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 Kultúrna identita v ohrození? 

 

 Lenka GOGOVÁ 

 

 Úvod 

 Spoločnosť, ktorej najdôležitejšou súčasťou je človek, prechádza stáročiami 

neustálymi zmenami. Vďaka akcelerácii technologických zdokonalení, hlavne masmédií, sa 

komunikácia stáva ľahko dostupnou. V modernom svete je skoro nemožné existovať bez 

prostriedkov masovej komunikácie, ktorej neoddeliteľnými zložkami sú globalizácia a 

multikulturalizmus. Tieto dva aspekty so sebou prinášajú kultúrnu diverzitu a koexistenciu 

rôznych civilizácií s množstvom výhod (ako spoznávanie iných kultúr, obohacovanie vlastnej), 

ale zároveň môžu pôsobiť negatívne na zachovanie vlastnej kultúry a s tým súvisiacej kultúrnej 

identity národa, ktorá je signifikantným znakom každej spoločnosti, pocitom prináležania, ktorý 

vystihuje kultúrne dedičstvo daného národa.  

  

 Novodobá „kultúrna komunikácia“ 

 Stáročia ľudia venovali svoj čas technickým vynálezom, ktoré im mali umožniť 

komunikáciu a uľahčiť ich život. Človek je tvor spoločenský, ktorý vo svojej podstate potrebuje 

osobu sebe blízku na prehlbovanie citových vzťahov, na formovanie vlastnej identity, osobu, s 

ktorou môže kedykoľvek nadviazať kontakt. Komunikácia sa stala jedným z najdôležitejších 

aspektov nadväzovania vzťahov a výmeny dôležitých správ. Komunikácia sa uskutočňuje 

predovšetkým prostredníctvom jazyka – ide o verbálnu komunikáciu, ktorá slúži na výmenu 

rôznych názorov a informácií, ale aj prostredníctvom ostatných častí tela - neverbálna 

komunikácia (napr. gestika, mimika, proxemika, posturika, haptika) a môže prebiehať na úrovni 

skupinovej a interpersonálnej. McQuail považuje komunikáciu za najelementárnejšiu vlastnosť 

kultúry, pretože len vďaka nej sa kultúry môžu rozvíjať, rozširovať, prežívať a uspieť.   

 J. W. Carey vo svojej práci Communication as culture (Komunikácia ako kultúra) definuje 

komunikáciu z dvoch rôznych pohľadov. Prvým je tzv. transmisívna funkcia komunikácie, čiže 

prenos správ a signálov na diaľku a druhým je rituálna podstata1 komunikácie, pri ktorej autor 

                                                 
1  Wikipédia definuje rituál ako „súbor symbolických úkonov náboženského alebo iného charakteru, 
vykonávaných podľa presne stanovených pravidiel. Je základným nástrojom sociálnej súdržnosti, pretože všeobecne 
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vychádza zo spoločného archaického základu slova komunikácia so slovami ako „súdržnosť, 

spoločenstvo, komunita“. Komunikácia je rituálom udržiavajúcim spoločnosť (jej kultúru) a 

zároveň je „sacred ceremony that draws persons together in fellowship and commonality“ (vl. 

preklad).2         Vďaka komunikácii a 

moderným komunikačným technológiám získavame globálny pohľad na svet. Nejde o 

globalizáciu len z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska kultúrneho. Môžeme hovoriť o 

globálne difúzii kultúr, o kultúrnej diverzite. José Ortega y Gasset vo svojej práci Vzbura davov 

jasne predpovedá otázku dnešnej svetovej globalizácie. „Žijeme v časoch nivelizácií: 

Vyrovnávajú sa rozdiely majetkové, nivelizuje sa kultúra medzi jednotlivými spoločenskými 

vrstvami, vyrovnávajú sa rozdiely medzi pohlaviami. A práve tak sa vyrovnávajú aj kontinenty“ 

(Ortega y Gasset, 1994, s. 54). Výhradným nástrojom tohto procesu sú komunikačné médiá či 

masové prostriedky komunikácie, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú formovanie sveta a jeho 

zložiek. Stali sa najefektívnejšou zbraňou ničiacou bariéry priestoru a času. Technologické 

zdokonalenia sú neodmysliteľnou súčasťou dnešnej modernej doby pri napredovaní civilizácie. J. 

