
Predstava o paralelných svetoch sociologických teórií sa mi vybavila pri príprave 
článku (Alijevová, D., 2004) o Michelovi Maffesolim pre jubilejný zborník na 
jeho počesť. Skúmajúc osobitné pojmoslovie tohto autora, považovaného dnes vo 
Francúzsku za jedného z popredných sociológov postmodernity, dospela som 
k záveru, že mu v podstate ide o tvorbu akéhosi konceptuálneho „paralelného 
sveta“ voči tradičnému sociologickému pojmovému aparátu. Maffesoli teda „po-
stupne uchopil a následne pretlmočil do jazyka postmodernej sociológie to, čo 
moderná sociológia ešte rada označovala ako spoločenské štruktúry, funkcie 
a procesy“. (Alijevová, D., 2005, s. 197-200) V tomto paralelnom svete tradičný 
pojem triednej štruktúry a inštitúcií bol nahradený novou verziou tribalizmu, 
zatiaľ koncepcia sociálnej mobility bola zasadená do rámca archetypu nomadizmu 
a spoločenská dynamika bola preložená z jazyka pokroku do jazyka archaizmov. 
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Parallel Worlds of the Sociological Theory. The article is devoted to the co-existence of such 
different contemporary sociological approaches as the post-modern social theory and the 
mainstream sociology, represented by functionalism. Their thematic and conceptual differences 
are so significant that the metaphor of the parallel worlds of sociological theory seems to be 
adequate to describe the present situation. The analysis focuses on the late works of J. 
Baudrillard as the most important representative of post-modern social theory. Baudrillard 
declares that the social is dead because the key social factors like class and ethnic differences 
have disappeared with the creation of an undifferentiated mass. This declaration leads Baudrillard 
towards creating a new way of sociologizing and a new sociological vocabulary, which sharply 
contrasts with the concepts of the mainstream sociology. The masses for him are a non-social 
category – a „silent majority“, a „black hole“ that absorbs all social characteristics of the system. It 
is their fatal strategies that are so crucial for the fate of the social world. The similar position in this 
respect is typical for another eminent French post-modern theorist M. Maffesoli. For him, the 
masses have lost their political and economical characteristics – they are not anymore the subject 
of the world history. 

 Bolo istým potešením nájsť neskôr túto myšlienku paralelnej existencie 
rôznych myšlienkových štruktúr v sociológii u Baudrillarda ako hlavného pred-
staviteľa francúzskej postmodernej sociológie. Zhodou okolností už po tom, čo 
som sformulovala tému tohto príspevku, som objavila v jeho knihe O zvádzaní 
pozoruhodnú vetu, ktorá mi doslova potvrdila oprávnenosť mojich úvah. 
Baudrillard tam píše: “Úpadok psychoanalýzy a sexuality ako pevných štruktúr, 
ich schátranie v psycho-molekulárnom vesmíre... dovoľuje nám rozoznať iný 
vesmír (paralelný prvému v tom zmysle, že sa nikde nekrižujú) (DA), ktorý sa 
interpretuje už nie v termínoch psychických a psychologických vzťahov, nie 
v termínoch potlačovania alebo nevedomého, ale v termínoch hry, výzvy, vzťahov 
súboja a stratégií zdanlivosti, v termínoch zvádzania a zvodnej reciprocity 
namiesto štruktúry a odlišných protikladov, vesmír, v ktorom ženské už nestojí 
proti mužskému, ale ho zvádza.“ (Baudrillard, J., 1979, s. 18) Baudrillard je teda 
írečitým prípadom tvorby paralelného sveta postmodernej sociológie, hoci sám 
„zriedkavo používa termín postmoderný a je k nemu dokonca nevraživý ako k 
označovaniu jeho vlastnej orientácie“. (Ritzer, G., 1997, s. 76) Prehľad jeho 
bohatej tvorby presvedčivo demonštruje zložitý, v niečom až mučivý proces, 
v priebehu ktorého akoby trhal posledné väzby na tradičný obsah a slovník 
sociálna. Sám o sebe tvrdí, že opustil pôdu sociológie ešte v polovici 60. rokov a 
prešiel „k semiológii, psychoanalýze, marxizmu“ (cit. podľa Ritzer, G., 1997, 
s. 77), aby napokon aj tieto podrobil kritike. 

Naturally, such „antisocial theory“ make the post-modern sociology unacceptable for the most 
mainstream sociologists in their research and theorizing. They live in their own sociological 
universe that had been created during the long sociological tradition. The core conception of 
mainstream sociology is represented by structural-functionalism, which has been recently revived 
in the works of neo-functionalists (J. Alexander, P. Colomy, S. N. Eisenstadt, F. Lechner, R. 
Munch). Functionalism survives not only in the sociological theory but also in the „practical 
sociological reasoning“. It presents the sociological theory that is parallel to the post-modern 
social theory. The third parallel structure in contemporary sociology is presented by Marxist social 
theory. It has also survived in the works of the eminent modern (A. Giddens, P. Bourdieu) and 
post-modern (J. Baudrillard, M. Maffesoli, F. Jameson) sociologists. An outstanding example of 
the “latent Marxism” in recent years is the conception of the informational society by M. Castells. 
In comparison with the functionalism that embodies the consensual thinking, the Marxism 
presents a conflict-oriented critical position which makes it a popular ideology in contemporary 
globalizing world. 
The pessimistic image of the disintegrated sociological world composed of its parallel theories is 
not true. Each of these parallel sociological theories fulfils its special function in the contemporary 
sociological research. They present the complementary, not competitive, positions in sociology 
and contribute to the sociology as the complex system of theory and research. 
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 Baudrillard si uvedomuje svoju roztržku so sociológiou, keď dosť oprávnene 
tvrdí, že je skôr metafyzikom, možno moralistom, „ale rozhodne nie sociológom. 
Jediná sociologická práca, ktorú si môžem nárokovať, to je úsilie urobiť koniec 
sociálnu, pojmu sociálna.“ (Tamtiež) Je autorom, ktorý sa usiluje skoncovať so 
sociálnom, so samotným pojmom sociálna. Dôvodom pre taký postoj je to, že 
sociálno v súčasnosti, podľa neho, sa rozpustilo, „vtiahlo sa“ do masy. 
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 Svojským spôsobom Baudrillard konštatuje strácanie sa takých sociálnych 
faktorov ako sociálna trieda a etnické rozdiely so vznikom ozrutnej, nediferen-
covanej masy. V tomto pohľade masa vystupuje ako niečo, čo nemá obsah, nemá 
sociálne charakteristiky, ktoré aj boli hlavným predmetom analýzy pre predchá-
dzajúcu, tzv. modernú sociológiu. V tomto zmysle už nepredstavuje pre dnešnú 
sociológiu sociálnu kolektivitu, ale je len „štatistickou kategóriou“. (s. 78) 
 Baudrillard v podstate prehodnocuje tradičné chápanie masy, ktoré bolo ty-
pické pre nemeckú klasickú filozofiu a marxizmus. Pre túto „filozofiu subjektu“ 
ešte platili také kategórie ako „vôľa, zastúpenie, voľba, sloboda, úvaha, vedenie 
a želanie“. (Baudrillard, J., 1988, s 214) V tomto pohľade je masa aktívnym, 
uvedomelým subjektom historického procesu. Baudrillard však navrhuje sociál-
nym vedám odvrátiť sa od subjektu, teda „decentrovať“ svoj záujem smerom 
k objektu. V tomto zmysle sa masa v dnešnej historickej situácii mení zo subjektu 
na objekt. 
 Aby viac zvýraznil stav masy ako pasívneho objektu, zámerne jej pripisuje 
také znaky ako nečinnosť, absencia želaní a hlavne mlčanie. V tejto svojej podobe 
je akýmsi „prekročením sociálna“, je „viac sociálnom ako sociálno“, v tomto 
zmysle je „extázou sociálna, extatickou formou sociálna“. (s 188) Extáza sa 
u Baudrillarda vzťahuje na schopnosť každého tela k akémusi špirálovitému vzos-
tupu až do bodu, v ktorom ono „stratilo celý svoj význam, takže žiari ako čistá 
a prázdna forma“. (s 187) 
 Baudrillard tu v podstate svojsky vyjadruje dialektický princíp prechodu neja-
kej kvality do jej protikladu prostredníctvom jej intenzifikácie, eskalácie, zveli-
čovania. V tomto duchu treba chápať i vzťah medzi sociálnom a antisociálnom, 
ktoré sa v danom prípade stáva stelesnením masy. Kým sociálno „absorbovalo 
všetky obrátené energie antisociálna alebo nečinnosti, odporu a mlčania“, v prí-
pade masy „logika sociálna sa nachádza na opačnej strane v bode, kde jeho ciele 
sú obrátené a kde ony dosahujú vrchol nečinnosti a zničenia, ale kde sa súčasne 
zvrtnú do extázy“. (s 188) Sociálno sa teda mení na antisociálno. 
 Masa je podľa Baudrillarda mlčiacou väčšinou. Avšak jej nevyspytateľné ticho 
je znakom hrozivej moci, ktorá sa prejavuje v schopnosti absorbovať zrýchľova-
ciu silu systému, v dôsledku čoho dochádza k znehybneniu, a tým aj k smrti 
sociálneho tela. I keď to znie ironicky, ale moc masy údajne pramení z nedostatku 
vedenia. „Masa vie, že nič nevie, ale ani nechce vedieť. Masa nechce nič robiť, ale 
ani nechce nič dosiahnuť.“ (s. 216) Popri tom „masa je veľmi snobská... ona 
deleguje suverénnym spôsobom svoju schopnosť voliť niekomu inému“. (Tam-
tiež) Prenecháva pritom informačnému systému a reklame úlohu presvedčovania 
jej samotnej ohľadom toho, koho má voliť. 
 V tejto súvislosti púta pozornosť istá podobnosť prístupu k mase u Maffeso-
liho, čo naznačuje vytváranie spoločnej ideovej platformy u postmodernistov. Aj 

