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Úvod 

Keď sa sociológovia zaoberajúci súčasnou spoločnosťou, nazývanou postmodernou, 

neskoro modernou, reflexívnou (a niekoľkými ďalšími označeniami odvíjajúcimi sa od 

konkrétnej sociologickej teórie), dostanú k problematike dnešného postavenia a podoby 

náboženstva, väčšinou k nej pristupujú pomocou termínov ako je sekularizácia, 

konzumizmus, synkretizmus, prípadne fundamentalizmus. Problémom je, že sociológovia, 

ktorí tento jav skúmajú, sa na fenomén religiozity pozerajú väčšinou len z jedného hľadiska.  

V nasledujúcom príspevku by som chcela predstaviť sociologickú teóriu Zygmunta 

Baumana o tekutej modernite a následne sa ju pokúsiť aplikovať na súčasné podoby a formy 

religiozity, ktoré sú príznačné pre dnešnú. Predovšetkým západoeurópsku spoločnosť. 

K tomuto hlavnému cieľu sa pridružujú tiež sekundárne ciele a tým je charakterizovať 

modernitu v jej základných aspektoch a ďalším čiastkovým cieľom je nájsť v koncepcii 

Baumanovej sociológie autorove vyjadrenia k problematike religiozity. 

O podobe súčasnej religiozity (náboženstva, spirituality...?) sa dnes vedú rôzne 

interdisiplinárne diskusie. K fenoménu religiozity sa vyjadrujú antropológovia, 

psychológovia, religionisti, teológovia, ale aj politici a samozrejme aj sociológovia. 

Primárnym zdrojom pre tento článok sú práce Zygmunta Baumana Úvahy o postmodernej 

dobe, Tekutá modernita a Tekutá láska. Sekundárnymi zdrojmi sú práce popredných 

sociológov venujúce sa povahe súčasnej doby a religiozity – GillesLipovetsky, Anthony 

Giddens a Peter L. Berger. 

 

Zygmunt Bauman - pár slov o autorovi 

Bauman je súčasný sociológ poľského pôvodu žijúci vo Veľkej Británii. Jeho 

najznámejšie práce sa venujú súčasnej spoločnosti, pre ktorú používa označenie „tekutá 

modernita“, z dôvodu jej rozvoľnenosti a nestálosti.  

Jeho osoba vyvoláva predovšetkým v rodnom Poľsku kontroverzné nálady, ako tomu 

bolo napr. aj v roku 2013, keď sa mu súkromná vysoká škola v dolnosliezskej Vratislavi 
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rozhodla udeliť čestný doktorát honoris causa. Zygmunt Bauman sa po internetovej vlne 

antisemitských útokov proti svojej osobe tohto titulu vzdal. Poľský liberálny denník Gazeta 

Wyborcza pre ilustráciu citoval iba niektoré jemnejšie antisemitsky motivované výroky. 

Nadávky využili Baumanovu komunistickú minulosť, marxistické presvedčenie a židovský  

pôvod: „Nenávidím židovského boľševika.“ Niektor íužívatelia reagovali len krátko: „Preč s 

judeokomunizmom.“ Napriek tomu, že Bauman sústavne kritizuje Izrael, nevyhol sa ani 

obvineniam zo sionizmu: „Smrť sionistickému moru ľudstva.“
1
 

Zygmunt Bauman sa narodil v poľskej židovskej sekulárnej rodine, ktorá po začatí druhej 

svetovej vojny utiekla do Sovietskeho zväzu. Tu Bauman vstúpil do Poľskej prvej armády. 

Podľa poľského Inštitútu národnej pamäti medzi rokmi 1945 a 1953 pôsobil v poľskom 

Zbore vnútornej bezpečnosti (KBW). Bauman v rozhovore pre britský denník The Guardian 

priznal, že bol aktívnym a presvedčeným komunistom. Svoj vstup do služieb vojenského 

spravodajstva v devätnástich rokoch označil za chybu, hoci tu robil kancelársku prácu a 

nepamätá si, že by niekedy niekoho udal. V tom istom čase začal študovať sociológiu a 

filozofiu. Z KBW bol v roku 1953 vylúčený, pretože jeho otec požiadal o imigračné vízum 

do Izraela. Medzi rokmi 1954 a 1968 prednášal na univerzite vo Varšave a publikoval práce 

svojho varšavského obdobia. V januári 1968 sa v reakcii na rozsiahlu antisemitskú kampaň v 

Poľsku vzdal členstva v komunistickej strane a emigroval do Izraela. Po svojej emigrácii 

pôsobil krátko na univerzite v Tel Avive a na univerzite v Leedse. S Izraelom sa zatiaľ 

definitívne rozlúčil v roku 2011, keď v rozhovore pre poľský týždenník Polityka odsúdil 

sionizmus a prirovnal situáciu Palestínčanov k situácii Židov vo varšavskom gete. 