Ortega y Gasset pripúšťa ich dôležité postavenie. Dodáva: „technicizmus sa pokladá za jednu z 

charakteristických čŕt „modernej kultúry“ [...] žiť v podstate značí prichádzať do styku so 

svetom“ (Ortega y Gasset, 1994, s. 82).     McQuail považuje dnešné 

médiá za „integrální součást kultur „moderních“ společností“ (McQuail, 2002, s. 405), ktoré sa 

podieľajú na dynamickom procese kultúrnej výmeny a enkulturácie človeka. Ovplyvňujú naše 

zvyky, chute, myšlienky, formujú nás, sú v rukách silných národov a veľkých nadnárodných 

spoločností, ktoré kontrolujú informácie a samozrejme tí, ktorí kontrolujú informácie majú blízko 

ku kontrole názoru ľudí. Vnucujú svoju kultúru, čo vyvoláva rôzne reakcie medzi tými, ktorí 

vidia v ohrození svoju kultúru, vieru a nakoniec svoju vlastnú identitu.     

     Človek počas svojho vývoja podlieha mnohým zmenám. Nejde len 

o zmeny fyziognomické, ale aj o intelektuálno-kultúrne. Tak ako človeka zasahujú evolučné 

vplyvy, rovnako podlieha vplyvom médií a moderným technológiám. Hoci podľa McQuaila sa 

nedá jednoznačne určiť vplyv médií na kultúru spoločnosti ako takej (na jej hodnoty, normy, 

zákony atď.), keďže sú integrálnou súčasťou kultúr „moderných“ konzumných spoločností, pre 

                                                                                                                                                              
zdieľaná forma konania, nasýtená spoločenskými význammi, ľudí zjednocuje.“ Dostupné na: 
<http://sk.wikipedia.org/wiki/Ritu%C3%A1l> 
 
2  vl. preklad – „posvätnou slávnosťou, ktorá spája ľudí v priateľstve a súdržnosti “ 
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ktoré všetko je tovarom určeným pre spotrebu konzumentov. M. Ilowiecki a T. Zasepa vo svojej 

knihe Moc a nemoc médií hovoria o sile slova, teda o tzv. „príčinnej funkcii slova.“ 3 Táto sila sa 

prejavuje v pôsobení na recipienta, ktorá môže prejsť od rôznych vplyvov až po samotnú 

manipuláciu s ním.            

  Človek hľadá sám seba, svoje postavenie v spoločnosti, inými slovami svoju vlastnú 

identitu, ktorej formovanie mu masmédiá veľmi neuľahčujú. Práve naopak, ponúkajú mu veľmi 

výhodnú, na prvý pohľad lákavú „globálnu identitu – all in one“ (mix identít, ktoré tvoria akoby 

jeden celok) všetkých „moderných“ ľudí, ktorá mu má zaručiť šťastie a naplnenie všetkých túžob 

len jednoduchým sľubom vernosti a dôvery. Moderný človek postavil masmédiá na piedestál – sú 

modlou, či bohom, ktorý všetko ovláda a vie o našich potrebách, ktoré chce za každú cenu 

uspokojiť. Snaží sa moderného človeka pretvoriť na poslušného, ktorý napriek svojej vnútornej 

izolovanosti túži patriť do spoločenstva rovnako „pretechnizovaných“ indivíduí, teda do davu. 

