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Claude Lévi-Strauss
● 28. listopadu 1908 - 30. října 2009
● antropolog a filozof, významný představitel strukturální antropologie (zkoumá lidské kultury/etnika a jejich vývoj v 

historii z pohledu umění, jazyka a náboženství
● Člen francouzské akademie a nositel Řádu čestné legie. 
● Vystudoval práva a filosofii na Sorboně a působil jako profesor na univerzitě v Sao Paulu
● roku 1938 podnikl terénní výzkum na severozápad Brazílie, kde zkoumal polonomádskými Ňambikwáry a Indiány 

Mundé.
● kvůli svým židovským předkum musel za 2. světové války emigrovat do New Yorku
● zabýval se kulturní antropologií, jež pod vlivem svého zakladatele F. Boase, zkoumal hlavně rozdíly mezi různými 

společnostmi



Claude Lévi-Strauss



● Lévi-Strauss dával přednost strukturální pojetí jazyka jako systému znaků, které spojují 
označující/signatum (zvuk, slovo) s označovaným/signans (předmětem či pojmem). Tuto myšlenku 
pak přenesl na studium společenských vztahů, jež se také vyjadřují jazykem a chápou často v 
opozicích (muž X žena, rodič X dítě, příroda X kultura apod.). 

● Hlavním úkolem antropologie pokládal studium nevědomých (neuvědomovaných) kulturních struktur 
různých společností jako protikladu ke strukturám přírodním.

● Věnoval se zejména strukturám příbuzenství a roli zákazu.



Dílo: Myšlení přírodních národů
● z francouzského originálu La Pensée sauvage
● vydáno roku 1966 v Paříži, v České republice roku 1996
● volně navazuje na jeho předešlou knížku Totemismu dnes 
● autor považuje totemismus za důležitý prvek sociální struktury 

primitivních společností a vysvětluje je v tomto díle
● kniha je rozdělena do 9 kapitol
● abychom pochopili Straussovy myšlenky, potřebujeme přečíst více jeho děl
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1.  VĚDA KONKRÉTNÍHO

● Mytické myšlení se jeví jako určitá forma intelektuálního kutilství.
● Сharakteristický rys Negritů spočívá v jejich nevyčerpatelné znalosti rostlinné a živočišné říše.
● U „primitivních“ národů převažují druhová pojmenování nad obecnými. Popisují jen to, co sami dobře 

znají, protože  je to spojováno s jejich používáním.
● Lévi-Strauss přisuzuje přírodním národům větší pozornost a větší zájem o svět kolem sebe.
● Popisuje, že magie je systém přírodní filosofie , v které existuje příčinností teorie. 

Například: nehoda je výsledkem čarování, které pracuje ve shodě s přírodními silami (např.: krov a 
člověk)

● Mýtus také srovnává s uměním, kdy říká, citujeme: „Umění vychází od určitého souboru a 
směřuje k objevení jeho struktury, kdežto mýtus vychází od určité struktury a s její pomocí 
přistupuje ke konstrukci souboru. 



● zmiňuje problematiku hry a rituálu: hra je definována souborem pravidel a neomezeným počtem 
partií, kdežto ritus je spíše privilegovaná hra, v které vyúsťuje rovnováha mezi oběma teamy

● např. kmeny Gahuku-Gama z Nové Guineje-hrají fotbal po několik dní dokud se přesně nevyváží 
výhry a prohry obou týmů => brát hru jako ritus

● Adopční rity u Indiánů Foxů doprovázené hrou (tokan x kicko)



2. LOGIKA TOTEMICKÝCH KLASIFIKACÍ 
● Totemismus je jedna z raných forem náboženství.
● Logika - ustavení nutných vztahů.
● Fungování této logiky připomíná princip kaleidoskopu: nástroje, který rovněž obsahuje úlomky a 

střípky, s jejichž pomocí se realizují různá strukturální uspořádání.
● Tato uspořádání jsou výsledkem setkání národních událostí. 
● Znalosti předávali z generace na generaci.
● Na příklad: zvířata se rozčlenují do 3 skupin: běhající, létající nebo plazící. Rostliny jsou 

pojmenovány na základě 3 znaků: předpokládané pohlaví, léčivé vlastnosti a vlastnosti vizuální 
nebo hmatové (pichlavost, lepkavost).



● Omahové charakterizují rozdíl mezi bělochy a Indiány v tom, že běloch trhá 
rostlinu pro potěšení, kdežto Indián pro posvátné použití (léčivé použití)

● Společnostem nestačí přesně cokoli popisovat, ale také vědět, jakou roli jim 
kultura přisoudila uvnitř svého systému. Například: gabunský kmen Fangů 
věří, že těhotná žena nesmí jíst zvíře z dutiny země či stromů, neboť by mohla 
mít těžký porod. Naopak Hopiové se domnívají, že to je naopak výhodné, neboť 
to představuje lepší a snazší cestičku ven pro dítě. 



