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Konzumerismus v náboÏenské 
a sekulární perspektivû

Olga Ne‰porová

Institut pro studium evropsk˘ch transformací (ISET) na Lond˘nské me-
tropolitní univerzitû uspofiádal ve dnech 20. aÏ 22. dubna 2006 interdis-
ciplinární konferenci nazvanou Countering Consumerism: Religious and
Secular Responses tematicky spojující dvû oblasti, spiritualitu a konzum-
ní zpÛsob Ïivota. Spotfiební Ïivotní styl pozdnû moderní spoleãnosti, res-
pektive jeho (namnoze implicitní) ideologie totiÏ vyvolávají rÛznorodé re-
akce – 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 sociolo-
gové. 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 zpÛ-
sobu obrany proti kultufie konzumerismu ãi nastolení alternativních forem
hédonismu, nebo naopak upozorÀovaly na náboÏensk˘ trh a spirituální
konzumerismus v sekularizovan˘ch spoleãnostech. Ústfiedním cílem kon-
ference bylo vytvofiit fórum diskutující o alternativním hédonismu a ob-
jasnit, v jaké mífie se v moderních spoleãnostech objevuje negování kon-
zumerismu 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 ekologic-
kou/zelenou a etickou spotfiebu a její dlouhodobé dopady; spirituální di-
menze souãasn˘ch forem kritiky konzumu; zábava a tzv. dobr˘ Ïivot (good
life); konzumerismus, hédonismus a trvale udrÏiteln˘ rozvoj. Bylo téÏ dis-
kutováno, do jaké míry mÛÏe antikonzumerismus hrát roli mostu mezi rÛz-
n˘mi náboÏenstvími a mezi sekulární a náboÏenskou spoleãností.

Bûhem konference zaznûlo z úst pfiedních britsk˘ch specialistÛ na ob-
last konzumerismu nebo náboÏenství devût plenárních pfiedná‰ek. Úvodní
pfiedná‰ku pronesla kulturoloÏka Elizabeth Wilson, která se snaÏila zpo-

(30) Pfiedstírání extáze (tawádÏud): Pokus pfiivolat extázi. Naz˘vá se
tak projevování (navenek) stavu extáze, aniÏ by pfiitom k extázi do-
‰lo.

(31) Extáze (wadÏd, widÏd): Stavy (ahwál) skryté pfied srdcem, které
jsou náhle konfrontovány s lidsk˘m vnímáním.

(32) Bytí (wudÏúd): Bytí hluboce pohnuté Pravdou [Bohem] ve chvíli
extáze.

(33) Majestát (dÏalál): Charakteristiky podmaÀující síly (qahr) BoÏí
Pfiítomnosti.

SUMMARY

Sufi Terminology

Muhyidd¥n Ab cAbdallÇh ibn cArab¥, known as al-Shaykh al-Akbar (1165-1240 A.D. /
560-638 A.H.), was one of the greatest Sufis (mystics) of Islam. His minor treatise IstilÇhÇt
al-sf¥ya (Sufi Terminology) presents a compilation of chosen Sufi technical terms made by
Ibn cArab¥ and assembled by him during his stay in Turkey in 1218 when he was fifty-three
years old. It consists of 198 brief definitions (most of them are highly compact and reflect
Ibn Arab¥’s elliptical style), intended to serve as basic reference work for readers without
more direct access to Sufi idiom. In the course of time Ibn cArab¥’s Sufi Terminology has be-
come very influential and it may prove particularly useful to western students of Islam in
general and medieval Sufism in particular.
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leãnosti. Napfiíklad Tim Cooper pfiedstavil kfiesÈanskou perspektivu a pou-
kázal na existenci kfiesÈansko-ekologick˘ch organizací, které bojují za tr-
vale udrÏiteln˘ rozvoj pomocí odli‰né nebo vûdomû redukované spotfieby.
KfiesÈanská stanoviska vyzdvihl téÏ anglikánsk˘ biskup Graham Cray, kte-
r˘ 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, prakti-
kování kfiesÈanského zpÛsobu Ïivota. 