Veď to, čo sa páči davu a čo dav schváli, musí byť dobré. Stáva sa „ortego-gassetským“ davovým 

človekom. Ortega i Gasset veľmi presne stanovuje výstižnú definíciu davu. Dav je „všetko to, čo 

z osobitných dôvodov nie je schopné ohodnotiť sa – či už v dobrom alebo zlom –, ale cíti sa byť‚ 

ako tí ostatní‘, pritom však nepociťuje úzkosť, ale sa priam teší zo svojho stotožnenia s 

ostatnými“ (Ortega y Gasset, 1994, s. 44). Jedinec stráca svoju vlastnú identitu a spolieha sa na 

identitu iných. No na druhej strane jedinci žijúci vo svete plnom technológii a industrializácie 

nemôžu existovať izolovane bez toho, aby na nich pôsobili iné civilizácie/kultúry. Rovnako aj P. 

Adler uznáva, že neexistuje človek bez kultúry. 

  

 Identita v kultúre 

 Nové informačné a komunikačné technológie zmenili formu v ktorej 

komunikujeme a to prispelo ku zmene signifikácii kultúrnej identity. Význam kultúry sa dá 

definovať jednoduchým pohľadom na obrázky či symboly, ktoré ju reprezentujú. Môžeme 

povedať, že kultúrna identita je pocitom identity skupiny a kultúry alebo jednotlivca. Je 

fundamentálnym symbolom ľudskej osobnosti a skúsenosti, jedným slovom jeho existencie. Je 

kolektívnym sebauvedomením, ktoré určitá skupina či kultúra stelesňuje. P. Adler definuje 

kultúrnu identitu ako fundamentálny symbol ľudskej existencie. Je rovnako elementárnym 

symbolom seba samého, pretože obsahuje hodnoty, postoje, názory na svet a vieru. Ide o fúziu 

                                                 
3  To znamená, že slovo môže mať rovnako reálne účinky ako skutok. 
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kultúry a osobnosti. Pripúšťa, že centrom či jadrom kultúrnej identity je obraz seba a kultúry 

prepletenými v celkovom chápaní reality človeka. Obrazom je mozaika prijatých pravidiel, 

noriem, úloh, funkcií ako mechanizmov pre personálne a interpersonálne vzťahy.  

  

 Vizionársky pohľad na kultúrnu identitu 

 Známy politológ Samuel P. Huntington vo svojom diele Stret Civilizácií (The 

Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1997) – predpovedal zrážku medzi 

kultúrami a civilizáciami, ako aj dôležitosť kultúrnej identity národa, ktorú ohrozujú globalizácia 

a modernizácia.           Delenie 

sveta považuje za novodobé zoskupovanie krajín nie podľa kritérií ekonomických či politických, 

ale vo vzťahu ku kultúre a civilizácii. Civilizáciu chápe ako kultúrnu entitu - najvyššiu formu 

kultúrneho zoskupenia/identifikácie ľudí a ako najvšeobecnejší stupeň kultúrnej identity, ktorá je 

definovaná spoločnými objektívnymi elementmi (jazyk, história, náboženstvo, zvyky, tradície a 

inštitúcie) a subjektívnymi elementmi (pocit spolustotožnenia - tzv. self-identification).   

     Ľudia majú rôzne stupne identity. Civilizácia/kultúra ku ktorej 

každý jedinec patrí je podľa Huntingtona najvšeobecnejším stupňom identifikácie. Pre budúcnosť 

predpokladal, že dôležitosť kultúrnej identity bude stúpať a svet bude tvoriť sedem až osem 

hlavných civilizácií, 4 pozdĺž ktorých kultúrnych predelových línií sa odohrajú najväčšie 

konflikty. Tvrdil, že procesy ekonomickej modernizácie, celkovej globalizácie a sociálnych 

zmien oddeľujú ľudí od dlhodobých lokálnych identít – oslabujú národný štát ako zdroj identity. 