u neho sa masa na konci 20. storočia už nemôže chápať ako subjekt postupujúcich 
dejín. „Na rozdiel od proletariátu a iných tried masa alebo ľud nespočívajú na lo-
gike identity, nemajú presný cieľ.“ (Maffesoli, M., 1988, s 15) Jej dynamika sa 
v dnešnom svete prezentuje nie ako uvedomelý postup, ale ako večné, bezcieľne 
hemženie. 
 Podobne ako Baudrillard aj Maffesoli vníma nástup postmodernity ako negáciu 
modernity so všetkými jej sociálnymi charakteristikami v podobe ekonomicko-po-
litickej organizácie, zmluvných skupín a indivíduí (s 16), ktoré vlastne tvorili 
predmet sociologického záujmu. Namiesto toho sa v postmodernom období utvr-
dzuje iný poriadok, v ktorom sú ekonomické, politické a ideologické štruktúry 
nahradené masou. V lone masy sa kryštalizujú mikro-skupiny so silnými emocio-
nálnymi väzbami, tzv. kmene, ktoré v období postmodernity zastupujú niekdajšie 
zmluvné skupiny. Maffesoli ich označuje za inštitúcie. Nakoniec aj indivíduá s ich 
osobitnými funkciami v rámci spoločenskej deľby práce sú nahradené v jeho 
schéme personami, ktoré hrajú roly. (s. 15-16) 
 Maffesoli preberá Baudrillardovo chápanie masy ako „mlčanlivej väčšiny“ 
s tým rozdielom, že ju chápe ako „konglomerát skupín alebo sietí“ (Maffesoli, M., 
1988, s. 76), to jest reálnych ľudských zoskupení, v ktorých dokonca vládnu vzťa-
hy tvárou v tvár (s. 149), kým pre Baudrillarda masa už nie je sociálnou kolektivi-
tou, ale len „štatistickou kategóriou“. (Ritzer, G., 1997, s. 78) 
 Z toho vyplývajú aj rozdielne hodnotenia vyhliadok sociológie u obidvoch 
autorov. Maffesoli síce tiež konštatuje smrť „vesmíru politiky“ v dôsledku straty 
vzájomného kontaktu medzi masou a vládnymi činiteľmi v súčasnosti, ale predpo-
kladá, že energetický potenciál ľudí sa v tomto prípade konzervuje v takých pri-
márnych skupinách, akými sú pre neho sociality, kde vládnu také každodenné 
hodnoty ako “potešenie, hedonizmus, carpe diem, telo, slnko“. (Tamtiež) Tieto 
energetické náklady do “existenciálneho poriadku“ ostro kontrastujú s nákladmi 
do „verejného poriadku“, typickými pre buržoázne obdobie, keď sa investovalo do 
ekonomiky, do komunálnych služieb, do veľkých motivujúcich ideológií. Mimo-
chodom, tieto aj tvorili kryštalizačné body sociológie modernity. Na rozdiel od nej 
dnešná sociológia, ktorá je súčasníčkou postmodernity, by sa mala koncentrovať 
na sféru každodennosti, vychádzať z jej hlavných „položiek“. V postmodernite 
teda dochádza k akémusi prerodu všeobecnej sociológie na sociológiu každoden-
nosti. Sociológia je možná, ale len v podobe sociológie každodennosti. Práve 
takýto záver nám vyplýva z diela Maffesoliho, čo napokon potvrdzuje jeho celoži-
votné pôsobenie ako sociológa každodennosti.  
 V prípade Baudrillarda však údajná smrť sociálna oveľa tvrdšie dopadá na jeho 
pôsobenie ako sociológa. Totiž nezrieka sa celkom analýzy toho, čo sme zvykli 
nazývať sociálnym svetom, lenže táto vyznieva u neho skutočne skôr ako metafy-
zika, ako meta- či para- sociológia, nie však sociológia ako empiricko-teoretická 
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 Na rozdiel od sociológov obdobia modernity, ktorí sa veľmi zriedkavo uchyľo-
vali k moralizovaniu, Baudrillard tým, že vťahuje do svojho diskurzu problema-
tiku Dobra a Zla, akoby bol moralizovaniu v niečom povinný. Usiluje sa predsa 
brať Zlo ako objektívnu danosť. Objekt „neposlúcha našu metafyziku, ktorá sa 
vždy pokúšala destilovať Dobro a odfiltrovať Zlo. Objekt je priezračný pre Zlo“. 
(Baudrillard, J., 1988, s. 199) Objekt tým, že je v protiklade k subjektu, sa stáva 
„zlým sprievodcom symbolického poriadku, avšak dobrým sprievodcom osudo-
vej, to jest čistej objektivity, suverénnej a nezmieriteľnej, imanentnej a záhadnej“. 
(Tamtiež) Princíp Zla podľa Baudrillarda spočíva v ukrývaní symbolického 
poriadku, v jeho obchádzaní, znásilňovaní, v jeho ironickom korumpovaní. Samo 
osebe Zlo nie je zaujímavé, zaujímavou je stúpajúca špirála najhoršieho. „...Ob-
jekt si želá byť najhorším, on si žiada to najhoršie.“ (Tamtiež) 

veda. Zjavne si uvedomujúc limity predchádzajúcej sociológie, usiluje sa o „nový 
spôsob myslenia o svete a celkom nový slovník, akým sa dá o ňom premýšľať“. 
(Ritzer, G., 1997, s. 78) 
 V tomto zmysle sa Baudrillardovi podarilo celkom nanovo prerozprávať 
postmodernú spoločnosť pomocou svojho nenapodobniteľného kategoriálneho 
aparátu. V svojich začiatkoch sa odrazil od pojmov Marxovej politickej ekonómie, 
aby napokon dospel ku kategóriám symbolickej výmeny, fatálnych stratégií, frak-
tálnych poriadkov, simulacrov, hyperreality, extázy, zvádzania a pod. Podarilo sa 
mu vytvoriť osobitný výkladový štýl, ktorý pri všetkej svojej metaforickosti, ba aj 
poetickosti nestráca na vecnosti a vedomostnej nasýtenosti. Je riadený svojráznou 
logikou nutkavých, sugestívnych obrazov, ktoré útočia na našu predstavivosť, 
podnecujúc racionálnu úvahu. Postupne nás napĺňajú, chytajú sa jeden za druhý, 
aby sa napokon spojili do koherentnej siete pojmov, ktorá je schopná pokryť celý 
priestor dnešnej spoločnosti a zobrazili ju v jej základných rozdeleniach, dialektic-
kých protikladoch, napätiach a uvoľneniach. 

 Keď nastoluje problematiku Zla, Baudrillard nesleduje cieľ odhalenia konkrét-
nych foriem sociálnych problémov spôsobujúcich ľudské nešťastia a utrpenia 
v podobe zločinov, vojen, sociálnej nerovnosti, násilia, utlačovania a pod., ku kto-
rému vždy smerovala sociálna veda a politika. Jeho nevysloveným cieľom sa 
stáva rozlúštenie metafyzickej formuly Zla, ktorá spočíva v akomsi zdvojovaní 
sveta, pri ktorom „objekt je vždy fetišom, falošným, feticho, umelým, preludom“. 
(s. 200) Princíp Zla podľa neho stelesňuje „ohavnú integráciu veci a jej 
magického a umelého dvojníka“. (Tamtiež) Na rozdiel od neho princíp Dobra 
„chce urobiť celý svet zrkadlom subjektu... svetom foriem, odlišným od jeho 
dvojníka, od jeho tieňa, od jeho obrazu“. (Tamtiež) Túto potrebu v zdvojovaní 
sveta Baudrillard nachádza v srdci ľudí vo „vôli k divadelnému predstaveniu 
alebo k ilúzii, ktoré sú v protiklade k vôli, k vedeniu a k moci“ (s. 201), čo je 
prejavom fundamentálneho cynizmu. Ako každé ukrývanie symbolického po-
riadku aj cynizmus je formou Zla. Z tohto hľadiska aj vôľu ľudí zvýšiť význam 
veci tým, že ju pretvorí pomocou ilúzie, výsmechu, inscenovania, teda určitej vý-
strednosti, Baudrillard považuje za „vášeň vášne, za vášeň stimulujúcu, za vášeň 
zvodnú, za vášeň podvratnú“. (Tamtiež) Dokonca ju prirovnáva k prírodnej kata-
strofe, čím zdôrazňuje jej živelnosť a neodvolateľnosť. Poukazuje pritom na to, že 
výstredné, výnimočné sa vždy dočkalo prísneho morálneho odsúdenia, pretože 
vždy išlo o istú cynickú zvrátenosť, ktorá vyznievala ako „vzdialená ozvena 
dedičného hriechu“. (Tamtiež) 

 Postulovanie masy ako hlavného objektu dejín vedie Baudrillarda k tomu, aby 
sa na ňu sústredil ako na ústrednú kategóriu svojej analýzy, od ktorej sa odvíja 
celý rad súvisiacich pojmov. 
 V neskoršom období Baudrillard rozvíja svojráznu logiku objektu, teda masy, 
ktorá sa odohráva v znamení osudovosti, predurčenosti. Preto aj hociktoré dianie v 
ríši človeka posudzuje cez prizmu fatálnych stratégií masy, takých ako jej nečin-
nosť, jej mlčanie, jej túžba po revanši, ale zároveň aj zvádzanie. A práve v týchto 
vlastnostiach sa preukazuje nie slabosť masy, ale, naopak, jej sila, jej víťazstvo 
nad subjektom a jeho banálnymi stratégiami. Pričom v dôsledku tohto víťazstva 
nerozumnosť nemizne, ale, naopak, ostáva a dokonca znova víťazí. 
 Medzi fatálne stratégie, pomocou ktorých sa mala zvládať nerozumnosť, ira-
cionalita sveta, patrí podľa Baudrillarda aj stratégia teórie, pričom proti banálnej 
teórii subjektu stojí fatálna teória objektu. Rozdiel medzi nimi je v tom, že v pr-
vom prípade „subjekt vždy verí, že je múdrejší než objekt“, kým v druhom prí-
pade sa „objekt vždy berie ako múdrejší, cynickejší, oveľa vynaliezavejší než 
subjekt“. (Baudrillard, J., 1988, s. 198) Podľa Baudrillarda „metamorfózy, taktiky 
a stratégie objektu prekračujú pochopenie subjektu“ (tamtiež), pričom objekt nie 
je odrazom subjektu ani jeho dvojníkom, nie je fantáziou alebo halucináciou 
subjektu, má svoju vlastnú stratégiu. Kým moc subjektu vyplýva z prísľubu vyko-
návania, „ríša objektu sa charakterizuje tým, čo sa vykonalo, a to je dôvod, že 
tejto ríši sa nemôžeme vyhnúť“. (s. 199) 

 Na jednej strane Baudrillard odsudzuje každú výstrednosť ako zárodok Zla, na 
strane druhej tvrdí, že práve výstrednosť nás ochraňuje pred reálnymi a jeho zni-
čujúcimi následkami. Demonštruje tým pre postmoderného teoretika typickú 
etickú uvoľnenosť v otázkach Dobra a Zla, obdobu ktorej nachádzame aj v diele 
Maffesoliho. Ten dokonca navrhuje spoločnosti prijímať Zlo v malých homeo-
patických dávkach, aby sa vyhlo väčšiemu Zlu. 

