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Práce tělesně postiženého antropologa 
Roberta Murphyho byla uveřejněna v ča-
sopise Sociál science mcdical (1988, r. 26, 
č. 2, s. 235-242). Stěžejním tématem byla 
snaha o odhalení a rozpracování paralel 
a podobností pozice člověka tělesně po-
stiženého s pozicí člověka nacházejícího 
se mezi dvěma rozdílnými světy v období 
přechodových rituálů, podrobně studova-
ných kulturními antropology. Tento člá-
nek je překladem a zároveň snahou o zkrá-
cenou interpretaci Murphyových myšle-
nek. 

Studium pozice tělesně postižených 
v moderní společnosti má svůj významný 
pramen v knize Ervinga Goffmana „Stig-
ma" (1963), která nám pomáhá objasnit 
mnohé zajímavé situace ze života tělesně 
postižených. Autor je zasazuje do velmi 
podobné role s lidmi na okraji společnos-
ti (odtud výraz „společenská prahovost"), 
jako jsou lidé velmi chudí, slabí nebo také 
oškliví. Mnozí z nich jsou pokládáni za 
nepohodlné a nechtěné a často se stávají 
objekty předsudků. Doživotně nosí na 
svém těle neodstranitelný znak, stigma, 
jako symbol své společenské nedostateč-
nosti. V tomto procesu, tak častém v ži-

votě společnosti, mají stigmatizovaní do 
určité míry zodpovědnost za svoje vady 
a jsou tak společností transformováni 
z pozice oběti do pozice viníků. 

Takové nazírání problematiky tělesně 
postižených je jistě užitečné, ale my by-
chom v tomto článku chtčli naznačit, že 
tento způsob májisté nedostatky a na jeho 
místo navrhnout model vycházející z an-
tropologické studie rituálu. 

Z určitého hlediska Goffman posbíral 
některé myšlenky spisu antropologa Da-
vida M. Schneidera (článek „The sociál 
dvnamics of physical disability in army 
basic training" v časopise „Psychiatry", 
1947, č. 10, s. 323-333), který byl v době 
své práce na něm studentem sociálních 
vztahů na Harvardu. Schneider správně 
určil význam viny jako nevyslovený fak-
tor v zacházení s nemocnými také v běž-
ném civilním světě. Studium vad je silně 
poznamenáno těmito aspekty sociologie 
nemoci a právě tento fakt zapříčinil onu 
nevyhraněnost v sociálním postoji vůči 
nemoci, kterou Goffman tak brilantně roz-
vedl v jeho diskusi o fyzicky handicapo-
vaných. Jedním z problémů Goffmano-
vých tříd „stigmatizovaných" je taková 
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šíře, že ztrácí hranici a specifičnost obsa-
hu. Hodnocení „stigmatizovaných" jako 
„deviantů" řádu zahrnuje nejvíce etnika 
a národnostní menšiny, včetně několika 
těch, kteří se těšili značnému vzestupu na 
společenském žebříčku ve Spojených stá-
tech, stejně jako ty vespodu hierarchie. 
Mezi „stigmatizovanými" jsou také homo-
sexuálové, těžcí narkomani, kriminálníci 
a bývalí vězni, mentálně nemocní a fyzic-
ky invalidní lidé. Ale seznam zde nekon-
čí, pro někoho může jistě být vhodné uza-
vřít tento seznam ženami, které j i stě ještě 
donedávna plnily ve společnosti jen vý-
znamově druhotné činnosti a jejichž am-
bice byly často pokládány za něco zcela 
nevhodného. 