Huntingtom predpovedá duálnu rolu Západu – na jednej strane Západ na vrchole svojej moci, no 

na druhej strane fenomén nezápadných civilizácií vrátiť sa ku svojim koreňom a ich túžba 

formovať svet nezápadným spôsobom. Kľúčovou otázkou v konflikte civilizácií je otázka „čo 

si?“ – ktorej jediná možná odpoveď je zameraná na náboženstvo (ako základný element 

civilizačnej príslušnosti). Globalizácia a modernizácia národov, štátov a civilizácií, ako dôsledok 

pokroku a vývoja v doprave a komunikáciách, vytvárajú pocit sebauvedomenia a potrebu 

silnejšej lokálnej identity pri vnímaní kultúrnych rozdielov a odlišností s inými kultúrami. 

Podporujú ich „indigenization“ – návrat ku vlastnej domácej kultúre, čím posilňujú nezápadné 

                                                 
 4  Huntington tieto civilizácie delí na: západnú, konfuciánsku, japonskú, islamskú, hinduistickú, slovansko-

ortodoxnú, latinsko-americkú a africkú civilizáciu.  
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kultúry, ktoré si pomaly začínajú s hrdosťou uvedomovať hodnotu vlastnej kultúry a postupne 

začínajú odmietať západnú. Podľa Huntingtona v budúcnosti nebude existovať univerzálna 

civilizácia, ale multikultúrny svet, ktorý sa bude musieť Západ naučiť akceptovať. Všetky 

civilizácie majú nájsť spôsob kooperácie a koexistencie svojich kultúr v rámci pluralitného sveta.  

   

 Kultúrna ochrana vs. diverzita  

 Všeobecná deklarácia UNESCO o kultúrnej rozmanitosti z roku 20025 vyhlasuje, 

že každý jedinec musí uznať nielen odlišnosť kultúr vo všetkých jej formách, ale aj plurálny 

charakter a originalitu vlastnej identity v rámci rovnako plurálnych národných spoločenstiev. 

Jedine touto formou je možné uchovať kultúrnu rozmanitosť, ktorá je nevyhnutná pre vývoj 

každej spoločnosti.           

 Článok 4 deklarácie UNESCO vraví: „Obrana kultúrnej rozmanitosti je etickou 

nevyhnutnosťou neoddeliteľnou od rešpektovania ľudskej dôstojnosti“ (UNESCO, 2002). Článok 

6 deklarácie UNESCO pojednáva o kultúrnej rozmanitosti pre všetkých.  

 „Popri zaručení voľného toku myšlienok slovom a obrazom treba venovať pozornosť tomu, 

aby všetky kultúry mali možnosť sebavyjadrenia a aby mohli dať o sebe vedieť. Sloboda 

prejavu, pluralizmus médií, rovnaký prístup k umeniu a vedeckým a technickým poznatkom, 

vrátane digitálnej formy, a možnosť, aby všetky kultúry mali prístup k prostriedkom 

vyjadrovania a šírenia sú, zárukou kultúrnej rozmanitosti“ (UNESCO, 2002).   

  Kultúrna rozmanitosť nás núti ku kompromisu rešpektovať základné ľudské práva a práva 

slobody, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou demokracie. Kultúra charakterizuje spoločnosť 

alebo sociálnu skupinu, je jej materiálnym a duchovným dedičstvom. Je veľmi dôležité 

prijímať iné kultúry s ostražitosťou a s dôrazom na zachovanie vlastnej.   

 Kafka nazýva kultúrou to, čo vzniká prácou a vedie ku skutočnému ľudskému dobru, „... 