3. SYSTÉMY TRANSFORMACÍ 
● Tato kapitola se také zabývá problematikou totemismu. 
● Totemismus je jev, který zahrnuje užívání zvířecích či rostlinných pojmenování. Je spojen s 

totemickými zákazy (= zákazy vyplývající z kolektivní příbuznosti s nějakým přírodním druhem) a s 
alimentárními zákazy.     

● totemické a alimentární zákazy mohou být kolektivní nebo individuální: na ostrově Mota (narození) x 
ostrovy Lifu, Ulawa, Malaita (domorodec před smrtí označí určité zvíře – ptáka nebo motýla – jakožto 
tvora, jehož podobu na sebe vezme při svém znovuvtělení -> jeho potomkům je zakázáno jíst nebo 
zahubit tohoto tvora, kdo zákaz poruší, zahyne.

● U Foxu nejsou klanové zákazy alimentarní, ale týkají se spíše věcí:

- Příslušníci klanu hromu nesmějí kreslit na stromy na západní straně kmenů a nesmějí se mýt nazí

- Klan ryby má zakázáno stavět přehrady na lovení ryb

- Klan medvěda nesmí šplhat na stromy



4.TOTEM A KASTA
● Totem - příbuzenství, dávný předek, ochranný duch a jeho symbolické zobrazení - totemový kůl, 

sloup
● Kasta - zvláštní výlučná skupina osob, jejich sociální status je určen už před narozením, 
● V této kapitole se autor zabývá totemickými skupinami a kastami a spojuje do souvislosti vztah 

exogamie a endogamii
● „Kasty chápou sami sebe jako přírodní druhy, kdežto totemické skupiny chápou přírodní druhy 

jako skupiny.“
● Endoagrikultura - endogamie v zemědělství



5. KATEGORIE, ŽIVLY, DRUHY, ČÍSLA  
● Mýtické myšlení je založeno na vyprávění. Jedná se o vyprávění o lidech 

prostřednictvím zvířat a rostlin (personifikace).
● Původ některých totemů může souviset s historickými událostmi.
● Všechny kmeny mají kruhové tábory, které myšlený průměr dělí na dvě poloviny nebo 

na tří části.
● Každý totem je spjat s určitým druhem stromu a větve toho kterého stromu se dávají 

do hrobu zesnulého, který patří k příslušnému klanu.
● Lévi-Strauss rozlišuje názvy klanů: 

- JEDNODUCHÉ - Na každý klan připadá jedno jméno či totem;
- VÍCENÁSOBNÉ - Klan s několika totemy;   
- HOMOGENNÍ - Soubory totemů jsou tvořeny prvky téhož typu (hyena, sup, krajta...);
- HETEROGENNÍ - Jeden totem je společný pro několik klanů.



6. UNIVERZALIZACE A PARTIKULARIZACE
● Pro přírodní společnosti hranice lidství splývá s hranicemi kmenové skupiny. Vně jsou špinaví, 

hrubí lidé, strašidla →totemická univerzalizace má za úkol vytvořit "mezinárodní společnost" a 
vytvořit lidství bez hranic (u Chippewayů: všichni, kteří měli stejný totem se považovali za 
příbuzné, i když pocházeli z různých kmenů a vesnic, tyto totemické svazky byly pro ně velmi 
důležité)

● Pojem totemické příbuznosti je takto tvořen složkami: příbuznosti fyziologickou, příbuznosti 
sociální, příbuznosti kosmickou a klasifikační, která spojuje lidi do skupiny.

● Totemismus charakterizuje kombinace 3 složek : fyziologickou, sociálních a klasifikační



Sestřižení vlasů u osageských a 
omahských dětí podle 

jednotlivých klanů



● Autor píše, že patologické jevy jsou důsledkem určitého konfliktu mezi lidmi, živočichy a 
rostlinami. Živočichy, kteří se na lidi rozzlobili, na ně poslali nemoce. Rostliny že poskytly léky.

● systém vlastních jmen - individuální jméno je odvozeno od totemu klanu a patří do skupiny 
kolektivního názvu → např.: pokud je totemem skupiny zvíře:

-vlastní jména mohou tvoří jednotlivé jeho končetiny

-vlastní jména tvoří jeho konkretizace (rozzuřený bizon)

-vlastní jména může tvořit obojí (jiskřící oči medvěda-Osageové)

● Individuální jméno je částí kolektivního názvu. Vytvořeno tak, že se druh detotalizuje a vyzvedne 
se jeden dílčí aspekt. Toto jméno udělené už v dětství nějakým dědem nebo příbuzným pro celý 
život.



