiecké spoleãnosti a kultu-
ry, pfiiãemÏ strukturalismus dokázali kombinovat s tradiãními textovû-his-
torick˘mi metodami. Vernanta s Detiennem na rozdíl od Lévi-Strausse
eminentnû zajímaly právû praktické dopady m˘tu na orientaci ãlovûka ve
svûtû. Nepopírali, Ïe m˘ty jsou v˘razem intelektuální sebereflexe lidského
ducha, nevidûli v‰ak dÛvodu, proã by spoleãnû s tím m˘ty nemohly také
vyjadfiovat a pfiená‰et „jakési poznání skuteãnosti a vizi svûta, kterou by
Georges Dumézil nazval ideologií“.3 Mytologie v tomto pojetí tvofií sys-
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