Veľvyslanec Izraela v Poľsku Cvi Bar vtedy opísal Baumanovy výroky ako polopravdy a 

neopodstatnené zveličovanie. Zygmunt Bauman sa preslávil prácami o modernizme a 

holokauste, postmodernizme a konzumerizme, tekutom čase a tekutej modernite.
2
 

 

Zygmunt Bauman a jeho sociologická teória „tekutej“ modernity 

Stručná charakteristika modernity a modernizačného procesu 

Odborná literatúra pri charakteristike modernizačného procesu najčastejšie poukazuje na 

štyri činitele: 

                                                 

1
http://www.jta.org/2013/08/19/news-opinion/world/polish-philosopher-rejects-honorary-degree-over-anti-

semitic-attacks; MATĚJKA, I.: Zygmunt Bauman a internetový festival nenávisti. 

http://literarky.cz/politika/svet/15631-zygmunt-bauman-a-internetovy-festival-nenavisti 
2
http://www.ztis.cz/rubrika/zidovske-komunity-ve-svete/clanek/zygmunt-bauman-odmita-vyznamenani-polske-

univerzit 
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1. generalizácia vzťahov, ktoré sú určujúce pri fungovaní spoločnosti. Vzťahu v modernite 

sa už neviažu na konkrétneho jedinca, ale stále viac sa zovšeobecňujú a narastá (2.) 

individualizácia. Tradičné a univerzálne sociálne útvary, ako napr. komunity či cirkvi už ľudí 

nelákajú. Funkcie, ktoré tieto univerzálne útvary plnili, prevzali v modernite rôzne (3.) 

subsystémy plniace špecifické úlohy. Posledným činiteľom je narastajúca (4.) racionalizácia. 

Spoločnosť sa usporadúva tak, aby bol jej vývoj ľahšie predvídateľný a ovládateľný (Keller 

2007) 

Charakteristické črty modernej spoločnosti sa vytvárali v súvislosti s priemyselnou 

revolúciou (deľba práce, ďalej urbanizácia
3
, rozvoj komunikácie). Veľký vplyv na rozvoj 

modernej spoločnosti mal proces centralizácie moci v moderných štátoch, ktorý sa odohral 

v Európe na prelome stredoveku a novoveku.
4
 Sumárne by sa dali vymenovať nasledujúce 

vlastnosti modernej spoločnosti:  

- nedôvera a protikladný postoj voči tradícii – medzi základné črty, ktorými sa líši moderná 

spoločnosť od tradičnej spoločnosti, zaradzuje Giddens: a) rytmus zmeny –  ten je spúšťacím 

mechanizmom obdobia modernity (najmarkantnejším je v procese technológie); b) rozsah 

zmien – sociálna premena má globálny charakter; c) svojbytná povaha moderných inštitúcií - 

niektoré moderné sociálne formy sa nenachádzajú v predošlých historických obdobiach – 

napr. politický systém národného štátu;
5
 

- industrializácia - továrne nahradili remeselnícke dielne, ktoré využívali technologické 

stroje. Poľnohospodárske komunity prestali byť uzavretým spoločenstvom  a systém 

sociálnych rol stráca dedičnú kontinuitu. Ekonomický rast a zlepšovanie materiálnej situácie 

sa stali centrálnou oporou sociálnej súdržnosti. Inovácie a špecializácie, ktoré si tento trend 

vyžadoval, neboli možné bez priestupnosti hraníc nielen sociálnych, ale aj geografických. 

Jedným z dôsledkov tejto jazykovo - kultúrnej homogenizácie bolo zrušenie legitímnosti 

sociálnych rozdielov. Tie aj naďalej existovali, formálne sa však normou stala rovnosť 

všetkých členov.
6
 

- kapitalizmus
7
(vývojom moderného kapitalizmu sa vo veľkej časti svojich zaoberá Max 

Weber)
8
, urbanizácia, ako aj konzumný štýl života;  

                                                 

3
Urbanizácia: vytváranie mestského rázu vidieckych sídel; sústreďovanie obyvateľstva do miest. 

4
 Porov. KELLER, J.: Nedomyšlená společnost. Brno: Nakladatelství Jan Šabata, 1998; s.12 

5
 Porov. GIDDENS,  A.: Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2003.s.15,s.39 

6
 Porov: KARDIS, K.: Základy sociológie. Prešov: Prešovská univerzita, 2009. s. 47 

7
Kapitalizmus: spoločenské zriadenie typické súkromným vlastníctvom výrobných prostriedkov a voľným 

trhom. 
8
 GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo, 1999. s. 25 
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- individualizmus
9
 - s ním sa spája idea rovnosti všetkých ľudí, čo tvorí kontrast voči 

pojatiu v tradičných spoločnostiach – jednotlivci sú v nich vymedzení sociálnym a kultúrnym 

prostredím a táto predispozícia je nemenná; 

- racionalita
10

- podľa M. Webera (1864 – 1920), ktorého analýza racionalizácie je dodnes 

najinšpiratívnejšia, je pre moderný svet charakteristická účelová racionalita – jedinec si 

vyberá pre dosiahnutie cieľa také prostriedky, ktoré k jeho naplneniu povedú najrýchlejšie.
11

 

 Vo Weberovom chápaní procesu racionalizácie znamenal sukcesívne vymanenie myslenia 

a správania človeka spod vplyvu mágie a jeho podriadenie kalkulácii. Tá sa stala základnou 

taktikou sociálneho konania. Dejiny ľudstva sú teda dejinami racionalizácie, v ktorých 

nastávajú dve kľúčové momenty: 1.myslenie a konanie sa podriaďuje princípu kalkulácie 

a technického riešenia problémov. Cieľom je ovládnutie prírody aj spoločnosti; 2. 