Stigmatizovaní v americké společnosti 
jsou doslova všehochuť. Zahrnují obě nej-
důležitější skupiny: lidi, kteří si svůj způ-
sob života a s ním i své stigma vybrali 
dobrovolně, i ty, které zasáhla rána osu-
du, či se se svým stigmatem narodili. Nic-
méně, tělesně postižení jsou často vnímá-
ni jako částečně odpovědní za svůj stav: 
řídili příliš rychle, dělali nebezpečné čin-
nosti, zanedbali svou léčbu, nebo cokoliv 
jiného. Ale kritika je znovu jemná a zře-
děná soucitem, nejkrutějším ze všech citů, 
což ve vztahu k tělesně postiženým není 
vůbec žádoucí. Vůbec nejlepší je pozoro-
vání chování lidí nezaujatých a nestran-
ných, protože vůči stigmatizovaným je 
nejlepší chovat se bez předsudků a citové 
zainteresovanosti. Ale v tom je rozdíl, tě-
lesně postižení žádají něco více: oni vy-
žadují, že my natáhneme pomocnou ruku 
v citově kladném, podpůrném úmyslu. 

Postoj plný předsudků vůči tělesně posti-
ženým tak poruší mravní řád, který dává 
zvláštní odstín postavení tělesně postiže-
ných ve světě stigmatizovaných, v jeho 
základech, a to je předmět ohromné roz-
polcenosti a konfliktu hodnot. 

Na druhé straně, znehodnocování pozi-
ce handicapovaných, jak se zdá, neslouží 
žádným ekonomickým či politickým úče-
lům. Handicapovaní, jak by se mohlo zdát, 
jsou obětmi bez příčiny. V americké spo-
lečnosti obsadili koutek, který hraničí s ja-
kousi sociální okrajovostí. Těžce postižení 
byli v minulosti institucionalizovaní a na 
jejich podporu vzniklo jisté množství cha-
ritativních organizací. Tyto organizace 
jsou velice dobře postavené a dělají mno-
ho dobrého, avšak asymetrie mezi přijí-
máním a dáváním v jistém smyslu oslabu-
je status příjemců. Ještě hmatatelněji se 
toto oslabení projeví, jakmile se postiže-
ní stanou cílovou skupinou veřejných sbí-
rek. Je velice nutné uvědomovat si, že akt 
dávání není jen projevem dobré vůle, ale 
v jistém smyslu i symbol separace a nad-
řazenosti. 

Velmi zvláštní charakteristikou stigmatu 
postižených je časté probuzení strachu či 
odporu v očích ostatních lidí. Toto je způ-
sob reakce rozdílný od ostatních „devia-
cí", navíc je často doprovázen emoční 
a konfliktní stránkou. Velice komplexní 
důvody tohoto projevu jsou mimo dosah 
tohoto spisu, ale syndrom zdeformované-
ho vnímání, skrytých narážek, zkreslených 
odpovědí a vyhýbání se byl analyzován 
Fredem Davisem (Sociál probs, 1961, č. 9, 
s. 121-132). Je velmi častý při setkáních 
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tělesně zdravých a postižených, i když se 
atmosféra zdá být uvolněná a přirozená. 
Většina lidí, kteří tyto reakce v sobě cítí, 
nedokáží jejich původ vysvětlit jako vý-
chovu mladých k odtažitosti od Jiných". 
Děti při setkání s viditelně tělesně posti-
ženým raději uskočí, nebo se zaleknou. 
Například při setkání se pohledem s po-
stiženým svěsí ramena na důkaz strachu, 
a když se na něco ptají, dostanou odpo-
věď, že mluvit o takovýchto věcech není 
slušné. Takto se velice lehce naučí, že fy-
zické postižení je nejen špatné, ale i slo-
vy nepopsatelné. Fyzicky postižení lidé 
jsou ve zvláštní izolaci: některým brání 
v kontaktu se společností absence komu-
nikačních funkcí jako sluchu či zraku a ně-
kteří zkrátka nemohou jít ven, jako v pří-
padě ochrnutí. Tato izolace postižených 
je jedním z mnoha důvodů, proč „normál-
ním" lidem připadají neprůhlední a tajem-
ní - skoro cizí a často podezřelí - což 
později činí problémy komunikace složi-
tější. Je pravda, že stále více postižených 
dnes vyhledává nezávislý život a ekono-
mickou nezávislost, většina z nich stále 
bydlí v šerých, sociálně neurčitých zó-
nách. Autoři této práce, jakožto antropo-
logové, definovali tento stav jako limina-
litu, „prahovost" (z anglického slova limi-
nality - prahovost, okrajovost). 

