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Ekonomistick˘ redukcionismus
a humanistická perspektiva
v souãasné sociologii náboÏenství
Zdenûk R. Ne‰por*
Sociologie náboÏenství má v rámci sociologie zvlá‰tní postavení, jehoÏ
specifiãnost je nadto zdÛraznûna i jeho zásadními promûnami.1 V okamÏiku, kdy se sociologie zrodila jakoÏto svébytná vûdecká disciplína, nárokující si ústy A. Comta „panství“ nad ostatními (nejen spoleãensk˘mi)
vûdami, tvoﬁila sociologie náboÏenství jednu z jejích nejdÛleÏitûj‰ích sloÏek. Evolucionistick˘ koncept („zákon“) sociálního v˘voje, kter˘ se Comte domníval nalézt, totiÏ pﬁedpokládal postupné nahrazení náboÏenského
pohledu na svût vûdeck˘m, eo ipso sociologick˘m. V tomto smyslu mÛÏeme dokonce soudit, Ïe pozdní „náboÏenské tﬁe‰tûní“ tohoto autora, spoãívající ve vym˘‰lení programu, organizace a festivit „náboÏenství humanity“,2 nebylo dÛsledkem jeho du‰evní choroby, za kterou je obecnû
povaÏováno, n˘brÏ logick˘m dopracováním této vÛdãí role nové vûdy ve
spoleãnosti. Jak upozornil J. Keller, sociologie se nejen zrodila z krize západního (náboÏenského) vûdomí, ale zároveÀ se je snaÏila i nahradit.3
Právû proto tvoﬁily hypotézy o podstatû a sociálním v˘znamu náboÏenství
jednu z klíãov˘ch oblastí zájmu sociologie, jíÏ se vûnovali prakticky
v‰ichni klasikové oboru, aÈ uÏ se jejich úvahy nesly v rovinû pouhého „bûdování“ nad neexistencí legitimujícího symbolického univerza v moderní
spoleãnosti a konsekventním nebezpeãím sociální anomie (E. Durkheim,
T. O’Dea), nebo smûﬁovali k úvahám o „nezbytném“ vzniku nového, racionalistického a humanistického náboÏenství (T. G. Masaryk). Do v˘ãtu
moderních „sociologick˘ch“ náboÏenství pﬁitom mÛÏeme, pﬁinejmen‰ím
* Studie vznikla pﬁi práci na projektu GA âR ã. 403/03/0339 „Promûny socio-ekonomick˘ch hodnot v procesu pﬁibliÏování âR k EU“. Autor za tuto podporu dûkuje.
1 Srov. Michele Dillon (ed.), Handbook of the Sociology of Religion, Cambridge:
Cambridge University Press 2003, 61 (G. Davie).
2 Auguste Comte, Systeme de politique positive, ou Traité de sociologie instituant la religion de l’humanité, Paris: M. Giard – E. Briere 1912; t˘Ï, Catéchisme positiviste, ou
Sommaire exposition de la religion universelle, en treize entreliens systématiques entre une femme et un pretre de l’humanité, Paris: Apostolat positiviste 1891. V ãe‰tinû
srov. Du‰an LuÏn˘, NáboÏenství a moderní spoleãnost: Sociologické teorie modernizace a sekularizace, (Religionistika 6), Brno: Masarykova univerzita 1999, 17-23.
3 Jan Keller, Úvod do sociologie, Praha: Sociologické nakladatelství 1995, 9.
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per analogiam, zaﬁadit také sekularizované eschatologické vize implicitní
religiozity – marxismus, nacionální socialismus a do jisté míry i nacionalismus, které sice neprokázaly dlouhou Ïivotnost, ale sociální v˘voj
v 19. a 20. století ovlivnily nesmírnû. Naproti tomu apriornû protináboÏensk˘ scientismus, na jehoÏ implicitnû-náboÏenské prvky upozornil jiÏ
Durkheim,4 do znaãné míry ovládl západní sociální vûdûní. Jak pﬁitom nedávno vyzdvihl J. Casanova, „sekularizaci západoevropsk˘ch spoleãností
lze lépe vysvûtlit jako triumf vzdûlanostního reÏimu sekularismu, neÏ prostﬁednictvím strukturních procesÛ socioekonomického v˘voje, jako je urbanizace, vzdûlávání, racionalizace atd.“.5
Îádné z nov˘ch náboÏenství, s v˘jimkou toho posledního, v‰ak v dlouhodobûj‰í perspektivû nedokázalo nahradit upadající náboÏenství „stará“.
Tato situace v‰ak pﬁekvapivû mûla tragick˘ dopad pﬁedev‰ím na sociologii náboÏenství, zﬁetelnû hor‰í neÏ v pﬁípadû objektÛ jejího studia. Z klíãové sloÏky oboru se po druhé svûtové válce stal „trpûn˘ pﬁíÏivník“, jehoÏ
základní paradigma bylo jiÏ dáno (byla to sekularizaãní teorie pﬁedpokládající postupn˘ úpadek a zánik náboÏenství v souvislosti s modernizací),
a nevyhnutelnû vedlo k pﬁesvûdãení o postupné vlastní marginalizaci. Tím
nemá b˘t ﬁeãeno, Ïe sociologie náboÏenství ve druhé polovinû 20. století
nevytvoﬁila své klíãové koncepty – staãí jmenovat autory typu P. L. Bergera, R. N. Bellaha, T. Luckmanna, N. Luhmanna, R. Wuthnowa ad.,
z nichÏ mnozí právû v sociologii náboÏenství nalezli klíãové uplatnûní,
anebo naopak „velké teoretiky“ kteﬁí se alespoÀ ãásteãnû vûnovali i této
oblasti (T. Parsons). Pﬁesto bylo zﬁejmé, Ïe sociologie náboÏenství ztrácí
své pozice i pﬁíznivce, a to, jak se pﬁedpokládalo, ruku v ruce s tím, jak
mizelo její v˘zkumné pole. Ponûkud pﬁekvapiv˘ zlom pﬁinesla sociální
realita sama, nástup souãasné náboÏenské deprivatizace,6 kter˘ právû stûÏejní sekularizaãní teorii usvûdãil ze zásadního omylu.7 Zji‰tûní, Ïe „dne‰4 Émile Durkheim, Elementární formy náboÏenského Ïivota: Systém totemismu
v Austrálii, pﬁel. Pavla Sadílková, Praha: Oikúmené 2002, 462-463, 470-471.
5 José Casanova, „Das katholische Polen im nachchristlichen Europa“, Transit:
Europäische Revue 25, 2003, 50-65.
6 Jako jeden z prvních na nûj upozornil Gilles Kepel, BoÏí pomsta: KﬁesÈané, Ïidé
a muslimové znovu dob˘vají svût, pﬁel. RÛÏena Ostrá, Brno: Atlantis 1996. Viz téÏ José
Casanova, Public Religion in the Modern World, Chicago – London: University of
Chicago Press 1994.
7 Svého druhu osobní vyznání v této vûci podal jeden z nejv˘znamnûj‰ích stoupencÛ
moderní sekularizaãní teorie, Peter L. Berger (pﬁímo paradigmatická byla v tomto
smyslu jeho studie The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion,
New York: Doubleday 1967, zejm. 105-106), jenÏ se sekularizaãní teorie posléze vzdal
(Peter L. Berger [ed.], The Desecularization of the World: Resurgent Religion and
World Politics, Washington – Grand Rapids: EPPC – Eardmans 1999, 2-4). „Posledními Mohykány“ sekularizaãní teorie naproti tomu zÛstávají Bryan Wilson ãi Steve
Bruce (srov. B. Wilson, „Reflection on a Many Sided Controversy“, in: S. Bruce [ed.],
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ní svût je, s urãit˘mi v˘jimkami stejnû zﬁetelnû náboÏensk˘m, jako byl
svût kdykoli dﬁíve, a v mnoha ohledech je‰tû víc,“8 vedlo pochopitelnû
k návratu sociologie náboÏenství na v˘sluní vûdeckého zájmu.
RÛzné cesty hledání nového paradigmatu sociologie náboÏenství pﬁitom budu sledovat v této studii; nechci zastírat, Ïe byla inspirována nesouhlasem s recenzí, publikovanou nedávno na stránkách Religia, jeÏ po
mém soudu pﬁíli‰ akcentovala sebeprezentaci teorie racionální (náboÏenské) volby.9 Rozhodnû totiÏ neplatí, Ïe tento ekonomistick˘ redukcionismus (pojem vysvûtlím níÏe) je jedin˘m teoretick˘m a metodick˘m v˘chodiskem souãasné sociologie náboÏenství, aã to jeho stoupenci rádi
tvrdí. Vedle nûj se uplatÀuje pﬁinejmen‰ím je‰tû humanistická perspektiva,10 která má – po mém soudu – mnohé interpretaãní v˘hody. Diskuse,
ãasto v‰ak spí‰e vzájemné „chtûné pﬁehlíÏení“ mezi obûma nov˘mi perspektivami sociologie náboÏenství, jeÏ jim umoÏÀuje (pomûrnû snadné)
budování vlastních pozic na kritice sekularizaãní teorie, má nadto obecnûj‰í kontext, kter˘ souvisí s celkov˘mi interdisciplinárními teoretick˘mi
a metodick˘mi posuny na pomezí sociologie a ekonomie. Na následujících ﬁádcích se proto pokusím vysvûtlit jejich fundamentální v˘znam pro
fungování moderních spoleãensk˘ch vûd, stejnû jako alespoÀ ve struãnosti naãrtnu jejich argumentaci.11 Paradoxnû totiÏ dochází k situaci, Ïe
sociologie náboÏenství, druhdy marginalizovaná, dnes opût hojnû studovaná, pﬁijímá konceptuální paradigma, které je badateli v jin˘ch subdisciplínách opou‰tûno jako neadekvátní. Není to poprvé. Zatímco totiÏ je‰-