„odkúzlenie sveta“   ( dieEntzauberung der Welt ) – to sa prejavuje rozvojom veľkých 

svetových náboženstiev, ktoré proti mágii zaujali rozhodný postoj (konfuciánstvo, 

buddhizmus, brahmanizmus, judaizmus, kresťanstvo a islam);
12

 

- pluralizmus
13

, sociálna diferenciácia
14

; 

- v náboženskej oblasti je to sekularizácia
15

 a desakralizácia sveta ako aj samotného 

človeka. Tým, že sa človek ako aj príroda vysvetľujú na základe kritéria racionality 

a kauzality, zbavujú sa postupne svojho posvätného charakteru.
16

 

 

 

                                                 

9
Individualizmus: zdôrazňovanie a uprednostňovanie osobných záujmov, zdôrazňovanie významu jednotlivca; 

výklad spoločenských javov ako výsledku činnosti jednotlivcov. 
10

Racionalizmus: zdôrazňovanie rozumu ako nezávislého nástroja poznania so súčasným odmietaním skúseností 

a zmyslového vnímania; presvedčenie o neobmedzených schopnostiach ľudského rozumu; kognitívny postoj 

ktorý je relatívne oslobodení od emócií, širšie užívanie logiky. 
11

Porov.  MONTOUSSÉ, M. - RENOUARD, G.: Přehled sociologie. Praha: Portál s.r.o. 2005. s.51; LUŽNÝ, 

D.: Řád a moc. Vybrané texty ze sociologie náboženství. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s.10;  BARŠA, P. - 

STRMISKA, M.: Národní stát a etnický konflikt. Politologická perspektiva. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 1999. s.20 
12

 Porov. NEŠPOR,Z. - LUŽNÝ, D.: Sociologie náboženství. Praha: Portál, 2007. s. 60-61; KARDIS, K.: 

Základy sociológie. Prešov: Prešovská univerzita, 2009. s. 48 
13

Pluralizmus – idea hlásajúca mnohosť názorov a ich súperenie, pričom žiaden z nich nie je pokladaný za 

ideálny. Zasahuje do oblasti politiky, etiky a kultúry. (porov. JANDOUREK, J.: Sociologický slovník. Praha: 

Portál, 2001. s. 185) 
14

Sociálna diferenciácia – je chápaná v dvoch významoch: 1. Proces, v rámci ktorého niektoré aktivity doposiaľ 

spojené s jednou sociálnou inštitúciou sú v dôsledku špecializácie postupne vykonávané niekoľkými 

inštitúciami, čím sa zvyšuje zložitosť a heterogenita spoločnosti. 2. Synonymum sociálnej stratifikácie v jeho 

širšom význame. (porov. Velký sociologický slovník. I. svazek. Praha: Univerzita Karlova, Vydavatelství 

Karolinum, 1996. s. 207-209) 
15

Sekularizácia:  proces postupnej straty významu náboženského presvedčenia, praktík a inštitúcií v modernej 

spoločnosti. 
16

 Porov. THOMPSON, K.: Klíčové citace v sociologii. Brno: Barrister&Principal, 2001. s.107 
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Tekutá modernita ako sociologická koncepcia Z. Baumana 

Bauman svoje sociologické dielo tvorí už vyše 50 rokov. Vo veku 87 rokov je ešte stále 

aktívny a publikuje. Ako uvádza vo svojom životopise, jeho tvorbu ovplyvnila takzvaná 

„veľká triáda“. Tvoria ju taliansky politický mysliteľ Antonio Gramsci, ktorý mu ukázal čo 

študovať, nemecký sociológ George Simmel, ktorý mu napovedal ako má pristupovať 

k sociálnej realite a ako má o nej písať (pluralita videnia; neotrelý pohľad tuláka – flaneura, 

akéhosi cudzinca vo vlastnej spoločnosti; spájania pohľadov rôznych oborov – sociológie, 

ekonómie, literatúry, umenia...). A poslednou časťou tejto triády je jeho žena Janina, ktorá 

mu pomohla nájsť zmysel sociologickej reflexie, že sociológia má zmysel len vtedy, keď 

napomáha humanite. Výrazne ho tiež ďalej ovplyvnili  Karl Marx a Max Weber,  Richard 

Rorty, Emanuel Lévinas, ale tiež veľké postavy zo svetovej literatúry ako F.M. Dostojevskij 

či Franz Kafka.
17

 

