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Ve své práci se věnuji některým zajímavým strukturalistickým výkladům mýtu o 
Oidipovi. Jako východisko všech dalších úvah jsem zvolila Lévi-Straussovu metodu 
strukturální analýzy a její ilustraci právě na mýtu o Oidipovi. Na tento přístup, který 
spočívá v odhalování hlubinných vztahových struktur obsažených v mýtu, navazuje 
tvořivým způsobem Edmund Leach. Pokusím se ukázat, jak Leach důkladně rozvíjí Lévi-
Straussovy principy, ale zohledňuje širší škálu mýtů a dochází k jiným závěrům. 
Strukturalismus originálně reinterpretuje také Terence Turner, který na rozdíl od Lévi-
Strausse neodhlíží od příběhu mýtu, nýbrž jej naopak činí středem svého výkladu. 
Turner se snaží ukázat, že analýza postupného rozvoje narativní sekvence je pro 
pochopení mýtu o Oidipovi zcela zásadní a umožňuje nám nahlédnout zákonitost, se 
kterou se příběh rozehrává. Dále alespoň nastíním významnou roli, kterou zejména 
v Turnerově výkladu hrají liminalita a náboženská potence. Primárním cílem mé práce 
není podat co nejvěrohodnější výklad mýtu o Oidipovi, nýbrž zhodnotit vybrané 
interpretační metody. Ve své práci se pokusím jednotlivé výklady mýtu o Oidipovi 
představit, vzájemně je porovnat a poukázat tak na jejich přínosné postupy i možné 
mezery. V závěrečné syntetické kapitole se pak budu snažit předvést, jaké další nové 
souvislosti a motivy obsažené v mýtu o Oidipovi nám na pozadí probíraných 
interpretací vyvstávají. 
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In my work, I am focusing on a few interesting structuralist interpretations of 

the Oedipus myth. As a starting point for all other considerations I choose Lévi-
Strauss´s method of structural analysis and its application on the Oedipus myth. This 
approach, which consists in revealing deep relational structures in myth, is creatively 
developed by Edmund Leach. I will try to show that Leach follows Lévi-Strauss´s 
principles, but takes into account a wider range of myths and comes therefore to 
different conclusions. Another original reinterpretation of structuralism has been 
offered by Terence Turner, who, unlike Lévi-Strauss, focuses on the story of the myth 
and makes it central to his conception. Turner tries to demonstrate that the analysis of 
the narrative sequence is crucial in the understanding of the Oedipus myth and that it 
allows us to glimpse the regularity in which its story is developing. Furthermore, I will 
attempt to outline the importance of liminality and religious  
power especially in Turner´s interpretation. The primary objective of my work is not to 
give the most plausible interpretation of the Oedipus myth but to evaluate selected 
interpretative methods. In my work, I will try to present several interpretations of the 
Oedipus myth, compare them and point to their valuable advances as well as their 
potential imperfections. In the final synthetic chapter, I will try to show some new 
connections and motifs arising against the background of analysed interpretations. 
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1 Úvod 
 
Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila „Mýtus o Oidipovi: Srovnání 

vybraných moderních interpretací“. V této práci se chci zaměřit na některé zajímavé 
moderní výklady mýtu o Oidipovi. Jako východisko všech dalších úvah jsem si vybrala 
Lévi-Straussův výklad mýtu o Oidipovi, jak jej autor představuje ve své stati „Struktura 
mýtů“.1 Tento text představuje počáteční bod snad všech strukturalistických výkladů, 
v jistém ohledu je však zavádějící. 

Lévi-Strauss totiž ve Struktuře mýtů usiluje o co nejjednodušší předvedení své 
metody strukturální analýzy, důsledkem čehož dochází k mnohým zkreslením. Jak Lévi-
Strauss typicky pracuje s mytickým materiálem, se můžeme dozvědět z jeho 
Mythologik. Do četby tohoto velkolepého díla jsem se však nepouštěla a svůj výklad 
tak až některé drobnější pasáže zakládám na Struktuře mýtů a sekundární literatuře. 
Pro obecnější orientaci v Lévi-Straussově myšlení dobře poslouží Leachova monografie 
„Claude Lévi-Strauss“,2 články „Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda 
Lévi-Strausse I-II“3 od Radka Chlupa nebo Hénaffův úvod „Claude Lévi-Strauss and the 
Making of Structural Anthropology“.4 

Na Lévi-Straussovo pojetí mýtu a mytické struktury tvořivým způsobem navazuje 
Edmund Leach. Ve své monografii Claude Lévi-Strauss podrobuje Lévi-Straussovy 
koncepce systematické kritice a mimo jiné nabízí i reinterpretaci Lévi-Straussova 
výkladu mýtu o Oidipovi ze Struktury mýtů. V kapitole o strukturálních transformacích 
se pokusím ukázat, jak Leach důkladným způsobem rozvíjí Lévi-Straussovy 
předpoklady, avšak zohledňuje širší škálu mýtů a dochází k odlišným závěrům. Leach 
v mnoha ohledech Lévi-Strausse myšlenkově následuje, svou koncepcí liminality se 
však od něho významně odklání. Pro pochopení Leachova pojetí liminality přihlížím 
také k některým jeho esejům např. „Two Essays Concerning the Symbolic 
Representation of Time“,5 „Nature of War“6 nebo ke knize „Culture and 
Communication“.7 Velice nápomocný je také Chlupův článek „Logika symbolů: 
Funkcionalistický strukturalismus Edmunda Leache“.8  

                                                      
1  Claude Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, in: Strukturální antropologie I, př. J. Vacek, Praha: Argo, 

2006, s. 182-204, [ang. orig. „The Structural Study of Myth“, Journal of American Folklore 68 
(1955), s. 428-444]. 

2  Edmund Leach, Claude Lévi-Strauss, rev. ed., Chicago: The University of Chicago Press, 1989, 
[Claude Lévi-Strauss, New York: Viking, 1970]. 

3  Radek Chlup, „Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse I-II“, Religio: 
Revue pro religionistiku 17/1 (2009), s. 3-35, 17/2 (2009), s. 155-184. 

4  Marcel Hénaff, Claude Lévi-Strauss and the Making of Structural Anthropology, tr. by M. Baker, 
Minneapolis – London: University of Minnesota Press, 1998, [fr. orig. Claude Lévi-Strauss, Paris: 
P. Belfond, 1991]. 

5  Edmund Leach, „Two Essays Concerning the Symbolic Representation of Time“, in: W. A. Lessa, 
E. Z. Voght (eds.), Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach, New York – 
Evanston – London: Harper & Row, 1965, s. 241-249. 

6  Edmund Leach, „The Nature of War“, in: S. Hugh-Jones, J. Laidlaw (eds.), The Essential Edmund 
Leach I, New Haven - London: Yale University Press, 2000, s. 343-357. 

7  Edmund Leach, Culture and Communication: The logic by which symbols are connected, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1976, s. 34-36, 71-75. 

8  Radek Chlup, „Logika symbolů: Funkcionalistický strukturalismus Edmunda Leache“, Religio: 
Revue pro religionistiku 19/1 (2011), s. 49-80. 
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Třetí a poslední interpretace mýtu o Oidipovi, jíž se ve své práci budu věnovat, je 
analýza narativní sekvence mýtu o Oidipovi, kterou ve svém článku „Oedipus: Time and 
Structure in Narrative Form“9 předkládá Terence Turner. Turner na rozdíl od Lévi-
Strausse spatřuje klíčový aspekt pro interpretaci mýtu v příběhu, který mýtus vypráví. 
Pokusím se ukázat, jakým způsobem může být tento výklad, který k mýtu o Oidipovi 
přistupuje poněkud jiným směrem než předchozí dvě interpretace, obohacující. 
Turnerova snaha uchopit v mýtu liminální pak navazuje na Leache a umožňuje nám 
dostat do výkladu také aspekt náboženské potence, pro který v Lévi-Straussově 
intelektualistické koncepci není místo. Svůj výklad Turnerovy koncepce liminality, který 
se následně pokusím aplikovat na mýtus o Oidipovi, zakládám zejména na dvou 
Turnerových článcích: „Structure, Process, Form“10 a „Transformation, Hierarchy and 
Transcendence: A Reformulation of van Gennep´s Model of the Structure of Rites de 
Passage“.11  

Ve své práci se pokusím tyto tři interpretace mýtu o Oidipovi představit, 
vzájemně porovnat a poukázat jak na postupy, které považuji za přínosné, tak na jejich 
možné nedostatky. Jednotlivé výklady na sebe ve významných ohledech navazují a 
reflektovaná témata vždy posouvají o krok dál. Porovnáním jednotlivých interpretací 
tak můžeme pohlížet na to, jakým způsobem se proměňuje chápání struktury mýtu a 
do jakých významových souvislostí se mýtus v rámci jednotlivých interpretací dostává.  

Je třeba zdůraznit, že cílem mé práce rozhodně není jednoznačně vymezit 
význam mýtu o Oidipovi nebo podat jeho co nejlepší a nejvěrohodnější výklad. 
Nesnažím se ani zmapovat a porovnat existující varianty mýtu o Oidipovi. Mým 
primárním cílem je analýza vybraných interpretačních metod. Z tohoto důvodu se k 
práci s primárními prameny uchyluji jen v těch případech, kdy je některý detail mýtu 
zásadní pro výklad nebo když narazím na nějakou bizardní episodu, která nám pomůže 
zasadit mýtus do širší perspektivy dalších témat. V ostatních případech si vystačím 
s mytologickými příručkami. Nejčastěji nahlížím do Hardovy „The Routledge Handbook 
of Greek Mythology“.12 Takový postup jistě má své limity, neboť pokud budu pracovat 
primárně s těmi verzemi mýtů, které předkládají jednotliví interpreti, nemohu vyloučit 
možné zkreslení obsažené v jejich zacházení s mýtem. Ve své práci se však chci v první 
řadě zabývat interpretačními metodami, a ne samotným mýtem, a je proto nezbytné 
pracovat s materiálem, kteří předkládají sami autoři, a to i přesto, že hrozí jisté 
zkreslení pohledu na mýtus o Oidipovi. 

V průběhu celé práce také čerpám z podnětů získaných účastí na semináři 
„Mýtus a jeho interpretace“, který pod vedením doc. Radka Chlupa, Ph.D. probíhal při 
Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v akademickém roce 2011/2012. Neméně 
užitečné jsou mi i Chlupovy články o Lévi-Straussovi a Leachovi, jimiž si při svém 
výkladu vypomáhám, a které mi poskytují dobrou orientaci v daném tématu. 

                                                      
9  Terence Turner, „Oedipus: Time and Structure in Narrative Form“, in: R. F. Spencer (ed.), Forms 

of Symbolic Action: Proceedings of the 1969 Annual Spring Meeting of the American 
Ethnological Society, Seattle: University of Washington Press, 1969, s. 26-68. 

10  Terence Turner, „Structure, Process, Form“, in: J. Kreinath, J. Snoek and M. Stausberg (eds.), 
Theorizing Rituals: Issues, Topics, Approaches, Concepts, Leiden: Brill, 2007, s. 207-246. 

11  Terence Turner, „Transformation, Hierarchy and Transcendence: A Reformulation of van 
Gennep´s Model of the Structure of Rites de Passage“, in: S. Falk Moore, B. G. Myerhoff (eds.), 
Secular Ritual, Assen: Van Gorcum, 1977, s. 53-70. 

12  Robin Hard, The Routledge Handbook of Greek Mythology, London – New York: Routledge, 
2004. 
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V původním rozvrhu své práce jsem se chtěla věnovat ještě několika dalším 
moderním interpretacím mýtu o Oidipovi. Uvažovala jsem například o Caldwellově 
psychoanalytickém výkladu tohoto mýtu představeném v článku „The Psychoanalytic 
Interpretation of Greek Myth“13 nebo o interpretaci, kterou ve své knize „Oedipus, 
Philosopher“, 14 předkládá Jean-Joseph Goux. Z důvodu rozsahu práce jsem však 
nakonec zvolila tři výše zmíněné strukturalistické výklady, které podle mne představují 
jeden relativně ucelený pohled, ze kterého lze na mýtus o Oidipovi nahlížet. 

                                                      
13  Richard Caldwell, „The Psychoanalytic Interpretation of Greek Myth“, in: L. Edmunds 

(ed.), Approaches to Greek Myth, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1990. 
14  Jean-Joseph Goux, Oedipus, Philosopher, tr. by C. Porter, Stanford: Stanford University Press, 

1993, [fr. orig. Oedipe philosophe, Paris: Aubier, 1990]. 
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2 Lévi-Straussova strukturální analýza mýtu o Oidipovi 
 
 

2.1 Metoda strukturální analýzy 
 
Claude Lévi-Strauss předkládá svůj výklad mýtu o Oidipovi, tedy jeho strukturální 

analýzu, ve slavném článku „Struktura mýtů“. Vyznění tohoto článku je však nutné 
korigovat povahou vlastního textu a účelem, který za vznikem této stati stojí. Způsob, 
jakým zde Lévi-Strauss postupuje, se totiž od jeho obvyklé výkladové strategie 
významně liší.15 Lévi-Strauss nás zde sice odkazuje na další mýty, které bychom do 
strukturální analýzy mýtu o Oidipovi měli zahrnout, ale pouze si z nich „půjčuje“ 
několik dalších episod a v samotném textu jim už další prostor neposkytuje. V zásadě 
se tak věnuje strukturální analýze jediného mýtu. Sám si je tohoto svého neobvyklého 
postupu dobře vědom a má k němu své důvody. Lévi-Strauss totiž ve Struktuře mýtů 
neusiluje o pravděpodobný výklad mýtu o Oidipovi, nýbrž chce na známém materiálu 
co nejjednodušeji ilustrovat techniku, kterou používá.16 V následujících kapitolách se 
pokusím zamyslet nad tím, které aspekty Lévi-Straussovy strukturální metody jsou pro 
výklad mýtu o Oidipovi17 přínosné a které se naopak ukazují jako méně udržitelné. Ve 
svém výkladu budu sledovat stejnou argumentační linii jako náš autor a zároveň se 
budu „za chodu“ odklánět k teoretickému pozadí, které se k daným krokům 
strukturální analýzy vztahuje.  

Počátečním impulsem, který vůbec přivedl Lévi-Strausse ke zkoumání mýtů, je 
základní antinomie daná jejich povahou. Na první pohled se zdá, že v mýtu se může 
stát úplně všechno, jakýkoliv vztah může vzniknout, každá situace může nastat. 
Posloupnost událostí se neočekávaně vyvíjí a hrdinové často jednají nepředvídatelně. 
Lévi-Strauss si však všímá, že i přes domnělou nahodilost jejich obsahů, se mýty po 
celém světě vzájemně podobají.18 Pod podobností si však nesmíme představit výskyt 
jediného detailu mýtu ve dvou zcela odlišných částech světa (jak to dělá např. James 
George Frazer). Jak později ještě uvidíme, v Lévi-Straussově pojetí „univerzalita v lidské 
kultuře existuje pouze na rovině struktury, nikdy však na rovině manifestovatelných 
faktů.“19  

Lévi-Strauss se domnívá, že podobnou situaci můžeme najít na poli lingvistiky. 
Lingvisté shledali, že v každém jazyce určité skupiny zvuků odpovídají určitým 
významům a snažili se přijít na kloub pravidlu, které tyto skupiny zvuků s jejich 
významem spojuje. Tytéž zvuky se však v jiných jazycích pojily s odlišnými významy, což 
vždy vedlo k vyvrácení hypotézy. Obtíže se podařilo překonat až zjištěním, že 
významová funkce jazyka se pojí se způsobem, jak jsou jednotlivé zvuky kombinovány, 

                                                      
15  Tuto obvyklou metodu výkladu předvádí Lévi-Strauss ve svých Mythologikách. V tomto 

velkolepém díle se věnuje analýze několika set mýtů Severní a Jižní Ameriky. Rozbor mýtu o 
Oidipovi je dále nezvyklý tím, že se zde Lévi-Strauss věnuje mýtu dobře známému v západní 
kultuře, neboť jinak vykládá téměř exkluzivně mýty severoamerické. 

16  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 188. 
17  Hard, „The Routledge Handbook…“, s. 307-315. 
18  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 183. 
19  Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 22. 
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a nikoli se zvuky samotnými.20 Když pak Lévi-Strauss aplikoval lingvistické objevy na 
mytologii, došel k přesvědčení, že význam, který mýtus nese, se nezakládá 
v izolovaných prvcích, nýbrž právě v jejich kombinaci.21 Abychom mohli pokročit dál, je 
pochopitelně třeba takové vztahy prvků identifikovat. Předtím však musíme učinit 
jedno rozlišení.   

Lévi-Strauss ve strukturální analýze pracuje s dvěma časovými systémy 
(diachronií a synchronií), jichž je mýtus kombinací. Tyto časové systémy vyčleňuje na 
základě rozdílu mezi jazykem (langue) a promluvou (parole), který popsal Ferdinand de 
Saussure. To, co nás na mýtu jako první upoutá, a to, podle čeho jej vůbec 
identifikujeme, je jeho příběh. Typický mytický příběh má vícero, často dosti odlišných, 
verzí, z nichž každá je jedinečnou výpovědí. Má začátek a konec a odehrává se 
v jediném směru – kupředu. Odpovídá proto diachronii. Synchronie se oproti tomu 
projevuje ve struktuře, která se jako podloží rozprostírá pod příběhem a jaksi 
„zespodu“ jej ovlivňuje.   

Kam pak lokalizujeme význam mýtu? Protože význam není nesen izolovanými 
prvky, nýbrž vztahem mezi nimi, který je logický, musí být podle Lévi-Strausse 
nositelem významu mýtu jeho synchronní dimenze. Synchronie totiž abstrahuje od 
konkrétního obsahu jednotlivých prvků, který je nahodilý, a představuje bezčasovou 
hlubinnou strukturu, jež je v kontrastu k tomu tvořena vztahy mezi těmito prvky. 
Jinými slovy: „Pravda mýtu nespočívá v nějakém výsadním obsahu, nýbrž v logických 
vztazích obsah postrádajících.“22 

 
 
 

                                                      
20  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 184. Stále však existují teoretikové, kteří se domnívají, že 

povaha jazykových znaků není úplně arbitrární. Např. Richard Paget „The Origin of Language“, 
Science, New Series, 7 (1944), s. 14. 

21  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 185-186. 
22  Claude Lévi-Strauss, Mythologica I: Syrové a vařené, př. J. Vacek, Praha: Argo, 2006, s. 251, [fr. 

orig. Mythologigues I: Le Cru et le cuit, Paris: Plon, 1964]. 



 6  

2.2 Identifikace mytémů 
 
Co je tedy těmito vztahy mezi prvky, na nichž Lévi-Strauss zakládá celou svou 

koncepci mýtu? Lévi-Strauss tyto konstitutivní jednotky nazývá mytémy.23 Mytémy 
jsou soubory či svazky jednotlivých episod spojených nějakým shodným tématem nebo 
typem vztahu. Episody se nacházejí na úrovni věty a jsou vyjádřením určitého vztahu 
mezi podmětem a predikátem, který je podmětu přiřazen. Popisující určitou činnost 
nebo stav. Vybrané episody jsou pak podle typu vztahu nebo motivu, který vyjadřují, 
bez ohledu na jejich pořadí v příběhu podřazeny pod větší svazky, jež představují 
mytémy. Lévi-Strauss celý tento proces popisuje velmi mechanicky: všechny episody 
kombinujeme libovolně metodou pokus-omyl tak dlouho, dokud nenahlédneme vztahy 
či motivy, které mají různé skupiny episod společné.24 Ve skutečnosti však není příliš 
pravděpodobné, že by Lévi-Strauss skutečně postupoval tak, jak sám předepisuje. 
K celému problému identifikace mytémů přistupuje velmi intuitivně a nutno říci, že se 
značným úspěchem.25 Zdaleka ne každý interpret ale sdílí nadání zahlížet v mýtech 
strukturální témata a potřebuje tedy další indicie k tomu, aby nějaká objevil. 
V následujícím výkladu se mimo jiné pokusím takové nápovědy objevit. 

Protože tedy Lévi-Strauss v zásadě žádná pravidla, jak postupovat při identifikaci 
a hodnocení episod a mytémů neudává, není překvapením, že je často kritizován 
z arbitrárnosti svého výkladu a přílišného subjektivismu. Lévi-Strauss si je vědom toho, 
že metoda strukturální analýzy je skutečně do jisté míry subjektivní, avšak struktura, ke 
které se nakonec dobereme, je podle něj platná univerzálně. Podobně je tomu také 
s výběrem episod. Na obvinění z jejich nahodilého výběru by Lévi-Strauss odpověděl, 
že pokud bychom k analýze přibrali i jiné episody (jiné než ty, které vybral Lévi-Strauss), 
neudělali bychom chybu, ale postupně bychom zjistili, že tyto episody jsou pouze 
strukturálními variacemi na ty episody, které již máme.26 Taková odpověď ale 
pozorného čtenáře neuspokojí. Nařčení z arbitrárnosti a subjektivity jsou jednou 
z největších překážek v úspěchu metody strukturální analýzy a platnosti jejích výsledků. 
Jedno z možných řešení toto problému se pokusím nastínit v závěrečné části této 
kapitoly. 