8
9

10

11

Religion and Modernization: Sociologists and Historians Debate the Secularization
Thesis, Oxford: Clarendon Press 1992, 195-215; S. Bruce, „The Curious Case of the
Unnecessary Recantation: Berger and Secularization“, in: Linda Woodhead et al.
[eds.], Peter Berger and the Study of Religion, London – New York: Routledge 2001,
87-100). K tomu viz M. Dillon (ed.), Handbook..., 111-113 (P. S. Gorski).
P. L. Berger, Desecularization..., 2.
Petr Pabian, „Rodney Stark – Roger Finke, Acts of Faith: Explaining the Human Side
of Religion“ [recenze], Religio 11/1, 2003, 144-145. Tím nemá b˘t ﬁeãeno, Ïe si
P. Pabian není vûdom nûkter˘ch problémÛ, které s sebou aplikace teorie racionální volby v religionistice nese.
Na tomto místû nechávám stranou evropskou tradici (katolické) sociologie religieuse
(G. Le Bras ad.), stále je‰tû nikoli zcela marginální, ale aktuálnû neschopnou konkurovat obûma takto vymezen˘m paradigmatÛm; ostatnû i kdyÏ novûj‰í francouz‰tí
sociologové náboÏenství (D. Hervieu-Légerová) z této tradice do jisté míry vycházejí,
pﬁeci jí v˘raznû pﬁekraãují smûrem k „humanistické“ sociologii náboÏenství. K pováleãné tradici katolické náboÏenské sociologie viz M. Dillon (ed.), Handbook..., 67-68
(G. Davie); Peter L. Berger, „Secularization and De-Secularization“, in: Linda
Woodhead et al. (eds.), Religions in the Modern World: Traditions and Transformations, London – New York: Routledge 2002, 291-298: 292.
Nebudu pﬁitom vycházet z dnes jiÏ sotva v úplnosti pﬁehlédnuteln˘ch dílãích studií, aÈ
uÏ teoretick˘ch nebo empirick˘ch, n˘brÏ pﬁedev‰ím z dûl, která dané tradice povaÏují
za paradigmatická.
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tû dlouho po druhé svûtové válce sociologie náboÏenství, na rozdíl od jin˘ch sociologick˘ch oborÛ, do znaãné míry úspû‰nû odolávala „abstraktnímu empiricismu“ (C. W. Mills) ve prospûch klasick˘ch kvalitativních
v˘kladÛ, v souãasnosti její ãást v jakoby sebezáchovné kﬁeãi pﬁijímá prav˘ opak – redukcionistickou, plnû operacionalizovatelnou perspektivu teorie racionální volby. DÛvodem je právû specifické postavení sociologie
náboÏenství, nejen v rámci sociologie a spoleãensk˘ch vûd, ale i v (moÏné) podobû moderního symbolického univerza.
Hledání nového paradigmatu: dvû ‰koly
Probíhající deprivatizace náboÏenství a desekularizace spoleãností, návrat (rÛzn˘ch) náboÏenství do veﬁejného prostoru a jejich strukturní promûny, patrné nejpozdûji od 80. let 20. století, vedly k radikálnímu zpochybnûní sekularizaãní teorie i badatelsk˘ch metod, které k ní smûﬁovaly.
Teorie vysvûtlující sekularizaci jako nevyhnuteln˘ dÛsledek modernizace
sice stále je‰tû má – pﬁinejmen‰ím v Evropû – oporu v „tvrd˘ch“ kvantitativních datech, aÈ uÏ jde o v˘sledky náboÏenského/církevního sebevymezení pﬁi sãítáních lidu, nebo o sniÏování úãasti na bohosluÏbách a dal‰ích náboÏensk˘ch aktivitách.12 Pﬁesto v‰ak zﬁejmû pﬁestala b˘t vhodn˘m
explikaãním prostﬁedkem pro popis úlohy religiozity v moderních spoleãnostech, protoÏe mezi nimi nacházíme v˘razné rozdíly. Vyspûlé spoleãnosti, které by podle sekularizaãní teorie mûly b˘t ex definitione nenáboÏenské, takové mohou b˘t i nemusejí; zatímco tﬁeba skandinávské zemû,
Francie nebo Spojené království vykazují nízkou a (pﬁinejmen‰ím od druhé svûtové války) klesající míru sociální participace na církevní zboÏnosti, v pﬁípadû neménû vyspûlého Irska ãi Nizozemí, nemluvû uÏ o Spojen˘ch státech, jsou tyto posuny mnohem pomalej‰í, pokud k nim vÛbec
dochází. Zemû Tﬁetího svûta (a Spojené státy) pak v souãasnosti naopak
proÏívají prav˘ opak sekularizace a privatizace náboÏenství: zaznamenávají návrat religiozity do veﬁejného prostoru, národní i mezinárodní politiky, ekonomiky a kultury. Tyto skuteãnosti vyvolaly nejen potﬁebu hledání
nového v˘kladového paradigmatu, nebo alespoÀ nov˘ch sociologick˘ch
teorií o vztahu náboÏenství a spoleãnosti,13 ale také kritiku pﬁedpokladÛ
a metodick˘ch v˘chodisek, které k pÛvodním sekularizaãním závûrÛm
vedly. Druh˘m dÛvodem radikálního zpochybnûní sekularizaãní teorie se
staly poznatky historikÛ stﬁedovûku a raného novovûku, Ïe pﬁedpoklad nû12
13

Grace Davie, „The Persistence of Institutional Religion in Modern Europe“, in: Linda
Woodhead et al. (eds.), Peter Berger and the Study of Religion, London – New York:
Routledge 2001, 101-111: 103.
Jejich nutnû jen ãásteãn˘ pﬁehled podal D. LuÏn˘ (NáboÏenství a moderní spoleãnost..., 107-108). Nûkteré dal‰í teorie budou zmínûny níÏe v textu.
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kdej‰ího plnû kﬁesÈanského svûta vlastnû nikdy neplatil.14 K plo‰nému
a relativnû hlubokému pokﬁesÈan‰tûní evropské populace totiÏ do‰lo aÏ
v prÛbûhu konfesionalizace v raném novovûku, zejména v 17. a 18. století, a proto nelze pﬁedpokládat odnáboÏen‰tûní spoleãnosti (jen) jako dÛsledek modernizace.
Pﬁinejmen‰ím pracovnû pﬁitom mÛÏeme rozli‰it dvû odli‰né cesty pﬁekraãující „staré paradigma“ – sekularizaãní teorii a metodické zázemí,
které jí poskytovalo datové zdroje.15 Na jedné stranû se uplatnila kritika
kvantitativního pﬁístupu k náboÏenství jako pﬁíli‰ reduktivního, neboÈ vychází primárnû z dat vztaÏen˘ch k formálním náboÏensk˘m organizacím.
Jinak ﬁeãeno, tento typ hledání nové podoby sociologie náboÏenství roz‰íﬁil její v˘zkumné pole také na implicitnû náboÏenské formy16 a pﬁedev‰ím
na problematiku privatizované, ex definitione individualizované a neorganizované religiozity. Podle Ch. Taylora totiÏ sekularizace veﬁejné sféry po
druhé svûtové válce vedla nejen ke vzniku více ãi ménû fundamentalistick˘ch náboÏensk˘ch denominací (odpovídajících Durkheimovu chápání
integraãní funkce religiozity) nebo k pﬁesunu religiozity jistého typu na etnické, tﬁídní ãi státní entity (ve smyslu „etnick˘ch náboÏenství“ M. Juer14

Jean Delumeau, Catholicism Between Luther and Voltaire, London: Burnes & Oates
1977; Keith Thomas, Religion and the Decline of Magic: Studies in Popular Beliefs in
Sixteenth- and Seventeenth-Century England, Harmondsworth: Penguin Books 1978.
15 Toto rozdûlení není obecnû sdílené. Autoﬁi spojovaní s ekonomistick˘m pﬁístupem ke
studiu náboÏenství totiÏ obvykle oznaãují v‰echny ostatní za (pﬁinejmen‰ím skryté)
stoupence sekularizaãní teorie, zatímco sebe samé za v˘luãné proponenty „nového paradigmatu“ (srov. napﬁ. Rodney Stark, „Bringing Theory Back In“, in: Lawrence
A. Young [ed.], Rational Choice Theory and Religion: Summary and Assessment, New
York – London: Routledge 1997, 3-23; M. Dillon [ed.], Handbook..., 97-98 [R. Stark]).
To ov‰em z teoretick˘ch i metodick˘ch dÛvodÛ váÏnû zpochybnil P. S. Gorski
(M. Dillon [ed.], Handbook..., 114), kter˘ nadto proponoval pﬁístup „teorie sociopolitick˘ch konfliktÛ“, roz‰íﬁen˘ pﬁípadnû na „model sociokulturních transformací“,
v hrub˘ch rysech odpovídající zde diskutované humanistické perspektivû (ibid., 115119). Je‰tû blíÏe mé konceptualizaci stojí L. A. Young, kter˘ humanistickou ‰kolu naz˘vá fenomenologickou (viz níÏe pozn. 21). Naopak G. Davieová a dal‰í autoﬁi sice
uznávají dichotomii dvou paradigmat sociologie náboÏenství, sekularizaãní a ekonomistické ‰koly, nicménû soudí, Ïe badatelé, v této studii oznaãovaní za ‰kolu humanistickou, tuto (zastaralou) dichotomii pﬁekonávají ve prospûch ‰ir‰ího sociologického
porozumûní náboÏenství.
16 Mezi nû patﬁí pﬁedev‰ím uÏ zmiÀovaná „politická náboÏenství“, marxismus, fa‰ismus,
a do jisté míry i nacionalismus a liberalismus, ale také apriornû protináboÏensk˘ scientismus. Z novûj‰í literatury uvádím alespoÀ: David Martin, A General Theory of
Secularization, Oxford: Blackwell 1978; Hugh McLeod, European Religion in the Age
of the Great Cities: 1830-1930, New York – London: Routledge 1995; Franz Höllinger, Volksreligion und Herrschaftskirche: Die Würzeln religiösen Verhaltens in westlichen Gesellschaften, Opladen: Leske & Budrich. V ãe‰tinû srov. Hans Maier, Politická
náboÏenství: Totalitární reÏimy a kﬁesÈanství, Brno: Centrum pro studium demokracie
a kultury 1999; tato práce je ov‰em velmi poplatná katolicismu svého autora.
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gensmeyera ãi „obãanského náboÏenství“ R. N. Bellaha), n˘brÏ pﬁedev‰ím k „,expresivnímu‘ individualismu“, ke vzniku soukrom˘ch, silnû privatizovan˘ch symbolick˘ch univerz, opírajících se o promûny ve spotﬁební oblasti, které pﬁestávají b˘t vysvûtlitelné prostﬁednictvím Durkheimovy
teorie, aniÏ by v‰ak ztratily svÛj náboÏensk˘ obsah.17 Ruku v ruce s tímto
zji‰tûním ‰lo zpochybnûní kvantitativních anal˘z náboÏenství, protoÏe
pﬁestaly b˘t s to vysvûtlovat jeho promûny a v˘vojové trendy. V tomto duchu b˘vá ãasto citován postulát P. Bergera, Ïijícího klasika sociologie náboÏenství:
[S]tatistická data sama o sobû sociologii nedûlají. Stávají se sociologií teprve tehdy,
kdyÏ jsou sociologicky interpretována, zasazena do urãitého teoretického referenãního rámce, kter˘ má sociologickou povahu. Sociologie není prosté poãítání, a dokonce ani zji‰Èování korelací mezi rÛzn˘mi poloÏkami, které jsme spoãítali.18

Naopak druhou cestou pﬁekonání paradigmatu sekularizaãní teorie se
stal postulát, Ïe sociologie dosud prakticky Ïádnou teorií v popperovském
smyslu, tj. falzifikovatelnou hypotézou, nedisponovala, moÏná s v˘jimkou (právû popﬁené) teorie sekularizaãní.19 Badatelé tohoto typu se proto
pokusili takovou teorii, respektive jejich soubor vytvoﬁit, operacionalizovat je a koroborovat prostﬁednictvím kvantitativnû zamûﬁen˘ch v˘zkumÛ.
Reakcí na nefunkãnost dosavadních kvantitativních ‰etﬁení se v tomto pﬁípadû stalo jejich dal‰í „zkvantitativnûní“ prostﬁednictvím metodického
rámce deduktivní formulace jednoduch˘ch premis a postulátÛ, jimÏ mÛÏe
b˘t na základû v˘zkumu pﬁipsána (kladná ãi záporná) pravdivostní hodnota. Hlavním, pﬁestoÏe nikoli jedin˘m20 teoretick˘m v˘chodiskem této
‰koly se pﬁitom stala teorie racionální volby.
Pro první ‰kolu, kterou budu dále naz˘vat humanistickou,21 se stalo typické zﬁetelnûj‰í navazování na star‰í tradice sociologie náboÏenství,
jdoucí ruku v ruce se zpochybnûním pﬁíli‰ného empiricismu souãasné sociologie, kter˘ vedl k jejich zúÏení a nedostateãnému vyuÏití. P. Berger
v tomto smyslu hovoﬁí o „metodickém feti‰ismu“, poskytujícím sice pﬁes17
18
19