Podľa Baumana je postmodernita stratou super- projektu, teda klesá vplyv inštitúcií, 

ktorá sú schopné koordinovať správanie jedincov a túto svoju tézu vysvetľuje na príklade 

podniku. Zo svojej podstaty musí mať podnik pevnú organizačnú štruktúru, teda riaditeľa, 

ktorý formuluje ciele a zároveň zadeľujúceho svojim podriadeným úlohy, teda rozdeľuje 

tento všeobecný cieľ na niekoľko riešiteľných problémov - úloh, ktoré riešitelia plnia, pretože 

ho akceptujú na pozícii riaditeľa. V postmodernej dobe ale tento postup prestáva platiť. Ľudia 

aj naďalej síce riešia množstvo problémov, ale absentujú tu nadriadení, ktorí by zostavili plán 

pre riešiteľov.
18

 

V práci Úvahy o postmodernej dobe sa Bauman venuje práve rozdielom, ktoré od seba 

odlišujú modernú a postmodernú dobu. Najčastejším popisom, ktorý Bauman používa pri 

charakteristike súčasnej doby je pojem „rozkúskovanosť“ života. Rozumie pod ním to, že 

ľudia sa už neupínajú na jeden cieľ, ktorý by chceli vo svojim živote naplniť, ale tých cieľov 

a projektov je viac. To vedie autora ku konštatovaniu, že dnešná doba je tiež „dobou plurálu“. 

Podľa Baumana dnes namiesto normatívnej regulácie občana nastúpilo zvádzanie 

konzumenta, namiesto ideovej indoktrinácie nastúpila reklama, namiesto legitimizácie 

nastúpili média. Bauman sa pokúša odpovedať aj na otázku – K čomu sú nám vlastne filozofi 

a sociológovia? Podľa neho je ich poslaním vysloviť zamlčané, urobiť zjavným to, čo je 

nedostupné zraku, zhmatatelniť to čoho sa nechce dotknúť ruka alebo na to jednoducho nemá 

                                                 

17
 Porov. ŠUBRT, J. a kol.: Soudobá sociologie I. Teroretické koncepce a jejich autoři. S. 42-43 

18
Porov. BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2006.     s. 9 – 

10. 
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čas. Ich úlohou je nenechať udusiť v zárodku žiadnu z možností, ktoré ponúka ľudská 

sloboda. Mali by odhaľovať falošnosť sľubov chlácholivej istoty, ktorá ich láka v skutočnosti 

do totalitného väzenia. Mali by vyvolávať nepokoj, nie ho mierniť.  

Dnešný človek je hnaný túžbou po zážitkoch, rozkošiach a príjemných pocitoch, ktoré sú 

však zároveň zradné. Každý totiž v sebe nesie pachuť z úplného nenaplnenia a človek zostáva 

po každom prežitku poznamenaný pocitom nenaplnenia. Život človeka sa tak scvrkáva do 

hromadenia čo najväčšieho počtu zážitkov, ktoré v konečnom dôsledku mu aj tak neprinesú 

požadované uspokojenie.  

V spomínanej práci Úvahy o postmodernej dobe sa Bauman zaoberá tiež životom 

v mestách, kde každý deň stretávame množstvá ľudí, o ktorých nevieme vôbec nič. Preto ich 

Bauman nazýva „cudzí“. Tento „cudzí“ má podľa neho dve tváre, ale my nie sme schopní 

vidieť obe. Zároveň sme však aj my pre iných „cudzími“ a prezentujeme navonok len časť 

svojej osobnosti, iba akýsi povrch.  

„Díváníse bez vidění" sepřece zastavuje na povrchu věcí a povrch sám sepak ukazuje 

smyslůmjakopotenciální objekt především dotykových, hmatových pocitů. Díváníse bez vidění 

je náhražkou, tušením a pravzorem dotýkání bez objímání, hlazení bez tulení. „PrezentaceJá" 

na městské ulici, adresovaná ostatním chodcům, je především, ba možná výhradně, 

prezentací povrchu — kompozice obrazu je podřízena anticipaci dotyku.“ (s.102) 

S vyššie popísanou zmenou súvisí aj druhá, týkajúca sa prítomnosti, respektíve absencia 

všeobecnej zhody na princípoch považovaných za kľúčové pre prežitie spoločnosti. Z tohto 

pohľadu predstavoval moderný svet spojitý celok podobný mechanizmu, ktorého ideálom 

bola absencia vnútorných rozporov a schopnosť ich prípadne odstraňovať. Ústrednú úlohu 

preto zohrávala socializácia, ktorá medzi členmi spoločnosti prispievala k pocitu súdržnosti. 