 

                                                      
23  Tento termín je obdobou fonému, tj. hlásky schopné rozlišovat slova a jejich tvary. 
24  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 186. 
25  Viz např. Kenneth R. Walters, „Another Showdown at the Cleft Way: An Inquiry into Classicists´ 

Criticism of Lévi-Strauss´ Myth Analysis“, Classical World 77 (1984), s. 338. 
26  Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 68. 
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2.3 Rozbor jednotlivých mytémů 
 
Nyní konečně nadešel čas přejít k rozboru čtyř mytémů, jak je Lévi-Strauss 

v mýtu o Oidipovi identifikuje: I nadhodnocené příbuzenské vztahy, II podhodnocené 
příbuzenské vztahy, III popření autochthonnosti člověka, IV stálost lidské 
autochthonnosti.27 Ke každému z mytémů má řada autorů různé výhrady. Některým 
z nich zde budu věnovat prostor. 

První sloupec odpovídající prvnímu mytému sdružuje následující episody: 
Kadmos hledá svou sestru Európu unesenou Diem.; Oidipús se ožení se svou vlastní 
matkou Iokastou.; Antigoné i přes zákaz pohřbí svého bratra Polyneika. Příbuzenské 
vztahy, které tyto episody znázorňují, jsou podle Lévi-Strausse bližší a intenzivnější, než 
by podle společenských norem měly být. Jsou nadhodnocené.  

Podívejme se na to, zda jsou dané episody náležitě ohodnoceny a zda celkové 
vyznění mytému skutečně odpovídá charakteristikám jemu podřazených episod. 
V případě Oidipova incestu se najde málo takových interpretů, kteří by chtěli vyvrátit, 
že jde o vztah přílišné blízkosti mezi matkou a synem. S druhými dvěma episodami však 
už je práce trochu složitější. Kadmos se spolu se svými bratry a matkou vydá na příkaz 
svého otce Agénora hledat Európu, která byla unesena na Krétu Diem v podobě býka. 
Kadmovi bratři však po krátké době hledání zanechají a jeho matka na cestě umírá. 
Orákulum sdělí Kadmovi, aby ustal v hledání a založil město Théby na tom místě, kde 
se zastaví kráva zasvěcená Athéně.28 Kadmos v této episodě jedná plně podle instrukcí 
orákula a na jeho počínání tedy není nic nepatřičného. Naproti tomu skutečnost, že 
Kadmovi bratři pátrání po sestře brzy vzdají, ukazuje spíše k podhodnoceným 
příbuzenským vztahům.29 

  Ani třetí episoda není zdaleka tak jednoznačným nadhodnocením 
příbuzenského vztahu. Bratři Eteoklés a Polyneikés (potomci Oidipa a Iokasty) se 
dohodnou, že se každý rok budou střídat na thébském trůnu. Eteoklés se však po roce 
odmítne trůnu vzdát a Polyneikés proto shromáždí armádu a zaútočí na Théby. Bratři 
se v souboji navzájem zahubí.30 Protože Polyneikés vojensky vytáhl na Théby, má mu 
být náležitý pohřeb odepřen. Antigoné se i přes zákaz rozhodne bratra pohřbít, je však 
přistižena a za trest zaživa pohřbena.31 Podle některých interpretů není Antigonin čin 
v kontextu řeckého myšlení projevem výjimečně blízkého vztahu. Naopak se jedná o 
standardní postup. Pokřivené jsou spíše Kreontovy příkazy nepohřbít syna vlastní 
sestry a zaživa pohřbít její dceru, které opět, více než nadhodnocení příbuzenských 
vztahů, naznačují jejich podhodnocení.32  

Episody týkající se Kadma a Antigony je těžké ohodnotit z toho důvodu, že 
v konfliktech, které zahrnují, jednají extrémním způsobem obě zúčastněné strany. 
Kadmovi bratři na jedné straně brzy vzdávají hledání zmizelé sestry, na straně druhé je 
to Kadmos, kdo se během pátrání dostane z Fénicie až do Řecka a ocitne se v pustině 
daleko od hranic své kultury. Navíc je nemožné, aby ve svém hledání uspěl, neboť 

                                                      
27  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 189-190. 
28  Hard, „The Routledge Handbook…“, s. 294-298. 
29  Michael P. Carroll, „Lévi-Strauss on the Oedipus Myth: A Reconsideration“, American 

Anthropologist 80 (1978), s. 806-807. 
30  Hard, „The Routledge Handbook…“, s. 315-321. 
31  Ibid., s. 322-323. 
32  Carroll, „Lévi-Strauss on the Oedipus Myth…“, s. 807. 
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Európu ukryl Zeus na Krétě. Taktéž požadavek krále, aby se všichni jeho synové a 
dokonce i jeho manželka vydali hledat zmizelou dívku, může být interpretován jako 
projev příliš blízkého vztahu k dceři. Co se týče druhého příběhu, lze považovat za 
extrémní pozici zastávanou jak Kreontem, tak Antigonou. Oba mají dobré důvody 
pro své jednání a ani jeden z nich není veskrze pomýleným. Právě na tom je postavena 
tragičnost motivu. Ohodnotit tyto dvě episody spadající pod první mytém jako 
nadhodnocené příbuzenské vztahy tedy vskutku není prvoplánovým a samozřejmým 
rozhodnutím. Domnívám se, že při troše dobré vůle můžeme v těchto episodách 
nadhodnocení příbuzenských vztahů skutečně spatřit, ale zároveň je třeba mít neustále 
na paměti, že i aspekt opačný, tj. podhodnocení příbuzenských vztahů, je v nich stále 
přítomný.   

Druhý mytém sdružuje episody, které tematizují podobné vztahy jako v prvním 
sloupci, avšak Lévi-Strauss jim přiděluje opačné znaménko a charakterizuje je tedy jako 
podhodnocené či znehodnocené příbuzenské vztahy. Do této kategorie spadají 
následující episody: Spartové, kteří povstali ze země, se navzájem téměř vyhladí.; 
Oidipús, ač nevědomky, zabije svého otce Láia.; Eteoklés zabije svého bratra Polyneika 
kvůli sporům o thébský trůn. Podle mého názoru je tento mytém nejméně 
problematický. Vražda jistě je nepatřičným druhem chování vůči příbuznému a dané 
vztahy skutečně znehodnocuje. Akt vraždy jde navíc ve zmíněných episodách v ruku 
v ruce s narušením následnické linie.  

Třetí mytém je spjat s monstry a jejich zabitím rukou lidského hrdiny. Máme zde 
chthonického draka, kterého se Kadmovi podaří zabít, a Sfingu, která usiluje o životy 
mladíků pomocí hádanek, které se vztahují k povaze člověka. Lévi-Strauss tento 
mytém, dosti neprůhledně, interpretuje jako popření autochthonnosti člověka.33 Tuto 
interpretaci zakládá na předpokladu, že obě monstra jsou autochthonního původu a 
jejich zabitím je autochthonie popírána.34 Čí autochthonii však takový hrdinský čin 
popírá? Autochthonii lidí nebo monster? Podle mého názoru Lévi-Strauss v těchto 
episodách spatřuje vítězství pohlavního plození reprezentovaného člověkem nad 
autochthonií ztělesněnou monstry. Pohlavní plození tak stojí v opozici k autochthonii a 
daný mytém skutečně rozehrává popření autochthonního původu lidí.35 

Celá jedna série výhrad proti Lévi-Straussově interpretaci tohoto mytému se 
týká  autochthonní povahy obou monster. Podle Carrolla nemohou být Areův drak ani 
Sfinx považováni za autochthony, neboť jsou zrozeni z pohlavního spojení dvou rodičů. 
Spíše než popření autochthonního původu lidí pak uvedené episody naznačují popření 
sexuálního plození.36  

Drak je skutečně někdy uváděn jakožto syn Areův37 a o Sfinx se mluví jako o 
jednom z monstrózních potomků obludy Echidny.38 Když ale budeme k Lévi-Straussově 
výkladu alespoň trochu vstřícní, opomineme, že Sfinx sama se sice nezrodila přímo ze 

                                                      
33  Autochthonie (αὐτός + χθών) je v archaickém Řecku velmi rozšířená představa o zrození lidí 

přímo ze země, z půdy, na které tito lidé žijí, v opozici k osadníkům, kteří se usadili na určitém 
území. 

34  Zabití Sfingy je však, jak se ještě ukáže, velmi rozporuplnou událostí. 
35  Tvrzení, že pohlavní plození stojí v opozici k autochthonii není samozřejmé. Například Leach 

klade místo pohlavního plození na druhý pól opozice zrození z boha. Viz Leach, Claude Lévi-
Strauss, s. 82. 

36  Carroll, „Lévi-Strauss on the Oedipus Myth…“, s. 808. 
37  Hard, „The Routledge Handbook…“, s. 296. 
38  Ibid., s. 63. 
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země, a spokojíme se s tvrzením, že skrze Echidnu je se zemí a autochthonním 
původem dostatečně spřízněna. Tuto asociaci potvrzuje i Eurípidés, když o Sfinx hovoří 
jako o „potomku země“39 a „Zemině neštěstí, jež Hádés seslal z hlubin“.40 Ani Areův 
drak nevzešel ze samotné země, ale o jeho spojení s autochthonií nás utvrzuje fakt, že 
z jeho zubů, které Kadmos na příkaz Athény zasel do země, se zrodili Spartové, 
autochthonní válečníci. Proti interpretaci tohoto činu jako popření autochthonie 
naopak stojí fakt, že Kadmos spíše, než aby autochthonii popíral, je jednou z hybných 
příčin, které ke zrození autochthonů vůbec vedou. Sám se navíc na konci svého života 
promění v draka.41 Toho si všímá Leach, když tvrdí, že hrdinové sami jsou v určitém 
ohledu monstry.42 

 

                                                      
39  Eurípidés, Foiníčanky, 1019. 
40  Ibid., 806-811. 
41  Apollodóros, 3.5.4. 
42  Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 69. 
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2.4 Rozbor čtvrtého mytému – etymologie vlastních jmen Labdakovců 
 
Čtvrtý, poslední mytém, je oproti předchozím třem značně odlišný. Lévi-Strauss 

pod něj neřadí žádné dějové episody, nýbrž zde rozebírá smysl vlastních jmen 
Labdakovců, tedy jmen „Labdakos“, „Láios“ a „Oidipús“.43 Podle Lévi-Strausse vykazují 
všechna tato jména společný rys, a sice, že evokují potíže s normální chůzí, 
nerovnováhu či deformované dolní končetiny. Oidipovi jsou po narození jehlicemi 
propíchnuty kotníky a jeho nohy jsou k sobě sešpendleny. Jeho jméno navíc doslova 
znamená „Oteklonožka“.44 Tytéž motivy pak Lévi-Strauss na etymologické rovině 
nachází i u Labdaka a Láia: Labdakos znamená „kulhavý“, „ten, jehož nohy nejsou 
stejné co do velikosti nebo síly“45 a Láios „křivý“, „asymetrický“ nebo „s oběma 
nohama levýma“.46 Právě potíže s chůzí, kulhavost, neobratnost nebo deformace jsou 
podle Lévi-Strausse typickými znaky, které se vyskytují u bytostí, které se zrodily ze 
země, tedy autochthonů. Jako společné téma pro čtvrtý mytém tedy Lévi-Strauss volí 
stálost či potvrzení lidské autochthonie.47  

První výhrady k Lévi-Straussově interpretaci čtvrtého mytému se týkají výkladu 
vlastních jmen Labdakovců. Přestože Oidipús je nepochybně spojen s neobratnou 
chůzí, neboť byl jako dítě zmrzačen,48 je mnohem obtížnější najít argumenty, které by 
spolehlivě dokazovaly to samé také u Labdaka a Láia. Jeden takový argument uvádí 
Hérodotos, když se zmiňuje o dceři korintského krále Amfíona, která byla pojmenována 
„Labda“, protože byla chromá.49 Dále jméno „Láios“ sice skutečně znamená levý nebo 
sociálně neobratný, ale Carroll v tom nespatřuje nic, co by naznačovalo potíže s chůzí.50 
Jméno „Láios“ se však ve skutečnosti spíše než s adjektivem laios, „levý“, etymologicky 
pojí se substantivem láas, „kámen“. Spojitost s kameny nám umožní propojit Láia 
s autochthonií daleko přesvědčivějším způsobem, neboť právě z kamenů se řečtí 
autochthoni často rodí.51 Vzpomeňme si na dobře známý mýtus o původu lidí, ve 
kterém se vypráví, jak se z kamenů, které Deukalión a Pyrrha vrhali za sebe, znovu 
zrodila lidská rasa.52 Autochthonie se týká i další mýtus, který je variací na toto téma – 
mýtus o Kadmově setbě a založení Théb.  

Nejslabším místem Lévi-Straussovy interpretace posledního mytému nejsou ani 
tak etymologické údaje, které nakonec Lévi-Straussovy úvahy spíše potvrzují, nýbrž 
problematické spojení autochthonie a kulhavosti. Lévi-Strauss si zde vypomáhá 

                                                      
43  Chlup ve své interpretaci do tohoto mytému přidává episodu „zrození Spartů ze země z dračích 

zubů“. Viz Chlup, „Strukturální antropologie…I“, s. 17. 
44  Eurípidés, Foiníčanky, 25. Oidipovo jméno je spojením řeckých slov οἰδέω (oteklý) a πούς (noha, 

chodidlo). Chlup jej překládá jako „Oteklonožka“. Viz Chlup, „Strukturální antropologie…I“, s. 
16. 

45  Jean-Pierre Vernant, „From Oedipus to Periander: Lameness, Tyranny, Incest in Legend and 
History“, Arethusa 15 (1982), s. 19. 

46  Vernant, „From Oedipus…“, s. 19. 
47  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 190. 
48  Toto zmrzačení se obvykle vykládá jako opatření, které mělo odradit případné nálezce 

odloženého dítěte od jeho adoptování. 
49  Hérodotos, 5.92B.1. 
50  Domnívám se, že vhodný český ekvivalent, který by vyjádřil takovou sociální neobratnost a 

nějak v sobě zahrnoval i výraz „levý“, je „pokřivený“. Tento výraz asociuje nesymetrii nebo 
nerovnováhu zmiňovanou o něco výše Vernantem. 

51  Walters, „Another Showdown…“, s. 339-341. 
52  Apollodóros, 1.7.2. 
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srovnáním řeckého materiálu se severoamerickou mytologií, což řada interpretů 
považuje za příliš „frazerovské“.53 Lévi-Strauss poukazuje na to, že: „V mytologii lidé 
zrození ze země bývají často zobrazováni tak, že ve chvíli, kdy se vynoří na povrch, 
nedokáží chodit nebo chodí neobratně.“54 Svoje tvrzení dokládá několika příklady ze 
severoamerické mytologie a vyvozuje z toho univerzální spojitost potíží s chůzí a 
autochthonie. Tento transkulturní argument je vskutku slabý, ale pokud se nám 
v řeckém kulturním prostoru podaří najít jiné souvislosti, které by potvrzovaly spojení 
kulhavosti s autochthonním původem, pak takový argument ani nepotřebujeme. Budu 
se nyní snažit ukázat, že takovou hledanou souvislostí mohou být hadi.55 

Ti, co se rodí ze země, tedy autochthoni, jsou ve význačném ohledu blíže k zemi 
než potomci pohlavního plození, nikdy se od ní úplně neoddělí a zůstávají s ní silně 
spojeni. To se projevuje abnormálním způsobem pohybu: kulháním, nerovnováhou či 
nejistou kolébavou chůzí. Extrémním projevem takového pohybu je plazení, tedy 
úplný, nepřerušovaný kontakt se zemí. Tyto spojitosti můžeme podložit hned několika 
příklady z řecké mytologie: Nejznámější z řeckých autochthonů je bezesporu Kekrops, 
jeden ze zakladatelů Athén, který se vyznačoval tím, že povstal ze Země a od pasu dolů 
byl hadem a od pasu nahoru člověkem.56 Další známou autochthonní postavou 
spojenou s hady je Erichthonios,57 který se zrodil ze země díky sledu zvláštních 
událostí. Héfaistos totiž vzplanuv náhle touhou po Athéně pokusil se ji znásilnit, avšak 
ta jej bystře odrazila a Héfaistos dokázal pouze ejakulovat na její stehno. Athéna si 
kouskem vlny setřela semeno a odhodila jej na zem, ze které se zrodil Erichthonios.58 
Také obluda Echidna zrozená ze země měla podobu panny s hadím tělem59 a někdy je 
tak zobrazována i Sfinx,60 její monstrózní potomek. I Oidipús měl v jistém ohledu jen 
jednu nohu, neboť mu jako novorozenci sešpendlili nohy k sobě.61  

Domnívám se, že pokud budeme k Lévi-Straussově analýze přistupovat alespoň 
trochu vstřícně, můžeme uznat platnost jím nalezených vztahů a mytémů. Jak se však 
vyrovnáme s faktem, že Caroll, který se věnuje rozboru téhož mytického materiálu, 
nachází v analýze episod náležejících do prvního a druhého sloupce tabulky úplně jiné 
mytémy? Carroll se domnívá, že episody řazené pod první mytém spíše než o 
podhodnocení či znehodnocení příbuzenských vztahů pojednávají o znehodnocení 
patrilineárních příbuzenských vztahů.62 Tyto akty podkopávající patrilineární 
příbuzenské vztahy dělí na dvě kategorie podle toho, zda je jejich vykonavatelem muž 
nebo žena. Mužští aktéři nejúspěšněji znehodnocují patrilineární příbuzenského vztahy 
tak, že oslabují sociální pouta mezi účastníky takových vztahů. Typicky se jedná o 
projevy nepřátelství (Láios usiluje o smrt svého syna.; Oidipús zabije Láia.; Eteoklés 
zabije svého bratra Polyneika). Ženské postavy přispívají k přetrvání patrilineárního 
systému tím, že rodí legitimní syny, čímž zajišťují kontinuitu manželovy rodové linie. 

                                                      
53  Viz např. Chlup, „Strukturální antropologie…I“, s. 17. 
54  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 190. 
55  Přičemž pro hada a draka existuje v řečtině jediný výraz (δράκων).; Tuto interpretaci naznačuje 

Walters. Viz Walters, „Another Showdown…“, s. 344. 
56  Ke Kekropově autochthonii viz např. Apollodóros, 3.14.1. 
57  Již jeho jméno naznačuje spojitost se zemí (χθών). 
58  Apollodóros, 3.14.6. 
59  Hésiodos, Theogonia, 326-329. 
60  Peisandros, FgrHist, 16 F10.2, (Cituji z: Walters, „Another Showdown…“, s. 345). 
61  Chlup, „Strukturální antropologie…I“, s. 17. 
62  Carroll, „Lévi-Strauss on the Oedipus Myth…“, s. 812. 
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Tím nejefektivnějším způsobem, jak ohrozit patrilineární příbuzenství, je tak v případě 
žen připravit manžela o potomky mužského rodu. Jde o matky, které zabijí svého syna 
(např. Agaué v mainadickém transu zabije svého syna Penthea, jenž se vydal špehovat 
mainady do hor.)63 nebo nepřímo způsobí jeho smrt (Niobé, Amfíonova žena, se 
chvástala, že má více dětí než Létó, načež Apollón a Artemis zabili všechny Niobiny děti 
i ji samu).64 

Carroll chce postupovat paralelně s Lévi-Straussovým výkladem a k prvnímu 
mytému tudíž hledá mytém protikladný. Spatřuje jej v motivu stvrzení důležitosti 
patrilineárních příbuzenských vztahů. Tento aspekt se projevuje v thébském cyklu tak, 
že buď thébský král sám, anebo jeho manželka, je v patrilineárním příbuzenském 
vztahu s jedním z pěti původních Spartů, kteří společně s Kadmem stáli u založení 
Théb. Kontinuitou se zakladateli se důležitost těchto vztahů posiluje.65 Carroll však 
opomíjí, že strukturálně opačným vztahem k podhodnocení příbuzenských vztahů je 
dle Lévi-Strausse nadhodnocení těchto vztahů, a nikoliv jejich potvrzení. Opozice, 
kterou mezi mytémy vede, tudíž není s tou Lévi-Straussovou analogická. Místo úplného 
protikladu pracuje Carroll s určitou mezipozicí. Které mytémy jsou pak ale ty správné, 
Carrollovy nebo Lévi-Straussovy? Pro které se máme rozhodnout?  