 Ako vidno, Baudrillard sa neusiluje o oslavovanie víťazstva masy ako objektu 
nad subjektom, naopak, toto víťazstvo nerozumnosti Baudrillard považuje za 
„princíp Zla“. Ako každý objekt aj masa je akýmsi „zlým géniom“, stelesnením 
princípu Zla. 
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 Baudrillardovo prízvukovanie prevahy objektu je vlastne presadzovaním novej 
reality, v ktorej masa ako nehybný a mlčanlivý objekt vytláča z javiska dejín 
rozumný, osvietený a aktívny subjekt a privoláva potrebu nového pohľadu na pod-
statu dnešnej spoločenskej situácie. 
 Je to situácia nástupu masovej spoločnosti, ktorej novšie diagnózy sa začali 
objavovať v sociológii od konca 50. rokov. Stačí si spomenúť na varovné signály 
obsiahnuté v koncepciách E. Fromma, D. Riesmana, C. W. Millsa, aby sme oce-
nili v tomto smere prínos francúzskych postmoderných sociológov pre rozvinutie 
tejto témy. 
 Aj Baudrillard, aj Maffesoli, každý svojským spôsobom poukazujú na súčasnú 
vyčerpanosť individualistickej paradigmy a potrebu prechodu sociológie k novej 
paradigme, ktorá by zdôrazňovala tie spoločenské celky, ku ktorým indivíduum 
patrí, buď sú to skupiny kmeňového typu (Maffesoli), alebo masa nerozdelená na 
skupiny (Baudrillard). Túto novú paradigmu Maffesoli výstižne označil za holis-
tickú. Práve ona podľa neho je schopná zohľadniť tie spoločenské premeny, 
v dôsledku ktorých izolované indivíduum ako východiskový pojem tradičnej 
sociológie ustupuje miesto skupinám kmeňového typu, v ktorých sa indivíduum 
celkom stráca. Hoci sa Baudrillard bezprostredne nevyslovuje v prospech pre-
konania individualizmu, už tým, že navrhuje decentrovať sociológiu zo subjektu 
na objekt, v podstate sa k tejto myšlienke nepriamo prihlasuje. Len ju prezentuje 
prostredníctvom vyššej, viac-menej filozofickej polohy jeho analýzy, ktorá sa 
dotýka dialektiky subjektu a objektu, náhodného a nevyhnutného, živelného a 
uvedomelého. Baudrillard je totiž jeden z nemnohých sociálnych teoretikov, ktorý 
ide až k filozofickým základom sociálnych problémov, ktoré tradičná sociológia 
bežne prenechávala filozofii dejín. 
 Už z tohto hľadiska pravdepodobnosť toho, že jeho koncepcia osloví socioló-
gov, bola dosť malá. K tomu sa pridávala istá neprehľadnosť jeho koncepcií, ako 
aj celková neurčitosť charakteru jeho tvorby. Podľa Ritzera nie je totiž jasné, či je 
vôbec postmodernistom, sociológom, teoretikom, vedeckým fantastom alebo bás-
nikom, a zdá sa, že je „týmto všetkým, a zároveň nie je ani jedným z toho všet-
kého“. (Ritzer, G., 1997, s. 79) 
 Zamýšľajúc sa nad reálnym vplyvom Baudrillardovho diela na myslenie socio-
lógov, Ritzer konštatuje, že popri tom, že tento vplyv na mnohých sociálnych 
teoretikov, medzi ktorými sú aj sociológovia, predsa reálne existuje, „väčšina 
mainstream sociológov je voči jeho ideám viac-menej zábudlivá“. (Ritzer, G., 
1997, s. 78) 
 Hoci Ritzer verí, že v nastávajúcich rokoch sa Baudrillardov vplyv na 
mainstream sociológiu zvýši, musíme uznať, že pre väčšinu sociológov z praxe 
jeho okruh ideí a pojmov ostáva stále cudzí. Keby išlo o podanie vierohodnej 
správy o sociálnom svete, sotva by siahli po Baudrillardovom pojmosloví, po 

všetkých tých simulakroch, kódoch, módoch, fraktálnych objektoch a fatálnych 
stratégiách. 
 Platí to napokon nielen pre Baudrillardovu koncepciu, ale pre postmodernú 
sociológiu všeobecne. Zbytočne by sme čakali, že by oficiálny sociologický 
diskurz bezvýhradne prebral u teoretikov postmodernity ich svojrázny spôsob 
vyjadrenia so všetkými jeho pojmovými a terminologickými inováciami. Skôr 
naopak, v tomto ohľade preukazuje závideniahodnú vytrvalosť, stále zachováva-
júc vernosť tomu myšlienkovému štýlu, ktorý sa sformoval ešte v období moder-
nity a ktorý je poplatný scientistickému modelu vedy. Tento model predpokladá 
v sociológii stále pôsobenie takých myšlienkových postupov, ktoré zabezpečujú 
kryštalizáciu univerzálneho vedenia. Sú to podľa Featherstona procedúry „tota-
lizácií, systematizácií a legitimácií“, ktoré napokon vedú ku vzniku „veľkých 
príbehov modernity: vedy, humanizmu, marxizmu, feminizmu a pod.“ (Feather-
stone, M., 1988, s. 205) a bez ktorých sa dnešná sociológia nemôže zaobísť. Na 
rozdiel od tejto ešte modernej perspektívy, ktorá nemôže neimponovať socioló-
gom, postmoderná situácia im už nesľubuje postavenie nositeľov fundamentál-
neho vedenia o spoločnosti, usilujúcich sa podľa Z. Baumana o predpisovanie 
zákonov sveta a o jeho kontrolu. Práve naopak, sociológia by sa mala zrieknuť 
úlohy vytvárania sociologickej syntézy, a to v prospech „hravých dekonštrukcií“, 
mala by sa zrieknuť svojich ambícií „generalizujúcej sociálnej vedy a namiesto 
toho paraziticky nahrávať irónii, ne-koherentnosti, ne-konzistentnosti a inter-
textuálnosti sociologických prác“. (Tamtiež) Podceňovanie generalizujúceho, tota-
lizujúceho, syntetizujúceho zámeru sociológie v postmodernom období viedlo 
k tomu, že mainstream sociológia sa neusilovala o prudké zbližovanie s postmo-
dernými ideami. S. Seidman túto záležitosť analyzuje a poukazuje na tú zdĺha-
vosť, s ktorou si sociológia osvojovala paradigmy „post-osvietenstva“. (Seidman, 
S., 1994, s. 283) Ešte v priebehu 70. a na začiatku 80. rokov boli tieto paradigmy 
ignorované sociológiou, ktorá bola „minimálne zasiahnutá postštrukturalizmom“. 
Aj tieto výskumy, ktoré boli inšpirované feministickým hnutím alebo afro-americ-
kým myslením, podobne ako aj štúdie ohľadom hnutia gayov a lesbičiek, boli buď 
„izolované, alebo sa ignorovali“. (Tamtiež) 
 Podľa Seidmana situácia sa začala meniť len v 80. rokoch, keď došlo k zahrnu-
tiu „perspektívy post-osvietenstva do disciplíny“. Avšak chápe túto skutočnosť nie 
celoplošne, ale len v súvislosti s iniciatívami takých sociológov ako R. Bellah 
s jeho projektom sociológie ako verejnej filozofie, ako Z. Bauman s jeho koncep-
ciou postmodernej sociológie a ako Dorothy Smithová s jej feministickou socioló-
giou. Z týchto uvedených „symptomatických sociológií“, naznačujúcich zbližo-
vanie medzi modernou a postmodernou sociológiou, azda najrelevantnejšou v da-
nom kontexte je Baumanova koncepcia. Nepostuluje totiž bezhlavo postmodernú 
sociológiu ako v súčasnosti jedine možnú, ale rozlišuje medzi ňou a sociológiou 
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postmodernity. Kým prvá sa koncentruje na „objavovanie“ nových spôsobov 
robenia sociológie (Bauman, Z., 1988, s. 235) a tým vlastne na interpretačné 
procedúry, tá druhá sa sústreďuje na samotný objekt, ktorým je spoločnosť 
v období postmodernity. Táto spoločnosť prešla istými zmenami, transformovala 
sa na „konzumnú“ spoločnosť, čo aj vyvolalo potrebu „objaviť si“ nové spôsoby 
sociologizovania. Mala by to byť podľa Baumana skôr „sociológia „post-úplnej-
zamestnanosti“ alebo „sociológia spoločnosti spotrebiteľov“ než „post-Wittgen-
steinova“ alebo „post-Gadamerova sociológia“. (Bauman, Z., 1988, s. 235) Bau-
man teda neupiera sociológii možnosť pokračovať vo svojich moderných záuj-
moch aj za postmodernej situácie, len musí rátať s celkom novým objektom 
skúmania, akým je postmoderná spoločnosť. Popritom nástup postmodernej éry 
vôbec neznamená, že by „tie formy filozofickej a sociologickej praxe, ktoré boli 
typické pre moderné obdobie, navždy opustili javisko“. (Bauman, Z., 1993, s. 47) 
Bauman nastoľuje otázku koexistencie dvoch myšlienkových štruktúr v rámci jed-
nej disciplíny. Neformuluje totiž otázku: buď sociológia, alebo postmodernizmus, 
ale predpokladá zachovávanie jednoty sociológie ako vedeckej disciplíny, ponú-
kajúcej dostatočný priestor tak pre jej modernú, ako aj postmodernú verziu. 
V tejto predstave sa paralelizmus týchto dvoch teórií stáva ešte zreteľnejším. 
 Postmoderná teória akoby sa odrážala od modernej, starostlivo sa vyhýbajúc 
tomu, aby ju opakovala. Teda v situácii, keď sa postmoderná sociológia stáva 
prioritnou, moderná sociológia začína vystupovať voči nej ako svojrázna tieňová 
štruktúra, ako jej paralelný svet. Táto moderná sociológia sa odrazu vynára z po-
zadia vždy vtedy, keď vzniká potreba solídnej a dôveryhodnej správy o stave celej 
spoločnosti alebo nejakej jej sféry. Na to sa ukazuje ako vhodný pojmový aparát, 
výskumné postupy a paradigmy, ktoré sa sformovali v lone modernej sociológie 
počas jej predchádzajúcej existencie. Znamená to aj použitie totalizujúceho prí-
stupu, ktorého sa postmoderná sociológia navonok zrieka. Tá sociológia, ktorá sa 
dnes široko praktizuje a ktorú sme označili za mainstream, je stále poplatná 
veľkým totalizujúcim príbehom, ktoré z obsahového hľadiska prispievajú k vytvá-
raniu samotného objektu jej záujmu. Ten sa stáva legitímnym len na základe 
svojej zdôvodnenosti tým-ktorým príbehom. Preto aj objavovanie niektorých 
kategórií v kontexte názorov nejakého sociológa, tvoriacich súčasť nejakého roz-
šíreného veľkého príbehu, ako je marxizmus, štruktúrny funkcionalizmus alebo 
konfliktualizmus, nie je náhodnou záležitosťou, ale svedčí o tom, že autorovo 
myslenie sa vcelku vyvíja v rámci tohto príbehu. 
 Teda výskyt takých pojmov ako „výroba“, „tovar“, „kapitalizmus“, „exploatá-
cia“, „trieda“, “triedny boj“ a pod. v kontexte názorov nejakého sociológa pred-
pokladá, že jeho diskurz je ladený v duchu marxistického veľkého príbehu. Keby 
však dával prednosť takým pojmom ako „rola“, „status“, „sociálny systém“, „vzo-
ry správania“, „hodnotová orientácia“, „funkcionálne imperatívy“, „equilibrium“, 