Postmoderne je však viac nejasná a protirečivá, teda o širšom konsenze nemožno v tomto 

zmysle hovoriť.
19 

Ako tretiu charakteristiku moderného sveta Bauman uvádza jeho situovanosť 

v kumulatívnom a finálnom čase, pretože len za takých podmienok je 

možné premýšľať o projektoch. Prvý pojem odkazuje na situáciu, keď existuje prepojenie 

medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Konkrétne povedané, čo vznikne, nezaniká, 

ale pretrváva a ovplyvňuje budúce udalosti. Jedným z dôsledkov je väčšia predvídateľnosť, 

                                                 

19
Porov. BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. s. 11. 
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čo následne uľahčuje práve plánovanie.
20

 Čas je tiež finálny, teda smeruje k cieľovému stavu 

dejín a budí vieru, že ľudské počínanie speje k stavu dokonalosti.
21

 

Podľa autora však v tomto smere došlo k zmene, pretože postmoderná doba o sebe nielen 

nemyslí, ale ani nemôže myslieť ako o projekte. Dnes žijeme projekty, nie projektom.
22

 Svet, 

ktorý stratil charakter super-projektu, Bauman označuje ako tekutý. Nestálosť a pohyblivosť 

sú príznačné pre súčasnosť. Stoja proti predchádzajúcej dobe, ktorá vníma svet pevných 

telies. Kým pevné telesá majú svoj tvar raz na vždy daný, u tekutín o takejto konečnosti 

nemôže byť reč, ibaže by išlo o provizórium. V spoločnosti potom ono rozpúšťanie znamená 

vyväzovanie z tradičných ekonomických, politických a rodinných vzťahov.
23 

Autor sa v tomto kontexte vyslovuje, že za našich dní už nie sú vzory a konfigurácie 

„dané“, nieto aby boli „samozrejmé.“ Existuje ich až priveľa, navzájom sa zrážajú, protirečia 

si, sú rozporné, takže každá stráca veľkú časť svojich podmanivých, nátlakom a  

donucovaním pôsobiacich obmedzujúcich síl. Zmenili svoju povahu a podľa toho boli 

preklasifikované: stali sa súčasťou inventára individuálnych úloh. Sily spôsobujúce tekutosť 

sa presunuli od „systémov“ ku „spoločnosti“, od politiky k „politike života“ – zostúpili z 

„makro“ úrovne na „mikro“ úroveň spoločenského  spolužitia. Spomínané skutočnosti majú 

pre spoločnosť dva dôsledky. Okrem už spomínaného zrútenia viery v dosiahnutie ideálneho 

stavu ide o dereguláciu a privatizáciu úloh a povinností. To, čo predtým obstarával štát a jeho 

inštitúcie (napríklad škola alebo cirkev), musí teraz človek riešiť individuálne, čo pre neho 

znamená väčšiu zodpovednosť, ako bolo bežné. Menší vplyv inštitúcií vedie takisto k 

oslabovaniu sociálnych štruktúr, ktoré nielen utvárajú rámec možného, ale pomáhajú k 

dosiahnutiu vybraného cieľa. Autor však netvrdí, že postmoderná doba je číry chaos, kde 

sociálne štruktúry nadobro vymizli. Len upozorňuje, že nie sú tak konštantné ako v 

minulosti.
24

 

 

Konzumerizmus a problém vlastnej identity
 

V dôsledku presadzovanej individualizácie je podľa Baumana človek tekutej modernity 

chytený do siete neosobných vzťahov. Jeho identita je preto rozkúskovaná do množstva 

„subidentít“, ktoré ale v konečnom výsledku nikdy nevytvoria kompletnú osobnosť. V každej 

z týchto našich menších identít je  podľa Baumana zastúpená  iba malá časť nášho ja a my 
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hráme akési roly, ktoré zodpovedajú istému miestu, času a okoliu. Sme zamestnanci, študenti, 

manželia, manželky, cestujúci vo vlakoch, ale ani v jednom okamžiku nie sme úplne sami 

sebou.
25

 

Dnešná spoločnosť teda neponúka isté zakotvenie vo svete pre jednotlivca. Zanikajú 

tradičné sociálne väzby ako aj samotné tradície, a najdôležitejším procesom sa stáva voľba. 

Či už je to voľba životného štýlu, náboženskej príslušnosti alebo aj voľba vlastnej identity. 

Osobnosť človeka sa musí nielen vytvárať, ale aj pretvárať oveľa aktívnejšie ako kedysi. To 

čo je pasívne a statické sa považuje za slabšie a neefektívne. Cení sa flexibilita a schopnosť 

čo najlepšie sa prispôsobovať zmenám.
26

 

Nielen identita osobnosti človeka, ale aj náboženská identita sa v dnešnej spoločnosti 

stala akýmsi „životným projektom“, možnosťou voľby. Nie je procesom s definitívnym 

a jasne stanoveným a uzavretým koncom, ale vďaka prelínaniu hraníc religiozity 

a synkretickej ponuke trhu je možné ju stále nanovo vytvárať a pretvárať podľa aktuálnych 

požiadaviek a preferencií. 

