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Konzumerismus v náboÏenské
a sekulární perspektivû
Olga Ne‰porová
Institut pro studium evropsk˘ch transformací (ISET) na Lond˘nské metropolitní univerzitû uspoﬁádal ve dnech 20. aÏ 22. dubna 2006 interdisciplinární konferenci nazvanou Countering Consumerism: Religious and
Secular Responses tematicky spojující dvû oblasti, spiritualitu a konzumní zpÛsob Ïivota. Spotﬁební Ïivotní styl pozdnû moderní spoleãnosti, respektive jeho (namnoze implicitní) ideologie totiÏ vyvolávají rÛznorodé reakce – pozitivní, negativní, rétorické, ideologické i ty skuteãnû Ïité – jak
mezi stoupenci rÛzn˘ch náboÏenství, tak v sekulárním prostﬁedí západní
Evropy. Úãastníky byli pﬁedev‰ím antropologové, ekonomové, filozofové,
geografové, historici, kulturologové, politologové, religionisté a sociologové. Vût‰ina delegátÛ pocházela z Velké Británie, zastoupeny v‰ak byly
i dal‰í západní zemû, napﬁ. Austrálie a Spojené státy americké, ze stﬁední
Evropy se úãastnili delegáti z âeské republiky, Slovenska a Maìarska.
Propojení náboÏenství ãi spirituality a konzumerismu pﬁineslo mnoÏství
podnûtn˘ch pﬁíspûvkÛ, které zkoumanou problematiku nahlíÏely ze dvou
základních perspektiv. Buì se vûnovaly náboÏenství jako moÏnému zpÛsobu obrany proti kultuﬁe konzumerismu ãi nastolení alternativních forem
hédonismu, nebo naopak upozorÀovaly na náboÏensk˘ trh a spirituální
konzumerismus v sekularizovan˘ch spoleãnostech. Ústﬁedním cílem konference bylo vytvoﬁit fórum diskutující o alternativním hédonismu a objasnit, v jaké míﬁe se v moderních spoleãnostech objevuje negování konzumerismu a podpora udrÏitelného rozvoje a zda se mÛÏe stát základem
intelektuální a spirituální solidarity.
Pﬁíspûvky byly vûnovány následujícím tématÛm: západní spotﬁební styl
Ïivota, puritánská etika a nárÛst sekulární kultury; motivace pro ekologickou/zelenou a etickou spotﬁebu a její dlouhodobé dopady; spirituální dimenze souãasn˘ch forem kritiky konzumu; zábava a tzv. dobr˘ Ïivot (good
life); konzumerismus, hédonismus a trvale udrÏiteln˘ rozvoj. Bylo téÏ diskutováno, do jaké míry mÛÏe antikonzumerismus hrát roli mostu mezi rÛzn˘mi náboÏenstvími a mezi sekulární a náboÏenskou spoleãností.
Bûhem konference zaznûlo z úst pﬁedních britsk˘ch specialistÛ na oblast konzumerismu nebo náboÏenství devût plenárních pﬁedná‰ek. Úvodní
pﬁedná‰ku pronesla kulturoloÏka Elizabeth Wilson, která se snaÏila zpo-
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chybnit zjednodu‰ující tvrzení, Ïe sekularizace a konzumerismus spolu úzce souvisí a snaÏila se ukázat, Ïe ateista nemusí b˘t nutnû stoupencem konzumního zpÛsobu Ïivota, ale mÛÏe Ïít bohat˘m duchovním Ïivotem. Zmínila se o hnutí na ochranu Ïivotního prostﬁedí jako náleÏité odpovûdi na
konzumerismus kapitalistického svûta, pﬁiãemÏ toto hnutí charakterizovala spí‰e jako politické, nikoliv náboÏenské, a oznaãila je za sekulární etiku. Jeho sílu spatﬁovala v moÏnosti propojení rÛzn˘ch skupin lidí, pﬁiãemÏ
zároveÀ zdÛraznila, Ïe náboÏenství takov˘m pojítkem dnes b˘t nemÛÏe,
neboÈ moderní verze svûtov˘ch náboÏenství jsou podle jejího mínûní pﬁíli‰ individualistické a rovnûÏ zde pﬁedstavuje problém v˘luãnost, kterou si
nárokují pﬁedev‰ím monoteistická náboÏenství.