Lévi-Strauss se tváří, že o mytémech nelze nic říci předem. Odhalíme je pouze 
tím způsobem, že budeme tak dlouho různě spojovat a znovu rozpojovat mytické 
episody, až se nám samo vyjeví několik témat uspořádaných do vzájemných vztahů. 
Postup je to velmi mechanický a výsledek nepředvídatelný. Na příkladech konkrétních 
mytémů, se kterými jsme se doposud seznámili, ale vidíme, že mytémy mají jisté 
charakteristické vlastnosti: jsou  extrémní, jaksi vychýlené, vyvolávají v nás emoce. 
Většinou tematizují přestoupení hranic nebo normativity, s čímž pak mýtus dále 
pracuje. Mohlo by se tedy jednat o jakýsi nepřiznaný předpoklad, který Lévi-Straussovi 
pomáhá mytémy identifikovat tak, jak to ve skutečnosti dělá, tj. intuitivně. Přijetí 
tohoto předpokladu by zároveň znamenalo odmítnutí těch mytémů, které identifikuje 
Carroll, neboť stvrzení důležitosti patrilineárních příbuzenských vztahů je v řeckém 
kulturním kontextu sotva extrémním, normy překračujícím motivem, který by 
v posluchači vyvolával emoce. 

 

                                                      
63  Hard, „The Routledge Handbook…“, s. 173-174. 
64  Ibid., s. 306. 
65  Carroll, „Lévi-Strauss on the Oedipus Myth…“, s. 812. 
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2.5 Vztahy mezi mytémy a celkový význam mýtu 
 
Nyní se posuneme k pátrání po významu mýtu o Oidipovi jakožto celku. Pomůže 

nám v tom přehledná tabulka,66 do které Lévi-Strauss uspořádává výše analyzované 
mytémy a k nim náležející episody:  

 

Mytém I: Mytém II: Mytém III: Mytém IV: 

nadhodnocené 
příbuzenské vztahy 

podhodnocené 
příbuzenské vztahy 

popření autochtonnosti 
člověka 

stálost lidské 
autochtonnosti 

Kadmos hledá svou 
sestru Európu 

 Kadmos zabije draka  

 
Sparťané se navzájem 

vyhladí 
 

Labdakos (otec Láiův) = 
,,kulhavý“ (?) 

 
Oidipús zabije svého 

otce Láia 
Oidipús zabije Sfingu 

Láios (otec Oidipúv) = 
,,křivý“ (?) 

Oidipús se ožení 
s Iokastou, svou matkou 

  
Oidipús = ,,oteklá noha“ 

(?) 

 
Eteoklés zabije svého 

bratra Polyneika 
  

Antigoné pochová 
svého bratra Polyneika 

a tím poruší zákaz 
   

 
Lévi-Strauss se nás neustále snaží přesvědčit, že do svého výkladu zahrnuje obě 

časové dimenze, ale ve skutečnosti k diachronii, které v mýtu odpovídá narativní 
sekvence a v tabulce uspořádání episod v řádcích zleva doprava a odshora dolů, ve 
strukturální analýze vůbec nepřihlíží. Zpočátku sice tvrdí, že „podstata mýtu netkví ani 
ve stylu, ani v syntaxi, ale v příběhu, který vypráví,“67 ale v následné analýze mýtu o 
Oidipovi příběh ignoruje a zkoumá pouze hlubinnou strukturu, tedy synchronii, kterou 
v tabulce zachycují čtyři sloupce. O obsah mýtu se Lévi-Strauss zajímá pouze v tom 
ohledu, v jakém je mu pro odhalování struktur užitečný.68 Přirozeně plynoucí otázku, 
proč je narativní souslednost vzhledem k významu mýtu nerelevantní, Lévi-Strauss 
dostatečně neospravedlňuje, a tato skutečnost se později stane terčem ostré kritiky.69 

Jaký je však význam nalezených mytémů? Podle Lévi-Strausse mytémy, stejně 
jako všechny skladebné jednotky, samy o sobě ještě žádný význam nemají a 
významové funkce nabývají až ve svých vzájemných vztazích.70 S mytémy tedy 
zacházíme obdobně jako v první fázi analýzy s episodami. Vidíme, že prvním daným 

                                                      
66  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 189. 
67  Ibid., s. 185. 
68  J. Patrick Gray, „Structural Analysis of Folktales: Techniques and Methodology“, Asian Folklore 

Studies 37 (1978), s. 81. 
69  Viz kapitola „Strukturální analýza v pojetí Terence Turnera“. 
70  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 186-187. 
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vztahem je opozice mezi mytémy I a II, tj. mezi nadhodnocenými a podhodnocenými 
příbuzenskými vztahy. Stejný vztah lze nalézt i mezi mytémy III a IV, tedy mezi 
popřením a potvrzením autochthonie. „Nemožnost sloučit tyto grupy vztahů je 
překonána (nebo spíš nahrazena) tvrzením, že dva navzájem protikladné vztahy jsou 
totožné do té míry, do jaké je každý – stejně jako ten druhý – protikladný se sebou 
samým.“71 Mýtus o Oidipovi tedy vyjadřuje skutečnost, že společnost, která věří 
v autochthonní původ člověka, se nemůže vyrovnat s faktem, že se každý člověk rodí ze 
spojení muže a ženy. Jedná se sice o nepřekonatelný paradox, ale mýtus s ním i přesto 
dokáže pracovat. Je schopen tento paradox týkající se zrození (rodíme se z jednoho 
nebo ze dvou) propojit s problémem odvozeným, týkajícím se příbuzenských vztahů 
(rodíme se ze stejného nebo z jiného). Z toho pak podle Lévi-Strausse plyne korelace: 
„přeceňování pokrevního příbuzenství se má k jeho podceňování jako snaha o 
vymanění se z autochthonnosti k nemožnosti v této snaze uspět.“72 Než přejdeme ke 
kritickému zhodnocení poselství, které podle Lévi-Strausse mýtus o Oidipovi předává, 
pokusím se tento velmi zhuštěný výklad alespoň trochu zprůhlednit.  

„V Lévi-Straussových očích je právě autochthonnost základním problémem, jejž 
mýtus o Oidipovi řeší. Thébané (stejně jako ještě známěji Athéňané) byli o své 
autochthonnosti přesvědčeni: své aristokratické rody pokládali za potomky ze země 
vyrostlých Spartů.“73 Myšlenka autochthonie však tváří v tvář běžné zkušenosti, že lidé 
se rodí z muže a ženy, představuje intelektuální paradox. Právě to je klíčový problém, 
který se mýtus snaží nějak logicky překlenout. Opozice mezi tvrzením autochthonie a 
jejím popřením může být převedena na vztah, který také sestává z navzájem 
protikladných prvků (nadhodnocení a podhodnocení příbuzenských vztahů), a je tedy 
k první opozici ekvivalentní.74 Analogii obou opozic dobře zachycuje schéma: I / II : : III 
/ IV.75 Pomineme-li vůbec otázku platnosti takové korelace, bude zásadní otázka znít: 
Čeho dosáhneme, když počáteční problém převedeme na problém odvozený? Možnou 
odpovědí je usouvztažnění a tím i jisté „ukočírování“ problémů. „Paradox tím 
pochopitelně nezmizí, je však neutralizován tím, že je v něm nalezena vnitřní symetrie. 
Uspořádáme-li všechny paradoxy do pravidelného a symetrického vzorce, začleníme je 
tím jistým způsobem do řádu a učiníme je kognitivně snesitelnými.“76 Reálné řešení 
tedy sice není možné, ale mýtus poskytuje řešení imaginární. Svět musí být uspořádaný 
a harmonický, a když už ne ve skutečnosti, tak alespoň v mytologii.77  

 

                                                      
71  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 190-191. 
72  Ibid., s. 191. 
73  Chlup, „Strukturální antropologie…I“, s. 18. 
74  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 191. 
75  Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 70. 
76  Chlup, „Strukturální antropologie…I“, s. 18. 
77  Martin Kanovský, Štruktúra mýtov: Štrukturálna antropológia Clauda Lévi-Straussa, Praha: 

Cargo Publishers o.s., 2001, s. 50. 
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2.6 Platnost závěru Lévi-Strassovy analýzy mýtu o Oidipovi 
 
Nyní je třeba začít se kriticky ptát, proč by měla být hlavním motivem mýtu o 

Oidipovi právě autochthonie. Lévi-Strauss se k tomuto velkolepému závěru 
propracovává celou řadou drobných, méně nápadných kroků. Celý argument tak 
můžeme shodit ze stolu tím, že některý z těchto kroků odmítneme. Problematická je 
identifikace a hodnocení episod i mytémů, ještě více ale nalezené vztahy mezi mytémy 
a jejich interpretace. Nevydáme-li se touto cestou, bude snad ještě obtížnější vyrovnat 
se se samotným závěrem analýzy. Proč právě autochthonie by měla být klíčem ke 
struktuře rozsáhlých mytologických souborů řecké kulturní oblasti? Jsou všechny řecké 
mýty v posled o autochthonii? 

Lévi-Straussův výklad dospívá v tomto bodě ke kritickému místu. Zdaleka ne 
každý přijme výrok, že autochthonie je základním tématem všech řeckých mýtů. Pokud 
se budeme chtít proti tomuto tvrzení vymezit, jako první nás pravděpodobně napadne 
jeho tezi vyvrátit a ukázat, že řecké mýty nejsou o autochthonii, nýbrž o něčem jiném. 
Velká potíž s Lévi-Straussovou strukturální analýzou je však v tom, že je jen velmi těžko 
vyvratitelná, a naopak je relativně snadné najít taková empirická data, která jeho 
postuláty podporují.78 Takto bychom museli vzít každý mýtus a pečlivě na něm 
demonstrovat, že se autochthonním zrozením nezabývá. Chtít úplně vyvrátit spojení 
řeckých mýtů s autochthonií by navíc bylo nesmyslné, neboť alespoň některé z nich o 
autochthonii nepochybně jsou. Kritiku tedy musíme vést jinou cestou. 

Druhým způsobem, jak se vymezit vůči závěru Lévi-Straussova výkladu, je 
poukázat na skutečnost, že Lévi-Strauss si tímto tvrzením vlastně sám sobě odporuje. 
Mýty ve skutečnosti nejsou o něčem spíše než o něčem jiném. Mýty totiž vlastně 
nejsou „o ničem“.  

Lévi-Strauss opakovaně tvrdí, že význam mýtu nespočívá v jeho obsahu, nýbrž 
v jeho hlubinné struktuře. Mytické struktury „samy nic neznamenají a jsou pouze 
prázdnými vztahovými matricemi, jež mají díky své významové prázdnosti klíčovou 
schopnost rezonovat se všemi rovinami lidské zkušenosti, do nichž vnášejí řád a 
umožňují mezi nimi přecházet a propojovat je.“79 V mýtu nejde o nějaké sdělení či 
poselství a bylo by mylné domnívat se, že mýtus nějak přeložíme nebo dekódujeme a 
získáme tak jeho pravý význam.80 Mýtus sám žádný význam nenese, jeho výjimečnost 
spočívá v tom, že dokáže propojit a usouvztažnit různé sémantické roviny, aniž by 
některou z nich upřednostňoval. Nelze říci, že mýtus je o něčem spíše než o něčem 
jiném, a Lévi-Strauss si sám sobě protiřečí, když autochthonii označí za skutečné jádro 
mýtu o Oidipovi.81  

To, že jsme nyní sesadili autochthonii z privilegovaného místa, které ji Lévi-
Strauss ve své „ukázkové stati“ přidělil, neznamená, že pro nás již více nebude důležitá. 
Autochthonie nepochybně je jednou z častých sémantických rovin, se kterými řecká 
mytologie pracuje, ale nemůžeme ji chápat jako nějaký výchozí bod celé interpretace, 

                                                      
78  Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 60. 
79

  Chlup, „Strukturální antropologie…I“, s. 28-29. 
80  K tomu nás může nevhodně svádět řada lingvistických přirovnání, která Lévi-Strauss používá. 

Obtíže, které při srovnávání mýtů s jazykem nastávají, zmiňuje např. Kanovský, „Štruktúra 
mýtov…“, s. 36). 

81  Toho samého prohřešku se dopustil Freud, když psycho-sexuální rovinu určil jako zdroj všech 
rovin ostatních (Chlup, „Strukturální antropologie…I“, s. 27-28). 
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nýbrž bychom ji měli, stejně jako všechna ostatní témata, zasadit do širších souvislostí. 
Podle mého názoru bychom si mohli celou situaci představit jako trojrozměrnou 
pavučinu. Okolo pomyslného středu systému budou taková témata, která drží celou 
strukturu pohromadě a která jsou propojena s největším počtem jiných vláken. I ta 
nejposlednější periferní vlákna, která jsou napojena na strukturu jen velmi slabě, 
budou nekonec závislá na těch několika vláknech uspořádaných nejblíže středu. 
Autochthonii si pak můžeme představit právě jako jedno z takových středových vláken.  

Jak poznáme, že autochthonie je skutečně takovým zakládajícím tématem, a co 
z toho plyne pro náš výklad mýtu o Oidipovi? Pokud autochthonie skutečně 
představuje téma, na kterém jsou nabalena další témata, a pokud skutečně propojuje 
nejrůznější roviny, musí se nám jejím prizmatem odhalovat alespoň některé části 
mytického vyprávění jakožto smysluplné. Právě ty detaily, které se na rovině příběhu 
zdají být nahodilými, a které se v daném schématu nacházejí někde na periferii 
struktury, by nám měly postupně začít dávat smysl. Přestože ve Struktuře mýtů snad 
k žádnému takovému poznání nedocházíme, neboť Lévi-Straussův výklad je zde velmi 
hrubý a zkratkovitý, chci zde tvrdit, že pokud se budeme podrobněji zabývat 
jednotlivými episodami a detaily obsaženými v thébském mytologickém cyklu, bude 
možné k takovým obohacujícím náhledům dojít.82 V dalším výkladu nás také bude 
zajímat, jestli se v mýtu o Oidipovi nerozehrávají ještě nějaká jiná, možná dokonce 
důležitější témata, než je autochthonie.  

 

                                                      
82  Takové náhledy jsou dobře patrné např. u Walterse. Viz Walters, „Another Showdown…“, s. 

337-351. 
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2.7 Problémy spojené s povahou struktury 
 
Když jsme nyní došli až na konec analýzy mýtu o Oidipovi, jak ji Lévi-Strauss 

předkládá ve Struktuře mýtů, neubráníme se dojmu, že dokonalá uspořádanost, kterou 
se tato interpretace vyznačuje, je jaksi vynucená. Lévi-Strauss se domnívá nacházet 
v mýtu o Oidipovi přesně čtyři mytémy, které tvoří dvě dvojice protikladů. Tyto vztahy 
jsou analogické a můžeme jeden převést na druhý. Nic nechybí, nic nepřebývá, alespoň 
zdánlivě.  

Elegance a pravidelnost struktur je důsledkem Lévi-Straussovy přehnané snahy 
vtlačit všechnu evidenci do příliš symetrických forem a skoro se zdá, že analýza, kterou 
předvádí, není autentickým hledáním, ale dopředu promyšleným postupem.83 Zdá se, 
že vždy nachází právě taková data, která hledal, a kdykoli se některá data naopak staví 
proti jeho teorii, buď je ignoruje, nebo zapojí všechny své síly a důvtip tak, aby je 
nakonec ukázal jako takovou evidenci, která jeho teorii podporuje. Podle Leache tak 
Lévi-Strauss někdy spíše než o pravdu usiluje o obhajobu vlastních koncepcí.84 

Způsob, jakým Lévi-Strauss zachází s mytickým materiálem, přímo souvisí s asi 
nejzásadnější kritikou metody strukturální analýzy a strukturalismu vůbec. Mnohokrát 
jsme už mluvili o struktuře, jejích vlastnostech a způsobu, který vede k jejímu odhalení. 
Stále ale nevíme, do jaké míry jsou nalezené struktury subjektivní. Nabízejí se dvě 
možnosti: a) Struktury jsou danému mýtu skutečně vlastní a jde tedy o schémata, která 
vyjadřují reálné vztahy v mytickém vyprávění.; nebo b) Nalezené struktury představují 
logický nástroj, který Lévi-Strauss důvtipně použil k tomu, aby vysvětlil některé aspekty 
mýtu, ale který sám do tohoto mýtu nepatří.85 Lévi-Strauss byl přesvědčen, že odhaluje 
univerzální, objektivně platné struktury myšlení,86 ale většina jeho kritiků toto pojetí 
relativizovala a struktury viděla jako něco, co do daného materiálu (např. mýtů) vnáší 
až interpret sám, jako něco, co tam objektivně nelze nalézt. 

Takto formulovaný metodologický problém ještě více vyzdvihneme, vrátíme-li se 
na jeho pozadí k znepokojující situaci ve výkladu I. a II. mytému. Viděli jsme, že Carroll 
při rozboru jednotlivých episod došel k mytémům, které jsou od těch Lévi-Straussových 
odlišné. Jak je to ale možné, má-li být dle Lévi-Strausse struktura univerzální? Pokud 
nechceme volit mezi dvěma možnostmi jedinou správnou, je možné následovat řešení, 
které nabízí Dan Sperber.  

Podle Sperbera je mýtus natolik komplexní výtvor, že bychom se mu neměli 
snažit přiřadit jednu jedinou strukturu, nýbrž zviditelnit jeho mimořádně vysoký 
symbolický potenciál, jehož důsledkem je, že s ním každý interpret může zacházet 
trochu jinak.87 Sperber zohledňuje fakt, že symboly mají výjimečnou schopnost 
nabalovat na sebe třeba i protikladné významy a že strukturu, která je určena vztahem 
mezi prvky v systému, je možné vyjádřit několika paralelními možnostmi. Lévi-Strauss, 
a stejně tak každý jiný interpret, si vybírá vždy jen některé aspekty mytických 
osobností, jen některé situace, a to takové, které jsou z jeho pohledu relevantní, tj. 
pomáhají mu vytvořit odpovídající schéma. Avšak ten samý výklad, který „sedí“ Lévi-

                                                      
83  Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 101-102. 
84  Ibid, s. 13. 
85  Kanovský, „Štruktúra mýtov…“, s. 50. 
86  Viz např. Lévi-Strauss, „Mythologica I…“, s. 251. 
87  Dan Sperber, „Claude Lévi-Strauss Today“, in: On Anthropological Knowledge, Cambridge - 

Paris: Cambridge University Press – Éditions de la Maison des Sciences de l´Homme, 1985, s. 79.  
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Straussovi nebo nám, už nemusí dávat smysl někomu jinému. V důsledku symbolického 
uchopení materiálu však jednotliví interpreti nemusí dosahovat totožných výstupů, 
každý z nich uchopí mýtus „po svém“ a dochází ke „své interpretaci“. Tato skutečnost 
však neznamená úplný relativismus. Mýtus není uzavřený celek, předpokládá a 
vyžaduje aktivní uchopení, interpretační dotvoření myšlením.88 Ze své povahy je 
potencionálním zdrojem různorodých výkladů, ale aktuální pluralita se nachází na 
straně interpretů. Navíc výsledné struktury nejsou všechny stejně platné, jsou lepší i 
horší schémata. Lévi-Strauss neudává žádná jasná pravidla adekvátnosti strukturálních 
analýz, podle Sperbera je kvalitní výklad ten, který do svého rámce dokáže koherentně 
začlenit co největší počet významových rovin a prvků dané kultury.89 

Sperberova interpretace tedy potvrzuje silný interpretační moment strukturální 
analýzy, ale umožní nám na něj pohlížet jako na neproblematický. Není překážkou, 
pokud se dva interpreti neshodnou ve svých závěrech, neboť mnohovýznamovost lze 
chápat jako přirozenou vlastnost náboženského symbolismu.90  

 
 
 

                                                      
88  Kanovský, „Štruktúra mýtov…“, s. 77. 
89  Dan Sperber, Rethinking Symbolism, tr. by A. Morton, Cambridge: Cambridge University Press, 

1975, s. 66, [fr. orig. Le symbolisme en général, Paris: Hermann, 1974].  
90  Chlup, „Strukturální antropologie…II“, s. 180. 
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2.8 Zhodnocení strukturální analýzy a další témata obsažená v mýtu o 
Oidipovi 
 
Co se tedy dozvíme, když na mýtus o Oidipovi aplikujeme metodu strukturální 

analýzy? V prvé řadě zjistíme, že význam mýtu nemusí být obsažen v jeho příběhu. 
Příběh nese lingvistický význam, ale za ním nebo pod ním spočívá mytická struktura, a 
právě ta je významotvorná. Mytická struktura jaksi zespodu ovlivňuje to, co se děje na 
rovině příběhu. S přihlédnutím ke struktuře proto můžeme jako relevantní vysvětlit 
takové narativní detaily, které se na rovině příběhu zdají být zcela nahodilými. Je třeba 
znovu připomenout, že stať Struktura mýtů nám bohužel takové náhledy neposkytuje. 
To však není způsobeno nějakým nedostatkem metody, ale skutečností, že zde Lévi-
Strauss předkládá svůj výklad hodně zkratkovitě a nevěnuje se tolik detailům. To, že 
metoda strukturální analýzy má potenciál takové detaily osvětlovat, si ukážeme 
později.  