ľudský svet je vlastne kultúra“ (Kafka, 1992, s. 7). Kultúra sa má snažiť chrániť život po 

telesnej, rozumovej a duševnej stránke. Ignorovaním danej skutočnosti vzniká hrozba, že ak 

budeme neustále prijímať cudziu kultúru bez toho, aby sme jej porozumeli, nenájdeme v nej 

naplnenie, ale práve naopak, stane sa príťažou pre našu vlastnú identitu. Pretože ako 

priznáva Kafka: „Ak človek žije spôsobom, ktorý mu je cudzí, nikdy nemôže byť spokojný, 

                                                 
5  Všeobecná deklarácia UNESCO o kultúrnej Rozmanitosti prijatá na Generálnej konferencii OSN pre 
kultúru a vzdelávanie, ktorá sa konala v dňoch 15. 10. - 3. 11. 2001 v Paríži (niekoľko dní po atentátoch z 11. 
septembra v New Yorku) 
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pretože žije život niekoho iného, a nie svoj vlastný“ (Kafka, 1992, s. 69). Kultúra to sú zvyky 

a obyčaje, ktoré počas života prijímame a učíme sa im. Je akoby živým organizmom, ktorý 

sa prispôsobuje globálnym zmenám a snaží sa o „zachovanie svojho druhu“- svojej identity 

medzi množstvom atakujúcich kultúr. Je symbolickým a dynamickým článkom spoločnosti, 

v ktorej „... jistá pluralita identit je přirozená a je charakteristická pro každou společnost“ 

(Lozoviuk, 2005, s. 171), bez ktorej žiadna spoločnosť nemôže „zdravo“ napredovať.  

     Vďaka masmédiám sa pomaly stávame akoby väzňami z 

Platónovho podobenstva o jaskyni. Veríme tomu čo vidíme pred sebou, pasívne prijímame 

iné kultúry, ktoré sú nám každodenne predkladané a zabúdame na vlastnú. Človek a kultúra 

sú ako povedal Freud „dve spojené nádoby“. Sú ako jedno. Tak ako plnohodnotný človek 

nemôže existovať bez kultúry, ani kultúra nemôže existovať bez človeka. Kultúra je človek a 

človek je kultúra. V modernom svete, v ktorom vládnu médiá, kultúrna identita národa a ľudí 

môže stratiť svoju hodnotu a pomaly sa deformovať. To, čo stáročiami budovali naši otcovia, 

za čo bojovali a na čo boli hrdí, sa vplyvom globalizácie a modernizácie (ktorým sa nedá 

vyhnúť) ohrozuje a pomaly vytráca. Nie je jednoduché žiť v multikultúrnom svete, v ktorom 

sa narúša homogenita spoločnosti, ale je dôležité zachovať si vlastnú tvár, vlastnú identitu. 

Ako povedal J. Ortega y Gasset: „Každý život je boj a úsilie byť samým sebou“ (Ortega y 

Gasset, 1994, s. 114).      

  

 Záver 

 V tomto článku sa stretávame s rôznymi pohľadmi na kultúru resp. kultúrnu 

identitu, pre ktorú je typická intenzívna komunikácia, a na jej miesto v spoločnosti. Masmédiá, 

vďaka ktorým sa komunikácia šíri, sa stali dominantným nástrojom tohto procesu. Rovnako aj 

kultúrna diverzita je ich neodmysliteľnou súčasťou. Koncepcia ochrany kultúrnej identity národa 

(tzv. kolektívnej), a z toho vyplývajúcej individuálnej identity, je hlavnou myšlienkou tejto práce. 

Huntingtonov pohľad na budúcnosť kultúrnej identity v rámci multikultúrneho sveta je vnímaný 

so zreteľom na finálne sebauvedomenie si vlastnej kultúrnej hodnoty.   

 Všeobecná deklarácia UNESCO o kultúrnej rozmanitosti je vnímaná ako nevyhnutnosť pre 

zachovanie kultúrneho dedičstva v tomto modernom svete. Povinnosťou či právom ľudí, ako 

nositeľov danej kultúrnej identity, je chrániť ju, starať sa o ňu a kultivovať ju, pretože národ bez 

vlastnej kultúry nie je živým národom.  



 909

Použitá literatúra:  

Adler, Peter.: Beyond Cultural Identity: Reflections on Multiculturalism. 

http://www.mediate.com/articles/adler3.cfm[15.03.2009]. 