20

Charles Taylor, Varieties of Religion Today: William James Revisited, Cambridge –
London: Harvard University Press 2002, 80.
Peter L. Berger, Pozvání do sociologie: Humanistická perspektiva, pﬁel. Jiﬁí Ogrock˘,
Brno: Barrister & Principal 2003, 19.
Rodney Stark – William S. Bainbridge, „Towards a Theory of Religion: Religious
Commitment“, Journal for the Scientific Study of Religion 19, 1980, 114-128.
Nejnovûji srov. Rodney Stark – Roger Finke, Act of Faith: Explaining the Human Side
of Religion, Berkeley: University of California Press 2000; M. Dillon (ed.),
Handbook..., 96-109 (R. Stark, R. Finke).
R. Stephen Warner, „Convergence Toward the New Paradigm: A Case of Induction“,
in: Lawrence A. Young (ed.), Rational Choice Theory and Religion: Summary and
Assessment, New York – London: Routledge 1997, 87-101: 92, 95.
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ná kvantitativní data, ale neschopném je náleÏitû interpretovat, nehledû na
ztrátu zájmu o „velké otázky“ posunující poznání kupﬁedu.22 Pﬁes svÛj
„ikonoklasmus“ se pﬁitom právû tento pﬁístup stal inspirativním pro ﬁadu
kﬁesÈansk˘ch, hlavnû protestantsk˘ch teologÛ (D. G. Horrell, B. Martin),
ponûvadÏ se nepokou‰í o redukci náboÏenství do podoby následkÛ sociálních funkcí,23 n˘brÏ v rámci jejich dialektického vztahu k transcendentnu
umoÏÀuje (byÈ pochopitelnû nepostuluje) také pÛsobení protichÛdné.
Paradigmatick˘m autorem tu je právû Berger, mezi dal‰í pﬁedstavitele tohoto smûru mÛÏeme zahrnout G. Davieovou, P. Heelase, D. HervieuLégerovou, D. Martina, L. Woodheadovou, a s jist˘m omezením i nûkteré star‰í badatele, napﬁíklad R. N. Bellaha ãi R. Wuthnowa.24
K definitivnímu zformování druhé ‰koly, jíÏ budu zjednodu‰enû oznaãovat za ekonomistickou, do‰lo po publikaci programové stati S.
Warnera25 na konferenci v americkém Sundance (1994). V jejím základû
pﬁitom stojí (ekonomická) teorie racionální volby, která pﬁedpokládá individuální aktéry snaÏící se maximalizovat svÛj zisk (v na‰em pﬁípadû zisk
v náboÏenské oblasti, tzv. kompenzátory v intencích R. Starka a W. S.
Baindbridge). Prostﬁednictvím racionální úvahy tito aktéﬁi volí jednání,
které vede k maximalizaci zisku a minimalizaci ztrát. Ani v tomto pﬁípadû sice nedo‰lo k pﬁíkrému odmítnutí star‰ích sociologick˘ch tradic, av‰ak
jsou vyuÏívány jen jako „datové zdroje“ – pûknû to vyjádﬁil R. Stark, podle kterého pﬁed ním sam˘m vlastnû Ïádná teorie neexistovala26 – aÈ uÏ jde
o (nane‰tûstí nenáleÏité a pozdûji kritizované) Durkheimovo rozli‰ování
sociální funkce náboÏenství a magie, ãi o pﬁedpoklad evoluãního v˘voje
náboÏenství smûrem ke sniÏování poãtu boÏstev (ne v‰ak nutnû k mono21

22
23

24
25
26

Velmi podobnû uvaÏuje i L. A. Young, kter˘ tuto tradici naz˘vá fenomenologickou.
Viz L. A. Young, „Phenomenological Images of Religion and Rational Choice
Theory“, in: t˘Ï (ed.), Rational Choice Theory: Summary and Assessment, New York
– London: Routledge 1997, 133-145: 135-136.
P. L. Berger, Pozvání..., 178-180.
To je nezbytn˘m dÛsledkem Bergerem a Luckmannem uvaÏovan˘ch kognitivních dispozic ãlovûka. Dialektick˘ vztah mezi jedincem, spoleãností a konstrukcí sociální reality, respektive mezi objektivní a subjektivní realitou (viz Peter L. Berger – Thomas
Luckmann, Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vûdûní, pﬁel. Jiﬁí
Svoboda, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999, 64, 183), totiÏ vyÏaduje mediaci ve dvou rovinách. Tou první je jazyk (ibid., 67), druhou náboÏenství
nebo jeho funkãní ekvivalenty (ibid., 97-98). V tomto smyslu „sociologie vûdûní je nemoÏná bez sociologie náboÏenství (a naopak)“ (ibid., 181), aniÏ tím je náboÏenství
o sobû objektivisticky urãeno.
Srov. napﬁ. Robert Wuthnow, God and Mammon in America, New York: The Free
Press 1994.
R. Stephen Warner, „Work in Progress towards a New Paradigm for the Sociological
Study of Religion in the United States“, American Journal of Sociology 98, 1993,
1044-1093.
R. Stark, „Bringing Theory Back In...“, 4-6.
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teismu).27 Okolo její ústﬁední postavy, R. Starka, se shromáÏdili zejména
W. S. Bainbridge, R. Finke, L. R. Iannaccone, mezi „volnûji spﬁíznûné“
mÛÏeme dále poãítat M. Jo Nietzovou ãi S. Warnera.28
Obû ‰koly v‰ak mají leccos spoleãného, pﬁinejmen‰ím dvû charakteristiky. V první ﬁadû obû pracují s modelem pﬁipodobÀujícím sociální funkce
náboÏenství ekonomick˘m vztahÛm, uvaÏují o existenci náboÏenského trhu, a zároveÀ se obû snaÏí b˘t „nov˘mi paradigmaty“ v sociologii náboÏenství, a to pﬁi nulové vzájemné spolupráci a „okázalé ignoranci“. Mezi
dÛvody této situace, pomineme-li mimovûdecké (ale proto nikoli nedÛleÏité) aspekty sociopolitického a mocenského fungování souãasného akademického svûta, lze uvaÏovat na jednu stranu „evropské“ zázemí humanistické ‰koly proti „americkému“ zakotvení ‰koly ekonomistické,29 stejnû
jako potenciální teologickou konvergenci první, a naproti tomu zﬁeteln˘
dÛraz na disparátnost vÛãi sekularizaãní ‰kole v pﬁípadû druhé,30 a koneãnû také metodicky odli‰n˘ pohled na fungování „náboÏenského trhu“, stejnû jako na zpÛsob jeho studia. Zatímco podle ekonomistick˘ch sociologÛ
náboÏenství se na tomto trhu vyskytují na stranû nabídky „firmy“ (jednotlivé náboÏenské skupiny) jako celky a na stranû poptávky individuální potenciální vûﬁící, podle humanistick˘ch sociologÛ je celá situace komplexnûj‰í. Nabízeny téÏ mohou b˘t jen dílãí ãásti náboÏenského pohledu na
svût, pﬁiãemÏ mezi jejich „dodavatele“ patﬁí i implicitnû náboÏenské skupiny a smûry, pﬁípadnû i dal‰í náboÏensky interpretovatelné ãásti symbolick˘ch univerz, zatímco privatizace poptávkové strany náboÏenského trhu
27