„integrácia“ a pod., prezradil by svoju tesnú závislosť od veľkého príbehu štruk-
túrneho funkcionalizmu. 
 A práve tieto obidva veľké príbehy ukazujú v súčasnosti najväčšiu životnosť, a 
to v rozpore s Lyotardovým tvrdením o ich zániku. Kritici Lyotardovho názoru 
dokonca tvrdia, že potreba „širšieho rozsahu“ v totalizujúcom myslení je oveľa 
zreteľnejšia v postmodernom období, ktoré je charakterizované veľkým výskytom 
„lokálnych príbehov“. (Ritzer, G., 1997, s. 206) Tieto sa vyznačujú užším zábe-
rom výpovede o sociálnom svete, čo predpokladá aj oveľa užší okruh skupín čita-
teľov, ktorých oslovuje, ako aj skromnejšie nároky ohľadom „definitívnosti“ tejto 
výpovede. V každom prípade „veľkosť“ príbehu sa určuje nielen na základe šírky 
jeho „intelektuálneho rozhľadu, ale aj podľa miery toho, ako je osvojený rozlič-
nými skupinami čitateľov“. (Tamtiež) 
 Ale napriek všetkým varovaniam postmoderných teoretikov o nezmyselnosti 
„totalizujúcej perspektívy“ väčšina tradičných sociologických teórií sa jej podľa 
Ritzera drží. Sú to teórie, ktoré „pozerajú na sociálne systémy ako na také, ktoré 
sú charakterizované tým, či sú v konflikte alebo v harmónii…; ktoré vidia ľudí 
ako definovaných ich symbolickou interakciou; ktoré vidia túto definíciu vo 
„vzťahoch výmeny“ medzi ľuďmi alebo v interakcii ovládanej návodmi a typizá-
ciami“. (Tamtiež) Tu Ritzer v podstate resumuje obsah nie jednej sociologickej 
koncepcie, ale celého súboru momentálne aktívnych sociologických smerov alebo 
paradigiem. Spomína nielen konsenzuálny prístup spojený so štruktúrnym funk-
cionalizmom a komplementárny postoj teórie konfliktu voči nemu, ale čo je 
dôležité, uznáva prítomnosť aj symbolického interakcionizmu, aj teórie sociálnej 
výmeny, ako aj fenomenologickej sociológie. 
 Keby sme totiž porovnali toto Ritzerovo resumé obsahu súčasnej sociologickej 
teórie s tou jej náplňou, ktorá bola v 70. rokoch zafixovaná v Gouldnerovom kon-
cepte akademickej sociológie alebo v Mullinsovom pojme štandardnej americkej 
sociológie (približne sa prekrývajúceho s pojmom mainstream sociológie), zistili 
by sme, že je oveľa širšie a bohatšie. Pre Gouldnera sa obsah akademickej so-
ciológie ako určitého tábora v rámci vtedajšej západnej, v podstate americkej so-
ciológie redukoval na štruktúrny funkcionalizmus v teórii a neopozitivizmus v so-
ciologickej metodológii. Pokiaľ ide o interakcionizmus alebo teóriu sociálnej vý-
meny a etnometodológie, ktorá v jeho knihe Nastávajúca kríza západnej socio-
lógie (1970) zastupovala fenomenologickú sociológiu, patrili vtedy skôr k nepria-
teľskému táboru, ktorý vyrazil na cestu boja proti scientizmu, objektivizmu a po-
zitivizmu, stelesnenému akademickou sociológiou. Pre Mullinsa je však štan-
dardná americká sociológia prakticky totožná so štruktúrnym funkcionalizmom, 
ktorý podľa neho „sa ujal teoretickej stránky na mnohých sociologických kated-
rách po r. 1951“. (Mullins, N., 1973, s. 41) Takisto do tohto súboru nepatrili ani 
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symbolický interakcionizmus, ani etnometodológia, ktoré tvorili u neho osobitné 
školy. 
 Obohatený prístup k súčasnej sociologickej teórii, ktorý nachádzame u Ritzera, 
ukazuje na to, že v uplynulých rokoch boli do štandardného sociologického dis-
kurzu vtiahnuté také paradigmy, ktoré svojho času vystupovali ako alternatíva 
k štruktúrnemu funkcionalizmu, čo podstatne ovplyvnilo aj obsah sociologického 
vzdelania. V období „od r. 1951 a v priebehu 60. rokov“ „obsah kurzov z teórie 
sociológie“ (s. 40) tvoril, podľa Mullinsa, štruktúrny funkcionalizmus, tomu boli 
prispôsobené aj sociologické učebnice, prevažne sústredené na výklad koncepcie 
štruktúrneho funkcionalizmu. Jeho popularita v tom období bola taká obrovská, že 
podľa tvrdenia niektorých súčasníkov sa stal synonymom sociológie. 
 V súčasnosti sa však stretávame s flexibilnejšími učebnicovými textami, ktoré 
popri výklade „funkcionalistickej perspektívy“ ponúkajú istý priestor pre perspek-
tívu teórie konfliktu, dokonca aj pre interakcionistickú teóriu. Podľa J. W. Vander 
Zandena, autora osvedčenej učebnice, každá z týchto perspektív pracuje na svojej 
úrovni. Funkcionalistická na makroúrovni sociálneho života, interakcionistická na 
jeho mikroúrovni, preto každá z nich „lepšie „pasuje“ k niektorým druhom − 
k nejakým aspektom sociálneho života, než to robí iná perspektíva“. (Vander 
Zanden, J. W., 1990, s. 57) Autor sa drží názoru, že tieto prístupy si nekonkurujú, 
skôr sa navzájom dopĺňajú, čím každý prispieva k rozlúšteniu „nesmierne zložitej 
hádanky sociálneho života“. (Tamtiež) Predsa však aj z jeho verzie sociologic-
kých perspektív je vidieť isté uprednostňovanie funkcionalistického prístupu pred 
ostatnými. 
 Pip Jones ako autor o niečo novšieho úvodu do sociológie išiel ešte ďalej a 
venoval interakcionizmu, teórii labelingu a etnometodológii osobitnú kapitolu. To 
isté robí vo vzťahu k štrukturalizmu, postštrukturalizmu, postmodernizmu, femi-
nizmu (Jones, P., 2003), čo hovorí o etablovaní týchto smerov v kontexte 
učebnicovej sociológie a tým vlastne aj v širšom sociologickom povedomí. Je to 
nesporný výsledok procesu postupného udomácňovania interpretatívnej para-
digmy, ktorý bol odštartovaný v americkej sociológii ešte na prelome 60.-70. 
rokov, ako aj pomalého a ostražitého oboznamovania sa s obsahom postštruk-
turalistických a postmodernistických ideí, ktoré boli predtým podľa B. Aggera 
ignorované empirikmi preto, že boli „až neuveriteľne extravagantne stočenými do 
katastrofálnej absurdity“. (Aggers, B., 1991, s. 106) Hoci sa v svojom výklade 
autor formálne neprikláňa k žiadnemu zo spomenutých smerov, nie je jedno-
značne rozhodnutý v prospech interpretatívnej paradigmy, ale uvažuje nad mož-
nou prevahou štruktúrno-konsenzuálneho prístupu, ktorý je v podstate iným 
pomenovaním pre štruktúrny funkcionalizmus. 
 Dá sa povedať, že s ustálením novej konštelácie smerov štruktúrny funkcio-
nalizmus nestratil celkom svoj vplyv na mainstream sociológiu. Skôr naopak, jeho 