Arnold van Gennep ve svém klasickém 
díle The Rites of Passage (1960; česky 
vyšlo: Přechodové rituály. Praha, Lidové 
noviny 1997) napsal, že jsou tři stupně 
v „životní krizi" a jiných zlomech: sepa-
race, splynutí nebo přechod a znovuspo-
jení (reinkorporace). Těmito kroky jedi-

nec vejde do počátečního procesu jako 
určitý druh člověka, jehož identita je bě-
hem této separace zrušena, a z procesu 
vyjde, aby byl znovu spojen v novou osob-
nost. V přechodné, tranzitní fázi od sepa-
race ke znovuspojení je člověk, který pro-
ces započal, nejvíce „liminální". 

Liminální lidé, jak název napovídá, jsou 
na prahu. Stojí na prahu společnosti -
možná se na něm naklání směrem dovnitř, 
ale stále jsou na její „pomezní čáře". Ten-
to stav lze přirovnat k sociálnímu posta-
vení lidí procházejících pubertou: i když 
už nejsou dětmi, nejsouještě ženami a mu-
ži; ztratili své staré postavení a ještě ne-
získali nové. V některých kmenech napří-
klad v Jižní Americe se děti ve věku 10 či 
11 let zavírají do temné zděné místnosti, 
kde jsou zavření po dobu tří let, aby for-
mou takové izolace došli k onomu zno-
vuspojení, nebo převtělení do dospělého 
člověka. Ve společnostech s těmito pra-
vidly je jasně vidět izolace a stav jistého 
vyloučení ze společnosti. Na těchto úda-
jích také antropolog Victor Turner (On the 
edge of the bush: Anthropology as expe-
rience. 1985) postavil svou analýzu vlast-
ností liminality. Turner napsal, že lidé 
v prahovém stavu jsou bezjistého posta-
vení, protože jejich stará pozice zanikla 
a ještě nedostali jinou. Ve skutečnosti jsou 
to neexistující osoby, se kterými jsou 
všechny interakce nepředvídatelné a pro-
blematické. Jak se můžeme chovat k je-
dinci, který je v jistém sociologickém 
ohledu mrtvý? Díky této neexistenci a sta-
vu připomínajícímu smrt se liminální lidé 
stávají sociálně nebezpečnými a řešením 
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je izolovat je, navazovat s nimi styky jen 
za ochranným štítem navyklých formalit. 

Autor článku nachází podobnost mezi 
odloučením těch, kteří procházejí iniciač-
ními obřady ve společnostech s archaickým 
myšlením (škola buše), a izolací člověka 
s tělesným postižením. Jedinec je v obou 
případech separován, protože se nalézá 
v jakémsi mezistavu. V případě iniciace do 
dospělosti se mladík nalézá v nedefinova-
telném stavu mezi chlapectvím a úplným 
mužstvím. Postižení je chápáno také jako 
mezistav, jedinec není ani nemocný, ani 
zdravý, avšak s tím, že stav postižení je ve 
většině případů trvalý. Pro společnost tak 
zůstává nedefinován. Je okolím chápán 
jako jedinec v krizi a jeho postavení a léč-
ba kopíruje základní znaky rituálů při ži-
votní krizi. Jedinec je izolován v ústavní 
péči, a i když žije v komunitě, nebo rodi-
ně, díky bariérám a přetrvávajícím předsud-
kům (zakládajícím se na neznalosti a iracio-
nálních faktorech), je často vězněm okolí. 
Život stranou společnosti není ani tak otáz-
kou volby, jako spíše výsledkem záměrné-
ho vyčleňování ze strany druhých. 