28
29
30

Ibid., 12, 14. Nehledû na pﬁísnû vûdeck˘ v˘znam této ‰koly, jenÏ budu diskutovat níÏe, nemohu na tomto místû nezmínit, Ïe mû jakoÏto badatele vyrostlého v evropské humanistické tradici vyloÏenû uráÏí její svévolné zacházení s dosavadními vûdeck˘mi
v˘sledky (jehoÏ si pov‰iml i P. Pabian v citované recenzi, s. 145); projevuje se kupﬁ.
i nenáleÏit˘mi „transkripcemi“ vlastních jmen: Ginzberg (místo Ginzburg), LeRoy
Lauderie (Le Roy Ladurie), Garfinkle (Garfinkel) apod. (Mary Jo Neitz – Peter R.
Mueser, „Economic Man and Sociology of Religion: A Critique of the Rational Choice
Approach“, in: L. A. Young [ed.], Rational Choice Theory: Summary and Assessment,
New York – London: Routledge 1997, 105-118: 106-107), zatímco pﬁedpoklad rozdílnosti situace v Evropû a ve Spojen˘ch státech, kdy by se v prvním pﬁípadû mûl uplatÀovat (ve skuteãnosti jen formální, pokud vÛbec existující) monopol státních církví
(ibid., 113-114), je spí‰e z ﬁí‰e iluzí, neÏ skuteãné kontextuální znalosti.
K nezaujatému hodnocení teorie racionální náboÏenské volby viz Roberto Cipriani,
Sociology of Religion, New York: W. de Gruyter 2000, 154; M. Dillon (ed.),
Handbook..., 21-22 (R. Wuthnow), 68-70 (G. Davie).
R. S. Warner, „Convergence...“, 95; M. Dillon (ed.), Handbook..., 68-69 (G. Davie).
AÏ na v˘jimky jsou proto, pokud vÛbec, citována jen star‰í, sekularistická díla jejích
pﬁedstavitelÛ (BergerÛv Posvátn˘ baldach˘n tu je pﬁíkladem par excellence; napﬁ. R.
S. Warner, „Convergence...“, 93). Naopak humanistická ‰kola dává prostor i souãasn˘m stoupencÛm sekularizaãní teorie, aãkoli s nimi nesouhlasí, jak o tom svûdãí kupﬁ.
studie S. Bruce v prestiÏním Bergerovû sborníku (S. Bruce, „The Curious Case...“, 87100), zatímco ekonomistÛm rozhodnû nikoli.
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sice pokraãuje, av‰ak ex definitione nemÛÏe b˘t absolutní. G. Davieová
v této souvislosti názornû ukázala, jak odli‰nû oba „tábory“ pracují s teoretick˘m odkazem zakladatelÛ sociologie náboÏenství, kter˘ uÏívají, aby
podpoﬁily vlastní zji‰tûní.31 Právû to by nás mûlo vést ke komplexnûj‰ímu
pohledu na v˘voj souãasné sociologické a ekonomické teorie, vytváﬁející
dÛleÏité zázemí obou tûchto ‰kol uvnitﬁ sociologie náboÏenství.
Zdroje: neoklasicismus versus ekonomická sociologie
Nejspí‰ prvním, kdo do sociologie náboÏenství uvedl model fungování
náboÏenského trhu, byl P. L. Berger ve své klasické sekularizaãní práci
Posvátn˘ baldach˘n (The Sacred Canopy, 1967). Podle tohoto autora
vzrÛst pluralismu v náboÏenské oblasti, zﬁeteln˘ pﬁinejmen‰ím od druhé
svûtové války, vede na jednu stranu ke korozi tradiãní víry, charakterizované mj. sociálním tlakem na jedince, a zároveÀ k situaci, kdy se „náboÏenské instituce stávají marketingov˘mi organizacemi a náboÏenské tradice spotﬁebním zboÏím“.32 Modernizace je tak nevyhnutelnû spojena
s privatizací náboÏenského pﬁesvûdãení, pﬁiãemÏ jedinci si volí takové
symbolické univerzum, respektive jeho partikulární prvky, které vyhovují jejich osobnímu pﬁesvûdãení, naturelu, Ïivotním zku‰enostem atd. Symbolické univerzum si tak vytváﬁí kaÏd˘ sám (pﬁípadnû v nejuÏ‰í rodinû)
z toho, co mu náboÏensk˘ trh poskytuje, pﬁiãemÏ jeho „dodavatelé“ (nejãastûji náboÏenské skupiny) se této situaci nezbytnû „sebezáchovnû“
pﬁizpÛsobují. Tento pohled na skuteãnost náboÏenství z ekonomické perspektivy nicménû neznamenal její „cynickou“ redukci na v˘sledek ekonomick˘ch procesÛ;33 pokud tak nûco bylo interpretováno, byly to pﬁedev‰ím reakce církevního managementu, zatímco individuální náboÏenská
volba per se zÛstala otázkou duchovního hledání kaÏdého ãlovûka (jehoÏ
role se je‰tû zv˘‰ila na úkor sociální funkce religiozity). Sama postulace
„náboÏenského trhu“ pﬁitom pﬁíli‰ nesouvisela ani s akceptací obecnûj‰í
teorie sociální smûny; P. L. Berger rozhodnû netvrdil, Ïe náboÏensk˘ trh
v této podobû existoval vÏdy, n˘brÏ naopak zdÛrazÀoval jeho nov˘ v˘vin
v situaci, kdy bylo ekonomické jednání subjektÛ (uvnitﬁ západní spoleãnosti) pov˘‰eno na základní Ïivotní orientaci.34 Pﬁevaha ekonomick˘ch
31 M. Dillon (ed.), Handbook..., 69 (G. Davie).
32 P. L. Berger, The Sacred Canopy..., 137.
33 Peter L. Berger, Kapitalistická revoluce: Padesát propozic o prosperitû, rovnosti a svobodû, pﬁel. Eva ·imeãková a Vûra Kuchaﬁová, Bratislava: Archa 1993, 11, 31.
34 Viz napﬁ. Noreena Hertz, The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of
Democracy, New York: The Free Press 2001, 115-116; David Lyon, JeÏí‰
v Disneylandu: NáboÏenství v postmoderní dobû, pﬁel. Petra Vlãková, Praha: Mladá
fronta 2002, 40, 114.
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hledisek, respektive v˘sledkÛ ekonomické aktivity jako nového ãinitele
pﬁi vytváﬁení statusu, se objevila aÏ v dÛsledku krize legitimity souãasného kapitalismu.35
DÛsledn˘ ekonomistick˘ redukcionismus naproti tomu stojí v základech druhého „nového paradigmatu“, ekonomistické ‰koly v sociologii
náboÏenství. Ta vychází, krátce ﬁeãeno, z pﬁedstavy fundamentálního a nemûnného charakteru „ekonomiky mezilidsk˘ch vztahÛ“, stejnû jako jiné
pﬁípady aplikace teorie sociální smûny ve spoleãensk˘ch a humanitních
vûdách.36 Jejich spoleãn˘m zdrojem je ekonomick˘ neoklasicismus, na
úrovni politické filozofie nûkdy oznaãovan˘ také za neoliberalismus.
Neoklasické ekonomické paradigma, tvoﬁící mainstream souãasné ekonomické teorie, mÛÏeme pﬁitom vymezit tﬁemi základními pﬁedpoklady. Jde
o model mezilidsk˘ch vztahÛ zaloÏen˘ch na vzájemné smûnû statkÛ a sluÏeb, a to na základû (1) racionální volby individuálních aktérÛ smûﬁujících
k maximalizaci vlastního zisku, jehoÏ v˘sledkem je (2) dosaÏení rovnováhy (Nashovo ekvilibrium) uvnitﬁ systému, za pﬁedpokladu (3) absence
chronick˘ch informaãních problémÛ typu nezájmu, nejistoty, rÛzn˘ch
zpÛsobÛ percepce reality atd. Pﬁedpokládá se, Ïe jednotliví aktéﬁi (sociálního) trhu mají úpln˘ pﬁístup k informacím, které náleÏitû zpracovávají
a vyuÏívají k racionálnímu zvy‰ování vlastní prosperity, coÏ vede k rovnováÏnému stavu celého systému. V˘hodou tohoto jednoduchého modelu,
v zásadû jiÏ vytvoﬁeného klasiky ekonomické teorie (Smith, Ricardo, Mill
ad.) a pouze doplÀovaného podle potﬁeb jednotliv˘ch ‰kol, pﬁitom je jeho
snadná kvantitativní aplikovatelnost a moÏnost predikce chování (odli‰n˘ch) aktérÛ. V sociálních vûdách se tento model zaãal uplatÀovat od konce 50. let 20. století prostﬁednictvím teorie racionální volby – do sociologie jej uvedl G. Homans se sociálními psychology Cookem a Emersonem,
pozdûji P. Blau, do politologie J. Buchanan a A. Downs, v 80. letech jej
vyuÏili evolucionisté herních systémÛ (K. Arrow) a dal‰í. Teorie racionální volby pﬁitom s neoklasicismem sdílí v‰echny jeho základní charakteristiky, metodologick˘ individualismus, princip maximalizace ãi optimalizace zisku jednajícího, koncept sociálního optima a systémové rovnováhy.37
Model v‰ak má i své nev˘hody spoãívající pﬁedev‰ím v problematickém naplnûní jeho prepozic v reálném sociálním jednání – poãítá totiÏ
s v˘luãnû racionálním jednáním aktérÛ, s tím, Ïe ve svém rozhodování ne35
36
37

Srov. P. L. Berger, Kapitalistická revoluce..., 229.
Na pﬁíkladu moderní kosmologie a (pﬁedev‰ím) evoluãní biologie/sociobiologie to demonstrovala Mary Midgley, Evolution As a Religion, New York – London: Routledge
2002.
Neil J. Smelser – Richard Swedberg (eds.), The Handbook of Economic Sociology,
Princeton – New York: Princeton University Press – Russell Sage Foundation 1994,
166-169 (J. S. Coleman).
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jsou ovlivnûni jin˘mi lidmi (metodologick˘ individualismus) a Ïe spoleãnost je v podstatû „daná“, nemûnná a nevstupující do ekonomick˘ch interakcí.38 Tyto nedostatky, uplatÀující se pﬁedev‰ím v konceptualizaci sociálního jednání, vedly ﬁadu autorÛ k doplÀování a modifikování teorie
racionální volby,39 a to nejen v rovinû teorie sociálnû-vûdní, n˘brÏ i ekonomické. V návaznosti na T. Veblena proto byla znovu oÏivena institucionální ekonomie zvaÏující institucionální a historické meze svobodného
a racionálního jednání aktérÛ (O. W. Andersen, J. R. Commons,
M. Douglasová, G. M. Hodgson), stejnû jako uvaÏování o sociálních
systémech a sítích (Ch. Tilly). RÛzní autoﬁi zdÛraznili také etickou dimenzi ekonomického jednání, jeho vázanost na symbolické legitimace
a jejich sociálnû sdílené formy (A. Etzioni, P. Di Maggio, A. Sen). Patrnû
nejdÛleÏitûj‰í kritika v‰ak vycházela z pozic, jeÏ byly pozdûji integrovány
s nûkter˘mi dﬁíve zmínûn˘mi do spektra ekonomické sociologie.
Ekonomické (nebo ekonomizovatelné) sociální a symbolické jednání je
podle tûchto autorÛ primárnû sociálním jednáním, ipso facto nemÛÏe b˘t
odlouãeno od svého „zázemí“ (embeddedness podle M. Granovettera, encapsulation v dikci A. Etzioniho), jímÏ je ovlivÀováno a na kterém je závislé. Jinak ﬁeãeno, Ïádné ekonomické/ekonomizovatelné jednání není do
dÛsledku ani racionální, ani individuální, a z dÛvodu zájmového konfliktu ani nevede k rovnováÏnému stavu systému (s v˘jimkou dlouhodobého
konsenzu). Zvolíme-li za pﬁíklad náv‰tûvnost restaurace, ta rozhodnû nesouvisí jenom s kvalitou a cenou pokrmÛ, s rychlostí obsluhy a dal‰ími racionálnû uvaÏovateln˘mi faktory, jak by pﬁedpokládala teorie racionální
volby, n˘brÏ také s prostﬁedím (v˘zdoba, ãistota atd.), s fungováním dlouhodobûj‰ích sociálních vazeb (sociální kontakty, „‰tamgastství“) atd. I tyto skuteãnosti sice jsou potenciálnû „racionalizovatelné“, av‰ak jejich
mnoÏství a nemûﬁiteln˘ charakter prakticky vyluãují jejich jednoduchou
operacionalizovatelnost (nemluvû uÏ o situaci, kdy host odmítá vstoupit
do restaurace, protoÏe nesdílí stejné politické pﬁesvûdãení nebo stejnou víru jako její majitel).
Ve zkratce ﬁeãeno, ekonomická sociologie pﬁinesla nov˘ pohled na tﬁi
základní ekonomické entity: firmy, trh práce a oblast spotﬁeby. V rovinû
anal˘zy podnikÛ pﬁedev‰ím zpochybnila roli racionality v organizaãních
a ﬁídících procesech, neboÈ rozhodovací racionalita je ve skuteãnosti ãasto suplována závislostí na sociokulturních kategoriích a interpersonálních
a symbolick˘ch vazbách. Sociokulturní zakotvenost ekonomického jedná38
39