teoretický rámec vytváral akýsi odrazový mostík pre všetky možné teoretické 
alternatívy, počnúc teóriou konfliktu (pretlmočenú P. Jonesom do podoby štruk-
túrno-konfliktualistického smeru) a končiac všetkými formami interpretatívnej 
sociológie. Nie náhodou výklad jeho obsahu v spomenutých učebnicových textoch 
vždy predchádza výkladu ostatných smerov, ktoré vystupujú ako jeho deriváty. 
 Zakotvenie ideí štruktúrneho funkcionalizmu v sociologických učebniciach 
prispelo k šíreniu jeho vplyvu na bežné sociologické vedomie, nositeľom ktorého 
sa stáva mladý sociologický dorast. Práve on je hlavným odoberateľom učebnico-
vých poznatkov, ku ktorým sa dostáva ešte počas stredoškolského štúdia. Práve 
vtedy sa formujú elementárne základy sociologických vedomostí mladých adeptov 
sociológie a formujú sa viac-menej v tradícii štruktúrneho funkcionalizmu, kto-
rého výkladové schémy majú isté prednosti v očiach stredoškolského učiteľa a 
nielen jeho. Totiž súbor ideí štruktúrneho funkcionalizmu, ktorý sa zakladá na 
systémovom prístupe k spoločnosti, na prízvukovaní pojmu štruktúry, na zdô-
razňovaní funkcionálnej jednoty spoločenského celku, na vyzdvihovaní úlohy 
hodnôt a noriem v usmerňovaní ľudskej činnosti a pod. je veľmi blízky bežným 
predstavám ľudí o charaktere spoločnosti a jej fungovaní. Nie div, že študenti už 
od školských lavíc nasávajú do seba zjednodušené výklady štruktúrneho funkcio-
nalizmu, ktorý sa už stal učebnicovým, a preto rezistentným a neprekonateľným. 
Pracuje to v nich aj potom, keď už dozrejú na úroveň vysokoškolákov. 
 Dá sa o tom presvedčiť už pri bežnom vyučovacom procese na katedre socioló-
gie. Čokoľvek a akokoľvek by ste ich potom neučili počas univerzitných predná-
šok, akékoľvek myšlienkové priestory by ste im neotvárali v podobe alternatív-
nych prístupov, akýmkoľvek spôsobom by ste sa nepokúšali vymaniť ich mysle-
nie zo zajatia stredoškolských stereotypov, stále v nich nevedomky pôsobí výkla-
dová schéma štruktúrneho funkcionalizmu. Nevedomky preto, že o pravom štruk-
túrnom funkcionalizme nemajú ešte poňatia. O to horšie, že ostávajú v zajatí jeho 
povrchných výkladov, ktorým sa naučili z rôznych prednášaných alebo knižne vy-
daných „úvodov do sociológie“, ktorými bola poznamenaná ich sociologická 
mladosť. 
 Tento funkcionalistický „background“ bude dávať osebe vedieť nielen pri 
bežnom skúšaní študentov, ale aj v ich občasných úvahách na voľnú tému, pri 
príležitostných besedách s učiteľom, napokon aj pri koncipovaní diplomových 
prác. Pri každej odpovedi študenta sociológie na otázku societálneho, makroso-
ciologického rozmeru sa z hĺbky jeho (pod)vedomia vynoria parsonsovské 
pozoruhodné „hodnoty a normy“ ovládajúce sociálny svet a stávajúce sa akýmsi 
pakľúčom ku všetkým problémom tohto sveta. Najhoršie na tom je to, že aj po 
rokoch vysokoškolského štúdia bývalí študenti väčšinou ostanú v zajatí týchto 
zjednodušených štruktúrno-funkcionalistických dogiem, ak ich samozrejme počas 
starších ročníkov nestihnú vymeniť za novšie stereotypy „symbolického univerza“ 
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 Okrem komunikácie sociológ-odborník v danej oblasti vz. sociológ-(ne)odbor-
ník v danej oblasti bežné sociologické vedomie pripravuje komunikačnú pôdu aj 
pre dialóg sociológ vz. laická verejnosť. Sociológ, obracajúc sa na verejnosť cez 
médiá, viac-menej ráta s aspoň elementárnymi poznatkami laika v sociologickej 
problematike a názvosloví, ktoré v tomto prípade tvoria už jeho bežné sociolo-
gické vedomie. Toto bežné sociologické vedomie laika nie je totožné s bežným 
vedomím sociológov, ale tematicky s ním v mnohom rezonuje, čo umožňuje ich 
kontakt. Sociológ pri bežnej (neodbornej) komunikácii s iným sociológom rád 
používa ustálené makrosociologické pojmy ako sociálny systém, sociálny proces, 
spoločenská štruktúra, deľba práce, diferenciácia, integrácia, funkcia, konflikt, 
sociálna zmena a pod., a to nezávisle od svojej príslušnosti k určitému sociologic-
kému smeru. 

alebo „sociálneho konštruovania reality“, ktorým by sa medzitým naučili od 
fenomenológov Bergera a Luckmanna. Aj v prípade príležitostných inovačných 
výpožičiek z pojmovej zásobárne alternatívnych smerov voči štruktúrnemu funk-
cionalizmu by to v zásade skoro nič nezmenilo na jeho dominantnom postavení 
v rámci formujúceho sa bežného vedomia mladých sociológov. 
 Keď sme sa už dotkli pálčivej otázky formovania tohto bežného sociologic-
kého vedomia ešte v školských laviciach, mali by sme si spomenúť na Garfinke-
lovu objavnú myšlienku o „praktickom sociologickom uvažovaní tak laikov, ako 
aj sociológov“, ktoré vďaka svojej metodickosti správne orientovalo ľudí v ich 
každodennom živote. Zakladalo sa nie na sociologickej teórii, ale na vžitých, 
rutinných, „samozrejmých“ predstavách o spoločnosti. Keď uznávame opod-
statnenosť Garfinkelovho rozdelenia medzi bežným sociologickým vedomím a 
sociologickou teóriou v kontexte fenomenologickej interpretácie, nepristupujeme 
predsa k nemu tak striktne. Vychádzame z toho, že v danom prípade nám ide o 
špecializované, disciplinárne profilované bežné vedomie, ktoré tvorí zázemie pre 
teoretickú rovinu danej disciplíny, a preto sa nemôže úplne od nej izolovať, skôr 
naopak. Podľa nás bežné vedomie sociológov nie je celkom vzdialené sociologic-
kej teórii, ale naopak, je nasýtené jej fragmentmi, prichádzajúcimi občas z rôz-
nych sociologických smerov a týkajúcich sa rôznych sociologických odvetví. 
Tieto fragmenty sú viac-menej kompatibilné a tvoria dohromady akýsi hybridný 
útvar, ktorý na rozdiel od pravej sociologickej teórie predsa len nemá charakter 
logicky koherentného systému. Žiadna z týchto teórií nevystupuje v bežnom ve-
domí ako celok, ale len v úryvkoch, akými sú niektoré jej programové výroky, 
exemplárne prípady, ojedinelé fakty, pádne argumenty, okrídlené vety, podoben-
stvá, ukážky disciplinárneho folklóru a vedeckého žargónu a pod., ktoré my 
berieme ako niečo samozrejmé, bez nejakej kritickej reflexie. V tomto zmysle 
pôsobia skoro ako predsudky alebo reziduálne predstavy, ktoré sa dajú prirovnať 
ku Garfinkelovým rutinovaným predstavám alebo ku Gouldnerovým „zázemným 
presvedčeniam“. Mohli by sme povedať, že bežné vedomie spája v sebe raciona-
litu úsudku s iracionalitou predsudku, ktorá sčasti vysvetľuje jeho obrovskú re-
zistentnosť. Pri všetkom dôraze na odbornú teoretickú komunikáciu medzi socio-
lógmi-odborníkmi v tej istej oblasti nesmieme podceňovať ani úlohu bežného 
sociologického vedomia v zabezpečení elementárneho dorozumievania medzi prí-
slušníkmi rôznych sociologických smerov a subdisciplín v podmienkach obrov-
skej roztrieštenosti sociologickej vedy. Práve v jeho lone sa vytvára niečo ako 
spriemernená predstava o predmete sociológie s jej povinným minimom všetkými 
uznávaných kategórií, ktorá umožňuje vnútrodisciplinárne debaty o spoločných 
veciach nezávisle od úrovne svojej (ne)informovanosti o špecifike tých odborov a 
smerov, ku ktorým patria ich náprotivky. 

 Približne v tých istých termínoch, ale v populárnejšom, občas aj v kritickejšom 
tóne sociológ apeluje aj na laikov, ktorým chce niečo vysvetliť o sociálnom svete 
a jeho pálčivých problémoch, aktualizujúc v ich bežnom vedomí témy, na ktorých 
mu záleží. 
 V tejto súvislosti hybridný charakter bežného sociologického vedomia sa uka-
zuje veľmi vhodným, pretože podľa situácie môže zareagovať tou svojou zložkou, 
po ktorej je momentálny dopyt. Predpokladajme, že sociológ sa usiluje zabezpečiť 
lojalitu laickej verejnosti voči nejakým inštitucionálnym opatreniam zhora a 
usiluje sa o všeobecnú zhodu v spoločnosti. Apeluje vtedy na konzervatívny obsah 
laického bežného vedomia, ktorý sa prejavuje presvedčením o neotrasiteľnosti 
zavedeného spoločenského poriadku, o márnosti nejakých zmien, o akomsi bytos-
tnom súlade medzi rôznymi spoločenskými inštitúciami a pod. Sociológ preto 
siaha po koncepciách konsenzuálneho typu, ktorých vzorovým prípadom je funk-
cionalizmus. Jeho argumentácia a rétorika sa tomu prispôsobuje. Narába s ar-
gumentmi o funkcionalite rôznych spoločenských inštitúcií, o ich špecifickom 
podiele na udržaní spoločenskej rovnováhy, čo v bežnom vedomí laika, odchova-
ného v znamení známeho prirovnania spoločnosti a organizmu od Menenia 
Agrippu, nemôže nevyvolať ozvenu. K tomu sa pridávajú aj jeho školské po-
znatky o deľbe práce, na ktoré sa sociológ vhodne napája s patričnými teoretic-
kými vysvetleniami. Možno preto funkcionalizmus, ktorý v značnej miere vyrás-
tol zo Spencerovho organicizmu a Durkheimovej koncepcie deľby práce, nemôže 
na prvý pohľad neimponovať bežnému vedomiu laika, ktoré sa rado uspokojí 
s tým, čo je povedomé a zrozumiteľné. Vďaka tejto blízkosti bežnému vedomiu je 
funkcionalizmus prakticky nezničiteľný, ak by sa aj čokoľvek robilo pre jeho 
zosadenie zo sociologického olympu. Sociológ, ktorý sa obracia na verejnosť 
v úlohe „zákonodarcu“, ktorú mu pripísali takí analytici postmodernity ako 
Lyotard a Bauman, inštinktívne pociťuje spásonosnosť funkcionalistickej rétoriky, 
preto po nej rád siaha. 
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 Musíme však priznať, že nielen bežné sociologické vedomie, pre ktoré je 
typická istá inertnosť a konzervativizmus myslenia, ale ani sociologická teória nie 
sú celkom poistené proti zvodom funkcionalizmu, ktorého pojmový aparát sa 
postupne včlenil do dorozumievacích postupov disciplíny. Chtiac-nechtiac sa 
vyjadruje jazykom, do značnej miery sformovaným v lone funkcionalizmu, najmä 
vtedy, keď sa dotýka problémov, ktoré boli doménou štruktúrneho funkcionalizmu 
ako makrosociologickej koncepcie. Nielen jazyk, ale aj prierezové idey štruktúr-
neho funkcionalizmu sa stávajú objektom pozitívneho záujmu zo strany iných 
sociologických smerov. Poukazuje na to známy neofunkcionalista P. Colomy, 
spomínajúci kritických a neomarxistických teoretikov, ktorí „včleňujú elementy 
parsonovsky inšpirovaného systémového rámca do svojho vlastného diela“. 
(Colomy, P, 1990, s. 487) Musíme zdôrazniť, že ani dielo samotného Parsonsa 
neostávalo ležať v stuhnutej podobe, ale bolo stále rozvíjané jeho početnými na-
sledovníkmi z USA a Európy. Popri jeho niekdajšom žiakovi a spolupracovníkovi 
N. Smelserovi a významnom, dnes už nežijúcom nemeckom sociológovi Luhman-
novi treba zdôrazniť postavu J. Alexandra, ktorý na začiatku 80. rokov minulého 
storočia pripútal opätovnú pozornosť k Parsonsovej teórii prostredníctvom pre-
hodnotenia jej epistemologickej pozície. V priebehu 80. rokov sa pričinil o for-
movanie platformy neofunkcionalizmu, pričom si našiel súputnikov v osobách 
S. N. Eisenstadta a P. Colomyho. Medzi európskych pokračovateľov Parsonsa 
patrí tiež nemecký sociológ R. Munch, významne prispievajúci k aktuálnej 
aplikácii funkcionalistických schém. Vďaka činnosti týchto autorov teoretická 
koncepcia štruktúrneho funkcionalizmu nielen nezanikla ako jeden z „veľkých 
príbehov“ z obdobia modernity, ale bola schopná počas predchádzajúcich dvoch 
desaťročí držať krok s dobou a včas sa vyjadrovať k problémom súčasnosti. 
Zachovávala svoju teoretickú pohotovosť hlavne vďaka tomu, že keď sa bránila 
proti hojným obvineniam z konzervativizmu, z ktorých sa pomaly vytvorila 
„prijateľná časť disciplinárneho folklóru ohľadom funkcionalizmu“ (tamtiež), ešte 
za Parsonsovho života sa obrátila k širokému okruhu otázok súvisiacich 
so sociálnou zmenou alebo ešte konkrétnejšie so sociálnou evolúciou. Tým sa 
funkcionalizmus dostal k zdroju, ktorý stále generoval tie najaktuálnejšie bádateľ-
ské témy, zasadené do reálneho sociálneho kontextu. Práve odtiaľ pochádza 
enormný záujem funkcionalistov o teóriu modernizácie, ktorý sa začal ešte 
začiatkom 60. rokov u Parsonsa v jeho zborníku Štruktúra a proces v moderných 
spoločnostiach (1960), pokračoval v 60. rokoch sľubnými dielami o modernizácii 
od M. Levyho, S. N. Eisenstadta a i., aby sa koncom 80. rokov dostal k „podstat-
nému prehodnoteniu raných verzií teórie modernizácie za účelom jej prispô-
sobovania aktuálnym historickým reáliám“. (Alijevová, D., 1999, s. 25) Vtedajšia 
ostrá (seba)kritika nedostatkov tak funkcionalistickej koncepcie modernizácie, ako 
aj koncepcie neoevolucionizmu vo všeobecnosti, o čom sme podrobne písali 