7. JEDNOTLIVEC JAKOŽTO DRUH  
● Při narození prvního dítěte rodiče příjmou teknonymum obsahující jmeno tohoto dítěte a 

vyjadřující jejich vztah k němu.
● Dítě je označováno vlastním jménem, jestliže jeho bratři a sestry jsou naživu. Když jeden z nich 

zemře, dítě začne užívat nekronymum. Ale při narození nového sourozence vrátí se ke svému 
jménu.

● Nekronymum spočívá v udání určitého příbuzenského vztahu. Neobsahuje vlastní jméno a je 
uděleno po smrti příbuzného. 

● Teknonymum obsahuje vlastní jméno, je vztah k nějakému druhému "já". Zpravidla se dává 
rodičům po narození potomka (otec toho a toho, matka toho a toho).

● Vlastní jména jsou identifikačními značkami, které jsou rozpoznávány nikoli intelektem, ale 
smyslovým vnímáním.



8. ČAS ZNOVU NALEZENÝ  
Lévi-Strausse vyznačuje rozdíl mezi totemismem a obětí:

● Totemismus je chápán jako kvantitativní systém, který nezaměňuje a je na úrovni jazyka, kódů, 
které vyjadřují význam.

● Oběti souvisejí s přechodem mezi členy
● Společným znakem mýtů po celém světě je jejich stručnost, chudoba mýtů vyplývá z toho, že 

jejich funkcí je stanovení rozdílů,  popisuje taky, že mýty slouží jako prostředky pro vysvětlení 
klanů

● „Primitivní“ člověk je věrně spjat s minulostí a zůstává věrný životnímu stylu svých předků a 
nenapadne tento životní styl vylepšovat.



● Čuring (nebo tjurunga ) - je kamenný nebo 
dřevěný předmět, který je na konci špičatý či 
zaoblený s vyrytými symbolickými znaky.

● Fyzické tělo předka a je udílen živému jako 
předmět reinkarnační. Uschovány v 
přirozených úkrytech, jsou leštěný, 
napouštěný tukem a barveny. 

● Poskytuje důkaz, že předek a jeho žijící 
potomek jsou jedno tělo.



Zplození lidského řádu podle Lévi-Strausse



9. HISTORIE A DIALEKTIKA
● Lévi-Strausse popisuje dílo Jeana-Paula Sartra 

Kritika dialektického myšlení . Nesouhlasí se 
filozofickýmy základami antropologie.

● Každá kultura funguje na základě skupin 
protikladů, které určují chování společnosti i 
jednotlivce. 

● Snažil se objevit strukturu pod samotnou 
kulturou Jean-Paule Sartre



ZÁVĚR
● Jelikož kniha je pokračování předešlé publikace totemismu dnes, tak pro pochopení jeho 

myšlenek je nutné přečíst více jeho děl
● Myšlení přírodní národů nazýval schválně primitivní a myslel tím, že je divokou formou 

domestikovaného myšlení, může existovat současně s myšlením moderním
● Každá společnost existuje v historii a mění se (str. 285)
● Každý národ má svůj klasifikační systém, který se od ostatních něčím liší



OTÁZKY
1) Claude Lévi-Strauss je označován za zakladatele
a) strukturální antropologie
b) fyzická antropologie
c) klinická antropologie

2) Myšlení přírodních národů bylo vydáno v České republice
a) 1966
b) 1996
c) 2000

3) Co je podle Strausse magie?
a) nadpřirozená schopnost jedince
b) způsob pozorování a uvažování, které je zakódováno v termínech smyslového poznání
c) systém přírodní filosofie, která je v souladu s příčinností teorií (nehoda je výsledkem čarování)



4) Сo je to totemismus ?
a) věda, která zkoumá jednotlivé totemy
b) raná forma náboženství
c) vědní obor, který se zabývá totemickými skupinami

5) Co je to mýtické myšlení?
a) jedná se o vyprávění o lidech prostřednictvím zvířat a rostlin (personifikace)
b) vyprávění o mýtech
c) vyprávění o tom, jak přemýšlejí totemické skupiny

6) U kmenu Foxu má klan ryby zakázáno
a) stavět lodě
b) bydlet u vody
c) stavět přehrady na lovení ryb



Zdroje
❖ Kniha: Myšlení přírodních národů 

https://web.archive.org/web/20180202133756/http://www.central-asia.su/strauss-
mysleni+prirodnich+narodu.pdf

❖ Obrázky vloženy z knihy Myšlení přírodních národů

https://web.archive.org/web/20180202133756/http://www.central-asia.su/strauss-mysleni+prirodnich+narodu.pdf