Mytémy nám ukazují významnější motivy, se kterými mýtus operuje. Skládají se 
z několika episod spojených shodným tématem. Tato témata (mytémy) jsou pak 
uspořádána do binárních opozic např. podhodnocené a nadhodnocené příbuzenské 
vztahy. S opozicemi se ale setkáváme i na úrovni jednotlivých episod např. příroda a 
kultura, vražda a incest. V průběhu analýzy se nám tak vytvoří jakýsi logický prostor 
polarizovaný extrémy jednotlivých opozic. Postavy z příběhu se pak v tomto prostoru 
pohybují, respektive jsou často zmítány mezi extrémními pozicemi. Právě extremitu, 
která se výrazně projevuje i na rovině příběhu, jsme označili za jakýsi nepřiznaný 
předpoklad, podle kterého Lévi-Strauss určuje mytémy. Mýty očividně nejsou o 
normálních lidech a běžných situacích. Tematizují znepokojivé, pokřivené či extrémní. 
V Oidipově příběhu je to vidět neobyčejně jasně. 

Témata, která mytická struktura nese, jsou často posluchači vědomě 
nereflektovaná. V případě mýtu o Oidipovi je podle Lévi-Strausse jedním z takových 
témat autochthonie. Na rovině příběhu sice k autochthonii některé episody odkazují 
(Kadmos zabije draka, Sfinx sužuje město), ale plně se nám tyto souvislosti objeví až 
tehdy, když na něj pohlédneme ze strukturální perspektivy. Celkové poselství mýtu o 
Oidipovi spatřuje Lévi-Strauss v paradoxu, že společnost, která věří ve svůj 
autochthonní původ, se nedokáže vyrovnat s faktem, že lidé se ve skutečnosti rodí ze 
spojení muže a ženy v sexuálním plození. V předcházejícím výkladu jsme se od tohoto 
závěru, neúnosně privilegujícího jedinou sémantickou rovinu, distancovali. 
Autochthonie je jistě jedním z témat, která se v mýtu o Oidipovi vyskytují, dokonce 
můžeme říci, že je tématem významným, ale rozhodně není jediným pravým 
významem řecké mytologie. Nic takového totiž neexistuje.  

Tento závěr nás samozřejmě nemusí uspokojit a můžeme se rozhodnout pátrat 
po jiných význačných tématech, která by se v mýtu o Oidipovi mohla vyskytovat. I já se 
pokusím nastínit takové možnosti, ale protože jde o témata, která už z Lévi-Straussovy 
Struktury mýtů bezprostředně nevyplývají, budu se jim věnovat v závěrečné syntetické 
kapitole. 
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3 Strukturální transformace 
 
 

3.1 Rozšíření strukturální analýzy 
 

Význam mýtu podle Lévi-Strausse spočívá v jeho synchronní struktuře. Ta však 
není na první pohled viditelná, nýbrž se jako podhoubí rozprostírá pod příběhem a 
„zespodu“ ovlivňuje to, co se děje na rovině narativu. Protože struktura se v mytickém 
materiálu projevuje opakováním, musíme při jejím hledání „pracovat s co největším 
počtem verzí daného mýtu. Budeme-li rozebírat jednu variantu jednoho mýtu, šance 
na vysledování opakujících se vzorců je velmi malá. Vzrůstá však s každou další 
variantou a s každým dalším příbuzným mýtem, jejž zahrneme do našeho zkoumání.“91 

Lévi-Strauss nás sice ve Struktuře mýtů nabádá k rozsáhlejší analýze mytického 
materiálu, když tvrdí, že každý mýtus musíme analyzovat ve vztahu k ostatním jeho 
verzím a jemu příbuzným mýtům, které naleží do tzv. transformační grupy,92 sám k ní 
však v tomto textu nepřistupuje. Takový postup by znamenal aplikaci strukturální 
metody na širší soubor mýtů, který zahrnuje jak mýty příbuzné (v našem případě mýty 
týkající se Agaué, Penthea, Lyka, Amfíona, Zétha, mýty o athénských králích apod.), tak 
všechny známé verze daného mýtu, tzn. i takové episody, které někdy chybějí, někdy 
přebývají a někdy si navzájem protiřečí. Tento nesoulad by se mohl jevit jako 
problematický, ale nám v úspěšné analýze vůbec nebrání, neboť Lévi-Strauss definuje 
mýtus jako souhrn všech jeho verzí.93 Kritériem výběru tedy není konzistence, nýbrž 
úplnost. V praxi to znamená, že není třeba pátrat po původní „správné“ verzi mýtu, 
protože žádná taková neexistuje. Všechny varianty jsou stejně platné. 

Právě v tomto bodě na Lévi-Strausse naváže Leach a na základě rozšíření 
strukturální analýzy předkládá vlastní reinterpretaci mýtu o Oidipovi.94 Leach se chce 
držet základního pravidla, které sám Lévi-Strauss na začátku svého výkladu postuluje, a 
sice, že skladební jednotky nemají, bez ohledu na to, na jaké úrovni je vyčleníme, 
význam samy o sobě, ve svém izolovaném obsahu, nýbrž až ve způsobu, jakým se 
vzájemně kombinují.95 I mýtus jakožto celek tedy musíme analyzovat ve vztahu 
k ostatním jeho verzím a jemu příbuzným mýtům a právě to chce Leach předvést ve 
své praktické analýze několika příběhů z thébského mytologického cyklu. 

Rozbor několika mytémů v jediném mýtu (jak to dělá Lévi-Strauss ve Struktuře 
mýtů) není sice postupem chybným, ale jedná se o příliš úzkou perspektivu. Mytémy, 
které takto Lévi-Strauss vyčleňuje, zůstávají během celého výkladu beze změny, působí 

                                                      
91  Chlup, „Strukturální antropologie…I“, s. 15. 
92

  Claude Lévi-Strauss, „Komparativní religionistika předliterárních národů“, in: Strukturální 
antropologie II, př. J. Vacek, Praha: Argo, 2007, s. 67, [původně in: Problèmes et méthodes 
d´historie des religions: Mélanges publiés par la Section des sciences religieuses à l´occasion du 
centenaire de L´École pratique des hautes études, Paris: Presses universitaires de France, 1968]; 
Lévi-Strauss je ochotný jít tak daleko, že tvrdí, že nejen mýty náležející do jedné transformační 
grupy, ale všechny mýty světa, mají v posled společnou strukturu. Takovou transkulturní 
podobnost zakládá na přesvědčení, že každá lidská mysl funguje podle stejných pravidel 
myšlení. Leach je obecně vůči takovým širokým generalizacím, které Lévi-Strauss provádí, velice 
skeptický. (Viz např. Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 90). 

93  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 191. 
94  Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 78-88. 
95  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 186. 
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velmi strnule a čtenáři oprávněně připadá podezřelé, odkud Lévi-Strauss mytémy bere 
a s jakou jistotou nachází v mýtech nesamozřejmé opozice. V tak úzkém materiálu, se 
kterým zde Lévi-Strauss tak netypicky pracuje, se jedná o nevyhnutelný důsledek.  

Leach oproti Lévi-Straussovi pohlíží na mýtus o Oidipovi mnohem dynamičtěji. 
Zohledňuje, že mytické myšlení není statické a uchovávající, nýbrž živé a neustále se 
rozvíjející. Tak i mýty, které tento specifický typ myšlení produkuje, neustále vytvářejí 
nové variace a transformují původní motivy. Mytický systém se tak neustále 
proměňuje. „Jednotlivé mýty si mezi sebou svá témata předávají, ale každý je posune 
někam jinam tím, že částečně nebo úplně invertuje jeho strukturu…Teprve ve svých 
vzájemných transformacích se mytické struktury naplno vyjevují.“96 Mytémy a 
izolované vztahy, které Lévi-Strauss ve Struktuře mýtů identifikoval, a které se až 
doposud zdály být nahodilými, se v souvislosti s dalšími mýty začínají samy ukazovat 
jako legitimní a smysluplné. 

Leach pečlivě pozoruje, jak se struktura vzájemnou interakcí mýtů proměňuje a 
posunuje, a chce „předat čtenáři určitý náznak toho, jak do sebe ve strukturální 
analýze nakonec dobře zapadnou protikladné vzorce napohled rozdílných příběhů.“97 
Zda k takovým náhledům opravdu dochází, se pokusím posoudit až na základě 
Leachovy analýzy konkrétních mytických příběhů. 

                                                      
96  Chlup, „Strukturální antropologie…I“, s. 20. 
97  Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 75. 
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3.2 Strukturální rozbory několika dalších mýtů 
 
V této kapitole budu vycházet z Leachových výkladů několika dalších mýtů 

thébského cyklu a na konkrétních příkladech se pokusím ukázat, jakým způsobem 
může docházet k proměnám mytických struktur. Zaměříme se také na otázku, zda nám 
obohacení strukturální analýzy o další mytické příběhy poskytne nové náhledy na 
dosud neobjasněné detaily mýtu o Oidipovi. 

Různorodost mytematických transformací lze asi nejlépe ukázat na mýtu o 
Hippolytovi, srovnáme-li jej s Oidipovým příběhem. Tyto dva mýty jsou totiž téměř 
úplnými inverzemi jeden druhého.98 Oba mýty jsou si rovnocenné a nelze říci, že jeden 
z nich je původní a druhý jeho inverzí, platí to totiž navzájem. Uplatníme-li na mýtus1 
taková transformační pravidla, že dostaneme mýtus2, pak aplikací pravidel inverzních 
získáme z mýtu2 opět mýtus1.99 

Hippolytos je syn Thésea a Antiopy, královny Amazonek. Faidra, Mínóova dcera, 
je Théseovou manželkou a Hippolytovi je tudíž nevlastní matkou. Faidra se zamiluje do 
Hippolyta, ale ten ji odmítá. Zhrzená Faidra ho ze vzteku falešně obviní ze znásilnění. 
Théseus jí uvěří a prosí Poseidóna o synovu smrt, k čemuž také skutečně dojde. Nato 
Faidra spáchá sebevraždu, Théseus zjistí, že pochybil, a sžírají ho výčitky svědomí.100 

Srovnáme-li nyní struktury obou mytických příběhů, snadno si všimneme, že 
dochází k výměně rolí matka-syn a otec-syn. Oidipús se dopouští incestu se svou vlastní 
matkou. Hippolytos odmítne matčině nepřirozené touze vyhovět. Oidipús zabije svého 
otce, zatímco Hippolytos je otcem zavražděn. Některé motivy zůstávají nezměněny: 
v obou případech je to matka, kdo spáchá sebevraždu, a pozůstavší, tj. Oidipús a 
Théseus, jsou sužování výčitkami. Konflikty v mýtu o Hippolytovi nejsou na jednu 
stranu tak ostré: Potencionální incest se měl odehrát mezi synem a nevlastní matkou, 
jde tedy o oslabení motivu známého z mýtu o Oidipovi. Dále Théseus sice zabije svého 
syna, ale ne vlastní rukou, samotný akt zabití provádí Poseidón. Vidíme zde tedy další 
oslabení. Povšimněme si však, že Faidra i Théseus, oproti jejich protějškům z druhého 
mýtu, jednají s plným uvědoměním toho, jaký vztah mezi nimi a Hippolytem existuje. I 
když Théseus syna neusmrtí fyzickým násilím, jedná bez ohledu na to, že Hippolytos je 
jeho potomkem. Nelze tedy tvrdit, že jeden z mýtů v sobě obsahuje ostřejší konflikty. 
Každý z obou příběhů je sice vůči tomu druhému inverzní, ale jejich důsledky jsou 
stejně tragické. Skutečnost, že Hippolytos odmítne incest, má nakonec snad ještě 
katastrofálnější důsledky než Oidipúv nepřiměřený vztah k matce. 

Vedle motivů, které zmiňuje Leach, můžeme v obou mýtech nalézt i další styčná 
témata, například pád z vozu. Mladý Hippolytos ujíždí na voze po mořském pobřeží, 
když v tu ránu jeho koně splaší býk seslaný Poseidónem. Hippolytos padá z vozu a 
umírá.101 Motiv vozu a pádu z něho připomíná konfrontaci Oidipa a Láia na křižovatce 
cest. Jeden z mužů je sražen z vozu a zabit. Na křižovatce umírá otec, zatímco na 
mořském pobřeží syn. Souvislost Hippolytova a Oidipova příběhu potvrzuje ještě jiná 
verze mýtu o Oidipovi, podle které se Oidipús po Iokastině smrti ožení s Astymedúsou, 

                                                      
98  Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 85. 
99  Walters, „Another Showdown…“, s. 343. 
100  Hard, „The Routledge Handbook…“, s. 358-359. 
101   Ibid., 358. 
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která stejně jako Faidra falešně obviní své nevlastní syny ze znásilnění. Rozzuřený 
Oidipús syny prokleje.102  

V následujících odstavcích se budu zabývat rozborem několika mytických 
příběhů, které jsou podle Leache další transformací struktury obsažené v mýtu o 
Oidipovi. Všechny tyto příběhy se zabývají tématem zrady dcery a typicky začínají 
situací, kdy dcera zradí svého otce z lásky k muži, který však jejímu otci usiluje o život. 
Otec je zabit a dcera má volnou cestu ke svému vyvolenému, ten ji ale odmítá nebo ji 
dokonce zavraždí.103 Takové mýty se podle Leache dotýkají skutečnosti, že dcery musí 
v určitém okamžiku dát přednost ženichovi a přestat být loajální ke svým otcům. Při 
prvním pohledu na tyto příběhy nám asi jejich strukturální souvislosti s mýtem o 
Oidipovi tak snadno nevyvstanou, ale Leachův výklad nám umožní takové vztahy nejen 
nahlédnout, ale také uchopit jako strukturální transformace, jako další dimenzi 
napojenou na původní struktury. 

Théseus, syn Poseidónův, se vydá na Krétu, aby osvobodil Athény od povinnosti 
pravidelně posílat na Krétu dívky a chlapce jako potravu pro Mínótaura. To by se mu 
zcela jistě nepodařilo bez pomoci Ariadné, dcery Mínóa a Pásifaé, která se do Thésea 
zamilovala a podstrčila mu nit, díky které našel Théseus cestu bludištěm. Théseovi se 
podařilo zabít Mínótaura a uniknout i s Ariadnou z ostrova. Nakonec ale Ariadné 
opouští – na její přecenění vztahu (dívka kvůli ženichovi zradí otce) reaguje vlastním 
podceněním (zabíjí potencionálního tchána a zrádnou dceru opouští). Při návratu do 
Athén navíc zapomene vyvěsit bílé plachty, které měly signalizovat úspěšnost výpravy. 
Théseův otec pak skočí ze skály v domnění, že Théseus nepřežil.104 Syn se tak, stejně 
jako Oidipús, nevědomky stává vrahem svého otce.105 Stejné schéma se objevuje i 
v příběhu o Mínóovi a Skylle a Amfitryónovi a Komaithó.106 

Nakonec i v Hippolytově příběhu můžeme podle Leache, přestože v poněkud 
pokřivené podobě, objevit vzorec týkající se zrádné dcery, která dobrovolně pomáhá 
otcovu nepříteli. Oproti obvyklému schématu, kdy potencionální zeť zabíjí tchána kvůli 
zradě jeho dcery, zabíjí v mýtu o Hippolytovi otec syna kvůli intrikám matky. K 
vysledované struktuře lze vztáhnout i strukturu mýtu o Oidipovi, kde také dochází 
k menším posunům. Téma incestu (nadhodnocení příbuzenských svazků) a 
otco/bratrovraždy (podhodnocení příbuzenských svazků) je nahrazeno problematikou 
exogamie (zrada přeběhlé dcery, tedy nadhodnocení nepokrevních příbuzenských 
vztahů) a sporu (vražda potencionálního tchána potenciálním zetěm, tedy 
podhodnocení nepokrevních příbuzenských svazků).107 Skutečnost, že došlo k posunu 
významu mytémů, neznamená, že mytémy, které v mýtu o Oidipovi objevil Lévi-
Strauss, již více nejsou platné. Nové mytémy lze ukázat jako strukturální transformaci 
mytémů původních. 

                                                      
102  Scholion A k Il. 4.736, cituji z: Walters, „Another Showdown…“, s. 343. 
103  Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 80-81. 
104  Hard, „The Routledge Handbook…“, s. 341-342, 345-348. 
105  Leach upozorňuje na ten samý motiv (syn nevědomky zabije svého otce) vyskytující se ve 

vyprávění o Odysseovi. Když se Odysseus náhodou setká se svým synem Télegonem, kterého 
zplodil s Kirkou, Télegonos neví, kdo je tímto mužem stojícím před ním. V hádce ho zabíjí a 
ožení se s Penelopou. (Viz Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 88). 

106  K Mínóovi a Skylle viz Hard, „The Routledge Handbook…“, s. 340-341.; K Amfitryónovi a 
Komaithó viz Hard, „The Routledge Handbook…“, s. 247.; Leachovy výklady obou příběhů viz 
Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 80-83.  

107  Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 82-83. 
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Další příběh vypráví o Antiopě, dceři Nyktea, která pocházela z linie původních 
Spartů. Antiopu svedl Zeus a ona mu porodila dvojčata Zétha, válečníka, a Amfíona, 
hudebníka. Zahanbený Nykteus spáchal sebevraždu a povinnost potrestat Antiopu 
padla na Nykteova bratra Lyka. Ten Antiopu uvěznil a její syny odložil v horách. Oba 
chlapci byli stejně jako Oidipús zachráněni pastýři, později zjistili pravdu o svém 
původu, pomstili se Lykovi a vládli společně v Thébách.108 

Již na první pohled je patrné, že tento příběh má mnoho společných rysů 
s mýtem o Oidipovi. Antiopé až na drobné obměny vystupuje v podobné roli jako 
Antigoné. Je uvězněna strýcem, i když v jejím případě se jedná o strýce z otcovy strany, 
zatímco Kreón je bratrem Antigoniny matky Iokasty. Novorození Amfíón a Zéthos jsou 
stejně jako Oidipús ponecháni svému osudu v horách, ale zázračně přežijí. Podle jedné 
verze mýtu dokonce porodí Antiopé Diovy syny na křižovatce cest na hoře Kithairón.109 
Zde je podobnost s Oidipem explicitní. Poté, co se dvojčata dozví pravdu o svých 
předcích, zabijí uzurpátora a zmocní se trůnu, který jim po právu náleží. Oidipús 
provede to samé s tím rozdílem, že pravdu o svém původu se dozvídá až poté, co zaujal 
místo svého otce. Jeho návrat na právoplatný trůn není proveden náležitým způsobem, 
je pokřiven. Dvojčata Amfíón a Zéthos navíc připomínají Oidipovy syny Eteokla a 
Polyneika. Na rozdíl od nich sice dokáží vládnout společně a v míru, ale ve svém 
důsledku není jejich přátelství o nic plodnější než bratrovražedný vztah mezi 
Oidipovými syny. Celou Amfíonovu rodinu totiž stihl trest za to, že se jeho žena Niobé 
bezbožně stavěla na roveň bohům.110 I v tomto příběhu lze zahlédnout motiv zrady 
dcery a vraždy otce, neboť Nykteus zahanbený dceřiným chováním (Antiopé podlehla 
Diovým svodům) páše sebevraždu. Zeus je zde v roli nepřítele, který, přestože nepřímo, 
zabíjí potencionálního tchána. 

Dalším mýtem, který transformuje hlubinnou strukturu mýtu o Oidipovi, je 
příběh o Kadmovi a založení Théb. S některými episodami tohoto mýtu jsme se 
seznámili už v Lévi-Straussově analýze a nyní se budeme věnovat Leachovu výkladu, 
který tento příběh rozebírá  více do hloubky. Celý děj se dává do pohybu Diovým 
únosem krásné Európy, Kadmovy sestry. Kadmos, jeho matka a bratři se vydávají 
Európu hledat, ale matka brzy umírá a Kadmovi bratři pátrání vzdají. Kadmos je na 
pochybách, co dělat dál, a proto se dotazuje orákula. Orákulum mu přikáže přestat 
s hledáním sestry a následovat krávu. Na místě, kde se kráva zastaví, má krávu 
obětovat Athéně a založit město Théby. Když Kadmos hledá vodu potřebnou k oběti, 
střetne se s drakem, Areovým synem, který hlídá posvátné jezírko. Kadmos draka 
přemůže a na příkaz Athény zaseje dračí zuby, z nichž povstanou Spartové, bytostní 
válečníci. Spartové mezi sebou okamžitě začnou bojovat a téměř všichni se pobijí. 
Naživu zůstane jen pět z nich a ti spolu s Kadmem založí Théby. Kadmos se usmíří 
s Areem a za ženu si vezme jeho dceru Harmónii. Jako věno dostane Harmóniá od bohů 
kouzelný náhrdelník. Tento otrávený dar však přinese neštěstí komukoli, kdo jej vlastní. 
Ke konci života se Kadmos a s ním i Harmóniá promění v draky.111 

Podle Leache rozvádí příběh polaritu příroda : kultura :: bozi : lidé, tj. přírodní se 
má ke kulturnímu jako božské k lidskému. Když býk-Zeus unáší Európu, jedná se o 
vztah božského k lidskému. Činem, který je vůči této události strukturálně opačný, a 

                                                      
108  Hard, „The Routledge Handbook…“, s. 303-306. 
109  Ibid., s. 304. 
110  Ibid., s. 306. 
111  Ibid., s. 294-298, 300-301.; K proměně v draky viz např. Apollodóros, 3.5.4. 
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tematizuje tedy vztah lidí k bohům, je obětování krávy Athéně. Oběť je typickým 
vyjádřením aktivní snahy člověka o ustavení společenství mezi lidmi a bohy. Zhoubné 
svatební dary však ukazují, že vztahy mezi bohy a lidmi mají spíše povahu pochybného 
a nestabilního spojenectví.112 Interakce druhé dvojice kategorií, tedy přírody a kultury, 
se projevuje v setí dračích zubů. Setba jakožto ryze kulturní činnost je zde aplikována 
na dračí zuby, které náleží do sféry přírody. 