Následující pﬁíspûvek Tima Jacksona a Miriam Pepper interpretoval
konzumerismus jako moderní formu teodiceje, upozaìující v˘znam zla
a smrti prostﬁednictvím participace na (materiální) spotﬁebû. Na základû
teorií sociologÛ a antropologÛ, kteﬁí spojovali konzumerismus nebo materiální zboÏí s utváﬁením nov˘ch v˘znamÛ a identit v sociálním svûtû
(McCraken, Belk, Campbell, Douglas), formulovali hypotézu, Ïe konzumní spoleãnost slouÏí jako druh sekulární teodiceje. Jejich funkcionalistick˘
pﬁístup ov‰em byl v diskuzi kritizován jako pﬁíli‰ ‰irok˘, mimo jiné pﬁedním odborníkem ve studiích konzumerismu, sociologem Colinem Campbellem, kter˘ mûl pﬁedná‰ku s provokativním názvem „Co je ‰patného na
konzumerismu?“ následující dopoledne.
Campbell upozornil na skuteãnost, Ïe v akademick˘ch kruzích a médiích je spotﬁební zpÛsob Ïivota ãasto vnímán jako ‰kodliv˘ pro kulturu
a duchovní zdraví jedince i komunity, a souãasnû destruující Ïivotní prostﬁedí. Pokusil se blíÏe rozebrat ãtyﬁi základní roz‰íﬁené kritiky konzumerismu a ukázat, Ïe se zakládají více na pﬁedsudcích neÏ na podrobn˘ch
anal˘zách reality. Zpochybnil tak oprávnûní utváﬁet kvalitativní rozdíl mezi potﬁebami a chtûním, negativní hodnocení materialismu, rozdílné hodnocení návykovosti k získávání nového podle druhu této orientace. Poukázal také na v˘voj spirituálního trhu jako jedné z v˘znamn˘ch aktuálních
forem konzumerismu.
âtyﬁi dal‰í plenární pﬁedná‰ky pojímaly vztah konkrétních náboÏenství
ke konzumerismu. Pozvaní pﬁedná‰ející byli vût‰inou stoupenci dan˘ch
náboÏenství. Jejich spoleãn˘m v˘chodiskem byla snaha pﬁedstavit konzumerismus v negativním svûtle a naopak koncepce vlastního náboÏenství ve
vztahu k nûmu tak, aby bylo zﬁejmé, Ïe konzumerismus je vûﬁícími odmítán a naopak jsou v nich podporovány my‰lenky a prostoje pro ochranu Ïivotního prostﬁedí a nespotﬁební zpÛsob Ïivota. Tato angaÏovaná stanoviska se stala základem pro diskuzi nad otázkou, zda mÛÏe náboÏenství
skuteãnû pﬁinést alternativní zpÛsob Ïivota pro ‰iroké vrstvy souãasné spo-
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leãnosti. Napﬁíklad Tim Cooper pﬁedstavil kﬁesÈanskou perspektivu a poukázal na existenci kﬁesÈansko-ekologick˘ch organizací, které bojují za trvale udrÏiteln˘ rozvoj pomocí odli‰né nebo vûdomû redukované spotﬁeby.
KﬁesÈanská stanoviska vyzdvihl téÏ anglikánsk˘ biskup Graham Cray, kter˘ se ov‰em snaÏil pﬁedstavit vztah kﬁesÈanství a konzumerismu souãasné
spoleãnosti nejen ze sv˘ch náboÏensk˘ch pozic, ale i z hlediska sociologie.
Upozornil napﬁíklad na jevy jako je sílící individualismus, subjektivismus
a posun identit od smûﬁování k lep‰ím zítﬁkÛm k aktuálnímu zamûﬁení na
pﬁítomnost v souãasné spoleãnosti; zmínil téÏ funkci konzumerismu jako
svého druhu náboÏenství. Jako ﬁe‰ení nabídl, pﬁíznaãnû své pozici, praktikování kﬁesÈanského zpÛsobu Ïivota.