N. J. Smelser – R. Swedverg (eds.), The Handbook of Economic Sociology..., 4-8. Viz
téÏ Jiﬁí Veãerník, „V˘zkum spoleãenské transformace a ãeská sociologie“, Sociologick˘ ãasopis / Czech Sociological Review 38/1-2, 2002, 55-77: 68.
Napﬁ. N. J. Smelser – R. Swedberg: The Handbook of Economic Sociology…, 169-171
(J. S. Coleman).
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ní, odporující neoklasickému pojetí, je pﬁitom je‰tû patrnûj‰í v pﬁípadû trhu práce. Jak ukázaly ãetné studie M. Granovettera, Ch. Tillyho a dal‰ích,
ani ve standardním ekonomickém prostﬁedí nedochází k racionální smûnû
mezi zamûstnavateli a zamûstnanci, n˘brÏ se zde uplatÀují existující
sociální a symbolická pouta obou stran, pﬁedev‰ím parsonsovské slabé sociální vazby. Typick˘m pﬁíkladem mÛÏe b˘t fungování tzv. etnick˘ch ekonomik. Oblast spotﬁeby je oproti dvûma pﬁedchozím do znaãné míry v˘sostn˘m polem ekonomické sociologie; neoklasicismem, stejnû jako
vût‰inou dal‰ích ekonomick˘ch koncepcí, byla do znaãné míry pﬁehlíÏena, a to pﬁedev‰ím v tûch aspektech, které byly zmínûny jiÏ v pﬁípadû socioekonomické anal˘zy podnikÛ a pracovního trhu. Ekonomové a sociologové totiÏ sice jiÏ drahnû let zkoumali spotﬁebitelské chování a jeho
nejrÛznûj‰í indikátory, nebrali v‰ak v potaz napﬁíklad rodinnou dynamiku
spotﬁeby ãi sociální vazby mezi spotﬁebiteli, stejnû jako faktory sociálních
nerovností ãi tﬁídního zaﬁazení.40 UvaÏujeme-li pﬁitom o náboÏensk˘ch
skupinách jako o „firmách“, o náboÏenském trhu ãi o náboÏenské spotﬁebû, tyto kritické hlasy pochopitelnû je‰tû nab˘vají na síle a v˘znamnosti.
Vedle sociálních vazeb rÛzného typu, o kter˘ch uvaÏuje vût‰ina ekonomick˘ch sociologÛ, se v‰ak uplatÀují i vazby symbolické, vycházející
z antropologického pojetí kultury (P. DiMaggio, V. A. Zelizerová).41 Ekonomické/ekonomizovatelné jednání totiÏ není ovlivnûno jen sociálními sítûmi a (historick˘mi) institucionálními konfiguracemi, ale také jejich
symbolick˘mi legitimacemi, pﬁiãemÏ vzájemn˘ vztah tûchto struktur a jejich legitimací je obousmûrn˘. UplatÀuje se zde koncept sociální konstrukce (ekonomické) reality vypracovan˘ P. L. Bergerem a T. Luckmannem a projevující se v postulaci ekonomické kultury jako základního
v˘zkumného pole. Její zakotvení, v první ﬁadû náboÏenské, pﬁitom dovoluje rozkrytí kulturních diferencí ekonomického jednání vedoucí na jedné
stranû aÏ ke konceptualizaci „mnoha globalizací“ v souãasném svûtû,42 zároveÀ v‰ak ke zv˘‰enému zájmu o symbolické a sociální determinanty
my‰lení, cítûní a jednání, které tvoﬁí jak jeho vÛdãí sloÏky, tak (mnohdy)
nepﬁekroãitelné hranice. V intencích této optiky je proto ekonomistick˘
mainstream pﬁekraãován hned v nûkolika dimenzích; jeho modely jsou
zpochybÀovány jako v praxi nefungující a stejnû tak mu je, v duchu
40
41
42

V˘voj ekonomické sociologie a její pﬁínos zevrubnûji pojednal Richard Swedberg,
„New Economic Sociology: What Has Been Accomplished, What Is Ahead?“, Acta
Sociologica 40/2, 1997, 161-182.
Viz také Don Lavoie – Emily Chamlee-Wright, Culture and Entreprise: The Development, Representation and Morality of Business, London – New York: Routledge 2002.
Peter L. Berger – Samuel P. Huntington (eds.), Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World, Oxford – New York: Oxford University Press 2002.
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Popperovy kritiky „historicismu“, upíráno „právo“ na predikci budoucího
v˘voje ãi na jeho ovlivnûní. Ekonomická sociologie (ve v‰ech sv˘ch sloÏkách) se namísto toho ustavila jako deskriptivní a interpretativní ‰kola.
Neznamená to ov‰em, Ïe by mainstreamová ekonomie a její sociálnû-vûdní aplikace byly zatlaãeny do pozadí; pro jejich jednoduchost jde stále je‰tû o pﬁevládající smûry, aãkoli tato teoretická kritika i (ãastá) neúspû‰nost
jejich konceptualizací nutnû vedou k otázce, má-li smysl vést sociální vûdy právû tímto smûrem, jenÏ je v souãasnosti opou‰tûn i samotn˘mi ekonomy. V˘sadní místo ekonomick˘ch institucí a vztahÛ ve strukturaci moderních (západních) spoleãností totiÏ je‰tû neznamená nutn˘ primát jejich
redukcionistického popisu vycházejícího z teorie racionální volby.
Je‰tû neÏ budu vûnovat pozornost aplikaci obou pﬁístupÛ – ekonomistického, opírajícího se o redukcionismus racionální volby, a humanistického, blízkého pozicím ekonomické sociologie, je tﬁeba zmínit, Ïe podobná
polarizace jako v sociologii náboÏenství probûhla i v rámci dal‰ích sociologick˘ch subdisciplín. Jako pﬁíklad lze uvést souãasné teorie demografick˘ch zmûn v souvislosti se sÀateãním chováním, jejichÏ pﬁehled podala
D. Hamplová.43 Tyto teorie se snaÏí pﬁedev‰ím vysvûtlit, proã v souãasn˘ch západních spoleãnostech stoupá sÀateãní vûk, respektive jsou sÀatky
odsouvány/nahrazovány modelem nesezdaného souÏití (kohabitace). VyuÏívají k tomu dva typy argumentÛ. V pﬁípadû teorií racionální volby jde
o zkoumání objektivních, tj. operacionalizovateln˘ch a mûﬁiteln˘ch faktorÛ, které brání vstupu do manÏelství, nebo jej naopak podporují, pﬁiãemÏ
vysvûtlení b˘vá shledáváno nejãastûji ve zmûnách pracovního trhu (zamûstnanost Ïen, nejistota na trhu práce, flexibilita), institucionálního zabezpeãení (funkce rodiny pﬁejímají jiné instituce, zejména státní), nebo
v relativní velikosti jednotliv˘ch kohort (G. S. Becker, S. Lindenberg,
V. Oppenheimerová). Pﬁes svou rozdílnost se pﬁitom tyto teorie shodují na
metodické konceptualizaci sÀateãního trhu, na kter˘ vstupují individuální
aktéﬁi (pﬁípadnû ovlivnûní svou minulostí, askribovan˘mi veliãinami a dal‰ími faktory) snaÏící se (ne vÏdy vûdomû) prostﬁednictvím racionálního
sÀatkového chování dosáhnout maximalizace osobního zisku. Naproti to-
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Dana Hamplová, Vstup do manÏelství a nesezdaného souÏití v âeské republice po roce 1989 v souvislosti se vzdûláním, Praha: Sociologick˘ ústav AV âR 2003, 9-20.
S pﬁehledem podan˘m Hamplovou nesouhlasím v jediné vûci, se zaﬁazením (byÈ nikoli
bezv˘hradn˘m; ibid., 17) manÏelÛ Bergerov˘ch (Brigitte Berger – Peter Berger, The
War Over the Family: Capturing the Middle Ground, Harmondsworth – New York:
Penguin Books 1983) mezi stoupence racionální volby. Jednak to neodpovídá celkové
koncepci Bergerova díla, a zároveÀ ekonomicko-kulturní determinanty sociálního chování, tﬁebaÏe vedou k „tﬁídnímu boji o rodinu“, neznamenají pro v‰echny aktéry racionalitu argumentÛ, natoÏ pak racionalitu jejich jednání/voleb.
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mu tzv. normativní teorie44 zdÛrazÀují v˘znam hodnot a preferencí v lidském jednání, pﬁiãemÏ zmûny rodinného Ïivota pﬁiãítají posunu v hodnotách, oãekáváním a aspiracím s ním spojen˘ch (R. Inglehart, autoﬁi tzv.
druhého demografického pﬁechodu). Do „hry“ tak vstupují faktory jako
kvalita Ïivota, absence ãi marginalizace náboÏensky podmínûn˘ch norem
chování nebo rÛst individualismu. Opaãná je i perspektiva, z níÏ je kupﬁíkladu právû individualismus zakou‰en; zatímco teorie racionální volby jej
povaÏují za metodick˘ pﬁedpoklad sociálního jednání, axiologické teorie
v nûm vidí dÛsledek transformaãních procesÛ, produkt moderní doby.
S dichotomií ekonomistick˘ch a humanistick˘ch, tj. axiologick˘ch pﬁístupÛ uvnitﬁ sociálních vûd nesouvisí jen otázka jejich „náleÏitosti“ pﬁi
komplexním popisu sociální reality, n˘brÏ i moÏnost jejich praktické aplikovatelnosti. Málokdo je takov˘m deterministou, aby nepﬁiznal redukcionistick˘ charakter prvních, jejich v˘hoda v‰ak spoãívá ve snadné operacionalizovatelnosti a kvantifikovatelnosti, a tím v moÏnosti provádûní
rozsáhl˘ch kvantitativních ‰etﬁení. Je snad aÏ zbyteãn˘m truismem pﬁipomínat, Ïe „základní problém jakéhokoliv v˘zkumu, kter˘ se chce hodnotami zab˘vat, spoãívá v tom, Ïe hodnoty nejsou jednodu‰e pozorovatelné“.45 V˘zkumy hodnot prostﬁednictvím dotazníkov˘ch ‰etﬁení mají
pramalou v˘povûdní hodnotu, zatímco jejich vyvozování ze sociálního
jednání naráÏí vedle interpretaãních obtíÏí na nemoÏnost rozli‰it dÛsledky
hodnotov˘ch preferencí od objektivních ne/moÏností, nehledû na problematiãnost vymezení samotn˘ch hodnot a sociálních norem. Ale tím se
vlastnû vracíme k dvojímu chápání sociologie jako takové, kdy na jedné
stranû stála pozitivistická snaha o popis objektivních sociálních faktÛ
(Durkheim) a na stranû druhé „vnitﬁnû-rozumiv˘“ pﬁístup weberovské sociologie pátrající po subjektivnû zakou‰eném smyslu sociálního jednání.
Pﬁevládnutí prvního typu sociologie po druhé svûtové válce, „v˘znaãné
postavení statistick˘ch metod … , [které] má … urãité rituální funkce“,46
stejnû jako funkce „sociopolitické“ v rámci fungování akademického spoleãenství i jeho vztahÛ k poskytovatelÛm zdrojÛ (stát, grantové agentury,
komerãní subjekty atd.), v‰ak nutnû marginalizuje moÏnosti sociologické44