(s. 22-28), neodradila funkcionalistov od ich záujmu o problematiku sociálnej 
zmeny, ku ktorej sa v 90. rokoch vrátili prostredníctvom rozpracovania teórie 
diferenciácie, ktorá tvorila základný pilier evolucionizmu aj Spencera, aj 
Parsonsa. Máme na mysli zborník Teória diferenciácie a sociálna zmena (Alexan-
der, J. C. − Colomy, P., 1990), kde medzi autormi nachádzame J. Alexandra, 
P. Colomyho, N. Smelsera, N. Luhmanna, S. N. Eisenstadta, F. J. Lechnera, 
D. Sciulliho, R. Muncha, L. Mayhewa a pod. Vychádzajú síce z Parsonsovho 
dedičstva, ale v podstate sa usilujú o jeho prehodnotenie a modifikáciu. Veľmi 
presvedčivo to vyjadruje F. J. Lechner, keď pri analýze fundamentalizmu aplikuje 
„Parsonsové vlastné teoretické nástroje … oveľa systematickejšie, než to robil on 
sám v pomerne neformálnych poznámkach k tomuto predmetu“. (Lechner, F. J., 
1990, s. 88) To mu dovoľuje sformulovať poňatie fundamentalizmu v typicky 
parsonsovskom duchu, ale za použitia kategórií kolektívneho konania a dedife-
renciácie, ktoré u Parsonsa skoro nenachádzame. Z formálneho hľadiska by sa 
podľa Lechnera fundamentalizmus mal chápať ako „spôsob kolektívneho konania, 
orientovaného na riešenie problémov obsiahnutých v hodnotovej generalizácii, a 
to prostredníctvom dediferenciácie naprieč úrovniam konania a na základe 
udržiavania vzoru (pattern maintenance) ako prvotného hodnotového princípu“. 
(Tamtiež) Autor sa domnieva, že narábanie s fundamentalizmom pomocou tohto 
pomerne abstraktného modelu pomôže vyjasniť „logiku dediferenciácií“ a do-
konca aj „modifikovať časť Parsonsovho diela“, aby sa viac pozornosti venovalo 
„aktuálnym problémom poriadku a významu v modernite“. (s. 89) Vo svojej 
vlastnej analýze fundamentalizmu Lechnerovi veľmi záležalo na tom, aby preuká-
zal, že Parsonsom vypracovaný „teoreticko-akčný rámec (action-theoretical fra-
mework)“ vcelku obstojí v schopnosti brať na zreteľ „problematické aspekty, 
inherentné modernému sociokultúrnemu poriadku“. (s. 114) Podľa autora len 
takýto „integrovaný teoretický rámec schopný zabezpečiť abstraktnú deskripciu 
fundamentalizmu na rozličných úrovniach konania“ (tamtiež), a to z perspektívy 
evolučnej, porovnávaco-štrukturálnej, ako aj perspektívy svetového systému, 
môže podať úplné chápanie fundamentalizmu. Najmä tá posledná perspektíva 
svetového systému (world systém) sa stáva v dnešných podmienkach globalizácie 
sveta azda tou najaktuálnejšou. Pristupujúc k fundamentalizmu ako k „podstatne 
(quintessentially) modernému fenoménu“ (tamtiež), Lechner skúma jeho dosah 
nielen v rámci societálnom, ale aj globálnom. Odvoláva sa pritom na Parsonsa, 
ktorý poukázal na to, že „ societálna modernizácia nikdy nie je len societálnou a 
že globálny systém je integrálnou súčasťou modernity“. (s. 112) Keďže „vznika-
júca diferenciácia medzi societálnou a globálnou sférou je sprevádzaná proble-
matickou globálnou hodnotovou generalizáciou, môže dokonca byť považovaná 
za nové štádium sociokultúrnej evolúcie“. (Tamtiež) Vzájomné prelínanie socie-
tálnej a globálnej sféry môže zvládnuť, podľa Lechnera, len voluntaristická teória 
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svetového systému, ktorá je v podstate „globálnym predĺžením teórie konania“. 
(Tamtiež) Táto teória sa nachádza ešte len v začiatkoch, ale je schopná 
niekoľkých východiskových postulátov. Mala by sa držať názoru, že „zemeguľa“ 
(globe) je možná len vtedy, keď je možná aj „spoločnosť“. „Teda voluntaristická 
teória svetového systému (world systém) sa môže znova spýtať už z nového bodu 
pohľadu: ako je (teraz) možná spoločnosť?“ (tamtiež) – píše Lechner, parafrázu-
júc chýrnu Parsonsovu vetu z diela Štruktúry sociálneho konania. (1937) „Keby 
však mala byť akási diferenciácia globálneho a societálneho, potom by pohľad 
teórie konania mal naznačiť, že sa taktiež očakáva, aby ju nejaká hodnotová 
generalizácia vyrovnávala a prepájala“ (tamtiež), − pokračuje autor celkom 
v duchu Parsonsa, vzťahujúc však jeho tézy už na útvar vyššej úrovne než 
partikulárna spoločnosť, a to na globálny svetový systém. Keby však svetový 
systém bol možný, potom by už bolo treba postulovať „vznik globálnych hodnôt 
v termínoch, v ktorých jednotlivé spoločnosti môžu konštruovať a legitimizovať 
svoje identity“. (Tamtiež) Jadro rodiacej sa globálnej kultúry by mali tvoriť, podľa 
autora, kult národného štátu (the nation-state) alebo „inštitucionalizovaný 
societalizmus“. Okrem toho taká teória by mala postulovať „globálne hľadanie 
legitimizujúcich termínov pre existenciu jednotlivých spoločností a kritériá pre 
hodnotenie vlastného societálneho fungovania“. (s. 113) Mohli by sme povedať, 
že globálny systém ako štruktúra oveľa vyššej úrovne akoby uzákoňoval zhora 
existenciu jednotlivých spoločností, v ktorých sa medzitým posilňujú fundamen-
talistické tendencie nasmerované na funkcionálny imperatív „udržania vzoru“. 
Proces globalizácie akoby „relativizoval“ societálnu koherenciu a identitu, preto 
by sa dalo očakávať fundamentalistické úsilie smerujúce k obnovenej koherencii 
rôznych sfér života a k „uzavretiu“ spoločnosti“. (s. 114) Z tohto hľadiska sa dajú 
vyčleniť spoločnosti, v ktorých spoločenská revitalizácia bude fundamentalistic-
kou popri tých, v ktorých tieto úsilia o revitalizáciu budú mať len fundamentalis-
tické aspekty, a nakoniec tých, v ktorých sa tieto úsilia „môžu len zdať fundamen-
talistickými“. (Tamtiež) To všetko dovoľuje autorovi urobiť si všeobecný a z hľa-
diska postmodernistov totalizujúci záver o tom, že „fundamentalizmus sa môže 
brať ako jeden druh funkcionálne patričnej odpovede na globalizáciu“. (Tamtiež) 
 Vcelku sa dá konštatovať, že explanačné postupy dnešných funkcionalistov aj 
vo svete dnešných sociálno-politických reálií sa v zásade neodlišujú od klasických 
funkcionalistických postupov, podčiarkujúcich prioritu hodnotového systému 
v spoločnosti. A to odhliadnuc od prebiehajúcich hlbokých ekonomických a tech-
nologických zmien, ktoré vytvorili predpoklad pre globalizáciu svetovej ekono-
miky spolu so všetkými jej (ne)očakávanými sociálnymi dopadmi. Funkcionalis-
tické vysvetlenie siaha až na hodnotový základ sociálneho sveta, ale k samotnému 
tomuto základu sa stavia ako k niečomu konečnému, čo samo osebe nemá predpo-
klady. Postulovaním hodnôt ako hlavného hýbateľa spoločenského vývoja nás 