Islámsk˘ pﬁístup ke konzumerismu pﬁedstavil spisovatel a kritik Ziauddin Sardar. Vycházel pﬁitom nejvíce z Koránu a uvádûl pﬁíklady v tradici
(sunna) vyvinut˘ch zákonÛ pÛsobících ve prospûch ochrany Ïivotního prostﬁedí (naﬁízení proti pl˘tvání, charita atd.). Naznaãil i odváÏnou my‰lenku, Ïe konzumerismus v dne‰ních muslimsk˘ch spoleãnostech nahrazuje
umûní, které se dﬁíve mohutnû rozvíjelo. Naproti tomu orientalista Peter
Harvey pojednal spotﬁební Ïivotní styl z hlediska buddhismu a upozornil
na klíãovou perspektivu Ïádosti jako hlavní pﬁíãiny lidského ne‰tûstí, strádání a nespokojenosti. Z buddhistické perspektivy to není hédonismus, ani
jeho alternativní verze, co by mohlo pﬁinést ãlovûku ‰tûstí, ale ‰tûdrost
a pﬁiná‰ení potû‰ení ostatním. V˘‰e uvedené pﬁedná‰ky nastolily klíãové
otázky ﬁe‰ené bûhem konference a zajistily základní platformu pro bohatou diskuzi, ve které byly zpochybnûny zjednodu‰ující religiózní sebekonceptualizace vymezující se negativnû vÛãi konzumerismu.
Dal‰í pﬁíspûvky byly prezentovány vÏdy paralelnû ve ãtyﬁech panelov˘ch sekcích. âeskou republiku zastupoval Zdenûk R. Ne‰por (Sociologick˘ ústav AV âR v Praze) s pﬁíspûvkem zamûﬁen˘m na náboÏenskou
a spirituální konzumpci v ãeské spoleãnosti. O situaci na Slovensku referovala Zuzana Búriková (Ústav etnológie SAV v Bratislavû), která na základû pﬁípadové studie jedné vesnice pﬁiblíÏila dialektickou problematiku
materiální spotﬁeby v rurálním slovenském katolickém prostﬁedí, rétoricky
odmítanou, ale fakticky hojnou.
Konference pﬁinesla nové pohledy na problematiku souãasné kapitalistické spotﬁební spoleãnosti a upozornila na roli náboÏenství, které v ﬁadû
pﬁípadÛ nabízí alternativní Ïivotní styl, ménû zamûﬁen˘ na materiální i jinou spotﬁebu. NáboÏenství v‰ak samo o sobû nemÛÏe b˘t zárukou antikonsumerismu a trvale udrÏitelného rozvoje, tím ménû v moderních sekularizovan˘ch/dezeklesializovan˘ch spoleãnostech. Diskuze byla bohatá
a nastolila dal‰í otázky, jejichÏ zodpovûzení nebylo v rámci nûkolikadenní konference moÏné. Pﬁedev‰ím zÛstává otázkou, nakolik mohou nábo-
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Ïenská v˘chodiska ﬁe‰it problematiku konzumerismu a trvale udrÏitelného
rozvoje, jakoÏ i potence proenvinmentálního my‰lení a jednání jako pﬁemostûní rozdílnosti jednotliv˘ch náboÏensk˘ch i sekulárních skupin spoleãnosti. Problematika spotﬁebního Ïivotního stylu je dnes celosvûtov˘m
problémem, net˘ká se pouze západní spoleãnosti, ale ve vysoké míﬁe téÏ
tﬁetího svûta, jehoÏ obyvatelé se ãasto snaÏí západní styl Ïivota kopírovat.
Nejsnadnûj‰í pﬁitom pro nû je právû pﬁejímání té ãásti kultury, která je na
první pohled viditelná, uchopitelná a pﬁenosná, coÏ je právû kultura materiální a mediální.
V ãeském kontextu není problematice konzumerismu prozatím vûnována dostateãná pozornost, tím spí‰e byla úãast na konferenci inspirativním
pﬁínosem, neboÈ pomohla odhalit mnoÏství témat relevantních také pro
ãeskou spoleãnost. Na‰e situace je vinou odli‰né minulosti stále ponûkud
jiná neÏ situace vyspûl˘ch západních spoleãností. Obãanská spoleãnost
i osobní zodpovûdnost jedincÛ se po pádu komunismu teprve rozvíjí a je
to pﬁedev‰ím materiální kultura, kterou z vyspûl˘ch západních spoleãností pﬁebíráme. Pﬁejímání duchovních (nejen náboÏensk˘ch) hodnot probíhá
o poznání pomaleji. Nakolik zde hraje roli míra sekularizace na‰í spoleãnosti je otázkou, která by vyÏadovala dÛkladné studium. Snad se proto
i v âR doãkáme konference, která by vysoce aktuální problematiku vztahu konzumerismu a náboÏenství, respektive rÛzn˘ch typÛ reakcí na konzumerismus, ﬁe‰ila.