45
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Vzhledem k tomu, ze normativní konceptualizace b˘vají spojovány s apriornû zastávan˘mi hodnotami, nejen na stranû aktérÛ, ale i badatelÛ (pﬁíkladem mÛÏe b˘t sociální teologie, resp. náboÏenská sociologie), dával bych v této souvislosti pﬁednost spí‰e
oznaãení „axiologické“ teorie, protoÏe sice v duchu M. Webera pﬁedpokládají „vztaÏení k hodnotám“, av‰ak zároveÀ prosazují svou hodnotovou neutralitu. K tomu viz
napﬁ. Zdenûk R. Ne‰por, „Problém subjektivního smyslu jednání v díle Maxe Webera,
Clifforda Geertze a Rudolfa Bultmanna“, Sociologick˘ ãasopis / Czech Sociological
review 38/5, 2002, 553-564.
D. Hamplová, Vstup do manÏelství..., 11.
P. L. Berger, Pozvání..., 18.
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ho poznání; vede k absenci kvalitativního v˘zkumu a ãasto i historické dimenze v ‰ir‰ím smyslu, stejnû jako k tomu, Ïe se „uÏívá stále sloÏitûj‰ích
metod ke studiu stále triviálnûj‰ích vûcí …, jejichÏ v˘sledky mohou b˘t
uÏiteãné pro tu ãi onu instituci …, ale ‰ir‰í veﬁejnost nejspí‰e zajímat nebudou“.47 V rámci nûkter˘ch sociologick˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ to
zﬁejmû nevadí, pﬁestoÏe od tohoto pﬁístupu zﬁetelnû ustupuje, jak jiÏ bylo
uvedeno, i ãást teoretické a aplikované ekonomie, jinde to v‰ak mÛÏe mít
a má katastrofální dÛsledky. Vedle dal‰ích oblastí, jeÏ na tomto místû nehodlám zkoumat, jde právû o pﬁípad sociologie náboÏenství.
Rozumût náboÏenství: racionální (náboÏenská) volba versus
humanistická perspektiva
S v˘jimkou teoretikÛ racionální volby v oblasti náboÏenského trhu (R.
Stark) není toto paradigma uzavﬁené ve smyslu bezv˘hradného pﬁijetí jediné, ekonomisticky reduktivní perspektivy. DÛvodem je samozﬁejmû
skuteãnost, Ïe by nebylo s to popsat mnohost náboÏensk˘ch forem (souãasného) svûta. Vyjdeme-li totiÏ ze tﬁí základních premis racionální (náboÏenské) volby, jimiÏ jsou (1) nepﬁímá úmûra mezi individuální/skupinovou mocí a jejím zájmem o kompenzátory, tj. její religiozitou; (2)
korelace mezi (mimonáboÏenskou) mocí náboÏensk˘ch institucí a jejich
kontrolou náboÏenského trhu a (3) zájem aktérÛ o kompenzátory nezávisle na jejich moci v tomto svûtû,48 pak je zﬁejmé, Ïe bezv˘hradnû lze
akceptovat pouze tﬁetí z nich – náboÏenskost jako funkcionální antropologickou konstantu. Naopak proti druhé premise hovoﬁí sám fakt souãasné náboÏenské deprivatizace, kter˘ umoÏnil návrat druhdy potlaãen˘ch,
nebo i nov˘ch náboÏensk˘ch institucí do sociálního prostoru, zatímco
první premisa nemá obecnou historickou platnost. Bylo by totiÏ smû‰né
pﬁedpokládat, Ïe tﬁeba ve stﬁedovûku a raném novovûku religiozita slouÏila – zcela v duchu marxistického v˘kladu – jen jako nástroj utlaãování
sociálnû a ekonomicky niÏ‰ích vrstev (respektive z jejich pohledu jako
nástroj kompenzace tohoto utlaãování, tj. „opium lidu“). Z tohoto dÛvodu b˘vá perspektiva teorie racionální náboÏenské volby omezována v˘hradnû na souãasnou americkou spoleãnost,49 doplÀována o „sociální“
sloÏku fungování náboÏensk˘ch organizací (vedle individuální náboÏenské poptávky je tak studována i jejich náboÏenská nabídka)50 nebo o institucionální veliãiny ovlivÀující fungování náboÏenského trhu (gendero47 Ibid., 179-180.
48 R. Stark, „Bringing Theory Back In...“, 8.
49 R. S. Warner, „Convergence...“, 89.
50 Ibid., 92.
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vé aspekty)51 apod. To má své v˘hody v tom, Ïe se uvedená teorie stává
pﬁesnûj‰ím nástrojem pﬁi popisu mnohotvárné sociální reality, ale pﬁiná‰í
to zároveÀ i nev˘hody – jsou-li totiÏ právû teoretická svébytnost v Popperovû smyslu a jednoduchost hlavními argumenty, jimiÏ se (proti eklektické tradici sociologie náboÏenství jin˘ch typÛ) teorie racionální volby vymezuje jako „nové paradigma“, v praxi tento nimbus sv˘m roz‰iﬁováním
zákonitû ztrácí.
Mnohem dÛleÏitûj‰í v‰ak je, alespoÀ pro bûÏn˘ sociologick˘ provoz,
zda a nakolik tato teorie dokáÏe vysvûtlit sociální fungování náboÏenství.
Aby jí nebylo kﬁivdûno,52 berme pﬁitom v potaz jen ty aspekty souãasné
religiozity, o nichÏ její stoupenci tvrdí, Ïe je vysvûtlit dokáÏe: kdo (finanãnû) pﬁispívá náboÏensk˘m organizacím, proã si lidé volí „striktní“ denominace, k jak˘m zmûnám náboÏenství dochází v mezikonfesních manÏelstvích, proã nûkteré náboÏenské organizace rostou (poãtem ãlenÛ
i vitalitou), zatímco jiné nikoli, a koneãnû jaké jsou rozdíly mezi konkurenãními náboÏensk˘mi trhy a náboÏensk˘mi monopoly?53 Tyto otázky,
které sice rozhodnû nepokr˘vají celou ‰íﬁi interpretaãních schémat teorie
racionální náboÏenské volby, av‰ak pﬁedstavují alespoÀ „v˘vûsní ‰tít“ jejích nejv˘raznûj‰ích úspûchÛ, lze ve skuteãnosti redukovat na dvû: (1)
v jak˘ch spoleãnostech funguje náboÏensk˘ „trh bez pﬁívlastkÛ“ a (2) proã
na tomto trhu nejvíce profitují „striktní“ denominace (vãetnû konverzí
manÏelsk˘ch partnerÛ jejich ãlenÛ)?
(1) Klasické racionalistické vysvûtlení fungování náboÏenského trhu,
neovlivnûného kulturním backgroundem (v dikci teoretikÛ racionální volby spí‰e „strukturou trhu“), vychází z pﬁesvûdãení, Ïe ani nabídková ani
poptávková strana nejsou nijak omezovány, coÏ umoÏÀuje svobodnou, racionální volbu vedoucí k maximalizaci osobního zisku. Ponecháme-li pﬁitom stranou spornou otázku, neuplatÀují-li se v náboÏenské volbû také mimoracionální faktory, takov˘ náboÏensk˘ trh rozhodnû neexistuje ve
v‰ech spoleãnostech. Ve stﬁedovûké a (pﬁedev‰ím) ranû novovûké Evropû,
abych uvedl alespoÀ jeden pﬁíklad, bylo totiÏ jeho fungování omezeno
monopolem státních církví vze‰l˘ch z procesu konfesionalizace.54 Naopak
v severní Americe, pﬁedev‰ím ve Spojen˘ch státech, tomu tak nebylo –
a právû na tomto rozdílu uÏ pﬁed tﬁemi ãtvrtinami století Richard Niebuhr
51
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M. J. Neitz – P. R. Mueser, „Economic Man...“, 107-110.
Z mnoha dal‰ích kritik lze pﬁipomenout napﬁ. omezení na náboÏenské organizace pomíjející vedle privatizovan˘ch forem zboÏnosti i implicitní religiozitu. K tomu viz
M. Dillon (ed.), Handbook..., 114-116 (P. S. Gorski).
53 L. A. Young (ed.), Rational Choice Theory..., xii.
54 Ernst Walter Zeeden, Die Entstelung der Konfessionen: Grundlagen und Formen der
Konfessionsbildung im Zeitalter der Glaubenskämpfe, München: R. Oldenbourg
1965.
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vypracoval svou teorii denominací.55 Zatímco pro popis sociální situace
evropsk˘ch kﬁesÈansk˘ch církví podle tohoto autora staãila weberovskotroeltschovská dichotomie církev – sekta,56 pluralismus americké spoleãnosti a neodvislost náboÏensk˘ch skupin od státnû-politick˘ch struktur
vytvoﬁily specifick˘, tﬁetí skupinov˘ typ kﬁesÈanství. Tím byly právû denominace soupeﬁící na svobodném náboÏenském trhu, které v‰ak pﬁesto
dokázaly Ïít vedle sebe a svou vzájemnou existenci, potaÏmo i „nárok na
pravdu“ (z nezbytí) tolerovat.
Co k tomu dodává teorie racionální volby? Snad jen to, Ïe tuto dávno
známou skuteãnost obohacuje poznáním, Ïe rozdíl evropského a severoamerického v˘voje dosud trvá, coÏ je jistû pravda, a dále „vysvûtlením“,
Ïe je tomu tak proto, Ïe v Evropû stále je‰tû fungují monopolní státní církve.57 To uÏ je pravda ménû, neboÈ nûjak˘ typ státních církví se uplatÀuje
jen ve ãtyﬁech zemích Evropské unie,58 a pﬁestoÏe nesmíme ani v dal‰ích
zemích pﬁehlíÏet dÛleÏité formy politického vlivu kﬁesÈanství projevující
se kupﬁíkladu restriktivními opatﬁeními vÛãi muslimÛm nebo stoupencÛm
nov˘ch náboÏensk˘ch hnutí,59 rozhodnû nelze mluvit o nûjakém monopolu, tím ménû státem vynucovaném. Pro souãasnou západoevropskou zboÏnost je naopak mnohem typiãtûj‰í amorfní privatizovaná religiozita, nebo
i nenáboÏenské a protináboÏenské vnímání svûta, které se v‰ak plnû neodpoutalo – a ani nechce odpoutat – od sv˘ch kﬁesÈansk˘ch koﬁenÛ a/nebo kognitivních struktur. Mainstreamem souãasné evropské religiozity
(nebo spirituality, pouÏijeme-li „autochtonního“ termínu) se tak podle
v‰eobecnû pﬁijímaného názoru P. Heelase stala religiozita New Age, sociálnû neorganizovaná a obrácená k Ïivotu a ãlovûku,60 doplnûná o paralelní fungování tradiãních církví. Ty jsou vyuÏívány jednak jako „stráÏkynû
kolektivní pamûti“,61 anebo slouÏí jako dodavatelé symbolick˘ch v˘zna55
56
57
58
59
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Richard H. Niebuhr, The Social Sources of Denominationalism, New York: H. Holt
1929.
V Troeltschovû pﬁípadû doplnûná je‰tû o typ vyznávající církve (mystiku).
M. J. Neitz – P. R. Mueser, „Economic Man...“, 113-114; R. S. Warner, „Convergence...“, 89, 92.
Gerhard Robbers (ed.), Stát a církev v zemích Evropské unie, pﬁel. Petr Koláﬁ a Markéta Koláﬁová, Praha: Academia 2002.
Viz napﬁ. J. Christopher Soper – Joel Fetzer, „Religion and Politics in a Secular
Europe: Cutting Against the Grain“, in: Ted G. Jelen – Clyde Wilcox (eds.), Religion
and Politics in Comparative Perspective, Cambridge: Cambridge University Press
2002, 169-191.
Paul Heelas, „The Spiritual Revolution: From ,Religion‘ to ,Spirituality‘“, in: Linda
Woodhead et al. (eds.), Religions in the Modern World: Traditions and Transformations, London – New York: Routledge 2002, 357-377: 363-366.
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Religion in Modern Europe: A Memory Mutates, Oxford: Oxford University Press
2000.