Islámsk˘ pfiístup ke konzumerismu pfiedstavil spisovatel a kritik Ziaud-
din Sardar. Vycházel pfiitom nejvíce z Koránu a uvádûl pfiíklady v tradici
(sunna) vyvinut˘ch zákonÛ pÛsobících ve prospûch ochrany Ïivotního pro-
stfiedí (nafiízení proti pl˘tvání, charita atd.). Naznaãil i odváÏnou my‰len-
ku, 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, strá-
dání 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. V̆ ‰e uvedené pfiedná‰ky nastolily klíãové
otázky fie‰ené bûhem konference a zajistily základní platformu pro boha-
tou diskuzi, ve které byly zpochybnûny zjednodu‰ující religiózní sebekon-
ceptualizace vymezující se negativnû vÛãi konzumerismu.

Dal‰í pfiíspûvky byly prezentovány vÏdy paralelnû ve ãtyfiech panelo-
v˘ch sekcích. âeskou republiku zastupoval Zdenûk R. Ne‰por (Sociolo-
gick˘ ústav AV âR v Praze) s pfiíspûvkem zamûfien˘m na náboÏenskou
a spirituální konzumpci v ãeské spoleãnosti. O situaci na Slovensku refe-
rovala Zuzana Búriková (Ústav etnológie SAV v Bratislavû), která na zá-
kladû 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 kapitalis-
tické spotfiební spoleãnosti a upozornila na roli náboÏenství, které v fiadû
pfiípadÛ nabízí alternativní Ïivotní styl, ménû zamûfien˘ na materiální i ji-
nou spotfiebu. NáboÏenství v‰ak samo o sobû nemÛÏe b˘t zárukou anti-
konsumerismu a trvale udrÏitelného rozvoje, tím ménû v moderních seku-
larizovan˘ch/dezeklesializovan˘ch spoleãnostech. Diskuze byla bohatá
a nastolila dal‰í otázky, jejichÏ zodpovûzení nebylo v rámci nûkolikaden-
ní konference moÏné. Pfiedev‰ím zÛstává otázkou, nakolik mohou nábo-
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chybnit zjednodu‰ující tvrzení, Ïe sekularizace a konzumerismus spolu úz-
ce souvisí a snaÏila se ukázat, Ïe ateista nemusí b˘t nutnû stoupencem kon-
zumního zpÛsobu Ïivota, ale mÛÏe Ïít bohat˘m duchovním Ïivotem. Zmí-
nila se o hnutí na ochranu Ïivotního prostfiedí jako náleÏité odpovûdi na
konzumerismus kapitalistického svûta, pfiiãemÏ toto hnutí charakterizova-
la spí‰e jako politické, nikoliv náboÏenské, a oznaãila je za sekulární eti-
ku. 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 pfií-
li‰ 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 mate-
riální zboÏí s utváfiením nov˘ch v˘znamÛ a identit v sociálním svûtû
(McCraken, Belk, Campbell, Douglas), formulovali hypotézu, Ïe konzum-
ní spoleãnost slouÏí jako druh sekulární teodiceje. Jejich funkcionalistick˘
pfiístup ov‰em byl v diskuzi kritizován jako pfiíli‰ ‰irok˘, mimo jiné pfied-
ním odborníkem ve studiích konzumerismu, sociologem Colinem Camp-
bellem, kter˘ mûl pfiedná‰ku s provokativním názvem „Co je ‰patného na
konzumerismu?“ následující dopoledne.

Campbell upozornil na skuteãnost, Ïe v akademick˘ch kruzích a médi-
ích je spotfiební zpÛsob Ïivota ãasto vnímán jako ‰kodliv˘ pro kulturu
a duchovní zdraví jedince i komunity, a souãasnû destruující Ïivotní pro-
stfiedí. Pokusil se blíÏe rozebrat ãtyfii základní roz‰ífiené kritiky konzume-
rismu a ukázat, Ïe se zakládají více na pfiedsudcích neÏ na podrobn˘ch
anal˘zách reality. Zpochybnil tak oprávnûní utváfiet kvalitativní rozdíl me-
zi potfiebami a chtûním, negativní hodnocení materialismu, rozdílné hod-
nocení návykovosti k získávání nového podle druhu této orientace. Pouká-
zal 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 konzu-
merismus v negativním svûtle a naopak koncepce vlastního náboÏenství ve
vztahu k nûmu tak, aby bylo zfiejmé, Ïe konzumerismus je vûfiícími odmí-
tán a naopak jsou v nich podporovány my‰lenky a prostoje pro ochranu Ïi-
votního prostfiedí a nespotfiební zpÛsob Ïivota. Tato angaÏovaná stanovis-
ka se stala základem pro diskuzi nad otázkou, zda mÛÏe náboÏenství
skuteãnû pfiinést alternativní zpÛsob Ïivota pro ‰iroké vrstvy souãasné spo-
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Ïenská v˘chodiska fie‰it problematiku konzumerismu a trvale udrÏitelného
rozvoje, jakoÏ i potence proenvinmentálního my‰lení a jednání jako pfie-
mostûní rozdílnosti jednotliv˘ch náboÏensk˘ch i sekulárních skupin spo-
leãnosti. 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 mate-
riální a mediální.