To, čo sa v období moderny proklamovalo ako pokrok industriálnej spoločnosti, je 

v súčasnosti považované za obmedzovanie vlastnej individuality. Jednotlivec sa preto snaží 

oslobodzovať od všetkých sociálnych foriem, ktoré ho v moderne zväzovali – triedy, sociálne 

vrstvy, genderové postavenie mužov a žien. Vo všetkých oblastiach spoločnosti prebieha 

diferenciácia a tento proces produkuje ďalšie  subsystémy, ktoré si vytvárajú vlastnú morálku 

a pravidlá. Následkom je koniec homogenity spoločnosti ako takej na všetkých jej úrovniach 

a vytváranie morálky bez etiky (Bauman, 2002). 

Podľa Baumana už ľudská identita a prirodzenosť nie je niečím stálym 

a nedotknuteľným, ale individualizácia zapríčinila že sa stala „úlohou“, „celoživotným 

projektom“. Nie je možné sa tejto úlohe vyhnúť a na jej dosiahnutie je potrebné vynaložiť 

všetky svoje schopnosti. Osud a predurčenie nahradilo nadanie a ľudská prirodzenosť je 

nahradená identitou, ktorá sa musí vhodne utvárať.
27

 

Táto celoživotná snaha o vytvorenie si identity spôsobuje podľa Baumana tzv. chronickú 

neukotvenosť jedincov v dnešnej dobe. Skúsenosťou tejto „neukotvenosti“ prejde podľa jeho 

názoru dnes už každý a to niekoľkokrát.  Dôvodom je neexistencia prístavov, ktoré by 
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pôsobili stabilne. Človek je teda neustále v pochode. Neexistuje žiaden prísľub, že na konci 

tejto cesty konečne „pevne zakotvíme“. Byť neustále na ceste je jedinou možnosťou.
28

 

V predmodernej dobe bol jedinec pevne ukotvený v sieti rodinných a komunitných väzieb. 

Proces vytvárania identity bol teda jasne vymedzený v týchto hraniciach. Modernita ponuku 

identifikačných vzorcov rozšírila 

Jednou z príčin je podľa Baumana narastajúci konzumerizmus (Bauman, 2002). Za 

stredobod súčasnej spoločnosti totiž považuje trávenie voľného času v „chrámoch konzumu“. 

Nakupovanie neobmedzuje iba na hmotné veci, ale chápe ho v oveľa širšom meradle ako 

„nikdy nekončiace pátranie po nových a vylepšených životných príkladoch i receptoch na 

život“
29

. Formovanie identity sa teda doslovne deje predovšetkým v prostredí trhu. Jedinec je 

definovaný na základe vecí, ktoré vlastní, ale aj aktivít, ktoré si zaplatí. 

Vyústením takéhoto životného štýlu vedie podľa Baumana k nekontrolované nárastu 

a vzniku rôznych hnutí, s viac či menej religióznym pozadím, ktoré sa venujú kontemplácii 

alebo cvičeniam a ich cieľom je dosiahnutie maximálneho pôžitku. Pôžitok je ale 

predovšetkým viazaný na estetično a tak si človek-konzument nikdy nemôže byť istý, že 

dosiahol objektívnu a konečnú mieru naplnenia, že pôžitok nemôže byť ešte väčší. A tento 

princíp Bauman opäť aplikuje na princíp trhu. Dnes je výhodnejšie, ak si zákazník môže 

zobrať tovar na skúšobnú dobu a v prípade nespokojnosti ho môže vrátiť. Bauman ale 

podotýka, že tento princíp sa však znepokojivo netýka len predmetov, ale aj profesie či 

partnerských vzťahov. Nie je podstatná ponuka, ale široké možnosti výberu.
30

 Negatívnou 

stránkou pre konzumenta je ale v tomto prípade neustála neistota, ktorá vyplýva 

z nekončiaceho menenia tovarov podľa toho, čo je práve módne a pre jedinca dostupné. 

Podľa Baumana je v tomto životnom štýle nutné, aby konzumenti stále po niečom túžili, 

pretože to čo postmoderná spoločnosť potrebuje sú práve (veční) konzumenti. Ideálny 

postmoderný konzument by nemal k ničomu priľnúť, aby tak mohol túžiť vždy  po nových a 

nových veciach. Konzumenti sa tak stávajú akýmisi zberačmi „prežitkov“, teda zážitkov, 

ktoré musia neustále aktualizovať a vylepšovať a samozrejme kumulovať ich 

počet.„Konzument je človek v pohybe a v pohybe je nútený zostať“. Cestovanie je oveľa 

dôležitejšie ako to, keď niekam dôjde. Bauman rozdeľuje obyvateľov na turistov a tulákov. 

