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V slovenskej sociologickej spisbe posledných rokov je pôvodných monografií ako šafranu. A tých naozaj 
prínosných, metodologicky široko zameraných, ktoré ako s úplnou samozrejmosťou pracujú s desiatkami 
titulov svetovej literatúry a využívajú empirické výskumy domácej i zahraničnej proveniencie, ešte menej. 
Publikácia Miroslava Tížika K sociológii novej religiozity do tejto málo zastúpenej kategórie nepochybne 
patrí. Jej príchod vzbudzuje nádej, že nie je ojedinelou lastovičkou a že s profesným dozrievaním generácie, 
ktorá už mohla študovať sociológiu bez marxisticko-leninského ideologického „chomúta“ a využívať mož-
nosti štúdia na zahraničných univerzitách, príde aj to leto. 
 Náboženstvo patrí medzi „kráľovské“ sociologické témy. Zasahuje do mnohých (všetkých?) subsystémov 
– politického, sociokultúrneho, ekonomického, zároveň sú jeho podoby a postavenie v spoločnosti nimi 
určované; je závislou i nezávislou premennou sociologického bádania. Netreba zdôrazňovať, že náboženstvo, 
náboženské prejavy boli kľúčovou témou zakladateľských diel modernej sociológie (Durkheim, Weber) a že 
táto téma zo sociológie neodchádza. Navyše, v rôznych politických, bezpečnostných, ale aj lifestylových 
kontextoch je stále viac prítomná aj vo verejnom a publicistickom diskurze, a preto sa priam žiada, aby 
sociológia prichádzala s odbornou reflexiou a nevyhýbala sa svojmu poslaniu vnášať do vecí „poriadok“, 
čiže objektívnu analýzu. 
 Kniha Miroslava Tížika je členená na štyri relatívne samostatné kapitoly – Medzi náboženstvom a štátom 
– hľadanie definície náboženstva; Návrat náboženstva v post-industriálnych spoločnostiach; Náboženská 
zmena na Slovensku a Tri tváre novej religiozity. V úvodnej kapitole si autor položí viacero rečníckych 
otázok – napr. aký je rozdiel medzi náboženstvom a religiozitou, aké je tradičné náboženstvo a religiozita 
a voči čomu sa nové formy vymedzujú, aké rôzne fenomény môžu patriť pod pojem nová religiozita? Nájsť 
na ne odpovede predstavuje nemalú ambíciu v spoločnosti, kde biele miesta tvoria väčšiu časť pomyselnej 
plochy teoretického zázemia a kde chýba dlhodobý systematický empirický výskum. Komplexnú analýzu 
fenoménu náboženstva neuľahčuje ani to, že spoločenská diskusia sa ešte stále nevymanila z dobovej 
určenosti a pendulum vychýlené v reakcii na vedecký komunizmus a ideologické potieranie všetkého, čo 
súvisí nielen s náboženstvom, ale aj čímkoľvek duchovným, sa ešte nevrátilo do normálu. A ako všetci dobre 
vieme a zažívame – odborná tvorba nie je týchto súvislostí ušetrená. 