Příběh současně tematizuje i smíšení autochthonie a jejího popření v jediné 
osobě. Kadmos jakožto hrdina, který zabije draka, tj. autochthonní bytost, je zároveň 
sám drakem. Je autochthonem, domorodcem v nejsilnějším slova smyslu, neboť ze 
země, na které žije, bezprostředně vzešel. Je předkem Spartů a zakladatelem Théb. 
Zároveň je ale přistěhovalcem, cizincem přicházející z daleka, a tudíž kolonizátorem. Je 
monstrum a zároveň velký kulturní hrdina zakládající město. Kadmos v sobě očividně 
sdružuje různé protikladné aspekty. Žení se sice s bohyní a tím se pozvedá nad běžné 
smrtelníky, ale už v případě Nioby jsme viděli, že takové jednání v sobě často obsahuje 
zárodky katastrofy. Otrávené dary, které jsou zdrojem mnoha budoucích katastrof, a 
které dostává Harmóniá jako věno od bohů, vyjadřují jistou nelibost bohů vůči jejich 
manželství. Výsledná „harmonie“ na konci příběhu je tak pouze zdánlivá.  

                                                      
112  Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 79. 
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3.3 Posuny struktury obsažené v mýtu o Oidipovi  
 
Podrobně jsme rozebrali několik mytických příběhů a nastal čas prozkoumat, co 

nám taková rozšířená strukturální analýza přinesla. Výběr mýtů, kterými jsme se zde 
v návaznosti na Leache zabývali, je pouze libovolně ohraničeným souborem. Pokud 
bychom chtěli být důslední v Lévi-Straussově tezi, že mýtus je třeba interpretovat ve 
vztahu ke všem svým variantám, museli bychom provést analýzu ještě podstatně 
rozšířenější, protože téměř každý příběh klasické řecké mytologie lze ukázat jako 
variantu nějakého jiného mýtu.113 

Co nám ukazují tyto strukturalistické rozbory? Je fascinující, že Leach nachází 
styčné struktury v příbězích, které jsou na první pohled dosti odlišné. Všechny uvedené 
příběhy mají nakonec něco společného a můžeme v nich vysledovat opakující se 
vzorce. Tyto vzorce se v kontextu jednotlivých příběhů posunují, částečně obměňují 
nebo dokonce úplně převracejí. Viděli jsme, že Hippolytův nepodařený incest je téměř 
přesnou inverzí k incestu Oidipově, že strukturální vzorec zrádné dcery se v různých 
obměnách objevuje ve více příbězích. Dále jsme viděli, že často dochází k výměně rolí 
(např. matka-syn, otec-syn, strýc z matčiny strany-strýc z otcovy strany), k oslabení 
nebo posílení některých motivů (Théseus vědomě požaduje synovu smrt, incest 
s nevlastní matkou). Vztahy mezi postavami nabývají protikladného určení 
(nepřátelství mezi Eteoklem a Polyneikem a bratrský vztah mezi Amfíonem a Zéthem), 
opakují se podobné situace i dílčí detaily. To vše ukazuje na nekonečné bohatství 
mytických obrazů a variací. 

Na základě strukturální analýzy uvedených mytických příběhů předkládá Leach 
schéma, které znázorňuje celkové poselství, jež nám tyto mýty odhalují. Schéma 
vypadá takto: incest : otco/bratrovražda : : vražda potencionálního tchána : exogamie : 
: zrození z jednoho : zrození ze dvou : : společnost bez pokračování, následnictví 
(Odysseus) : společnost s pokračováním, následnictvím (Oidipús).114 Toto strukturální 
schéma dobře odráží skutečnost, že všechno souvisí se vším, jež je výjimečně dobře 
patrná právě na rozborech konkrétních mytických příběhů. Mytémy nejsou izolované 
jednou provždy dané vztahy. Je třeba je rozpohybovat a ukázat jejich souvislosti. 

Jednotlivé mytémy jsou propojené a vzájemně se prostupují. Kupříkladu 
nadhodnocení pokrevních příbuzenských vztahů se kromě incestu a přehnané loajality 
mezi sourozenci (Kadmos hledá Európu) projevuje i v majetnickém vztahu otce, který 
brání dceři ve sňatku a k potencionálnímu ženichovi zaujímá negativní postoj.115 Dcera 
na takové nadhodnocené chování reaguje vlastním podhodnocením téhož vztahu 
(zradí otce) a dává přednost ženichovi, i když to nutně znamená smrt vlastního otce. 
V přílišné náklonnosti dcery vůči ženichovi se ukazuje nový mytém – nadhodnocení 
nepokrevních příbuzenských vztahů, který vznikl transformací mytému původního. 
Reakcí na toto nadhodnocení je opět podhodnocení nepokrevních příbuzenských 

                                                      
113  Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 87. 
114  Ibid., s. 88.; Toto schéma vlastně říká, že incest se má k otcovraždě stejně, jako se   má vražda 

potencionálního tchána k exogamii, což se opět má stejně jako zrození jednoho ke zrození ze 
dvou atd. 

115  Často se také stává, že král ukládá potencionálním zeťům nesplnitelné úkoly. Oinomaos 
kupříkladu vyhlásí, že Hippodameiu za manželku dostane ten, kdo mu i s Hippodameiou dokáže 
ujet na voze. Oinomaos sám vlastní spřežení nesmrtelných koní, které mu věnoval jeho otec 
Arés, a řadu nápadníků tak pozabíjí. Porazit Oinomaa se podaří až Pelopovi, který toho však 
dosahuje lstí. Viz Hard, „The Routledge Handbook…“, s. 503-504. 
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vztahů, které se projevuje, když ženich nakonec zrádnou dceru opouští či dokonce 
zabíjí. Do stejné kategorie spadá i nepřiměřeně nepřátelský postoj otce 
k potencionálnímu ženichovi a ženichova snaha otce odstranit. Extrémní formou, která 
tematizuje manželské vztahy pak může být znásilnění (Antiopé) nebo únos (Európé). 
S manželstvím a jeho řádnou či pokřivenou formou pak souvisí exogamie a endogamie, 
tedy zrození z jiného a zrození ze stejného. Na toto téma lze dále navázat další mytém - 
autochthonní zrození (zrození ze stejného) a i jeho protiklad - zrození z boha či úplného 
cizince. Z této perspektivy proti sobě stojí monstra a hrdinové.116 Jednotlivé mytémy 
k sobě mají velmi blízko, jsou vzájemně strukturálně propojené a často v sobě obsahují 
zárodek mytému opačného. Na mytémy můžeme nahlížet z různých perspektiv a 
nabalovat tak na ně další a další významy.  

Leach sice podotýká, že celkové poselství, které nám vybraný soubor mýtů 
předkládá, nelze snadno zachytit slovy (kdyby tomu tak nebylo, nebyl by žádný důvod 
uchylovat se ke strukturální analýze), přesto nám jej slovy objasňuje: „Mýty vyjadřují 
skutečnost, že, pokud má společnost pokračovat, musí být dcery neloajální ke svým 
otcům a synové musí své otce nahrazovat či odstraňovat.“117 Leach v tomto vzorci, 
v návaznosti na Lévi-Strausse, spatřuje základní neřešitelnou kontradikci, která je 
vytěsněna z vědomí, protože její důsledky jdou proti samotným základům lidské 
morálky.118  

Takový závěr je velice pochybný. Leach sice tvůrčím způsobem navazuje na Lévi-
Straussův výklad a ve svých konkrétních rozborech se oproti němu snaží zohlednit 
mytickou dynamiku a ukázat, jak se význam mytémů proměňuje a posunuje. Nechce 
formulovat téma, které by bylo přítomné v každém jednotlivém mýtu, udělá to, že se 
posune o stupeň výš, na rovinu kolektivního významu mýtů, a teprve tam určí 
privilegované téma – „to, o čem mýty jsou“.119 Domnívám se, že Leach nakonec 
zaujímá pozici, která se od té Lévi-Straussovy příliš neliší, a v celkovém zhodnocení 
analýzy se tak v jistém ohledu zase vrací zpět. Proti Leachovu závěru je pak možné 
zaujmout obdobnou kritiku jako vůči Lévi-Straussově tvrzení, že řecké mýty jsou v 
posled o autochthonii. I vzorec, kdy dcery musí zradit otce a synové musí své otce 
nahrazovat, je neúnosným upřednostněním jediné sémantické roviny. Mýty 
nepochybně odrážejí paradoxy, které v sobě sociální struktura zahrnuje, ale tuto 
skutečnost nelze redukovat na jejich jediný význam.  

                                                      
116  „A Tentative Mythematic Analysis of the Theban Cycle“ – nepublikovaný písemný materiál 

k semináři „Mýtus a jeho interpretace“ (vyučující: doc. Radek Chlup, Ph.D., UFAR, UK, 
2011/2012). 

117  Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 88. 
118  Ibid., s. 88. 
119  Ibid., s. 77. 
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4 Strukturální analýza v pojetí Terence Turnera 
 
 

4.1 Jedinečná povaha příběhu 
 
Leach důkladným způsobem rozvedl Lévi-Straussovy principy strukturální 

analýzy, ale jeho postup nebyl něčím radikálně novým, stále usiloval o odhalení 
celkového strukturálního vzorce, který je základem řecké mytologie. V následujících 
kapitolách se podíváme na poněkud odlišný způsob dotvoření strukturální analýzy, 
který ve svém článku „Oedipus: Time and Structure in Narrative Form“ nabízí americký 
antropolog Terence Turner.120 

Turner chce oproti předchozím analýzám klást mnohem větší důraz na časovou 
strukturu příběhu a vztahy mezi jednotlivými, po sobě jdoucími událostmi. 
Oprávněnost svého přístupu chce podpořit odkazem na Lévi-Straussův výrok, že 
podstata mýtu tkví v příběhu, který mýtus vypráví.121 Problém spočívá v tom, že 
zatímco na daném místě Lévi-Strauss deklaruje výjimečnost příběhu, ve svých 
praktických výkladech už postupuje značně odlišným způsobem a výše uvedené tvrzení 
tak nebere příliš vážně. Pečlivá analýza mytických časových dimenzí nám však odhalí 
ještě mnohem hlubší problém, který se pojí s Lévi-Straussovým ignorováním příběhu.  

Lévi-Strauss je přesvědčen, že vztahy rozvíjející se mezi dvěma časovými 
dimenzemi jsou řádně znázorněny v tabulce vyjadřující strukturu mýtu o Oidipovi. 
Zatímco synchronie je zachycena vztahy mezi sloupci čili mytémy, diachronii odpovídá 
pořadí událostí v narativu. Turner oproti Lévi-Straussovi vyšel z předpokladu, že 
zatímco synchronie představuje neměnný systém ideálních norem a normativních 
vztahů, diachronii odpovídá spíše neuspořádanost a pomíjivost žité reality. Dospěl 
proto k přesvědčení, že diachronní dimenzi v žádném případě nemůže odpovídat sled 
událostí v narativu. Příběh je totiž vysoce strukturovaný, vykazuje jisté pravidelnosti a 
musí být tudíž, alespoň částečně, projevem synchronie. Diachronii, kterou Lévi-
Straussova tabulka vůbec nezachycuje, odpovídá historický čas každodenní 
zkušenosti.122 Lévi-Strauss se tak v důsledku chybné kategorizace časových dimenzí 
dopouští zásadní chyby – sled události v příběhu prohlásí za pouhý projev diachronie a 
úplně jej vyloučí ze své analýzy. Jeho výklad je tak ve svém důsledku poloviční.123  

Příběh je podle Turnera zcela výjimečný útvar. Není výrazem ani čisté synchronie 
(pozitivního normativního řádu), ani čisté diachronie (každodenního toku historických 
událostí), představuje spíše jakýsi bezčasový model, který pomáhá mezi těmito dvěma 
rovinami prostředkovat.124 Ve svém výkladu mýtu o Oidipovi chce Turner odhalit 
způsob, jakým jsou tyto časové dimenze v mýtu uvedeny do souvislosti, a ukázat, že 
sled událostí v příběhu je klíčovým faktorem pro poctivou interpretaci daného mýtu. 
Pro příběh pak ještě otevírá úplně novou významovou dimenzi, když jej pojme jako 

                                                      
120  Terence Turner, „Oedipus: Time and Structure in Narrative Form“, in: R. F. Spencer (ed.), Forms 

of Symbolic Action: Proceedings of the 1969 Annual Spring Meeting of the American 
Ethnological Society, Seattle: University of Washington Press, 1969, s. 26-68. 

121  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 185. 
122  Turner si je samozřejmě dobře vědom, že čistou diachronii, tedy historický tok každodenních 

událostí, nezachycuje žádný běžný mytický model.  
123  Turner, „Oedipus…“, s. 31-32. 
124

  Ibid., s. 32. 
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kulturní model, který dokáže sladit jedinečnou, a často vybočující či rozpornou, 
individuální zkušenost s normativním společenským řádem.125 

 

                                                      
125  Turner, „Oedipus…“, s. 34. 
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4.2 Příběh a jeho grafické znázornění 
 
Příběh se skládá ze sekvence jednotlivých událostí a vystupují v něm nejrůznější 

postavy a aktéři. Přestože konkrétní dějový obsah může být velmi různorodý, odehrává 
se příběh podle relativně pevných pravidel. To dokládá i skutečnost, že když se 
s příběhem setkáme, poznáme jej. Dokážeme přirozeně hodnotit, zda jde o dobrý 
příběh, a často jsme dokonce schopni odhadnout, jak se bude dál vyvíjet. Mezi ta 
vůbec nejzákladnější pravidla narativu patří tendence příběhu sledovat určitou dějovou 
linii - začátek, střed a konec. V každé této fázi dochází k určitým ustáleným typům 
událostí. 

Příběh nejčastěji začíná nějakým přečinem – neplněním povinností nebo naopak 
přestoupením řádu. Počáteční neproblematická atmosféra je narušena, harmonie 
vztahů je vychýlena a příběh se dává do pohybu. Reakcí na počáteční provinění je 
různě dlouhý sled nejrůznějších individuálních aktů, které se většinou snaží o nápravu 
nepříznivé situace. Nakonec dojde k opětovnému uspořádání vztahů a nastolení 
rovnováhy.126 Stavy počáteční a závěrečné rovnováhy odpovídají neproblematickému 
synchronnímu řádu. Jednotliví aktéři se vůči sobě nacházejí v přiměřených vztazích a 
vše je tak, jak má být, uspořádané a neproblematické. V protikladu k této ideální rovině 
se nachází individuální přečiny, zločiny i nápravné akce, které jsou projevem 
proměnlivé diachronie. Turner se interakci obou dimenzí příběhu snaží zachytit pomocí 
originálních grafických modelů. 

Turnerovo grafické znázornění mýtu o Oidipovi, jak se ho v následujících 
odstavcích pokusím představit, nepředstavuje nějaký univerzální nástroj mytické 
analýzy. Jedná se o model vyvinutý speciálně pro potřeby analýzy mýtu o Oidipovi, a 
přestože samozřejmě vychází z Turnerových teoretických konceptů, je v posled 
nahodilý. Jeho konkrétní provedení je jen jednou z možností, jak vyjádřit strukturální 
vztahy v narativu. Jinými slovy, diagramy, které Turner používá, by mohly vypadat 
úplně jinak. Avšak každý diagram musí, bez ohledu na jeho konkrétní provedení, 
zachycovat obě časové dimenze, synchronii i diachronii. To je základní požadavek i 
východisko celé Turnerovy strukturální analýzy. 

Synchronie je v diagramech znázorněna dvěma protínajícími se osami 
připomínajícími matematické osy souřadnic. Tyto osy vymezují čtyři kvadranty a určují 
jejich hranice a řádné vztahy mezi nimi: příbuzenské vztahy vs. nepříbuzenské vztahy a 
vztah rodičů a dítěte vs. přechod dítěte do dospělosti.127 Celé toto uspořádání pak 
představuje jakýsi logický prostor pro veškeré možné sociální zkušenosti. Jakékoli 
narušení tohoto řádu, nenáležité přestoupení hranic nebo smíšení nepatřičných 
kategorií v jediném kvadrantu vyvolává odpovídající reakce v kvadrantech ostatních.  

Vedle individuálních jednání je dalším způsobem, jak se diachronie projevuje v 
logicky vymezeném prostoru synchronie, pohyb postav v rámci kvadrantů. Jednotlivé 
postavy mohou měnit svůj status (chlapec se stane mužem) a mohou být nahlíženy z 
rozličných perspektiv. Jak se příběh rozehrává, dostávají se postavy postupně do 
různých strukturálních pozic a v nich určitým způsobem jednají. Individuální akty a 
zkušenosti, které jsou typickým projevem diachronie, vyznačuje Turner v diagramech 
úsečkou nebo orientovanou úsečkou (znázorňuje směr působení) a hodnotí je 
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plusovým nebo minusovým znaménkem. Minusové vztahy představují prohřešek vůči 
správnému typu chování (např. odložení dítěte) či smíšení nekompatibilních sociálních 
rolí (např. incest). Plusové vztahy představují opětovnou negaci původního prohřešku 
(např. adopce) nebo znovuoddělení protikladných pozic.128 Každá akce plodí 
odpovídající reakci. Celý příběh je od počátečního prohřešku hnán jakousi dynamikou, 
která usiluje o vykrácení negací, zklidnění výkyvů a znovunastolení původní synchronní 
rovnováhy, ve které jsou vztahy řádně uspořádány a všechna znaménka jsou kladná. 
Protože každá situace je výsledkem předchozích událostí a nutně spoluurčuje události 
nadcházející, nemůžeme jednotlivé události nebo vztahy vysvětlovat pouze na základě 
přihlédnutí k celkové bezčasové struktuře příběhu (jak to dělá Lévi-Strauss a Leach), 
nýbrž musíme zohlednit také jejich vztah k celkovému sledu episod narativu i 
bezprostředně sousedícím episodám.129 

 

                                                      
128  Turner, „Oedipus…“, s. 63. 
129  Ibid., s. 63. 
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4.3 Narativní sekvence mýtu o Oidipovi 
 
V mýtu o Oidipovi identifikuje Turner tři triády episod.130 Jednotlivé episody 

označené písmeny A-I rozkresluje do samostatných diagramů a snaží se odhalit 
dynamiku, která stojí za proměnami příběhu. Do prostoru vymezeného osami 
souřadnic umisťuje jednotlivé mytické postavy a pomocí šipek a znamének zachycuje 
směr a kvalitu jejich jednání. Na první trojici episod A-C se pokusím ukázat, jak vůbec 
takový Turnerův rozbor vypadá.131  

Episoda A zachycuje osudy Láia po smrti jeho otce Labdaka.132 Původní 
synchronní harmonie je narušena třemi negacemi: Labdakův vztah k synovi je 
symbolicky negován Labdakovou brzkou smrtí.; Lykos si pro sebe uzurpuje thébský 
trůn a popírá Láiova následnická práva.; Lykův vztah k Labdakovi je nepatřičným 
vztahem k nepříbuznému. Všechny tyto tři vztahy jsou minusové. Výsledkem narušení 
je vymezení Láia, sirotka zbaveného dědictví, který je vydán na milost a nemilost 
uzurpátorovi, jako marginální postavy. Marginalita neboli liminalita značí vydělenost 
postavy ze sociálního řádu, její nepevné a nejasné postavení v náležitých sociálních 
rolích. Marginální je něco, co se vzpouzí normativnímu řádu nebo jej dokonce 
přesahuje. Vyjádřením této kvality mohou být na etymologické rovině Láiovy potíže s 
chůzí. 