V ãeském kontextu není problematice konzumerismu prozatím vûnová-
na 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 spoleãnos-
tí pfiebíráme. Pfiejímání duchovních (nejen náboÏensk˘ch) hodnot probíhá
o poznání pomaleji. Nakolik zde hraje roli míra sekularizace na‰í spoleã-
nosti je otázkou, která by vyÏadovala dÛkladné studium. Snad se proto
i v âR doãkáme konference, která by vysoce aktuální problematiku vzta-
hu konzumerismu a náboÏenství, respektive rÛzn˘ch typÛ reakcí na kon-
zumerismus, fie‰ila.
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Krymská konference 
o svátcích a kaÏdodennosti 

Martin Klapetek

Ve dnech 15. aÏ 20. kvûtna 2006 se v ukrajinském Sevastopolu konala
mezinárodní religionistická konference s názvem Religious Outlook in An-
cient and Modern Societies: Holidays and Everyday Life.

Pravidelné konference jsou souãástí mezinárodního projektu Material
and Intellectual Culture in the World Historical Process, u jehoÏ zrodu stál
Ústav pro studium náboÏenství Filozofické fakulty Jagellonské univerzity
v Krakovû, kter˘ v organizaãním t˘mu tradiãnû zastupuje Henryk Hoff-
mann. Sevastopolsk˘mi partnery projektu byli National Preserve of Tauric
Chersonesos pod vedením Nikolaje A. Alekseenka a Katedra filozofick˘ch
a sociálních vûd Národní technické univerzity zastupovaná Jurijem A. Ba-
binovem. Bûhem osmi let, po které jmenovan˘ projekt trvá, se do pracov-
ního setkávání na vûdeck˘ch konferencích postupnû zapojili také odborní-
ci z Ruska, Moldávie a letos i první zástupci z âeské republiky.

Postupnû se ve v˘stavních prostorech archeologického muzea stojícího
v blízkosti vykopávek antického Chersonésu vystfiídalo pfies sedmdesát
historikÛ, religionistÛ, etnologÛ a archeologÛ. Bûhem setkání zaznûly re-
feráty na rÛznorodá témata, která byla pofiadateli vhodnû sefiazena do te-
matick˘ch celkÛ. Dopoledne prvního dne bylo vûnováno úvodním meto-
dologick˘m referátÛm tematicky vycházejícím z názvu konference. Mezi
jin˘mi zde zaznûl pfiíspûvek Andrzeje Flise (Krakov) vûnovan˘ rozboru
spoleãného ãasu jakoÏto syntézy posvátného a profánního. Jeho kolega
Henryk Hoffmann (Krakov) se soustfiedil na reflexi tzv. „morfologie kaÏ-
dodennosti“, kterou sestavil polsk˘ religionista W∏odzimierz Pawluczuk
(Krakov). Odpoledne nejprve zaznûly referáty z okruhu islámsk˘ch studií.
Problematiku kaÏdodenního Ïivota TatarÛ v Polsku úãastníkÛm pfiiblíÏila
studentka religionistiky Anna Ksiazek (Krakov), krymsko-tatarskou pro-
blematiku druhé poloviny 19. století pfiedstavil Dmitrij Prochorov (Simfe-
ropol). Oddíl uzavfiel Martin Klapetek (âeské Budûjovice) prezentací
vûnovanou islámu v souãasném Nûmecku, konkrétnû proÏívání náboÏen-
sk˘ch svátkÛ jakoÏto integraãního prvku komunit vûfiících.

Druh˘ den konference zaznûly nejprve pfiíspûvky zamûfiené na hmotné
prameny k antick˘m dûjinám, jako byly napfiíklad archeologické nálezy
sakrálních objektÛ, depoty mincí ãi typologicky rÛznorodé so‰ky. ¤ada re-