 Autor monografie K sociológii novej religiozity túto mnohonásobnú výzvu zvládol. V takmer 400 
stranovej knižke čitateľa elegantne sprevádza teoretickou literatúrou, klasickou i súčasnou, využíva 
myšlienkové tradície etablovaných sociologických teórií, prezentuje bohatý empirický materiál nielen 
v podobe dát, ale aj bohatej znalosti desiatok nových náboženských hnutí či okrajových cirkví. V teoreticko-
metodologickej robí prepotrebné „upratovanie“ a konceptualizuje základné pojmy. Upozorňuje na to, že 
religiozita je širší pojem v porovnaní s bežne používaným pojmom náboženstvo, ten je však prekrytý 
nánosom stereotypov. Sekularizáciu chápe ako stratu významu náboženstva a laicitu ako výsledok procesov, 
v ktorých sú sféry politiky, práva, školstva a medicíny oddelené od cirkvi, pričom ako ilustrácia môže 
výborne poslúžiť prípad Turecka – nesekularizovaná laická krajina, v ktorej bolo zrušené štátne náboženstvo, 
hoci dodnes má veľmi silný vplyv na život spoločnosti (s. 27). Zasvätený a informatívny je i exkurz do 
premien podoby a úlohy náboženstva v postindustriálnych spoločnostiach, cez ktorý sa dostávame ku 
kľúčovému pojmu práce – novej religiozite, spoločenskému pozadiu jej vzniku, jej formám, kultúrnemu 
kontextu. Kniha približuje dielo autorov, ktorých nemožno v tejto súvislosti obísť – Thomasa Luckmanna 
a jeho teóriu „neviditeľného náboženstva“ a Petra L. Bergera. Oboch možno charakterizovať ako odporcov 
zjednodušených sekularizačných teórií, veď – ich slovami – „Transcendento a posvätno existuje v živote 
človeka v každom type spoločnosti, aj v modernej. Sekularizovať sa podľa nich môžu iba náboženské 
inštitúcie, pretože tie nie sú svojou povahou univerzálne, na rozdiel od náboženstva, ktoré samo osebe je 
univerzálnym fenoménom, ktorý sa môže iba presúvať alebo meniť svoju podobu.“ (s. 146) Autor 
monografie ďalej opisuje návrat náboženstva, ale už v jeho privatizovanej a individualizovanej podobe 
ústami ďalších autorít sociológie náboženstva hovorí o „religiozite bez domova“ (s. 153), „tekutej 
prináležitosti“ (s. 171) a „zdnešnení cirkvi“ (s. 178), čiže o súčasných trendoch podôb náboženstva. 
 Práve druhá časť knihy Návrat náboženstva v postindustriálnych spoločnostiach veľmi prehľadne zhŕňa, 
čo sa v tejto oblasti udialo v „západnom svete“ v 60. – 70. rokoch 20. storočia, načierajúc do klasiky teórie 
postindustriálnej spoločnosti (Daniel Bell) a postmaterialistickej „tichej revolúcie hodnôt“ (Ronald 
Inglehart). Mnohé z týchto konceptov sú inšpiratívne aj pre súčasnú slovenskú spoločnosť a pri ich čítaní si 
opäť raz uvedomujeme „fázový posun“ nášho vývoja. K pozitívam práce patrí spracovaná komparácia 
postavenia náboženstva a cirkvi/í v európskych krajinách a v USA a priblíženie koncepcie „občianskeho 
náboženstva“.  
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 Tretia kapitola je venovaná Náboženskej zmene na Slovensku. V historickom úvode je síce na malej 
ploche, ale výstižne charakterizovaná urbanizácia a postindustrializácia Slovenska, ako aj pluralizácia 
náboženského života po roku 1989. Ako kľúčový predel autor vidí prijatie Vatikánskej zmluvy v roku 2000 
a sleduje osud čiastkových zmlúv až po tú tretiu o výhrade svedomia, na ktorej sa vo februári 2006 rozpadla 
vládna koalícia SDKÚ-DS/KDH/SMK. Autor rozlišuje dve základné podoby návratu náboženstva od 
začiatku 90.rokov – návrat k pôvodnému tradičnému kresťanskému (predovšetkým v katolíckej podobe) 
náboženstvu, ktoré integruje spoločnosť. Na strane druhej ide o nárast dôležitosti nového náboženského 
vedomia, príklon ľudí k novým formám náboženského života, ktoré nemajú pôvod v historickej tradícii 
tradičného kresťanstva. V žiadnom prípade však nejde o dva alternatívne explikačné modely, ale paralelné, 
vzájomne sa ovplyvňujúce procesy, ktoré – navyše – treba vidieť v dlhodobom vývoji. Ak teda hovoríme 
o celkovej desekularizácii slovenskej spoločnosti, musíme podľa autora rozlišovať inštitucionálnu 
desekularalizáciu (prienik náboženstva a náboženskej agendy do oblastí, z ktorých boli pred rokom 1989 
vylučované); a desekularizáciu vedomia, prejavujúcu sa nielen zvýšením deklarujúcich sa veriacich, ale aj 
nárastom nových foriem religiozity. 