dnešní funkcionalisti akoby vracali k východiskovým pozíciám svojej školy, ktoré 
boli svojho času objektom sústavnej kritiky. 
 Aj v súčasnosti sme svedkami toho, ako sa B. Agger kriticky vyjadruje proti 
presvedčeniu, rozšírenému medzi americkými mainstream sociológmi o tom, že 
sa dá „reflektovať svet bez nejakých predpokladov, bez toho, aby sa filozofické a 
teoretické predpoklady votreli do ich prác“. (Agger, B., 1991, s. 106) Označuje ho 
za pozitivistický princíp (hoci sa v dejinách filozofie úvaha o filozofii bez pred-
pokladov spájala s idealistickými učeniami), ktorý podľa neho majú mnohí ame-
rickí sociológovia, i keď „nie sú spojení s pozitivistickou doktrínou“. (Tamtiež) 
Proti tomuto princípu stavia také smery ako kritická teória, postštrukturalizmus a 
postmodernizmus, považujúc ho za „politicky nežiaduci a filozoficky nemožný“. 
Sami sa predsa spytujú „na predpoklady, považované za samozrejmé ohľadom 
spôsobov, ktorými ľudia píšu a čítajú vedu“. (Tamtiež) 
 Avšak táto diametrálna odlišnosť epistemologických východísk mainstream 
sociológie, do ktorej patrí aj funkcionalizmus, a postštrukturalistická a postmo-
derná sociálna teória, len dodatočne potvrdzuje myšlienku o paralelizme momen-
tálne pôsobiacich rozličných teoretických prístupov v sociologickom svete, z kto-
rých každý našiel dostatočnú podporu v podobe fungujúceho sociologického bež-
ného vedomia. Stačila aj malá ukážka z tvorivej dielne jedného súčasného 
predstaviteľa funkcionalizmu, aby sme sa presvedčili o nekonečných aplikačných 
možnostiach funkcionalizmu, ktoré podnecujú aj jeho problémové a konceptuálne 
obohacovanie. Funkcionalizmus bol ešte za života Parsonsa tak pojmovo nasýtený 
a tak vedel anticipovať neskoršie sociálne problémy, že dnešným pokračovateľom 
ostáva už len vyťahovať z neho pojmy, ktoré sa medzitým aktualizovali, a „roz-
motávať“ do nich uložený obsah. Tak je to v prípade „globalizácie“, „identity“, 
„solidarity“ a teraz takej frekventovanej „inklúzie“. 
 Ukazuje sa, že inklúzii (a s ňou súvisiacej exklúzii) sa Parsons venuje ešte 
v roku 1965 v štúdii s významným názvom Úplné občianstvo pre amerického 
černocha?, kde podáva aj jej definíciu. Inklúzia je podľa neho „proces, pros-
tredníctvom ktorého skupiny predtým vylúčené dosahujú úplné občianstvo alebo 
členstvo v societálnej komunite“. (Parsons, T., 1967, s. 428-429) Podrobne rozo-
berá historické príčiny, ktoré viedli k exklúzii nielen černochov, ale aj katolíkov a 
židov v USA, a zároveň i podmienky ich následného začlenenia do širšej komu-
nity. Preto sa aj J. Alexander v štúdii o solidarite zo spomínaného zborníka 
(Alexander, J. C., 1990) má o čo oprieť pri svojej analýze inklúzie. Jeho definícia 
tohto fenoménu ako „procesu, prostredníctvom ktorého skupiny predtým vylúčené 
získavajú solidaritu v „konečnej“ komunite spoločnosti“ (s. 168), skoro opakuje 
Parsonsovu, okrem dvoch bodov, ktoré sa stávajú rozhodujúcimi. Prvý sa týka 
zámeny občianstva za solidaritu, a to solidaritu „pociťovanú“, ktorá sa neredukuje 
na jednoduchú „behaviorálnu účasť“ „zahrnutého“. Tak napríklad „skupiny pá-
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riov, ktoré plnia rozhodujúce sociálne úlohy, podobne ako to robili západní židia 
za stredoveku alebo Indovia v postkoloniálnej Ugande, nie sú „zahrnuté“ („inclu-
ded“). (Tamtiež) Druhý bod sa týka zámeny Parsonsovej societálnej komunity za 
konečnú (terminal) komunitu spoločnosti, ktorú Alexander neredukuje na pri-
márnu skupinu, do ktorej sa včleňuje bývalý vylúčený, ale chápe ju ako „širšiu 
solidárnu skupinu, s ktorou indivíduá pociťujú významnú integráciu “…a ktorá 
„rozširujúc sa za rámec rodiny a priateľov, tvorí hranice uznávanej „spoločnosti“. 
(Tamtiež) 
 Alexander nielenže spája inklúziu so zmenou v solidárnom statuse, čím už 
značne obohacuje a prehlbuje pôvodný Parsonsov prístup, ale pokračuje tým, že 
rozlišuje medzi „primordiálnymi“ a „civilnými“ konečnými komunitami. Je pred-
sa rozdiel medzi tým, či je indivíduum „zahrnuté“ do „daných, zdanlivo prirodze-
ných väzieb, ktoré štrukturujú solidaritu − rasy, územia, rodu, jazyka, dokonca aj 
náboženstva“ (tamtiež), alebo do komunít, kde prevládajú civilné väzby. V pri-
mordiálnych komunitách prevládajú bezprostredne emocionálne putá, civilné 
vzťahy sú menej bezprostredné, menej emocionálne, sú abstraktnejšie a sú kon-
štruované prostredníctvom seba-vedomia (self-consciously). Tieto putá sa vzťa-
hujú už nie na to, čo je dané biologicky alebo zemepisne, ale „na etické alebo 
morálne kvality spojené so „sociálnymi“ funkciami a inštitúciami“. (Tamtiež) 
Podľa Alexandra primordiálno-civilné kontinuum zabezpečuje nezávislé kritérium 
pre hodnotenie procesu inklúzie, ktorý sa bežne využíva rôznymi teoretikmi. 
Prechod od primordiálnych komunít k civilným vysvetľuje prípadom prechodu od 
sebestačnej dediny k mestu. V procese modernizácie sa primordiálna komunita 
transformuje na to, čo bolo pre Durkheima organickou solidaritou, pre Parsonsa 
vystupovalo ako societálna komunita, pre Tocquevilla ako masová demokracia. 
Proces modernizácie vlastne spočíva do značnej miery v transformácii solidarity. 
 Alexandrovi sa teda darí dostať fenomén inklúzie do širšieho kontextu budova-
nia národnostného štátu, pre ktorý sa solidarita stáva nevyhnutnosťou. V dôsledku 
toho jeho analýza vie otvoriť čitateľovi bohatú perspektívu vývoja tohto feno-
ménu. Mnohostrannosť jeho prístupu k riešeniu problému je do istej miery pod-
mienená tým, že jeho „neofunkcionalizmus“ nie je odkázaný na otrockú reproduk-
ciu Parsonsových ideí, ale usiluje sa o ich rozvoj, čerpajúc pritom z rôznych 
teoretických zdrojov. Vzniká „na priesečníku neomarxistickej (teórie) a Shilsovej 
teórie o centre a periférii, ako aj jedného aspektu Parsonsovej systémovej teórie, 
kde prvá bola pozmenená a poslednej sa dodalo energie“. (s. 288) Sám Alexander 
sa priznáva, že v svojom úsilí o rozvoj funkcionalistického prístupu k teórii dife-
renciácie vystupuje za „oveľa serióznejšie uznanie skupinového záujmu, diferen-
ciálnej moci, nerovnomerného vývoja a sociálneho konfliktu, než to bežne 
charakterizuje táto tradícia“. (Tamtiež) V tomto zmysle preukazuje schopnosť 
dnešného funkcionalizmu poučiť sa zo svojich nedostatkov a zdôrazniť v minu-

