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

Radek Chlup

Claude Lévi-Strauss, jedna z nejvlivnûj‰ích postav západního my‰lení
20. století, se 28. listopadu 2008 doÏil úctyhodného vûku sta let, a je pro-
to na místû se zpûtnû ohlédnout za jeho odkazem. Lévi-Straussovo dílo by-
lo v uplynul˘ch tfiech letech zejména díky úsilí nakladatelství Argo ãeské-
mu ãtenáfii zpfiístupnûno témûfi celé, zároveÀ v‰ak stále schází jak˘koli
ãesk˘ pokus o ucelenûj‰í rozbor jeho my‰lení1 a ani Ïádn˘ ze zahraniãních
úvodÛ nebyl dosud do ãe‰tiny pfieloÏen.2 Ve své stati se pokusím tuto me-
zeru alespoÀ zãásti zaplnit. M˘m primárním cílem bude Lévi-Straussovo
my‰lení struãnû pfiedstavit a vstfiícnû kriticky vyhodnotit (nakolik to na
plo‰e ãasopiseckého ãlánku bude moÏné). Ve druhé ãásti stati pak nastíním
nûkteré moÏné zpÛsoby, jimiÏ lze Lévi-StraussÛv strukturalismus modi-
fikovat a dále rozvíjet. MÛj v˘klad bude veden z pozice religionisty, a pro-
to poskytne odli‰n˘ obraz, neÏ kdybychom na Lévi-Strausse pohlíÏeli
z pozice antropologie, filosofie ãi tfieba literární vûdy. V jistém ohledu je
religionistická perspektiva ta nejménû samozfiejmá: jak je‰tû uvidíme, Lé-
vi-Strauss se sv˘mi v˘klady zámûrnû snaÏil zru‰it právû ty motivy mytic-
kého my‰lení, které jsou specificky náboÏenské. Navzdory tomu jsou v‰ak

1 Práce Petra Horáka Struktura a dûjiny (Praha: Academia 1982) je sice navzdory svému
dobovému ideologickému zkreslení stále pouÏitelná, Lévi-Strausse v‰ak sleduje v˘-
hradnû z filosofické perspektivy a rozhodnû ji nelze doporuãit jako úvod. O nûco lep‰í
je situace ve sloven‰tinû; viz zejm. uÏiteãnou (byÈ díky extrémnû malému písmu obtíÏ-
nû ãitelnou) kritickou studii Martina Kanovského, ·truktúra m˘tov: ·trukturálna an-
tropológia Clauda Lévi-Straussa, Praha: Cargo Publishers 2001, která se ov‰em zamû-
fiuje pouze na problematiku m˘tu, nikoli na Lévi-Strausovo my‰lení obecnû.

2 Nejlep‰í úvod dle mého soudu nabízejí Boris Wiseman a Judy Groves, Introducing Lé-
vi-Strauss and Structural Anthropology, Cambridge: Icon Books 1997 (ãesk˘ pfieklad
chystá pro rok 2009 nakladatelství Portál); komiksová forma této knihy mÛÏe budit ne-
dÛvûru, pro Lévi-Straussovu „vûdu konkrétního“ je v‰ak naprosto dokonal˘m médiem.
NejvyváÏenûj‰í systematick˘ rozbor Lévi-Straussova my‰lení podává Marcel Hénaff,
Claude Lévi-Strauss and the Making of Structural Anthropology, tr. by Mary Baker,
Minneapolis – London: The University of Minneapolis Press 1998 [fr. orig. Claude Lé-
vi-Strauss, Paris: Belfond 1991]. Empiricky zamûfien˘m ãtenáfiÛm mÛÏe dobfie poslou-
Ïit klasick˘ úvod Edmunda Leache, Claude Lévi-Strauss, rev. ed., New York: The Vi-
king Press 1974, psan˘ z pozice stfiízlivého anglosasa, jenÏ navzdory své fascinaci
strukturalismem není ochoten nekriticky pfiijímat v‰echny jeho aspekty.
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