 V závere tejto časti autor hovorí aj o prebiehajúcej hodnotovej a svetonázorovej pluralizácii slovenskej 
spoločnosti navzdory snahám o jej homogenizáciu (ktorú nepriamo odvodzuje z posilňovania pozícií 
katolíckej cirkvi v spoločnosti, s. 330). Tieto úvahy sú do veľkej miery ovplyvnené aktuálnou (1. polrok 
2006) mocenskou konfiguráciou. Medzičasom sú strany, ktoré majú vo svojom názve prívlastok 
„kresťanské“, v opozícii a istý nedostatok politickej nadčasovosti niektorých častí recenzovanej publikácie je 
viditeľnejší. K výzvam, ktoré autor spomína najmä pod dojmom kristianizácie moci a verejného života 
koncom 90. rokov, by sa žiadalo dodať aj ďalšie – napr. ako sa príliš tradičné ponímanie kresťanských 
hodnôt (ale aj rigidnosť cirkvi a uľpievanie na formalizmoch) vyrovná so sociálnou modernizáciou. Alebo tá, 
na ktorú poukázali empirické výskumy a ktorú autor tvorivo vyzdvihuje – „materializácia kresťanstva“, čiže 
paralelné posilňovanie materialistických hodnotových orientácií i náboženskej viery v slovenskej 
spoločnosti. 
 Záverečná kapitola obsahuje tri voľne spojené štúdie: Fundamentalizmus (s podkapitolkami: 
fundamentalizmus ako teologické hnutie, politický fundamentalizmus a náboženský fanatizmus, koncepcia 
globálneho fundamentalizmu); Teleevenjalizácia – spojenie nových médií a náboženstva (jedna z tém je aj 
Evanjelium v európskom supermarkete či Nemoderná Európa a postmoderný posol z Vatikánu) a do tretice 
Humor, fanatizmus a náboženská viera (Komickosť v ľudskom údele, náboženstvo v komike). Boh 
v supermarkete a defilé širokej škály paradoxov súčasnosti – aj tak by sa dali zhrnúť úvahy o premenách 
viery, náboženstva a religiozity v dnešnom svete. Najmä v tejto časti sa sociológ Tížik predstavuje aj ako 
veľmi kreatívny literát, ktorý vie zaujať sviežim slovníkom a nečakanými, zdanlivo paradoxnými slovnými 
spojeniami vystihujúcimi postmodernú realitu. 
 Z hľadiska metodologického prístupu autor sám deklaruje metodologický pluralizmus, čo je naozaj jediná 
možná cesta k vytýčenému cieľu – komplexne uchopiť súčasné podoby náboženstva. Jednotlivé kapitoly sú 
okrem štatistík doplnené aj údajmi z desiatok medzinárodných komparatívnych výskumov. Tie však – nie 
vinou autora, ale svojou povahou – len akosi plocho, kĺžuc po povrchu opisujú veľmi čiastkové aspekty 
a „nestíhajú“ hlboký antropologický rozmer témy. Škoda, že autor len málokedy ide nad úroveň 
frekvenčných tabuliek. Pritom sa dalo ešte väčšmi oprieť o existujúce typológie či spracované syntetické 
ukazovatele a využiť priestor monografie (i časového odstupu od citovaných výskumov) na potiahnutie 
poznania skúmaného sociálne javu. Napr. časť o „materializácii kresťanstva“ sa na to priam ponúka. 
 Na záver treba zdôrazniť, že recenzovaná monografia je inšpiratívna, informatívna, intelektuálna a 
v mnohých oblastiach prvolezecká práca, ktorá dvíha latku slovenskej sociologickej produkcie. Ašpiráciou 
budúcich autorov by malo byť ju nepodliezť. 
 

Oľga Gyárfášová 
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