Když autor připodobňuje chování spo-
lečnosti k postiženým ke škole buše, tak 
se opírá o Turnérova pozorování. Turner 
popisuje, že jednou z charakteristik vyčle-
nění je neviditelnost zasvěcenců, v našem 
případě postižených. Neviditelnost posti-
žených je jednou z možností, jak se vy-
rovnat s příliš viditelnou odlišností váž-
ných fyzických postižení - postiženého 
prostě nevidíme. Autor v souvislosti se 
školou buše ukazuje na jiné obdoby inici-
ačních obřadů typické pro naši společnost. 

Patří mezi ně základní vojenská služba, 
zařízení pro tělesnou rehabilitaci a určité 
vzdělávací programy pro postižené. Po-
stižené děti byly, a v mnoha případech 
dosud jsou (pokud nejsou integrovány) 
vzdělávány ve zvláštních školách, nebo 
vůbec ne. Pro ty, kdo přijdou k postižení 
v pozdější fázi života, existují rehabilitač-
ní oddělení nebo nemocnice - školy buše 
zvláštního druhu. Jeden z členů autorova 
týmu strávil několik týdnů v zařízení pro 
tělesnou rehabilitaci a potvrdil, že se zce-
la podobají struktuře školy buše: 
- Především zde existuje vztah naprosté 

autority mezi zaměstnanci a pacienty. 
Nezáleží na tom, kým je pacient „v ci-
vilu", musí dělat, co se mu řekne. 

- Vzájemný vztah pacientů je charakte-
ristický svým rovnostářstvím, pacienti 
si převážně vzájemné tykají a jejich 
společenské postavení není většinou 
důvodem pro prokazování úcty, což je 
dáno také tím, že se pacienti navzájem 
vidí v nejhorších chvílích. V těchto 
podmínkách je prioritou pochopení 
a shovívavost. 

- Rozlišení pohlaví a rasy většinou pře-
trvává, ale v mnohem omezenější po-
době, jakoby rysy, které je oddělova-
ly, převyšovalo to, co je spojuje - tr-
valé postižení. 

- Pacienti mezi sebou nemají žádný fy-
zický kontakt, ale sociálně jsou si vzá-
jemně velmi otevření. Naproti tomu fy-
zioterapeutéjsou v neustálém fyzickém 
kontaktu se svými pacienty, ale profe-
sionálně si udržují symbolickou vzdá-
lenost. 
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- V rehabilitačních zařízeních je možné 
najít i rysy základního vojenského vý-
cviku - fyzioterapeuté vydávají často 
rozkazy jako poručíci drilující svou jed-
notku (požadují neustávat v chůzi, nebo 
provést cvičení ještě pětkrát). Zákla-
dem je disciplína, je vyžadována po-
slušnost, aniž záleží na tom, jak je ná-
maha bolestivá - bolest a vyčerpání je 
známkou správně prováděné činnosti. 
A ti, kdo celou proceduru z povzdálí 
řídí, jsou velitelé výcvikových táborů 
- lékaři. 
Podobnějako iniciovaní jedinci v ústra-

ní školy buše, tak i v rehabilitačních ústa-
vech se lidé učí žít se svým postižením. 
Lidé s problémem motoriky se znovu učí 
jak si zapnout košili, vyčistit zuby atd. 
Přestože jejich cíle jsou omezeny rozsa-
hem poškození, je hlavním úkolem z nich 
udělat co nejautonomnější bytosti. Záro-
veň však také v léčebně poprvé zakoušejí 
separaci od společnosti, která může být 
stejně trvalá jako jejich fyzický stav. Na 
rozdíl od školy buše, z níž odcházejí no-
váčci jednoznačně jako dospělí, absolventi 
rehabilitačního procesu vymění jednu se-
paraci za druhou - byli učiněni lepšími, 
ne však úplnými. 