Rozdiel medzi nimi spočíva v dobrovoľnosti ich voľby: turisti sú na cestách lebo chcú a sami 

                                                 

28
 Porov. BAUMAN, Z.: Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004, s. 173 (skôr ako o identite 

Bauman odporúča hovoriť o identifikácii ako o nikdy neukončenom procese s otvoreným koncom 

v globalizovanom svete. 
29

 Porov. BAUMAN, Z.: Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta, 2002,s. 118 
30

 Porov. BAUMAN, Z.: Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta, 2002,s. 140 



 

 

  
27 

sa tak rozhodli (a sú všade vítaní). Naopak, tuláci sú k tomu donútení - radšej by išli inam 

alebo vôbec nikam (a sú vyháňaní). Tieto dve kategórie obyvateľov sú dve strany jednej 

mince. Jedni bez druhých neexistujú. Mnohí pochybujú do ktorej skupiny patria, alebo či sa 

to do zajtra nezmení.
31

 

 

Tekutosť ako atribút postmodernej religiozity 

Bauman ako jeden z hlavných problémov náboženstva v postmodernej dobe vidí už 

samotné zadefinovanie náboženstva. Sám autor ponúka v tomto kontexte definíciu religiozity, 

ktorú chápe ako "vedomie vlastnej konečnosti čiže toho, čomu môže človek ako ľudská 

bytosť porozumieť a čo je v jeho silách urobiť "
32

 V tomto kontexte tiež pripomína 

Anthonyho Giddensa (1998) a jeho koncept ontologického bezpečia, čiže pocitu istoty v 

širokom slova zmysle. To čo zdôrazňujú obaja spomínaní sociológovia je, že práve 

náboženstvo predstavovalo zdroj tohto bezpečia. Malo totiž dispozíciu potláčať, resp. 

odbúrať existenciálnu neistotu v človeku a odpovedať mu na fundamentálne otázky ľudského 

života. A práve riešenie problematiky smrti a posmrtné existencie predstavuje ťažisko 

Baumanových reflexií o náboženstve, čo u neho zároveň prebúdza pochybnosti nad 

budúcnosťou viery ako takej. 

Bauman vidí ako postmoderné náboženstvo par excellence fundamentalizmus a 

zdôrazňuje tu tiež súvislosť s konzumom. Argumentuje tým, že fundamentalisti nie sú 

schopní spotreby, čo u nich vyvoláva pocit nedostatočnosti (ostatne preto ich autor nazýva 

kazovými konzumentmi). Konkrétne povedané, uchýlenie sa k tejto podobe viery pramení z 

neistoty vyplývajúce z neustálej nutnosti voliť a z následných potenciálnych rizík či 

neplánovaných dôsledkov. Členom podobných hnutí chýba dôvera k sebe samým a neveria 

vo svoju schopnosť konať sami za seba a naopak potrebujú vodcu, ktorý im ukáže smer. 

Fundamentalizmus sa z tohto pohľadu javí ako radikálny liek na postmodernú, konzumne 

orientovanú spoločnosť. 

Zhrnuté do niekoľkých viet, Bauman hovorí k náboženstvu v dnešnej západnej 

spoločnosti nasledujúce: Tradičné cirkvi stratili svoj význam, pretože o ich hlavnú funkciu – 

riešenie fundamentálnych a morálnych otázok - väčšina ľudí nemá záujem, navyše sa nimi 

propagovaný životný štýl nezlučuje s konzumne orientovanou mentalitou súčasnosti. Vedľa 

toho síce existujú hnutia, ktoré môžu vzdialene pripomínať náboženské skupiny, ale svojou 
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orientáciou na spotrebu de facto duchovno popierajú. Jedinou skutočnou formou religiozity je 

tak fundamentalizmus. Sčítané a podčiarknuté, náboženstvo sa v podmienkach postmodernity 

stalo marginálnym. 

Dynamiku modernity v súvislosti s religiozitou popísal A. Giddens koncom 90.rokov ako 

religiozitu, ktorá sa „vyväzuje“ (liftingout, 1998) z tradičných inštitucionálnych cirkevných 

podôb. Aj tento proces neprebehol ako náhly a radikálny vývojový skok, ale prebiehal 

pozvoľna a postupne – od neviazania sa na žiadnu cirkev, konfesiu až po neviazanie sa na 

akékoľvek náboženstvo. Budúci vývoj preto môže pokračovať až do úplného vyviazania sa 

z náboženských štruktúr a bude možné hovoriť len o duchovnej identite (G. Davie pracuje 

s termínom „viera bez členstva“ – believing without belonging, 1994).
33

 

Na čoraz výraznejšie prenikanie individualizovanej religiozity na pole globálnej 

spoločnosti má určite nemalý vplyv aj multikultúrne prostredie, ktoré začalo formovať 

náboženský postoj majoritných aj minoritných veriacich, hlásiacich sa k určitému 

náboženstvu. Vzájomné celosvetové miešanie rôznorodých kultúr môže homogenizovať – 

vzniká masová konzumná spoločnosť, alebo heterogenizovať – podnecuje zvýšenú ochranu 

diverzity a identity vlastnej kultúry. Práve druhý príklad – heterogenita kultúry – je v dnešnej 

globálnej spoločnosti ten prevládajúci. Štandardne hierarchizovaná  kultúra prestáva 

existovať. Idey, obrazy a symboly sa dostávajú na medzinárodný trh a jednotlivci si z nich 

môžu vyberať také časti, z ktorých si postupne poskladajú vlastnú kultúrnu mozaiku. 