 

 
 
Episoda B zachycuje Láia prodlévajícího v Korinthu a jeho pokus o znásilnění 

mladého Pelopova syna Chrýsippa. Z Láiovy perspektivy představuje tato situace 
úplnou inverzi episody A (Láios se dostává do jiného kvadrantu. Je nyní v pozici, která 
v první episodě náležela Lykovi. Navíc je to on, kdo je aktivním činitelem.), ale ze 
strukturálního hlediska je pouhým rozvinutím situace předcházející. Opět zde máme 
trojí negaci vztahů: negace vztahu mezi otcem a synem (znásilnění a následná 
Chrýsippova sebevražda), nevhodný vztah Láia k nepříbuznému (znásilnění) a porušení 
náležitých nepříbuzenských vztahů (Láios se jako Pelopův host chová nepřístojně). 
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Poslední episoda první triády pojednává o Oidipových dvojích rodičích a jeho 

zázračném přežití. Tato episoda je syntézou předchozích dvou situací, její struktura se 
proměňuje. Syntéza je umožněna prostředkujícím jednáním pastýře, typické 
marginální figury, který neuposlechne Láiova příkazu (neguje jej) a předá novorozence 
do rukou Polyba a Meropy.133 Tento skutek, který představuje negaci negace (negace 
Láiovy negace, tj. snahy odstranit Oidipa, zabránit mu v přechodu do dospělosti a 
zbavit jej následnictví), je prvním plusovým vztahem v dosavadním vývoji událostí a 
umožňuje druhý takový vztah – adopci Oidipa Polybem a Meropou, která je inverzí vůči 
Láiově snaze odstranit vlastního syna.  
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 34  

Na pozadí Turnerových diagramů si můžeme povšimnout, že strukturální 
vzdálenost mezi otcem a synem se ve třech po sobě následujících situacích stupňuje. 
Nejdříve je pouze symbolická (Labdakos zemře v době, kdy je Láios ještě dítětem), poté 
se symbolické oddělení (znásilnění) zesiluje skutečným oddělením (sebevraždou 
Chrýsippa), nakonec v případě Oidipa dojde nejen k oddělení a pokusu o vraždu, ale 
také k upření následnictví a identity, přičemž tímto aktérem-uzurpátorem je vlastní 
otec.  

Polybos a Meropé představují pozitivní doplňky Láia a Iokasty. Obě manželství 
jsou strukturálně souměrná. Láiovo asexuální manželství s Iokastou je důsledkem jeho 
nevhodného vztahu k Chrýsippovi a zároveň je k němu inverzní. Vztah Polyba a Meropy 
je řádný, avšak není naplněn narozením legitimního potomka, neboť Meropé je 
neplodná. Ani v jednom případě nedochází k řádnému a naplněnému vztahu mezi 
nepříbuznými. Oidipús je sice začleněn do jisté sociální pozice, ale pouze nedokonale 
(je adoptovaný), jeho pravý původ a praví rodiče jsou mu skryti. Oidipova strukturální 
nedokonalost, která je výsledkem této syntézy, je ještě zdůrazněna jeho propíchnutými 
kotníky. Oidipovu situaci v Korinthu lze také nahlédnout jako nadhodnocení 
nepříbuzenských vztahů (adopce) a ukázat ji jako reakci na podhodnocení 
příbuzenských vztahů (zřeknutí se dítěte a snaha jej odstranit), čímž se volně naváže na 
Lévi-Straussovu analýzu. Projevem Oidipovi hrdinské povahy je odmítnutí sice 
nedokonalého, ale pohodlného stavu v Korinthu, a výprava za vlastní identitou. 

Třetí episoda v rámci jedné triády je vždy syntézou předchozích dvou episod, 
které jsou vůči sobě ve vztahu teze a antiteze. Stejný vztah nalezneme i o úroveň výš: 
třetí triáda episod G-I je syntézou předchozích dvou triád. První triáda A-C tematizuje 
Láiovy prohřešky, které narušují vztahy mezi nepříbuznými a následnost generací. 
Všechna znaménka se mění na minus. Láios vychýlí rovnováhu a jeho nepřístojné 
chování zakládá dynamiku celého příběhu. Druhá triáda D-F představuje antitezi 
k první trojici episod. Oidipús páchá opačné zločiny a tím systematicky neguje 
prohřešky rodičů vůči němu samému. Oidipús neguje negaci, vztahy se vychýlí 
opačným směrem a pak ustanou ve zdánlivé rovnováze. Konečně třetí triáda 
syntetizuje všechny dosavadní události. Oidipovy činy jsou neutralizovány a negace 
hranice mezi příbuznými a nepříbuznými je překonána příchodem Kreonta. Synchronní 
rovnováha je obnovena.134  
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4.4 Podmíněný rozvoj narativní sekvence 
 
Druhá a také třetí triáda episod135 představují ideální materiál k předvedení 

toho, jak předchozí prohřešky vůči normativnímu řádu ovlivňují události nastávající. 
Situace, do kterých se jednotliví aktéři v této fázi příběhů dostávají, ukazuje Turner 
jako nevyhnutelné důsledky minulých jednání. V této kapitole již nebudu přímo 
pracovat s Turnerovými diagramy, spíše se pokusím vyzdvihnout nové perspektivy, 
které nám jeho výklad nabízí. 

Zásadním motivem druhé triády je setkání Oidipa a Láia na křižovatce cest. Láios 
směřuje do Delf pro radu, jak se zbavit Sfingy, která v důsledku jeho hrozných činů 
sužuje celou zemi. Oidipús prchá od Polyba a Meropy, které mylně pokládá za své 
pravé rodiče. Oba muži se snaží vyhnout proroctví, a proto i jeden druhému, neboť se 
obávají důsledků, které by z jejich setkání plynuly. Problém je v tom, že směřují proti 
sobě a ani jeden z nich neví, kým je ten druhý. Tato neblahá skutečnost pramení 
z toho, že Láios svému synovi upřel znalost jeho jména i rodové linie.  

I když se tomu oba aktéři snaží všemožně vyhnout, nakonec stejně dochází 
k jejich vzájemné konfrontaci. Setkání se odehrává na křižovatce cest, kde si oba 
navzájem stojí v cestě. Láios chce, aby mu Oidipús uhnul, a když Oidipús odmítá, pokusí 
se ho odstranit. To se mu však tentokrát nepodaří. Oidipús srazí Láia z vozu a Láios 
umírá. Tato episoda je podle Turnera symbolickým vyjádřením Oidipova přechodu do 
dospělosti. Oidipovi se konečně podaří dosáhnout dospělosti, v jejímž naplnění se mu 
jeho otec snažil reálně (odložením) i symbolicky (blokováním cesty) zabránit. Láios totiž 
věděl, že jako dospělý muž by mu Oidipús mohl konkurovat, zabít ho a nahradit, a 
proto se rozhodl upřít mu identitu i následnické právo. Je to však Oidipús, kdo nakonec 
živý opustí křižovatku cest a vydá se do Théb, velice příznačně po cestě, po které přijel 
Láios. To odráží skutečnost, že způsob, kterým Oidipús uskutečnil svůj přechod, je 
značně pokřivený. Oidipús neguje řádnou vzdálenost mezi sebou a otcem a doslova 
zaujme jeho pozici. Neblahé následky této situace však na sebe nenechají dlouho 
čekat. 

Oidipús přichází do Théb, které sužuje Sfinx, odpoví na její hádanku a ožení se 
s Iokastou. Sfinx i její hádanka jsou zdrojem nesčetných symbolických obrazů a 
souvislostí a určitým způsobem v sobě odrážejí smysl celého příběhu. Sfinx pokládá 
Oidipovi známou hádanku, která se týká tří fází v životě jediného člověka – dětství, 
dospělosti a stáří. Hádanka je však předkládá mimo jejich obvyklé pořadí, čímž je činí 
těžko rozpoznatelnými, a nadto o nich ještě mluví obrazně – jako o třech druzích 
chůze, tj. po čtyřech, po dvou a po třech. Tři způsoby pohybu spjaté se třemi fázemi 
v životě člověka opět evokují téma přechodu do dospělosti. Oidipovy propíchnuté 
kotníky se v této souvislosti jeví jako snaha jeho rodičů symbolicky mu v tomto 
přechodu zabránit.  

Když Oidipús zodpoví hádanku, vrhne se Sfinx dolů z vyvýšeného místa či 
skály,136 na které vždy sedává, a zabije se. Turner vykládá její sebevraždu jako nutný 
důsledek její vlastní povahy. Sfinx totiž, stejně jako hádanka, ve svém těle směšuje tři 
druhy bytostí. Je ztělesněním nesprávného, zarážejícího smíšení, a když je Oidipovou 
odpovědí konfrontována s náležitým uspořádáním těchto kategorií, je to pro ni 
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destruktivní. Proč se ale okřídlená bytost zabíjí skokem z výšky? Sfinx je podle Turnera 
v této episodě temným zosobněním negativních aspektů Iokastiných. Vertikální rozdíl 
mezi Sfinx a Oidipem vyjadřuje rodičovskou nadřazenost, která je skokem z výšky 
negována. Také Láios, který bránil Oidipovi v přechodu do dospělosti, stál na voze, ze 
kterého byl následně sražen dolů, na Oidipovu úroveň. Úvodní události se v těchto 
episodách v jistém ohledu opakují. Rodiče znovu brání Oidipovi v přechodu do 
dospělosti a snaží se ho odstranit – Láios na křižovatce, Iokasté v podobě Sfingy 
hádankou. Tentokrát však neuspějí. Oidipús dokáže vzdorovat, potvrdí svůj přechod do 
dospělosti a dostává se na thébský trůn, jenž mu od počátku po právu náležel. Avšak 
způsob, jakým tohoto místa dosahuje, mu zároveň znemožní jakékoli legitimní 
setrvávání v něm. Iokastina sebevražda oběšením se pak v tomto světle jeví jako 
symbolická snaha dosáhnout pomocí vertikální vzdálenosti znovuoddělení matky a 
syna a alespoň zčásti tak obnovit jejich náležitý vztah. 

Ale proč právě Oidipús dokáže zodpovědět hádanku, na kterou se Sfinx táže? 
Vztah otce a syna představuje v patrilineární společnosti jakýsi orientační bod pro 
uspořádání veškeré sociální zkušenosti a zejména mezigeneračních vztahů. Oidipovi 
však takové zázemí chybí. Na rozdíl od ostatních mladíků, kteří jsou svojí identitou 
bytostně závislí na uspořádání mezigeneračních vztahů, a nejsou tak schopni 
nahlédnout a vyjádřit jejich neuspořádanost, kterou Sfinx zosobňuje, disponuje Oidipús 
určitým nadhledem a dokáže hádanku zodpovědět. Oidipús tímto činem konečně 
stvrzuje svoji identitu nezávisle na otci či rodu. Jeho identita je pozitivním vyjádřením 
jeho vlastní povahy. 

V Thébách však po období klidu a prosperity znovu vypukne mor. Orákulum si 
žádá vypátrání a vyhnání Láiova vraha. Centrálním tématem poslední triády episod je 
podle Turnera získání vědění. Téma vědění se objevuje v hádance Sfinx, v proroctvích 
orákula, v Oidipově výpravě za skutečnými rodiči nebo v pravdě o skutečném vztahu 
Oidipa a Iokasty. Když pravda vyjde na povrch, Iokasté se oběsí a Oidipús se zavře před 
zraky lidí v paláci a vůbec nevychází. Dle athénské verze mýtu si dokonce sám vypíchne 
obě oči. Oidipús si uvědomuje, že zoufalá snaha vyhnout se proroctví ironicky vedla 
přímo k jeho naplnění.  

Hrdina získá podle Turnera vědění, když sám v sobě smísí protikladné, běžně 
oddělené kategorie. Vědění tak pochází z nějaké abnormální osobní zkušenosti. 
Oidipús se stává monstrem, o kterém vypráví hádanka. Je vrahem svého otce, 
manželem své matky a sourozencem svých dětí. Oidipús v sobě sjednocuje protikladné 
pozice, zaujímá více rolí a pohlíží z vícera perspektiv. Ví více. Odkazem k liminalitě 
Turner vysvětluje, proč Oidipús střet s věděním přežil, zatímco Sfinx a Iokasté shodně 
spáchaly sebevraždu. Oidipús je jen zdánlivě začleněn do sociální struktury, ve 
skutečnosti však nezná svou identitu a je jaksi neúplný. Na rozdíl od Iokasty, která je 
v řádu plně začleněna, a Sfinx, která se nachází úplně mimo něj, a pro které je střet 
s věděním destruktivní, dokáže Oidipús vědění „ustát“. Přijme svůj vychýlený status a 
zaujme vůči společnosti nové postavení. Je liminální figurou a v určitém ohledu tak 
stojí nad ostatními lidmi, kteří vždy zaujímají jedinou, strukturálně omezenou pozici. 
Oidipús už nesmí obývat stejný prostor jako oni a stojí mimo společnost. Jeho odchod 
do ústraní tak představuje strukturálně přiměřenou reakci. 

Oidipús sice zůstane králem, ale faktickou mocí disponuje Kreón, který se vůči 
Oidipovi nachází ve dvojí pozici. Je zároveň jeho příbuzným (matčin bratr) i 
nepříbuzným (bratr manželky) a jeho vztah k Oidipovi je tudíž ambivalentní. Poté, co 
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jsou nepřátelské vztahy mezi oběma muži negovány Iokastinou sebevraždou, 
převládnou pozitivní příbuzenské vztahy a skrze Kreonta dochází k celkové syntéze 
příběhu a konečnému obnovení rovnováhy. 
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4.5 Selektivní kroky obsažené v Turnerově výkladu 
 
Turnerův výklad narativní struktury mýtu o Oidipovi je přínosný zejména z toho 

důvodu, že nám odkrývá velké množství nejrůznějších strukturálních souvislostí. 
Dokáže dát smysl drobným detailům (např. skutečnosti, že Sfinx je vždy usazena na 
vyvýšeném místě) a individuální činy umožňuje nahlédnout jako výsledek složitějších 
procesů v příběhu (např. Iokastinu sebevraždu nebo uhádnutí hádanky). Turner 
ukazuje, jak jsou jednotlivé události příběhu úzce propojeny a jakým způsobem plyne 
následující episoda z té předcházející. Kvůli této dynamice nemůžeme jednotlivé 
události nebo vztahy vysvětlovat pouze na základě přihlédnutí k celkové struktuře 
příběhu, nýbrž musíme uvažovat i jejich postupný rozvoj v narativu.137 To, že takový 
postup významným způsobem přispívá k našemu pochopení mýtu, je dobře patrné 
z předchozích odstavců.  

Dynamika procházející mýtem je natolik určující, že se Turner domnívá, že to, co 
popisuje, je zákonitý pohyb a příběh by ani nemohl dopadnout jinak. Zde je ale třeba 
položit si otázku, do jaké míry je „nevyhnutelný“ konec příběhu důsledkem výběru dat, 
která do analýzy připustíme? Turner v první řadě pracuje pouze s vybranými episodami 
a vztahy, přestože v příběhu je mnoho dalších událostí, jejichž proměny bychom také 
mohli sledovat. Dále volí jen jedinou verzi mýtu o Oidipovi a nadto rozebírá pouze její 
libovolný výsek. Oidipúv příběh totiž nekončí odhalením pravých rodičů, nýbrž 
tematizuje ještě Oidipúv pobyt v exilu. I to je důvodem tak výrazné pravidelnosti 
struktur, které Turner objevuje.  

Jak se tedy vyrovnat s existencí dalších verzí mýtu? Zatímco u Lévi-Strausse, 
který definuje mýtus jako souhrn všech jeho variant,138 nám takové potíže odpadají, u 
Turnera by se mohlo jednat o metodologický problém. Turner by jistě nechtěl tvrdit 
ani, že ostatní verze nejsou platné, ani, že všechny verze mýtu o Oidipovi probíhají 
přesně podle schématu, který zachytil ve své analýze. Pravděpodobně by odpověděl, 
že za různými verzemi příběhu stojí rozmanité sociální problémy a napětí, které příběh 
z různých perspektiv artikuluje. Ve zkratce jiné verze řeší trochu jiné problémy, ale 
zůstávají napojeny na společné jádro příběhu. Ač bychom mohli v jiných verzích 
zachytit jiný dynamický průběh příběhu, a dokonce bychom k jeho znázornění mohli 
najít vhodnější typ diagramů, metoda analýzy narativní sekvence by v principu zůstala 
stejná. 

Když uvážíme, k jak výrazným selektivním krokům se Turner ve svém výkladu 
uchyluje, snadno připadneme na myšlenku, že jeho analýza narativní sekvence mýtu o 
Oidipovi je, podobně jako u Lévi-Strausse, jakousi zjednodušenou „předváděcí“ verzí. 
Turner vybírá právě takové tři trojice episod, aby ukázal, jak se na konci příběhu 
všechny minusové vztahy vykrátí a zavládne synchronní rovnováha. Ve skutečnosti je 
však pravděpodobnější, že některé záporné vztahy přece jen přetrvají. Právě takové 
tenze jsou pak místem vzniku nových konfliktů a výchozím bodem pro potencionální 
pokračování příběhu.   

 
 
 

                                                      
137  Turner, „Oedipus…“, s. 63. 
138  Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 193. 
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4.6 Mytické příběhy jako kulturní modely pro individuální zkušenost 
 
Když jsme došli až na konec Turnerova výkladu mýtu o Oidipovi, je třeba se ptát, 

v čem jsou tedy narativní sekvence tak výjimečné? K čemu slouží? Turnerova teze je, že 
mytický příběh představuje jakýsi kulturní model, který umožňuje sladit individuální 
zkušenost jednotlivce s normativním řádem společnosti.139 Příběh je jedinečný v tom, 
že není ani čistou diachronií, ani čistou synchronií, nýbrž v sobě odráží znaky obojího a 
dokáže tak mezi těmito protikladnými rovinami prostředkovat. Čisté diachronii 
odpovídá každodenní žitá realita, která se vyznačuje neuspořádaností a neustálým 
tokem. Čistá synchronie naopak představuje ideální neměnný normativní řád, který je 
implicitně přítomen v každé společnosti. Individuální zkušenosti jednotlivců však plně 
neodpovídají ani jedné rovině. Situace, do kterých se v životě dostáváme, a způsoby, 
jakými jednáme, často ideálním vzorcům spíše odporují. Tento nesoulad může být 
mnohdy zdrojem úzkosti. Čistá synchronie je pro nás nedosažitelná, ale potýkat se 
naopak pouze s čistou diachronií by pro člověka bylo nesnesitelné. Všechny události by 
byly neopakovatelné a nestrukturovatelné. Člověk má naopak přirozený sklon 
interpretovat svoji zkušenost jako smysluplnou.  

Mytické příběhy dokáží určitým zvláštním způsobem rezonovat s pocity 
posluchače. Umožňují mu uchopit svou jedinečnou zkušenost a napojit ji na kulturně 
vyjádřené modely. S těmito modely pak narativ pracuje tak dlouho, dokud je, a s nimi i 
individuální zkušenost posluchače, neumožní smysluplně vztáhnout k normativnímu 
společenskému řádu. Projekce individuálně prožívaného napětí do kulturně sdíleného 
příběhu ustavuje cosi jako psychologickou hru, při které se posluchač dozví více o 
pocitech, které zakouší, a snadněji nad nimi získá kontrolu.140  

Ne bez důvodu tak různé narativy jako mýty a příběhy tematizují ty nejvíce 
problematické situace a vztahy sociálního řádu. Podle Turnera se i v mýtu o Oidipovi 
odrážejí nejpalčivější sociální problémy dané doby. V době vzniku mýtu o Oidipovi, 
tedy asi v 8. století př. n. l., sužovalo řeckou společnost období sociálních změn a 
nestability, ve kterém byl starý sociální řád obce, založený na aristokratickém původu a 
patrilineárním následnictví, podkopáván mnohem univerzalističtějšími formami zřízení, 
která se již nezakládala na rodových liniích.141 Takové napětí ve společnosti se muselo 
podle Turnera odrazit v mýtech. Centrálním tématem mýtu o Oidipovi jsou proto 
konflikty v patrilineárních příbuzenských vztazích a vztazích mezi nepříbuznými.142 
Důležité místo zaujímá i problematika po sobě jdoucích generací a následnických 
sporů. Oidipús představuje zvláštní syntézu obou protikladných tendencí působících 
v řecké společnosti – rovnostářství i zdůrazňování rodových struktur. V jediném 
okamžiku je legitimním dědicem trůnu a zároveň mužem bez rodové příslušnosti, který 
získal thébský trůn vlastními činy. Narativní sekvence mýtu o Oidipovi tak na rovině 
společnosti funguje stejným způsobem jako na rovině jednotlivce – dokáže se napojit 

                                                      
139  Turner, „Oedipus…“, s. 35-36. 
140  Ibid., s. 66. 
141  Ibid., s. 60. 
142  Podle Turnera tak mýtus o Oidipovi tematizuje zejména podoby problematického vztahu k otci, 

zatímco vztah k matce hraje až roli sekundární. Turner v tomto ohledu stojí v přesné opozici 
vůči Freudově výkladu. Viz Turner, „Oedipus…“, s. 61. 
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na potenciálně problematické tužby či antisociální situace, přesměrovat je a znovu je 
začlenit do normativnímu řádu společnosti.143 

Turnerův výklad mýtu o Oidipovi se v tomto bodě rozhodujícím způsobem 
odlišuje od obou předchozích výkladů. Jeho důraz na individuální rovinu a 
terapeutickou reintegrační funkci mytického příběhu nám otevírá úplně nové 
interpretační dimenze. Co to pro nás znamená? Musíme si nyní vybrat mezi 
Turnerovým a Lévi-Straussovým výkladem?144 

Zatímco pro Turnera je příběh a jeho sekvenční uspořádání klíčem k porozumění 
mýtu, Lévi-Strauss se analýzou narativu nechce vůbec zabývat. Lévi-Strauss odmítá 
přibrat příběh do své strukturální analýzy z prostého důvodu, a sice, že podle něj nemá 
sekvence událostí v narativu na hlubinnou strukturu mýtu žádný určující vliv. Příběh je 
konkrétní výplní struktury, sám o sobě je však nahodilý. Turner s takovým závěrem 
nesouhlasí, sekvence událostí v narativu je podle něho vysoce strukturovaným 
projevem kombinujícím jak diachronní, tak synchronní aspekty, a odráží proto 
hlubinnou strukturu mýtu.  