V závěru se autor vrací ke klíčovému 
pojmu „rozlišení" - většině stigmatizova-
ných lidí je jejich stigma přiděleno (pří-
slušnost k určité rase; podmínky kde jedi-
nec žije). Stigma vytváří z člověka bytost 
společensky poznamenanou, vyčleněnou. 
Stigmatizovaný člověk se ocitá na tzv. 
„společenském prahu", což bylo označe-
no „liminalitou". Je to stav, který je pří-

mým důsledkem negativního vztahu spo-
lečnosti ke stigmatu. Je tedy patrné, že 
samotné stigma neznamená liminalitu, ale 
je společností, resp. společenskou netole-
rancí utvářeno. Postižení jsou v postave-
ní, do kterého se může dostat každý, i když 
i zde je třeba rozlišovat faktory pohlaví 
a třídy (postižení při úrazu, dědičná cho-
roba, v dětství, v dospělosti atd.). Dále je 
třeba mít na paměti, že většina postiže-
ných jedinců se liší od ostatních stigmati-
zovaných jedinců a skupin tím, že nebyli 
vychováváni postiženými rodiči ani nevy-
růstali mezi ostatními postiženými lidmi. 
Většina lidí s vrozeným postižením je vy-
chovávána rodiči, kteří nemají žádnou 
znalost sociálních problémů, což může 
vytvářet mezi rodičem a dítětem propast 
neporozumění tak hlubokou, že např. 
v případě hluchoty musí dítě opustit do-
mov za účelem speciálního výcviku. Ško-
la nebo nemocnice se pak mohou stát pří-
jemnějším prostředím než domácí péče. 
Faktem všakje, že většina rehabilitačních 
zařízení je neefektivní v přípravě lidí na 
sociální podmínky, kterým budou v bu-
doucnu čelit. Navíc se klade důraz na to, 
aby postižená osoba „akceptovala" svůj 
stav a aby jako dobrý klient pasivně přijí-
mala sociálni služby. Postižení by se pod-
le autora měli učit vybojovat cestu ven. 
Podstatou většiny postižení je fakt, že 
představují ostré přerušení a většinou i ob-
rat hodnot. Není to tedy v žádném přípa-
dě stálý sociální stav přes svou zdánlivou 
nevratnost a stálost. Tělesná nedokonalost 
by se tedy více než „nedostatek" měla chá-
pat jako „ztráta" (většina zrakově posti-
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žených jednou viděla a většina tělesně 
postižených kdysi běhala). Tak je většina 
postižených srovnatelná s lidmi, kteří pro-
dělali radikální změnu ve svých životních 
šancích. 

Bylo by nedorozuměním, pokud by ten-
to článek byl chápán jako další z řady, po-
pisující tragický a nezlepšitelný stav člo-
věka s postižením. Zaujalo nás, že na stav 
postižení lze pohlížet nově prostřednictvím 
rituální interpretace. Vzhledem k tomu, že 
rituál má své místo v životě každého člo-
věka a promlouvá ke každému srozumitel-
nou řečí, může se stát i cestou porozumění 
světu postižených. Každý, kdo se nějak 
přiblížil ke světu postižených, jistě zažil 

neporozumění okolí, kterému musí jedinec 
denně čelit. Mnoho témat je ve společnosti 
tabuizováno, aniž by k tomu byl nějaký 
pádný důvod (často je důvodem pouze ne-
znalost a strach z neznámého). „O postižení 
se prostě nemluví, nikdy se nemluvilo..." 
- a rituál, který má ochránit člověka ve spo-
lečnosti před postižením, je na světě. Mís-
to porozumění dochází k rozdělení. A prá-
vě metoda rituální interpretace ukazuje, jak 
je možné dojít k hlubšímu pochopení po-
stižení. Tento přístup nabízí svobodu, kte-
rá je vstupní branou osvobození postiže-
ných od neporozumění jejich situaci, tak 
jak ji vnímá společnost, zdravotní perso-
nál a dokonce i postižení sami. 
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