Neprestávajúca úzkosť a neistota v človeku vyvolávajú potrebu identifikácie sa s niečím. Ale 

nestálosť, či Giddensova „rozvoľnenosť“ identifikačných rámcov, sú v tomto procese 

značným problémom. 

Aj keď nie je možné  redukovať súčasnú religiozitu len na neinštitucionalizované formy, 

je individualizovaná religiozita dôležitým prejavom postmodernej doby, a teda aj predmetom 

môjho záujmu v súvislosti s problematikou náboženskej identity jedinca.  

Individualizované formy religiozity poskytujú svojmu potencionálnemu veriacemu 

možnosť naplniť jeho duchovné potreby a požiadavky bez toho, aby prináležal k určitej 

pevnej organizácii či hierarchii. Vytváranie spoločenstiev s inými spoluveriacimi prebieha na  

dobrovoľnej báze. Typickým príkladom takejto religiozity sú hnutia New Age.
34
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Termín New Age bol spočiatku zaužívaný na označenie konkrétneho hnutia, ale neskôr 

sa stal pomenovaním pre značne široký a v mnohých ohľadoch ťažko uchopiteľný prúd 

novej, alternatívnej religiozity. Aj keď termín „hnutie“ naznačuje, že sa jedná o ustálený smer 

s jasne vymedzenou dogmatikou a štruktúrou, v tomto prípade ide skôr o typ religiozity, pre 

ktorú je príznačný predovšetkým jej holistický princíp spájajúci človeka, prírodu a „božské“. 

Absentuje tu ustálená doktrína, posvätné písma ako aj centralizovaná moc. Programovo 

odmieta organizačnú aj dogmatickú normatívnosť. Hnutie New Age je teda možné skôr 

chápať ako istý životný štýl, ktorý ale tvorí široké názorové spektrum.
35

 

Sociologické uchopenie tohto hnutia je do značnej miery problematické. Podľa názoru 

niektorých sociológov takýto jav ako je New Age vlastne vôbec neexistuje.
36

 Pre náš okruh 

záujmu v tomto príspevku je najprijateľnejšie chápanie New Age podľa Paula Heelasa 

a Lindy Woodhead. Vidia ho ako prejav určitej duchovnej či spirituálnej revolúcie. V jej 

jadre  stojí nové poňatie Ja (Self), ktoré je centrom a z neho „ako kruhy na vode emanujú 

ďalšie úrovne živote“.
37

Heelas a Woodhead rozlišujú dva typy súčasnej religiozity: 

náboženstvo a spiritualitu. Jedným z charakteristických znakov pre súčasnú religiozitu je 

podľa ich názoru to, že aj napriek tomu, že sa niektorí súčasní „veriaci“ hlásia k určitej 

tradičnej náboženskej denominácii, rovnako praktizujú aj niektoré koncepcie hnutia New 

Age, napr. meditácie, aromaterapie a pod. 

Rovnako aj Thomas Luckmann považuje hnutie New Age za typického predstaviteľa 

moderného náboženstva.  Dôležitým pre toto hnutie je duchovný rozvoj každého jednotlivca. 

 „Zhromažďuje mnohé psychologické, terapeutické, magické, čiastočne vedecké a staršie 

ezoterické materiály, dá im nový obal a znovu ich ponúka pre individuálnu konzumáciu 

a ďalší súkromný synkretizmus.“
38

 

Hnutie New Age je len slabo inštitucionalizované, svojim sympatizantom ponúka skôr 

akési prostredie sietí, čo dokonale korešponduje so súčasným postmoderným 

a globalizovaným kultúrnym prostredím. Týmto sa stáva klasickým príkladom neviditeľného 

náboženstva. Rovnako tu absentuje akákoľvek prítomnosť pevných hierarchických štruktúr, 

ustálených dogiem alebo snaha o systematický nábor nových členov. V súčasnom trende, 
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ktorý presadzuje  individuálne hľadanie pravdy, duchovného naplnenia a sebarealizácie, je 

hnutie New Age dokonalým zdrojom, ktorý pokryje tento dopyt.
39

 

Identita a ľudská prirodzenosť sa stala procesom, projektom, úlohou. Na každého človeka 

je kladená zodpovednosť túto identitu neustále vytvárať a flexibilne ňou manipulovať, čo 

nikdy neprinesie konečné uspokojenie, konečnú a stabilnú sebaidentifikáciu.  

Je teda možné vytvoriť si  stálu a definitívnu identitu v individualizovanej religiozite, 

resp. v individualizovanej spoločnosti? Podľa môjho názoru je dnešný človek odsúdený byť 

Maffesoliho „nomádom“, či už sa to týka jeho náboženskej identity alebo spoločenského 

statusu. Takýto „nomád“ je chytený do postmoderných sietí nekonečných možností a neistôt. 

Identita, aj tá náboženská nie je obmedzovaná hranicami a neviaže sa na jednu kultúrnu 

tradíciu. Na jednej strane to môže vzbudzovať pocit slobody vo vlastných rozhodnutiach, na 

druhej strane však ešte nekonečno možností nemusí nutne znamenať slobodu.  
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