Jak se tedy k sobě tyto dva výklady mají? Podle mého názoru se navzájem 
nevylučují a mohou vedle sebe paralelně fungovat. Každý z obou výkladů se totiž 
zaměřuje na jinou rovinu mytické analýzy. Lévi-Strauss chce odhalit univerzální 
strukturu společnou všem známým verzím mýtu o Oidipovi, takovou, která by odrážela 
intelektuální paradoxy obsažené v obecné lidské zkušenosti. Turnera oproti tomu příliš 
nezajímá synchronní struktura jako taková, jde mu spíše o souvislosti struktury se 
sociálním děním i psychologickým stavem jednotlivce a sférou jeho zájmu je proto 
narativní sekvence. Zatímco Turner pracuje s pozitivním konceptem struktury jakožto 
normativním klasifikačním řádem a individuální jednání, které se normativitě vzpouzí, 
situuje na rovinu narativní sekvence, pojímá Lévi-Strauss tyto rušivé vztahy jakožto 
projevy synchronie. Právě extrémní vztahy (mytémy), které Lévi-Strausse zajímají, jdou 
proti normám a ideální strukturu tak vymezují negativně. I prohřešky proti normám 
však normy předpokládají a Turner i Lévi-Strauss se tudíž oba, přestože každý jiným 
způsobem, vztahují k normativnímu klasifikačnímu řádu společnosti. Z těchto důvodů 
se tedy domnívám, že Lévi-Straussova a Turnerova strukturální metoda se navzájem 
nejen nevylučují, ale mohou smysluplně koexistovat vedle sebe, neboť každý z obou 
autorů rozvíjí svou interpretaci směrem k jiné dimenzi mýtu. Pro takový náhled mluví i 
fakt, že oba ve svých výkladech nakonec nacházejí podobné motivy. 

                                                      
143  Turner, „Oedipus…“, s. 67. 
144  Zde si dovoluji vést kontrast pouze mezi Turnerovým a Lévi-Straussovým výkladem, neboť 

Leachova interpretace mýtu o Oidipovi je podle mého názoru hlavně rozvedením Lévi-
Straussových pozic, a bylo by proto nadbytečné se ji v tomto místě snažit také zakomponovat 
do textu. 
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5 Význam liminality v mýtu o Oidipovi 
 
 

5.1 Oidipús jakožto liminální postava 
 
Existuje ještě jeden aspekt Turnerova výkladu mýtu o Oidipovi, který si zaslouží 

další vysvětlení – pojetí Oidipa jakožto liminální postavy. V následujících odstavcích se 
budu zabývat Turnerovým obecným pojetím liminality, které se následně pokusím 
aplikovat na mýtus o Oidipovi a poodhalit tak zatím nepříliš prozkoumanou dimenzi 
analýzy tohoto mýtu. 

Už během rozboru po sobě následujících mytických episod se ukazuje Oidipova 
liminální povaha. Když v Thébách znovu vypukne mor, žádá si orákulum vypátrání 
Láiova vraha a jeho vyhoštění z obce. Následné odhalení potvrdí Oidipúv status 
společenské antihmoty, jinými slovy jeho liminální charakter.145 Oidipús v sobě reálně 
směšuje neslučitelné pozice, je sám sobě otcem, své matce manželem a svým dětem 
bratrem. Sám je odpovědí na hádanku Sfingy, nepatřičným smíšením třech po sobě 
jdoucích generací. Na konci příběhu zůstává osamocen, vydělen ze sociálních struktur. 
Turnerovy diagramy sice ukazují, proč musí dojít právě k takovému rozuzlení příběhu a 
co tomu předchází, ale Oidipovu liminální kvalitu podle mého názoru dostatečně 
nezachycují. Diagramy totiž vymezují synchronní logický prostor, ve kterém lze 
liminalitu jen obtížně zohlednit. 

V dalších svých pracích nám však Turner nabízí ještě jiný, vhodnější způsob, jak 
pracovat s liminalitou.146 Podle Turnera můžeme uspořádání tři triád episod, které 
v mýtu o Oidipovi identifikujeme, nahlížet jako odehrávající se podle schématu 
přechodového rituálu.147 Přechodový rituál se podle klasického van Gennepova pojetí 
člení na tři disparátní fáze: odluka či vydělení, pomezní neboli liminální fáze a 
závěrečná fáze sloučení či reintegrace.148 Tato trojice kroků je na té nejzákladnější 
úrovni pro každého člověka dobře známým vzorcem. Odráží totiž dynamiku životního 
cyklu a modeluje veškeré sociální proměny, které ve svém životě zakoušíme. Struktura 
přechodových rituálů je vnímána jako přirozeně srozumitelná a představuje proto 
ideální základ pro širší spektrum procesů.149 

                                                      
145  Turner, „Oedipus…“, s. 51. 
146  V této kapitole čerpám zejména z těchto dvou Turnerových článků: Terence Turner, 

„Transformation, Hierarchy and Transcendence: A Reformulation of van Gennep´s Model of the 
Structure of Rites de Passage“, in: S. Falk Moore, B. G. Myerhoff (eds.), Secular Ritual, Assen: 
Van Gorcum, 1977, s. 53-70; Terence Turner, „Structure, Process, Form“, in: J. Kreinath, J. 
Snoek and M. Stausberg (eds.), Theorizing Rituals: Issues, Topics, Approaches, Concepts, Leiden: 
Brill, 2007, s. 207-246. Oba texty se primárně zabývají rituály, ale pokud přijmeme Turnerovo 
stanovisko, že mýtus o Oidipovi má, stejně jako řada dalších mýtů či příběhů, strukturu 
přechodového rituálu, můžeme rozlišení, která Turner ve výše uvedených článcích zavádí, 
aplikovat i na kategorii mýtu. Viz Turner, „Oedipus…“, s. 64.   

147  Turner, „Oedipus…“, s. 64. 
148  Arnold van Gennep, Přechodové rituály: Systematické studium rituálů, př. H. Beguivinová, 

Praha: Lidové noviny, 1996, s. 19, [fr. orig. Les rites de passage, Étude systématique des rites, 
Paris: Emile Nourry, 1909]. 

149  Turner, „Oedipus…“, s. 65-66. 
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Turner na van Gennepovo pojetí navazuje, ale detailněji jej rozpracovává a 
poněkud upravuje.150 Největší pozornosti se dostává fázi liminální, která představuje 
přechod mezi dvěma navzájem se vylučujícími kategoriemi či sociálními rolemi (např. 
chlapec a muž). Aby se takový přechod mohl uskutečnit, musí nutně v jistém okamžiku 
dojít k chvilkovému sloučení protikladných kategorií. To je však v rámci normativního 
řádu, který naopak usiluje o udržení náležité vzdálenosti mezi takovými pozicemi, 
přísně zakázáno. Jediným řešením je tedy přenést tento okamžik na nějakou jinou, 
vyšší, mocnější rovinu, která bude schopná snést juxtapozici dvou kontradiktorických 
kategorií. Přechodové rituály tudíž podle Turnera operují s vertikální dimenzí, kterou 
van Gennep přehlédl, a spíše než ze sledu tří po sobě jdoucích fází nacházejících se na 
stejné úrovni, sestávají z kontaktu dvou vertikálně odlišných rovin, nižší a vyšší.151 

Nižší, horizontální rovina je statickou klasifikační strukturou. Kontrastní 
kategorie zde v každém okamžiku stojí ve vzájemně se vylučujících vztazích. Tato 
rovina představuje jakýsi substrát, který modeluje všechny možné normativní vztahy 
mezi kategoriemi (např. mezi chlapcem a mužem).152 Právě v kontaktu s touto rovinou 
dochází k počátečnímu vydělení a závěrečné integraci, které opět odpovídají řádně 
uspořádané vztahy.  

Na vertikální rovině naproti tomu dochází ke kontaktu nižší horizontální roviny s 
jakýmsi hierarchicky vyšším metařádem. Tato strukturálně vyšší rovina umožňuje 
transformovat navzájem si protikladné kategorie jednu v druhou.153 Právě protože 
dokáže zkombinovat kategorie, které jsou na nižší rovině kontradiktorické, představuje 
transformace silnější operaci vyššího logického typu, než je pouhá negace nebo 
potvrzení. Transcendentní rovina je konstruktivní i destruktivní, a je tudíž vnímána jako 
nebezpečná. I z tohoto důvodu je třeba ji držet v jisté vzdálenosti od profánního řádu. 
To zajišťují rity separace a reintegrace, které obklopují liminální fázi a oddělují ji tak od 
profánní nižší roviny.154 Klíčovou vlastností přechodového rituálu je to, že dokáže naráz 
modelovat vztahy mezi oběma rovinami a prostředkovat tak jak na horizontální, tak na 
vertikální úrovni.155 

Když z této nové perspektivy pohlédneme na mýtus o Oidipovi, můžeme v něm 
spatřit příběh o nepovedené iniciaci.156 Oidipúv přechod do dospělosti proběhne 
veskrze špatným způsobem, a je proto nutně neúspěšný. Již těsně po narození je 
Oidipús poznamenán. Jeho vlastní rodiče mu usilují o život a snaží se mu zabránit 
v tom, aby jednoho dne dosáhl dospělosti, plné síly i svého osudu. Oidipús se tak už na 
začátku života dostává do víru pokřivených jednání a ještě pokřivenějších protiakcí. Je 
vydělen z běžných sociálních vztahů a po období zdánlivého zklidnění situace 
v Korinthu se vydává na cestu. Toto bloudění a hledání vlastní identity je příznačné 
právě pro liminální fázi přechodového rituálu. Oidipúv pobyt v liminální fázi však není 
bezpečně oddělen od profánního řádu společnosti a ve chvíli, kdy Oidipús páchá 
neodpustitelné zločiny, se liminalita projevuje ve své plné destruktivitě. Po mnoha 
peripetiích se Oidipús usadí, úspěšně vládne a plodí potomky, ale období zdánlivého 

                                                      
150  Turner, „Transformation…“, s. 53-70. 
151  Ibid., s. 67-68. 
152  Ibid., s. 56. 
153  Ibid., s. 68. 
154  Ibid., s. 213-124. 
155  Ibid., s. 68. 
156  Goux, Oedipus, Philosopher, s. 40-81. 
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klidu a reintegrace do sociálního řádu opět netrvá dlouho. Když Oidipús odhalí svůj 
pravý původ, jsou všechny jeho sociální vazby nadobro zničeny. Vyjde najevo, že, 
příznačně pro liminální fázi, doposud pobýval v navzájem se vylučujících sociálních 
rolích. Je víc, než by měl být, a ví příliš mnoho na to, aby mohl pobývat s ostatními 
lidmi.  

Smíšení kontradiktorických kategorií, které nemůže na horizontální rovině nikdy 
nastat, je naopak příznačné pro rovinu transcendentní. Oidipús už nemůže být nikdy do 
sociálního řádu smysluplně začleněn, stojí mimo něj a přesahuje ho, je katapultován na 
vyšší strukturální rovinu. Právě adekvátnímu zachycení této pozice se Turnerovy 
diagramy poněkud vzpouzí. Oidipús se v diagramech i v poslední episodě nachází stále 
na stejné úrovni jako ostatní postavy, přestože by měl figurovat buď na rovině 
vertikálně odlišné, nebo alespoň v počátku os souřadnic, který by také ještě mohl 
zachycovat specifičnost jeho postavení. Oidipús v důsledku svého zakotvení 
v transcendentní rovině nabývá charakteristik s touto sférou spojených. Oidipús je 
liminální, destruktivní i nadaný mocí, je představitelem metařádu, zdrojem náboženské 
potence přesahující i zakládající běžné vztahy.    
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5.2 Liminalita jako forma náboženské moci 
 
V mýtech se často vyskytují postavy podobného typu jako je Oidipús. Postavy, 

vůči kterým máme ambivalentní, znepokojivé pocity. Přitahují nás a někdy zároveň 
odpuzují, nepochybně však získávají naši pozornost a intuitivně je pokládáme za 
důležité. Turnerův výklad nám osvětlil, proč tomu tak může být. Tyto postavy jsou 
v jeho pojetí představiteli vyšší transcendentní sféry, jsou nadány zvláštní potencí, 
jinými slovy, jsou posvátné.  

Leach, a s ním i řada dalších autorů, se velmi zajímá právě o takové typy postav. 
Právě Leach na tomto pozadí formuluje důležitý bod své kritiky Lévi-Straussovy 
strukturální analýzy – námitku vůči přísné binaritě struktur. V Lévi-Straussově pojetí se 
hlubinná struktura vyjadřuje prostřednictvím různého množství do dvojic 
uspořádaných protikladů například „dole-nahoře“ nebo „příroda-kultura“. Jak jsme ale 
viděli, některé mytické postavy se takové polarizaci vzpouzejí. Lévi-Straussovy binární 
opozice se sice mohou transformovat, ale výsledkem je jiná dvojice analogických 
strukturálních opozic, které jsou stejně tak ploché v zachycení skutečnosti. 
Transformace u Lévi-Strausse probíhá tak, že se opačné póly v jistý moment převrátí 
jeden do druhého, v podstatě se „překlopí“. Vše se odehrává podle logických pravidel. 
Na samotné struktuře se nic nemění, jednotlivé krajní body po transformaci opět stojí 
proti sobě a prostor mezi nimi je prázdný.157  

Ne tak pro Leache. Ten „provádí ještě další zásadní reformu: nezajímají ho již jen 
samotné krajní póly binárních opozic, ale také liminální prostor mezi nimi, v němž se 
hranice různých kategorií překrývají…“158 Tento liminální prostor má zvláštní povahu: je 
vnímán jako bytostně nebezpečný a zároveň jako nadaný přitažlivou potencí. Může být 
skutečně prázdný, ale současně je zdrojem všech možností. Nacházejí se v něm 
ambivalentní postavy tzv. mytičtí prostředníci.159 Mytičtí prostředníci stojí mimo čistě 
binární struktury a jsou právě díky své obojaké povaze skvělým nástrojem pro 
transformaci strukturálních vzorců. Tím, že zaujímají více pozic, dokáží příběhy snadno 
rozpohybovat a rozšířit je o další rovinu.  

Je dobře vidět, že Leach se svým chápáním liminality velmi blíží Turnerovu 
pojetí. Na rozdíl od Lévi-Strausse, který ve Struktuře mýtů pracuje pouze s logickými 
binárními strukturami, dává liminalitě určitý prostor a dbá zvláštní kvality, která se s ní 
pojí. Právě ty prvky, které se vzpouzejí klasifikačnímu řádu a stojí alespoň částečně 

                                                      
157  Abychom byli k Lévi-Straussovi féroví, je třeba podotknout, že i on sám ve „Struktuře mýtů“ 

ukazuje, jak jsou dva protikladné termíny, mezi kterými není možné prostředkovat, nahrazeny 
dvěma jinými ekvivalentními termíny, mezi kterými však už taková mediace možná je. Jako 
příklad uvádí nesmiřitelnou opozici mezi životem a smrtí, kterou převede na dvojici zemědělství 
a válka. Prostředkujícím prvkem druhé dvojice protikladů je lov, který v sobě podržuje aspekty 
obou protikladných pólů (Lévi-Strauss, „Struktura mýtů“, s. 198-199). Lévi-Strauss však 
takovému prostředkování nepřiznává žádnou význačnou roli, chápe jej jen jako další logickou 
transformaci struktury. Leach naopak v této koncepci spatřuje velký potenciál a v jeho 
interpretaci se prostředkování mezi protiklady stane klíčovým tématem strukturalismu. Viz 
Radek Chlup, „Logika symbolů: Funkcionalistický strukturalismus Edmunda Leache“, Religio: 
Revue pro religionistiku 19/1 (2011), s. 64.   

158  Chlup, „Logika symbolů…“, s. 63. 
159  Leach tento výkladový postup rozvíjí ve svém článku Šalomounova legitimita. Viz Edmund 

Leach, „The Legitimacy of Solomon“, European Journal of Sociology 7 (1966), s. 58-101. 
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mimo něj, jsou nadané náboženskou kvalitou, jinak řečeno, jsou liminální.160 Pro 
Leache znamená kontakt s liminálním vztahování se k jiné zvláštní sféře, jejíž 
nejobecnější charakteristikou je, že není ani tady, ani teď.161 V Turnerově pojetí jsou 
tyto tendence vyjádřeny ještě výrazněji, když je liminalitě explicitně vyhrazena 
vertikálně odlišná, vyšší a mocnější strukturální úroveň.  

Právě v neochotě zabývat se zvláštní silou či potencí, kterou jsou postavy jako 
Oidipús nadány, spočívá Lévi-Straussův hlavní nedostatek. Jeho strukturální analýza 
nerozlišuje mezi náboženskými a nenáboženskými aspekty, přesněji řečeno, neuznává 
náboženské aspekty jakožto něco svébytného.162 „Jeho strukturalismus je navržen tak, 
aby znemožnil náboženství chápat jako výraz hlubinných, rozumem neuchopitelných 
sil, a ukázal je naopak jako bytostně intelektuální jev.“163 Oproti specifičnosti 
náboženských představ vyzdvihuje Lévi-Strauss formální binární strukturu a její logické 
transformace. Pro náboženské představy, jejichž svébytnost zde z pozice religionistiky 
budeme zastávat, je ovšem typické, že se nacházejí mimo vymezené binární struktury a 
Lévi-Straussově metodě strukturální analýzy se tedy jaksi vymykají. 

Z Turnerova pohledu znamená takový postoj, který si odmítá připustit 
přítomnost náboženské potence, zásadní nepochopení. Transcendentní sféra je ve 
skutečnosti pro profánní řád naprosto zásadní. Umožňuje nejen přechod mezi 
protikladnými sociálními rolemi, nýbrž je také předpokladem pro veškerou 
společenskou změnu a pravidelnou obnovu. Nižší, profánní rovina, která pouze 
uspořádává soubory vztahů a kategorií, v sobě nemá dostatek síly k přeměně a 
potřebuje se proto vztáhnout k něčemu mocnějšímu, k něčemu, co ji překračuje. 
Takovou rovinu ale z principu nelze kontrolovat a kontakt s ní je bytostně ohrožující, 
neboť tato sféra dokáže stávající řád nejen chvilkově narušit, ale úplně rozvrátit. 
V kontaktu s ní je tedy třeba nastavit správnou míru mezi dotykem a separací.164 
V rámci rituálu se regulovaným způsobem vztahujeme k vyšší rovině, když chceme 
přeuspořádat vztahy na horizontální rovině, tj. umožnit přechod mezi sociálními 
rolemi. Můžeme ale postupovat i opačným směrem a manipulací se vztahy na nižší 
rovině vyvolat odezvu v rovině transcendentní, tj. generovat moc. Pokud cíleně 
sloučíme navzájem protikladné kategorie, získáme tím přístup k transcendentní rovině 
a potenci, která je jí vlastní.165 Přesně k takovému čerpání moci dochází na konci 
Oidipova příběhu. 

Když Oidipús nakonec odhalí svůj pravý původ a pozná, kdo byli jeho rodiče, je 
definitivně vyloučen z běžné sociální struktury a jeho liminální charakter se projeví 
v plné síle. Oidipús se identifikuje se svým antisociální statutem, odvrací se od 

                                                      
160  Leach zde zaujímá podobný postoj jako Mary Douglas, která anomálie vzpouzející se 

klasifikačnímu řádu považuje za posvátné. Viz Mary Douglas, Purity and Danger: An Analysis of 
Concept of Pollution and Taboo, 2nd edition with a new preface by the author, London – New 
York: Routledge, 2002. 

161
  K Leachově pojetí liminality viz např. Edmund Leach, „Two Essays Concerning the Symbolic 

Representation of Time“, in: W. A. Lessa, E. Z. Voght (eds.), Reader in Comparative Religion: An 
Anthropological Approach, New York – Evanston – London: Harper & Row, 1965, s. 241-249; 
Edmund Leach, Culture and Communication: The Logic by which symbols are connected, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1976, s. 34-36, 71-75. 

162  Claude Lévi-Strauss, Totemismus dnes, př. Z. Justoň, Praha: Dauphin, 2001, s. 112-113, [fr. orig. 
Le totémisme aujourd'hui, Paris: Presses universitaires de France, 1962]. 