Adorno, Theodor: The Culture Industry. London: Routledge 1991. 205 s. 

Berger, Peter L. – Huntington, Samuel P.: Many Globalizations. Cultural Diversity in the 

Contemporary World. 

http://books.google.sk/books?id=Ddb85eMnEVUC&dq=peter+berger+Many+Globalizations

:+Cultural+Diversity+in+the+Contemporary+World&printsec=frontcover&source=bn&hl=s

k&ei=Qfu_SbPvGoOZ_gaCoKGlDg&sa=X&oi=book_result&resnum=4&ct=result#PPA2,

M1[17.03.2009]. 

CAREY James W.: Communication as culture. 

http://books.google.sk/books?id=AcSufbsE7TwC&dq=James+Carey+(Communication+as+

Culture&printsec=frontcover&source=bn&hl=sk&ei=1w7FSZDWN9KKsAb-1-

3pCw&sa=X&oi=book_result&resnum=5&ct=result#PPR7,M1 [15.03.2009].  

Eriksen, Thomas H.: The cultural Contexts of Ethnical Differences. In: Man, Vol.26, No.1, s. 

127-144, 1991. 

Fiske, John.: Television Culture. London: Routledge 1990. 353 s. 

Fiske, John - Hartley, John. Reading Television. London: Routledge 2003. 176 s. 

Huntington, Samuel P.: The Clash of Civilizations? 

http://history.club.fatih.edu.tr/103%20Huntington%20Clash%20of%20Civilizations%20full%20t

ext.htm [06.03.2009]. 

Jirák, Jan – Köpplová, Barbara: Média a společnost. Praha : Portál 2007. 207 s. 

Kafka, Břetislav: Kultúra rozumu a vôle. Človek budúcnosti. Bratislava:ARS Stigmy 1992. 344 s. 

Lozoviuk, P.: Etnická indiference a její reflexe v etnologii. In Spory o multikulturalismus a 

politiku identit (antropologická perspektiva), eds. Hirt, T. a Jakoubek, M., Plzeň: Aleš Čeněk 

s.r.o. 2005. s. 162-197. 

Lull, James: Media, communication, culture – a global approach. Cambridge: Polity Press 1995. 

208 s. 

Marcuse, Herbert: One-Dimensional Man. 

http://www.marcuse.org/herbert/pubs/64onedim/odm1.html [10.03.2009]. 



 910

McLuhan, Marshall: Understanding Media: The Extensions of Man. 

http://books.google.sk/books?id=R2bqSaC5TlkC&dq=Marshall+McLuhan+understanding+medi

a&printsec=frontcover&source=bn&hl=sk&ei=iWi9SdTcAcaQsAa_1qjoDg&sa=X&oi=book_re

sult&resnum=4&ct=result#PPP1,M1 [15.03.2009]. 

McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál 2002. 448 s. 

Ortega y Gasset, José: Vzbura davov. Bratislava: Remedium 1994. 247 s. 

Paraskevov, Vassil: Great Britain and the Bulgarian Agrarian National Union 1945-49. In 

Bulgarian historical review 2005, č.3 -4, s. 127-142. 

Pauer, Jozef: Ticho a publikum. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov spol. 

s.r.o. 1998, 109 s. 

Philo, Greg: Seeing and Believing: The Influence of Television. London: Routledge 1990. 256 s. 

Postman, Neil: Amusing Ourselves to Death. New York: Penguin Books Inc. 1986. 184 s. 

Thompson, John B.: Média a modernita. Sociální teorie médií. Praha: Karolinum 2004. 220 s. 

Všeobecná deklarácia UNESCO o kultúrnej rozmanitosti. 

http://www.culture.gov.sk/files/layer1066.html [24.02.2009]. 

Watson, James – Hill, Anne: Dictionary of Media & Communication Studies. London : Arnold 

2000. 337 s. 

 