180

Zdenûk R. Ne‰por
mÛ, z nichÏ si kaÏd˘ ãlovûk vytváﬁí svÛj partikulární obraz svûta. Ve
Spojen˘ch státech tomu tak není jednak proto, Ïe tam stále funguje denominaãní typ církví, respektive sociální kontext, kter˘ jej podmiÀuje, a také proto, Ïe se Spojené státy, stejnû jako ﬁada zemí Tﬁetího svûta, staly oblastí náboÏenské deprivatizace.
Popis euro-americké diverzity náboÏenského v˘voje, kter˘ podává teorie racionální náboÏenské volby, tedy není ve své základní argumentaci
ani nijak pﬁevratn˘, ani jako celek správn˘. Mnohem náleÏitûj‰í se naproti tomu jeví pﬁístup zvolen˘ P. L. Bergerem, konceptualizující západní
Evropu jako jednu z v˘jimek potvrzujících pravidlo souãasné náboÏenské
deprivatizace;62 o podrobnûj‰í deskripci byl tento pﬁístup doplnûn dal‰ími
autory humanistické „‰koly“. V Evropû i v severní Americe totiÏ existují
odli‰né, historicky, sociálnû a kulturnû podmínûné (embeddedness ekonomické sociologie!) náboÏenské trhy, pﬁiãemÏ termín „náboÏensk˘ trh“
v tomto pﬁípadû odkazuje k jeho uÏívání P. L. Bergerem, nikoli autory hlásícími se k ekonomistické perspektivû.63
(2) Mezi nejznámûj‰í, ale také nejkontroverznûj‰í aplikace teorie racionální náboÏenské volby patﬁí argument, Ïe pluralitní, niãím neomezen˘
náboÏensk˘ trh nevede k celkovému poklesu religiozity, ale naopak k jejímu zv˘‰ení. Pﬁítomnost vût‰ího mnoÏství alternativ nevede podle tûchto
autorÛ k jejich zpochybnûní, n˘brÏ ke „zdravému“ trÏnímu soupeﬁení.
Jedinec tak má vût‰í v˘bûr, coÏ na jednu stranu zvy‰uje jeho „spotﬁebu“
(= religiozitu) a zároveÀ jej to vede k zájmu o „striktnûj‰í“ (= fundamentalistické) náboÏenské smûry.64 Ani v tomto pﬁípadû nejde o zcela nov˘
poznatek. PﬁestoÏe ﬁada autorÛ tvrdí, Ïe se jedná o pﬁím˘ protiklad
Bergerova hodnocení,65 jde jen o roz‰íﬁení jeho staré predikce, Ïe jednou
z reakcí na náboÏenskou pluralitu je právû „znovuobjevení konfesionálních tradic“, jinak ﬁeãeno rÛst fundamentalismu.66 Rozdíl mezi humanistickou a ekonomistickou ‰kolou zde v‰ak samozﬁejmû je. Zatímco první
‰kola povaÏuje nárÛst „náboÏenské striktnosti“, spojen˘ s deprivatizací
62
63
64

65
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P. L. Berger, The Desecularization..., 9-11.
Srov. Nancy T. Ammerman, „Religious Choice and Religious Vitality: The Market and
Beyond“, in: Lawrence A. Young (ed.), Rational Choice Theory and Religion:
Summary and Assessment, New York – London: Routledge 1997, 119-132: 120.
Roger Finke – Rodney Stark, „Religious Economies and Sacred Canopies: Religious
Mobilization and American Cities, 1906“, American Sociological Review 53, 1988,
41-49; Laurence R. Iannaccone, „The Consequence of Religious Market Structure:
Adam Smith and the Economics of Religion“, Rationality and Society 3/2, 1991, 156177; R. Stark, „Bringing Theory Back In...“, 18.
N. T. Ammerman, „Religious Choice...“, 119.
P. L. Berger, The Sacred Canopy..., 148. T˘Ï autor pﬁitom i dnes soudí, Ïe vliv pluralismu na náboÏenství je zcela zásadní, aãkoli nutnû nevede k sekularizaci – neovlivÀuje v co lidé vûﬁí, ale jak vûﬁí. Viz L. Woodhead (ed.), Peter Berger..., 194.
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a vznikem nov˘ch forem tradiãních náboÏenství (letniãní hnutí, charismatick˘ katolicismus atd.67), pouze za jeden z moÏn˘ch dÛsledkÛ pluralizace náboÏenského trhu, druhá jej absolutizuje jako dÛsledek jedin˘. Av‰ak
tak je tomu pﬁedev‰ím v zemích procházejících náboÏenskou deprivatizací, zatímco jinde se tento v˘voj projevuje v míﬁe mnohem men‰í. Západní
Evropa je tak (opût) pﬁíkladem „korozivního efektu“ náboÏenské mnohosti, která rozhodnû nevyvolává nûjak˘ signifikantní boom „striktních“
forem náboÏensk˘ch tradic, aÈ uÏ domácích, importovan˘ch nebo novû
vznikl˘ch. Proto je tﬁeba zváÏit, nejde-li spí‰e o specifické sociokulturní
podmínky, které v nûkter˘ch pﬁípadech tento náboÏensk˘ typ podporují,
o sebeposilující vliv deprivatizace nebo o zpûtné pÛsobení (americké, ale
moÏná nejen americké) náboÏensko-nacionální identifikace v duchu „obãanského náboÏenství“ R. N. Bellaha ãi „etnické religiozity“ M. Juergensmeyera.68
PﬁestoÏe v tuto chvíli je‰tû nelze posoudit adekvátnost té které interpretace, je zﬁejmé, Ïe do hry vstupuje mnohem více faktorÛ neÏ jen jednoznaãn˘ kauzální vztah mezi náboÏensk˘m pluralismem a mírou úspû‰nosti „striktních“ denominací konkurujících si na svobodném náboÏenském
trhu. Krátce ﬁeãeno, model poskytovan˘ ekonomistickou teorií racionální
volby se i v tomto pﬁípadû, stejnû jako ve v‰ech dal‰ích, ukazuje jako pﬁíli‰ zjednodu‰ující. Jeho v˘hody, jednoduchost, operacionalizovatelnost
a kvantifikovatelnost, se zákonitû obracejí proti nûmu – statistická data,
jejich sbûr a anal˘za totiÏ mají smysl jen v tom pﬁípadû, kdy jejich interpreti vûdí, co popisují.69 To ostatnû platí i o zpÛsobu, jak˘m ekonomistická sociologie náboÏenství pouÏívá metaforu náboÏenského trhu (uÏívanou
i humanistick˘m smûrem). Slovy N. Ammerhanové, „její síla jako metafory mÛÏe dávat teorii racionální volby dostateãnou explanaãní sílu, ale
nikoli dostateãnou sílu predikativní, kterou by [podle tûchto autorÛ] mûla
mít“.70 MoÏná by bylo pﬁesnûj‰í ﬁíci, Ïe síla této metafory je v jejím zdánlivém cynismu, v tom jak˘ odpor budí u vûﬁících. To sice vydatnû slouÏí
sebeprezentaci ekonomismu jako „nového paradigmatu“ v sociologii náboÏenství, kontrastujícího s náboÏenskou sociologií, nebo alespoÀ se sociologií náboÏenství provádûnou vûﬁícími (coÏ je pﬁístup dost obvykl˘
mezi stoupenci humanistické ‰koly),71 av‰ak nane‰tûstí to nevede k hlub‰ímu poznání zkoumané skuteãnosti.
67 P. L. Berger (ed.), The Desecularization..., zejm. 19-50 (G. Weigel, D. Martin).
68 Robert N. Bellah, Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World,
Berkeley: University of California Press 1991, 168-189.
69 Pro pﬁípad sociologie náboÏenství viz P. L. Berger, Pozvání..., 179.
70 N. T. Ammerman, „Religious Choice...“, 120.
71 Napﬁ. R. N. Bellah, Beyond Belief..., 237-259. Srov. téÏ C. Taylor, Varieties..., 34, 41.
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Teorie racionální náboÏenské volby totiÏ nenabízí nic jiného neÏ radikální zjednodu‰ení a „technizaci“ znám˘ch poznatkÛ o sociálním fungování náboÏenství, které sv˘m redukcionismem zbavuje jejich vlastní podstaty. K problému náboÏenství pﬁistupuje analogicky, jako kdybychom
chtûli buldozerem studovat sloÏitou vnitﬁní strukturu mraveni‰tû – moÏné
to sice je, ov‰em za cenu toho, Ïe se badatel vzdá poznání v‰eho, oã mu
‰lo. Tím nechci ﬁíci, Ïe uvedenou teorii nelze rÛznû vylep‰ovat, doplÀovat
a omezovat, k ãemuÏ v praxi samozﬁejmû dochází. JenÏe právû tím teorie
ztrácí svou pÛvodní svÛdnost, jeÏ byla v jednoduchosti a snadn˘ch modelovacích moÏnostech, které nabízelo „ekonomické“ pojímání náboÏenství.
ZávaÏn˘m problémem je ov‰em to, Ïe od tak masivního redukcionismu
dnes ustupuje i sama ekonomie, nebo alespoÀ její v˘znamná ãást, coÏ
z teorie racionální náboÏenské volby dûlá, nolens volens, sociálního pohrobka na rovu ekonomického neoklasicismu.
Závûry
Byla-li shledána nedostateãnost ekonomického redukcionismu pro studium náboÏenství, neznamená to, Ïe by se moderní sociologie náboÏenství
mûla této perspektivy zcela vzdát, protoÏe tvoﬁí v˘znamn˘ korektiv humanistick˘ch smûrÛ.72 Je totiÏ s to identifikovat formální meze jejich poznatkÛ, nehledû k tomu, Ïe její kvantitativní metodika sbûru a anal˘zy dat
poskytuje vzor v‰ude tam, kde jí lze teoreticky odÛvodnit a prakticky aplikovat. Jednou z moÏností je analogie náboÏensk˘ch organizací s jin˘mi
organizovan˘mi formami nabídkové stránky náboÏenského/symbolického
a sociokulturního trhu. Na pﬁíkladu britského sociálního a symbolického
trhu totiÏ R. Gill takto ukázal ‰ir‰í rozmûr náboÏenského v˘voje, kdy pokles zájmu o organizované náboÏenství souvisí s poklesem zájmu o odborovou ãinnost, o zamûstnanecké aktivity „zdola“ a stejnû tak o transindividuální sféru obecnû, ale také s poklesem náv‰tûvnosti (veﬁejn˘ch)
kulturních akcí atd.73 Podle P. Heelase a L. Woodheadové v‰ak jde tato
souvislost dokonce je‰tû dál. Tito autoﬁi srovnávají fungování nové, zﬁetelnû privatizované religiozity typu New Age se souãasnou mûnící se
funkãní strukturou, vyuÏíváním a legitimací práce v prostﬁedí flexibilního,
„mûkkého kapitalismu“,74 pﬁiãemÏ navrhují i ‰ir‰í, „antropologické“ per72
73
74