163  Chlup, „Strukturální antropologie…II“, s. 175. 
164  Turner, „Transformation…“, s. 65. 
165  Ibid., s. 67. 
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společnosti a odejde do exilu. Obrat v Oidipově osudu však znamená věštba, která 
předpoví, že Oidipús nakonec přece jen dojde klidu, pokud za své útočiště zvolí 
posvátný okrsek nedaleko Athén. V zápětí je vyslovena další věštba, která sdělí 
Kreontovi, že, pokud nemají Théby ve válce podlehnout Athénám, musí být Oidipús 
pohřben v rodném městě. Do třetice orákulum předpoví Polyneikovi, že pokud se mu 
podaří získat otcovu podporu, dokáže přemoci svého bratra Eteokla. Oidipús se 
mezitím spolu s Antigonou, která ho v exilu doprovází, usadí na pahorku Kolónos 
v posvátném okrsku náležejícímu Erínyím a je odhodlán uposlechnout věštby a na 
tomto místě setrvat. 

Vyslovené věštby zásadním způsobem promění stávající situaci. Ukáže se, že 
s Oidipem a jeho hrobem se pojí silná ochranná moc. Najednou všichni usilují o to, aby 
jim byl Oidipús, do té doby bezmocný vyhnanec, příznivě nakloněn. Město Théby, 
Kreón i Polyneikés se na Oidipa upínají, neboť právě s Oidipem je nyní spojena přízeň 
nebo nepřízeň jejich osudů. Dokonce i athénský král Théseus přispěchá za Oidipem, 
poskytne mu okrsek jako útočiště a zajistí si tak ochrannou moc pro Athény. Později 
přichází i Kreón a přesvědčuje Oidipa, aby se s ním vrátil do Théb, ten ale odmítá. 
Oidipús setrvá v okrsku až do posledního okamžiku a jeho smrt údajně provází 
pozoruhodné události. Přesné místo jeho hrobu je známo pouze Théseovi.166  

Oidipús je na konci příběhu díky věštebnému proroctví rozpoznán jakožto 
představitel transcendentního metařádu. Reálným sloučením protikladných kategorií 
se definitivně vyděluje z běžných sociálních rolí a nadále mu již není dovoleno pobývat 
v rámci uspořádaných vztahů. To se vnějškově projevuje jeho nuceným odchodem do 
exilu. Oidipús byl vymrštěn z nižší horizontální roviny na rovinu vyšší, transcendentní. 
Jeho původní antisociální status je pomocí věštby překlasifikován na pramen ochranné 
a blahodárné moci a Oidipús se tak stává žádaným. Jeho liminalita není pouhou 
negativitou, vyděleností, nýbrž pozitivním projevem ochranné náboženské moci. 
K náboženské dimenzi nás navíc v příběhu explicitně odkazuje Oidipúv pobyt 
v posvátném okrsku na vrchu Kolónos a nadpřirozený charakter jeho odchodu. 

                                                      
166  Sofoklés, Oidipús na Kolónu 
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6 Závěr 
 
 

6.1 Shrnutí předchozích výkladů 
 
V předcházejících kapitolách jsme se seznámili s několika výklady mýtu o 

Oidipovi. Všechny tyto výklady lze označit za strukturalistické, neboť sdílejí určité 
předpoklady a z nich plynoucí metodologické zásady. V prvé řadě pracují výhradně se 
samotným mýtem a nevypomáhají si žádnými jinými teoretickými konstrukty. Dále se 
zakládají na přesvědčení, že skutečný význam mýtu nespočívá pouze v prvoplánovém 
sdělení, které nám četba nebo poslech daného mýtu zprostředkuje, nýbrž také (nebo 
pouze) ve struktuře, kterou lze za tímto jazykovým sdělením pomocí strukturální 
analýzy odhalit. Přesto lze říci, že každá z námi probíraných interpretací rozvíjí tato 
společná východiska vlastním specifickým způsobem. V následující kapitole se pokusím 
shrnout, co nám z rozboru těchto strukturalistických přístupů k mýtu o Oidipovi 
vyplynulo, toto shrnutí rozvinout o další možné směřování a alespoň se tak dotknout 
otázky, co se na základě jednotlivých interpretací dozvídáme o mýtu o Oidipovi. 

Lévi-Strauss chce tvrdit, že v mýtech není obsažen žádný skrytý smysl, a pokud 
očekáváme, že v mýtu odhalíme nějakou skrytou zprávu, budeme nakonec nutně 
zklamáni. Za mýty se totiž nenachází nic jiného než další mýty.167 Lévi-Strauss si pak ale 
sám sobě protiřečí, když ve svém praktickém výkladu mýtu o Oidipovi prohlásí 
autochthonii za hlavní význam tohoto mýtu. Proti tomuto výkladu jsme se snažili 
vymezit a označili jsme jej za reduktivní, neboť nepřijatelným způsobem 
upřednostňoval jedinou sémantickou rovinu. V návaznosti na Sperbera jsme se pak 
konkrétní mytickou interpretaci snažili pochopit spíše jen jako jeden z mnoha možných 
výkladů, které poukazují na obrovský symbolický potenciál, kterým mýtus disponuje, 
aniž bychom přitom dané interpretaci museli přisoudit postavení oproti jiným 
interpretacím významnější. 

Díky Leachovým rozborům konkrétních mytických příběhů jsme si uvědomili, že 
mytická struktura je bytostně proměnlivá. Mýty náležející do transformační grupy na 
sebe navzájem neustále reagují, hledají nová a nová řešení problémů, jejich struktura 
se proměňuje. Mýty sice někdy mapují extrémní varianty a slepé konce, někdy zase 
odrážejí ideální uspořádání, ale spíše představují prostor pro zkoumání alternativ a 
pozvolné řešení problémů. Leach si všímá, jak se na základní jádro mýtu postupně 
nabalují další významové roviny, a tuto skutečnost se snaží zachytit ve svém celkovém 
vzorci. Jeho výklad v tomto ohledu překračuje staticky pojímané mytémy, se kterými ve 
Struktuře mýtů pracuje Lévi-Strauss.168 Jistým krokem zpět je pak ale Leachovo 
prohlášení, že mýty tematizují zejména sociální zkušenost, že, aby společnost 
pokračovala, musí dcery jednoho dne zradit své otce a dát přednost potencionálnímu 
ženichovi. Jedná se totiž o redukci významových rovin ne nepodobnou té Lévi-
Straussově.  

                                                      
167  Claude Lévi-Strauss, Mythologica IV: Nahý člověk, př. H. Beguivinová, Praha: Argo, 2008, [fr. 

orig. Mythologigues VI: L´Homme nu, Paris: Plon 1971], s. 585-586. 
168  Zde je opět třeba podotknout, že Lévi-Strauss sice ve Struktuře mýtů skutečně uchopuje 

mytémy jakožto statická vyjádření struktury, ale činí tak pouze proto, aby celý výklad 
zjednodušil. Strukturální analýza tak, jak ji typicky provádí, se s tímto zjednodušujícím 
postupem neshoduje.   
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Turnerův výklad mýtu o Oidipovi je těžko zařaditelný, neboť se rozvíjí nejméně 
dvěma dosti odlišnými směry. Na jedné straně se Turner věnuje strukturální analýze 
narativní sekvence a ukazuje nám, že příběh nelze pokládat za nahodilé uskupení 
episod. Příběh je sofistikovaným útvarem, odehrává se podle jistých pravidel a 
poodhaluje nám dynamiku příběhu i strukturální témata, kterými se daná společnost 
zaobírá. Turnerovy úvahy o liminalitě, které jsme se pokusili vztáhnout k mýtu o 
Oidipovi, ač Turner sám to nedělá, představují velice inspirativní způsob, jak v mýtu 
pracovat s náboženskou potencí jemu vlastní. Turnerovy výklady jsou tak v mnoha 
ohledech vhodným doplněním takového pojetí strukturální analýzy, které rozvíjeli Lévi-
Strauss a Leach. 

Je vidět, že představy nějakého jednoznačného, jednoduchého výkladu mýtu se 
asi budeme muset vzdát a přikloníme se spíše k názoru, že mýtus hraje roli jakéhosi 
zastřešujícího rámce. Mýty dokáží držet pohromadě velké množství témat, která řeší 
naráz z mnoha různých perspektiv. Dokáží se napojit na rozmanité zkušenosti 
jednotlivců i na nejrůznější celospolečenské problémy. To, co mýtu vůbec umožňuje 
nějaký způsobem usouvztažnit tak rozličný materiál, je jeho symbolická 
mnohoznačnost. Symbol „představuje nějakou velmi obecnou vlastnost, kterou lze na 
základě obrazné asociace či analogie nalézt v nejrůznějších jevech, jež spolu jinak 
nemají mnoho společného…nemá žádný jeden konkrétní význam a prostředkuje 
naopak mezi různými významy.“169 

Pokud si představíme mýtus jakožto symbolickou vztahovou strukturu, budou to 
právě symboly, které nám umožní nabalit na nějaké základní jádro neuvěřitelné 
množství dalších významových rovin. Mýtus dokáže řešit všechno a naráz, zdá se přímo 
překypovat smyslem. Ve skutečnosti je to ale úplně jinak. Nutným předpokladem 
takového významového bohatství je naopak obsahová vyprázdněnost mytické 
struktury. Struktura je vztahová a symbolická. Nekonečnost významů stojí spíše na 
straně posluchače, který si mýtus vztahuje ke své situaci a aktivně jej dotváří. Leach 
s odvoláním na Lévi-Strausse přirovnává mýtus k hudbě a konstatuje, že to, co 
posluchač vyrozumí, když poslouchá mýtus nebo hudební skladbu, je v mnoha 
ohledech jeho soukromým významem, který plyne z jeho jedinečného ustrojení. Jistým 
způsobem je to posluchač, kdo rozhoduje o obsahu sdělení.170 

To, jaká témata v mýtu objevíme, vypovídá tedy do jisté míry také něco o nás a 
naší společnosti. V mýtu o Oidipovi tak můžeme kupříkladu zakoušet tragičnost osudu, 
nedostatek kontroly nad tím, co se děje a jak se to děje. Přestože Oidipús dělá, co 
považuje za nejlepší, svému osudu se nevyhne a končí tragicky. Oidipa většinou 
nechápeme jako zápornou postavu a spíše s ním soucítíme, neboť jeho osud vnímáme 
jako důsledek činů jeho rodičů a nešťastné náhody. Oidipúv příběh ve svých důsledcích 
ukazuje, jak důležité jsou rodinné vazby a znalost kořenů, identity. Je bytostně důležité 
vědět, odkud pocházíme, abychom viděli, kam směřujeme.  

Velmi zajímavým rozvedením tohoto bodu je Turnerovo pojetí mytického 
příběhu jakožto kulturního modelu pro rozporuplné individuální zkušenosti. Příběh je 
v Turnerově pojetí jedinečnou kombinací synchronie a diachronie a díky tomu dokáže 
smysluplně vztáhnout individuální zkušenost jedince k normativním představám, které 
o typu této zkušenosti v dané společnosti převládají. Jedinec si svoje vlastní pocity a 

                                                      
169  Radek Chlup, „Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Turnera I“, Religio: Revue pro 

religionistiku 13/1 (2005), s. 14. 
170  Leach, Claude Lévi-Strauss, s. 129-130. 
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zkušenosti, které často stojí v protikladu k ideálním vzorcům, promítne do mytického 
příběhu a může tak s nimi lépe pracovat. Na této rovině má mýtus značnou 
terapeutickou funkci, neboť dokáže eliminovat úzkost plynoucí z pocitů izolace a ztráty 
smyslu. Mýtus zde funguje jako jakýsi prostor pro bezpečné vyjádření nebezpečných 
tužeb, antisociálních emocí nebo nedovolených alternativ, a to jak na individuální, tak 
na celospolečenské rovině. V mytickém prostoru si můžeme destruktivní tendence 
přiznat a pracovat s nimi, protože přes veškerou svoji důležitost je mýtus realita jen 
„jakoby“.  
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6.2 Další významná témata obsažená v mýtu o Oidipovi 
 
V předchozích odstavcích jsem se snažila připomenout meze jednotlivých 

výkladů, kterým jsme se podstatně důkladněji věnovali v předchozích kapitolách, a nyní 
se na jejich pozadí pokusím naznačit, jakými dalšími směry by bylo možné se v pátrání 
po smyslu mýtu ubírat.  

V rámci našich vybraných interpretací mýtu o Oidipovi jsme narazili na mnohá 
témata. Významné místo zaujímají motivy po sobě následujících generací, legitimního 
nástupnictví, řádných i pokřivených (nadhodnocených nebo podhodnocených) vztahů 
mezi příbuznými a nepříbuznými. Objevuje se také téma autochthonie či konfliktů mezi 
lidmi a bohy. V souvislosti s liminálními aspekty identifikuje Turner v mýtu o Oidipovi 
dokonce strukturu přechodového rituálu. Množství těchto témat nás znovu upozorňuje 
na základní mytickou vlastnost – významovou pluralitu. Mýtus je potencionálně 
nekonečně bohatým zdrojem obrazů a souvislostí. Témata, která na něj lze navázat, 
nemůžeme nikdy vyčerpat. To však není předmětem našeho zájmu. Nás přirozeně 
zajímají ty motivy, které jsou určující pro větší skupinu jedinců, motivy, které rezonují 
se základní strukturou společnosti a prolínají se celým mytickým příběhem. Nyní se 
zaměřím na otázku, zda se v mýtu o Oidipovi vedle výše uvedených témat neobjevují 
nějaké další podobně význačné motivy, které by dokázaly propojit velké množství 
dílčích událostí i detailů mýtu a ukázat je jakožto smysluplné. Podle mého názoru by 
takovým tématem mohlo být hledání identity.  

Oidipús je na začátku svého života násilím vytržen z rodiny a odložen v horách. 
Zázračně přežije. Nezná své rodiče, nezná svůj původ, nemá ani jméno, nachází se 
mimo pevné sociální struktury. V Korinthu získává náhradní rodinu, je začleněn do 
společnosti, ale stále cítí, že něco není v pořádku, a vydá se proto na cestu za svou 
identitou. Do svého rodného města však nepřichází jako legitimní následník trůnu ale 
jako cizinec, jako nepříbuzný. Tento stav je příčinou veškerých pokřivení, ke kterým 
později dochází. Oidipús nakonec odhalí svou pravou identitu, ale to má tragické 
důsledky. Je vyhoštěn z Théb a ocitá se ve stejné pozici jako na začátku: nemá rodiče, 
rodovou linii, ke které by patřil, je mimo běžné sociální role, resp. najednou v několika 
neslučitelných. 

Neznalost vlastní identity se z pohledu Oidipova osudu ukazuje jako 
katastrofální. Oidipús je neukotvený, pohybuje se v meziprostoru a následky na sebe 
nenechají dlouho čekat. Oidipús se nevědomky dopouští otcovraždy. Otce, který mu 
upřel identitu a snažil se mu zabránit v řádném přechodu do dospělosti, odstraňuje. 
Zodpovězením hádanky a sňatkem s Iokastou konečně plně dosahuje dospělosti, avšak 
způsobem, který je veskrze špatný. Dostává se sice na pozici, která mu právem náleží, 
ale zároveň se doslova stává svým vlastním otcem, když jej nahrazuje jak na 
královském trůně, tak v loži své matky. Zrůdnost původního činu upření identity se 
naplno projevuje. V tomto bodě se také vyjevuje další potíž spjatá s generačními 
přechody: Jak má syn nahradit otce, aniž by ho musel odstranit, a jak má nastoupit na 
jeho místo, aniž by se s ním ztotožnil?171  

Problém identity bychom vedle roviny sociální mohli nalézt i na rovině kulturní. 
Znát svou identitu znamená správně rozlišovat „naše“ a „jiné“ či „cizí“ a umět vůči 
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němu zaujmout náležitý vztah.172 Hranice mezi námi a jiným jsou prostupné, často 
nejasné a mohou se měnit, vždy je tam ale znatelné napětí. To, co je mimo naše 
hranice, je vnímáno jako nebezpečné. Zároveň je ale možným zdrojem prosperity a 
moci. Do vzdáleného se vydáváme na lov, abychom získali potravu, z jiného, tedy cizího 
(exogamie), musí pocházet i manželky, které jsou pro komunitu bytostně důležité, také 
předkové a bozi jsou odjinud.173 Takové přechody hranic mezi „námi“, tj. bezpečným, 
známým, běžným, a „jinými“, tj. cizím, ohrožujícím a mocným, jsou nutné, ale protože 
jsou zároveň potencionálně nebezpečné, musí být rituálně ošetřeny.  

Založení města nebo kulturního řádu, a tedy kladení vlastní identity vymezením 
se vůči jinému, je často spjato s mnoha paradoxy.174 Zakládání lidských sídel vždy 
reálně probíhalo tak, že určitý kmen přišel na nějaké území, které ovládl a osídlil. 
Řekové si byli dobře vědomi historické nahodilosti této situace, ale přesto se snažili do 
tohoto procesu zakomponovat představu, že lidé z daného území skutečně pocházejí, 
tj. jsou domorodými obyvateli a daná zem jim přirozeně náleží. Zde se výborně 
uplatňuje motiv autochthonie.175 Paradox, který zde identifikujeme, je následující: lidé, 
kteří věří, že jejich předci povstali ze země, na níž oni nyní žijí, se nemohou vyrovnat 
s faktem, že jejich předkové byli nutně nějací cizinci, kteří se na daném území usadili. 
Proč však navzdory tomu Řekové na autochthonii trvali? Toto na první pohled 
nelogické přesvědčení přetrvávalo, protože bylo schopné prezentovat libovolná 
kulturní sociopolitická uspořádání jakožto přirozená. „Prostřednictvím mýtu o 
autochthonii jsou nejen lidé, ale především jejich kulturní organizace,...prezentovány 
jakožto přirozené produkty země…Mýtus vytváří nezadatelné spojení mezi lidmi a 
jejich zemí. Místo aby lidé vlastnili zemi, vlastní zem svůj lid.“176 Mýtus o autochthonii 
tak představuje jedinečný způsob, jak legitimizovat nahodilá kulturní a sociální 
uspořádání a zajistit jim jejich trvalost. V tomto bodě se dokonce dotýkáme ještě 
základnější opozice, než je autochthonie a osidlování, a sice opozice přírody a kultury.  

Právě v thébském mytologickém cyklu, a konkrétně v mýtu o Kadmovi a založení 
Théb, se tematizuje zakládání obce, a tedy ryze kulturní počin, naráz s autochthonií. 
Kadmos zde vystupuje jako prototypická figura hrdiny prostředkujícího mezi 
neslučitelnými protiklady. Kadmos je cizinec, který přišel na budoucí území Théb až 
z daleké Fénicie. Pochází odjinud a thébskou zemi osidluje. Vykazuje však také 
významné rysy spřízněnosti s thébskou zemí. Kadmos totiž zakládá novou obec spolu s 
pěti Sparty, autochthonními válečníky, kteří povstali z jeho dračí setby. Spartové jsou 
domorodí obyvatelé Théb, zrodili se země, na které žijí, a přirozeně si ji tedy nárokují. 
Bez Kadma by však ze země nepovstali. Autochthonní aspekty se posléze projeví i u 
Kadma samotného, jenž se na konci života promění v draka a odletí na ostrovy 
blažených. Vidíme tedy, že Kadmos v sobě spojuje oba póly: je cizincem, který přichází 
odjinud a zakládá kulturní prostor, a zároveň autochthonní bytostí, jež ztělesňuje 
hlubokou sounáležitost s thébskou zemí. Všimněme si, jak tvořivě a snadno dokáže 
mýtus spojit takové představy, které jsou ve sféře reality neslučitelné. 
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Z předchozích odstavců je patrné, že když se autochthonii, jíž veškeré naše 
výklady mýtu o Oidipovi vůbec začaly, pokusíme rozumět jako jednomu 
z významnějších motivů, které mýtus o Oidipovi tematizuje, namísto toho, abychom ji 
označili za privilegovaný význam, začne nám tato pozoruhodná představa dávat dobrý 
smysl. V širších souvislostech nahlédneme autochthonii jako elegantní mytické řešení, 
které reflektuje hranice kulturního řádu a umožňuje nám podržet reálné znalosti o 
povaze lidského společenství a současně mu přidělit jistou míru přirozenosti. 
V souvislosti s autochthonií objevujeme mnohem základnější opozice prostupující 
celou lidskou zkušenost jako je kultura a příroda, my a oni nebo řád a chaos. Tato 
bazální témata se nutně odrážejí v mytologii a v případě mýtu o Oidipovi získávají 
konkrétnější obrysy. Projevují se v problematice přechodu do dospělosti, generační 
následnosti, v otázce identity jednotlivce a identity národa a tematizují i rozpory spjaté 
se zakládáním kulturního řádu či obce. Všechny takové vzorce, ale i dílčí detaily a jejich 
souvislosti, nám podle mého názoru pomáhají odhalit alespoň malou část onoho 
strukturálně uspořádaného celku veškeré lidské zkušenosti. 
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