L. A. Young, „Phenomenological Images...“, 141-143; M. Dillon (ed.), Handbook...,
74-75 (G. Davie).
Robin Gill, Churchgoing and Christian Ethics, Cambridge: Cambridge University
Press 1999.
Paul Heelas – Linda Woodhead, „Homeless Minds Today?“, in: Linda Woodhead et al.
(eds.), Peter Berger and the Study of Religion, London – New York: Routledge 2001,
43-72: 54-68.
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spektivy pro studium dal‰ích podobn˘ch zmûn (oblast medicíny a sociální péãe – hospicové hnutí; oblast tzv. kultury mlad˘ch – kluby; kulturní
prÛmysl a média; cestování atd.).
AÈ uÏ takto ‰irokou perspektivu, nabízenou humanistickou perspektivou s v˘razn˘mi sociálnû-antropologick˘mi tendencemi, pﬁijmeme, nebo
ne, je zﬁejmé, Ïe pro (sub)disciplínu pﬁiná‰ejí inovativní prvky ‰ir‰í, kvalitativní pﬁístupy, nikoli redukcionistické, „teoretizující“ snahy. To vypl˘vá uÏ ze samotné povahy spoleãnosti, stejnû jako z povahy spoleãensk˘ch
a humanitních vûd, mezi nûÏ religionistika a sociologie náboÏenství nepochybnû patﬁí. Právû proto M. Weber postuloval, Ïe tyto vûdy ipso facto nemohou vést k poznání sociální a kulturní reality, n˘brÏ pouze k jejímu
adekvátnímu porozumûní.75 Slovy jiného klasika:
zvlá‰tû sociologii bude dobré doporuãit, aby se nevázala na postoje suchopárného
scientismu, kter˘ je slep˘ a hluch˘ k bufonerii sociálního jevi‰tû. Vymezuje-li se sociologie tímto zpÛsobem, mÛÏe zjistit, Ïe si sice osvojila spolehlivou metodologii,
ale ztratila ten svût jevÛ, kter˘ pÛvodnû chtûla zkoumat … [naopak] Sociolog, kter˘
se vystﬁíhá scientismu, bude schopen objevit lidské hodnoty.76

Tento „respekt k lidem“ a nereduktivní pﬁístup k nim, v na‰em konkrétním pﬁípadû k jejich náboÏenskému pﬁesvûdãení (ãi jeho funkãním ekvivalentÛm), pﬁitom tvoﬁí základ humanistické perspektivy, jak jí rozumím
v této studii.
Tento humanistick˘ rozmûr nadto umoÏÀuje pochopení úlohy sociologie nejen jako analytické disciplíny, ale zároveÀ i problematiky jejího fungování jako legitimaãního univerza sociální zmûny. Tím uÏ pﬁekraãujeme
reflexivní rovinu sociologie náboÏenství k nezbytné rovinû sebereflexivní
– k sociologii sociologie náboÏenství, tedy skuteãnosti, Ïe sociologick˘
a ekonomick˘ popis transformace sociálního a symbolického fungování
nebyl jen nezaujat˘m popisem, n˘brÏ se ve velké míﬁe podílel a podílí na
sebeospravedlnûní této transformace a jejího prÛbûhu.77 Tento ‰ir‰í, humanistick˘ rozhled je v˘znamn˘ také proto, Ïe je jako jedin˘ s to adekvátnû popsat souãasnou situaci náboÏenství v nezbytné globální perspektivû;78 její globálnost je pﬁitom tvoﬁena nejen politickou, ekonomickou
a kulturní unifikací, nebo migraãními pohyby a „exportem“ náboÏenství,
ale také „protipohybem“ v podobû vzniku „lokálních globalizací“, podléhajících sice obecn˘m trendÛm, av‰ak se zﬁeteln˘mi kulturními, geografick˘mi, tﬁídními nebo i dal‰ími odli‰nostmi.79
75 Z. R. Ne‰por, „Problém subjektivního smyslu...“, 556.
76 P. L. Berger, Pozvání..., 166-167.
77 Transformace ãeské spoleãnosti po roce 1989 je sice jen drobn˘m, nicménû signifikantním pﬁíkladem tûchto souvislostí.
78 M. Dillon (ed.), Handbook..., 71-73 (G. Davie).
79 P. L. Berger – S. Huntington (eds.), Many Globalizations...
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Neznamená to, Ïe by se sociologie náboÏenství (nebo ãehokoli jiného)
mûla vzdát pracnû vybudovaného metodického zázemí slouÏícího k získávání kvantitativních dat. Av‰ak jejich sbûru a anal˘ze musí pﬁedcházet
teoretické a komparativní badatelské úsilí zamûﬁené kvalitativnû, pﬁiãemÏ
bych zvlá‰È zdÛraznil srovnání historické. Na jeho absenci, respektive ãastou degeneraci v sociologick˘ch studiích si uÏ pﬁed bezmála pÛl stoletím
stûÏoval C. Wright Mills,80 aniÏ by se v‰ak nûco podstatného od té doby
zmûnilo. Spí‰e naopak. Pﬁitom v‰ak právû ‰ir‰í rozhled po historickém v˘voji, kter˘ jednak ipso facto determinuje souãasn˘ stav a zároveÀ mÛÏe
slouÏit jako srovnávací pole, ãiní z deskriptivního pﬁístupu sociálních vûd
pﬁístup analytick˘. Jin˘m moÏn˘m komparativním polem jsou samozﬁejmû odli‰né sociální útvary stejné v˘znamnosti (kulturní okruhy, státy),
av‰ak v tomto pﬁípadû se ﬁada sociologÛ dostává do nechtûné pasti pﬁesvûdãení, Ïe napﬁíklad tytéÏ otázky, poloÏené v mezinárodních v˘zkumech, znamenají totéÏ, nemluvû o situaci, kdy je mezinárodní v˘zkum
redukován na pouhé srovnání ãíseln˘ch dat. Pﬁes nepopiratelnou v˘znamnost mezinárodních kvantitativních v˘zkumÛ, z nichÏ jsou na náboÏenskou problematiku zamûﬁeny kupﬁíkladu periodické v˘zkumy EVS
a ISSP,81 je totiÏ zﬁejmé, Ïe získaná data musí b˘t roz‰íﬁena jak o své kontextuální vysvûtlení, tak o ‰ir‰í teoreticko-metodologick˘ rozhled.82
Soudím, Ïe uvedené zji‰tûní má zásadní v˘znam pro stav a smûﬁování
ãeské sociologie náboÏenství, která se v souãasnosti po nucené ãtyﬁicetileté pﬁestávce83 teprve formuje.84 Jejím hlavním v˘zkumn˘m zamûﬁením
by totiÏ nemûla b˘t náboÏenská statistika a „plo‰ná“ mezinárodní kompa80
81

82
83
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Charles Wright Mills, Sociologická imaginace, pﬁel. Václav Du‰ek, Praha:
Sociologické nakladatelství 2002, 155-178. Srov. téÏ M. Dillon (ed.), Handbook...,
115-166 (P. S. Gorski).
Jejich interpretacím se v âeské republice vûnují pﬁedev‰ím D. Hamplová a D. LuÏn˘;
oba autoﬁi si pﬁitom uvûdomují nedostatky kvantitativních v˘zkumÛ náboÏenství a v˘raznû je doplÀují na základû jin˘ch datov˘ch zdrojÛ. Viz zejm. Dana Hamplová,
NáboÏenství a nadpﬁirozeno ve spoleãnosti: Mezinárodní srovnání na základû empirického v˘zkumu ISSP, Praha: Sociologick˘ ústav AV âR 2000; Du‰an LuÏn˘ – Jolana
Navrátilová, „Religion and Secularization in the Czech Republic“, Czech Sociological
Review 9/1, 2001, 85-98.
Srov. G. Davie, „The Persistence...“, 102; M. Dillon (ed.), Handbook..., 25
(R. Wuthnow), 114-115 (P. S. Gorski).
Posouzení v˘voje ãeské sociologie náboÏenství se na tomto místû nechci vûnovat, na
dané téma pﬁipravuji nûkolik jin˘ch studií. V krátkosti lze ﬁíci alespoÀ tolik, Ïe v období vlády komunistického reÏimu sociologie náboÏenství sice neabsentovala zcela
(mnohdy se navíc „skr˘vala“ pod hlaviãkou jin˘ch oborÛ), av‰ak vût‰inou vycházela
právû z perspektivy sekularizaãní teorie, dnes jiÏ vesmûs pﬁekonané.
Dokladem budiÏ sebeprezentace kvazivûdeck˘ch pﬁístupÛ ke studiu náboÏenství, jíÏ se
naposledy kriticky vûnoval David Václavík („Historicko-genealogické klasifikace nov˘ch náboÏensk˘ch hnutí“, Religio 11/2, 2003, 241-258).
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ristika,85 ale pﬁedev‰ím interpretativní anal˘zy v duchu humanistické tradice souãasné svûtové sociologie náboÏenství. Jejich zamûﬁení mÛÏe b˘t
tématicky velice rÛznorodé, coÏ vypl˘vá ze samotného faktu dosavadní
absence vût‰ího mnoÏství v˘zkumÛ a publikovan˘ch studií. Mûlo by v‰ak
brát do úvahy historickou dimenzi sociální a sociálnû-symbolické roviny
náboÏenství a pﬁedev‰ím se zamûﬁovat na kvalitativní v˘zkumy, aÈ uÏ
v podobû pﬁípadov˘ch studií nebo rozkr˘vání ‰ir‰ích, celospoleãensk˘ch
v˘vojov˘ch procesÛ. Zatímco totiÏ zemû s rozsáhlou a dnes uÏ opût bohatou tradicí sociologie náboÏenství, jako jsou kupﬁíkladu Spojené státy, si
mohou „dovolit“ jistou úchylku v podobû ekonomistického pﬁístupu k sociologii náboÏenství, souãasná situace ãeské vûdy o náboÏenství tomu rozhodnû neodpovídá. Pﬁijetí ekonomistického redukcionismu teorie racionální náboÏenské volby, nebo i jen koketování s tímto pﬁístupem, by bylo
nejvût‰í chybou, jaké by se na‰e sociologie náboÏenství mohla dopustit.
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Viz mou recenzi knihy J. Miãoviãe Víra v dûjinách zemí Koruny ãeské (Sociologick˘
ãasopis / Czech Sociological Review 38/5, 2002, 621-625).
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SUMMARY
Economical Reductionism and Humanistic Perspective in Contemporary Sociology
of Religions
In this article the author concerns with different theoretical and methodological approaches in the contemporary sociology of religions. He argues that after the fall of the secularization thesis in the 1980s, two different “new paradigms” have emerged. The first one he
identifies as an economical approach of the rational (religious) choice theory, established
by R. Stark and his colleagues, while the second one as a humanistic approach of P. L. Berger and other, usually European, widely oriented sociologists. The author argues that this
differentiation is connected both with interdisciplinary domination of economic and economic-like thought in humanities and social sciences (conceptualizing religious markets etc.),
and with multiplication of approaches in the contemporary economy and economic sociology. While the rational choice theorists have found the backgrounds of their theory in the
neoclassical economics, the approach of the others can be connected with economic sociology and other critics of neoclassical paradigm.
After brief description of both paradigmatic ways in the contemporary sociology of religions, the author turns to their comparison and critical evaluation. He deals mainly with
the “window-signs” of the rational choice approach, like the explanations of differences
between competitive religious markets and religious monopolies, overwhelming growth of
the strict denominations, etc. Although he agrees with some of these explanations, he usually finds them too reducing, due to the fact they ignore historical and systematic divergences of religious markets. Also the rationality of religious behaviour itself seems to be
more observers’ wish or the self-fulfilling prophecy than real description of social and symbolic functioning of religion, while the approach puts almost no attention to privatized,
“organization-less” forms of religious expression and/or its functional equivalents. Due to
these interpretational lacks of the rational religious choice theory the author summarizes
that the so-called humanistic approach to the study of religions seems to be more satisfied,
especially with respect to the (re)building of Czech sociology of religions. The advantages
of the economic-like approach, especially the theory’s possibility of operationalizing and
making the quantitative surveys, seems not worth enough for its application, neither for its
wider social, politic and other use.
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