losti zanedbávanú problematiku, za čo bol sústavne kritizovaný. Svedčí to nielen 
o jeho adaptačnom potenciáli, ale aj o istej „kreativite“, ktorá dáva o sebe vedieť 
pokusmi o formuláciu nových variácií na klasické funkcionalistické témy. 
 Samozrejme, pokiaľ ide o vyhľadávanie a nezvyčajné pomenovanie nových 
teoretických objektov a formulovanie netradičných tém sociologického záujmu, 
súčasný funkcionalizmus sa nevyrovná postmodernej sociológii ako svojej 
paralelnej štruktúre. Stačí sa zastaviť pri obsahu už nami analyzovaného zborníka 
o teórii diferenciácie, aby sme sa o tom presvedčili. V názvoch jednotlivých 
príspevkov panuje scientistická strohosť a štylistická jednotvárnosť. Sú prefero-
vané vecné, opisné názvy, v ktorých sa niečo spája s niečím, a to buď vo dvojici 
(Fundamentalizmus a sociokultúrna revitalizácia alebo Nerovnomerná diferenciá-
cia a neúplná inštitucionalizácia alebo ešte Politické súťaženie a diferenciácia vo 
vysokoškolskom vzdelaní a pod.), občas v trojici (Kultúra, diferenciácia a prostre-
die alebo Diferenciácia, racionalizácia a vzájomný prienik a pod.). Týmto 
formuláciám predsa len chýba dramatické napätie, vanie z nich až epický pokoj. 
Názvy skoro všetkých štúdií obsahujú v sebe kľúčové slovo diferenciácia, čím 
preukazujú pevné väzby autorov na titul zborníka, čo zástancovia striktne vedec-
kého štýlu iste ocenia. Prezrádzajú však aj autorské obavy „odtrhnúť sa z reťaze“ 
a popustiť uzdu imaginácii, dovoliť si určitý odstup od témy, väčšiu voľnosť pri 
formulovaní tém s prípadným použitím básnických obrazov, alúzií a inotajov, čo 
by mohlo do nich vniesť chýbajúci prvok záhadného, tajomného, prekvapujúceho, 
na čo je práve taká bohatá tvorba postmodernistov. Avšak diela funkcionalistov 
veľa priestoru pre záhadu a prekvapenie nenechávajú, lebo obsah ich štúdií je 
pevne štruktúrovaný a dopredu určený tým dosť obmedzeným počtom pojmov, 
ktoré tvoria názvy štúdií. Koncepčné zámery funkcionalistických autorov sú 
potom príliš prehľadné a čitateľné, čo sa nedá povedať o dielach ich postmoder-
ných kolegov, k vecnému obsahu ktorých nevedie vždy priama cesta od poeticky 
štylizovaných titulov. Nedá sa uviesť titul Baudrillardovej knihy V tieni mlčanli-
vej väčšiny, aby sme si nespomenuli na Prousta, takisto naraziť v knihe O zvá-
dzaní na kapitolku pod názvom Smrť v Samarkande a nepodľahnúť v nej ukry-
tému tajomstvu. Ešte záhadnejšie a poetickejšie znejú tituly kníh od Maffesoliho 
ako napríklad V dutinách zdaní, Tieň Dyoníza, Podiel diabla, Transfigurácie 
politiky a ďalších, ktorých čítanie je vždy tak trochu dobrodružstvom. Možno 
práve táto schopnosť poetického vnímania sveta a nadpriemernej imaginácie robí 
postmodernú sociológiu nepostrádateľnou v úlohe citlivého nástroja na vyhľadá-
vanie a následné zaznamenávanie v netradičných kategóriách nových, predtým 
neznámych reálií dnešného života, ku ktorým sa nie vždy dá dostať na základe 
bežných postupov scientistickej sociológie. V tomto zmysle by sa malo oceňovať 
pôsobenie postmodernej sociálnej teórie ako rezervoára bystrých a trefných 
postrehov o súčasnej situácii vo svete a jej skrytých tendencií, ktoré by mali nielen 
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dráždiť, ale aj inšpirovať našu občas stuhnutú myseľ. Preto povedľa mainstream 
sociológie, ktorá opisuje a analyzuje to, čo je tradične legitimizované ako predmet 
sociológie a čo oslovuje prevažne scientisticky naladených sociológov, má svoje 
oprávnenie i postmoderná sociológia, ktorá by mala viac pozerať dopredu, hľadať 
nové cesty, pátrať po neznámych javoch, objavovať nové trendy, používajúc pri-
tom intuíciu, vciťovanie, imagináciu, fantáziu a pod. Keby sme uvažovali o akejsi 
pomyselnej deľbe práce v rámci sociológie ako ucelenej disciplíny, potom 
postmodernej teórii by pripadla úloha hľadačskej, skúšajúcej (tentative), experi-
mentujúcej teórie, z ktorej by mohli čerpať svoje inšpirácie sociológovia prevažne 
alternatívneho, antiscientistického zamerania, z nich by mohli ťažiť aj sociálni 
filozofi a príslušníci iných spoločenskovedných a umeleckých odborov. Tieto 
inšpirácie môžu byť prípadne zohľadnené týmito „odberateľmi“ v ich vlastnej 
tvorbe niekedy priebežne, občas len v dlhodobej perspektíve. Ale aj tak, odhliad-
nuc od ich bezprostredného (ne)využitia, je veľmi dôležité, aby tu postmoderná 
sociálna teória bola ako bašta teoretickej inakosti, ako maják ukazujúci inú cestu. 
 Z tohto hľadiska by sme mali posudzovať aj iné varianty paralelizmu socio-
logických teórií v súčasnosti, keď sa postmoderná teória konfrontuje nie s kon-
senzuálnymi koncepciami v podobe funkcionalizmu, ale musí prekonávať obrov-
skú zotrvačnosť konfliktualistických smerov, ktoré možno oveľa viac imponujú 
večne nespokojnému bežnému vedomiu laikov, poskytujúc nesmierne veľa príle-
žitostí pre kritické, ba aj radikálne vysporiadanie sa s problémami spoločnosti. Pre 
konfliktualistický prístup je príznačné vidieť spoločnosť už nie ako „funkčný 
celok“, ale ako „duálne rozdelenú“ (Lyotard, J.-F., 1993, s. 110), zmietajúcu sa vo 
vnútorných rozporoch, ktoré generujú mnohoraké sociálne problémy. Na rozdiel 
od funkcionalizmu s jeho v podstate ochranárskym postojom konfliktualizmus 
prebúdza v sociológii kritiku existujúcich spoločenských pomerov, ktorá má 
v demokratických spoločnostiach dlhodobú tradíciu, a preto je zo strany verejnosti 
vždy vítaná. Sociológ, ktorý sa rozhodne obrátiť na ňu s takouto kritikou, koncen-
truje pozornosť na existenciu sociálnych rozdielov, sociálnej nerovnosti, sociál-
nych tried, triednych záujmov, triedneho konfliktu, ekonomických protirečení, eko-
nomického vykorisťovania, právnej diskriminácie, mocenského nátlaku a pod. 
Oproti reakcii na jeho pôsobenie tiež v úlohe zástancu systémového prístupu a 
konsenzu sa v danom prípade môže rátať s oveľa živšou odozvou zo strany 
bežného sociologického vedomia laikov, ktoré si už dávno osvojilo svet pomocou 
čiernobielych dichotómií bohaté − chudobné, vykorisťovatelia − vykorisťovaní, 
utlačovatelia − utláčaní, najnovšie tiež bohatý Sever vz. zbedačený Juh a pod. 
Bežné vedomie laikov, ale aj sociológov totiž rado rozdeľuje ľudí na triedy, 
vrstvy, kategórie, ktoré sa navzájom odlišujú, súťažia medzi sebou, dostávajú sa 
do nezmieriteľných rozporov, bojujú medzi sebou a pod., preto aj každá sociolo-
gická teória, ktorá narába v podobných termínoch, je u širokého publika odsúdená 

na úspech. Tým sa dá vysvetliť rozšírenosť hlavne takých konfliktualistických 
prístupov ako sociálny darvinizmus a marxizmus. Prvý bol dostatočne teoreticky 
využitý v raných sociologických koncepciách z konca 19. − začiatku 20. storočia, 
ale v súčasnosti pôsobí skôr v podobe zopár pôsobivých okrídlených viet o „boji o 
prežitie“ alebo o tom, že „slabší hynie“. Tieto sú k dispozícii skôr bežnému vedo-
miu ako vede. Keď však ide o marxizmus, situácia okolo neho je veľmi podobná 
tej, ktorá sa vytvorila okolo funkcionalizmu. Ich zánik ako veľkých príbehov 
alebo metanaratívov koncom 70. rokov oznámil J.-F. Lyotard. Pre neho zánik 
metanaratívu znamená stratu jeho legitimizačnej sily nad miriadami malých 
príbehov bežných ľudí. Lyotard zaraďoval metanaratív marxizmu medzi veľké 
emancipačné príbehy osvietenstva, ktoré boli presvedčené o tom, že „pokrok vied, 
techniky, umení a politických slobôd má oslobodiť celé ľudstvo od nevedomosti, 
chudoby, nevzdelanosti a despotizmu a vytvoriť nielen šťastných ľudí, ale najmä 
vďaka školstvu i osvietených občanov, ktorí budú pánmi svojho osudu“. (Lyotard, 
J.-F., 1993, s. 73) Lenže tieto ideály, na ktorých sa budovala modernita, sú 
v súčasnosti podľa Lyotarda v rozklade. Paradoxom však je to, že práve postupu-
júci vedeckotechnický, umelecký, ekonomický a politický rozvoj umožnil „totálne 
vojny, totalitarizmy, rastúcu medzeru medzi bohatstvom Severu a ochudobneným 
Juhom, nezamestnanosť a „nových chudobných“, všeobecné znekultúrnenie spolu 
s krízou vysokého školstva, teda i s krízou odovzdávania vedenia a izoláciu 
umeleckých avantgárd“. (Tamtiež) 
 Keď Lyotard útočil na emancipačné metanaratívy, v skutočnosti pomenoval 
hlavné kritické body dnešnej rozdelenej spoločnosti, ktorá je plná nezmieriteľných 
rozporov. Tieto témy dobre rezonujú v bežnom vedomí laikov. Pri každej spo-
ločenskej kríze v ňom aktualizujú tie prvky, ktoré víziu rozdelenej a v konfliktoch 
pretrvávajúcej spoločnosti podporujú. Najnovšie je to práve téma chudoby, ktorá 
najviac oslovuje tak bežné zmýšľanie, ako aj rozvetvený sociologický výskum, 
ktorý sa koncentruje okolo problémov súvisiacich so stratégiami prežitia chudoby, 
so subkultúrou chudobných, s „novými chudobnými“, s rozdelením sveta na bo-
hatý Sever a chudobný Juh a pod. Bežné vedomie sa v tomto prípade rado 
uchyľuje k vyhranenejším, ostrejšie ladeným označeniam, ktoré nachádza v mar-
xistickom metanaratíve. Práve ten slovami Lyotarda legitimizuje bežné vedomie, 
oprávňuje ho rozdeliť si svet na bohatých a chudobných, vykorisťovateľov a 
vykorisťovaných, víťazov a porazených. 
 Svoje sklamanie zo všeobecného zlyhania emancipačných koncepcií modernity 
Lyotard rozšíril aj na marxizmus, ktorý v svojom metanaratíve spracúva ideu 
„emancipácie pracujúceho človeka“ (s. 97), „postupnej alebo katastrofickej eman-
cipácie práce (ktorá je v kapitalizme zdrojom odcudzenej hodnoty“). (s. 29) Táto 
idea sa napokon realizovala v praxi budovania spoločnosti „v komunistických 
krajinách“, v priebehu ktorého však došlo „pod menom marxizmu k návratu 
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totalizujúceho modelu a jeho totalitárnych dôsledkov“. (s. 112) Lyotard dosta-
točne presvedčivo demonštruje, ako sa kritický model, ktorý je vymoženosťou 
marxizmu, môže pretvoriť na nástroj nastolenia totalitného spoločenského sys-
tému, čím prichádza do rozporu so samotným princípom duálneho, na ktorom sa 
marxizmus zakladá. Opiera sa totiž o „princípy triedneho boja a dialektiky ako 
duality, pôsobiacej vnútri spoločenskej jednoty“. (s. 110) Avšak jeho kritická 
funkcia sa môže realizovať v spoločnosti, o ktorej bolo rozhodnuté, že „netvorí 
integrovaný celok a že v nej zostáva živým určitý princíp opozície“. (s. 113) V 
prípade, že dôjde k zoslabovaniu triedneho boja ako základu pre kritický prístup, 
hrozí nebezpečenstvo straty jeho teoretického zázemia a jeho pretvárania na akúsi 
„utópiu“, na čisto formálny protest vznášaný v mene človeka alebo rozumu alebo 
„nejakej sociálnej kategórie, na ktorú … bola prenesená teraz už nepravdepo-
dobná funkcia kritického subjektu, akým bol tretí svet alebo študentská mládež“. 
(s. 112) 
 V tomto zmysle je alternatívou funkcionalizmu, ktorý má do činenia so spo-
ločnosťou, o ktorej „bolo rozhodnuté“, že je „akýmsi veľkým strojom“ (tamtiež), 
že je v podstate homogénnou. Ohraničenie kritického pôsobenia marxizmu len na 
duálny typ spoločnosti nielenže znižuje jeho status univerzálneho učenia apli-
kovateľného na všetky spoločenské typy, ale vo všeobecnosti podstatne obme-
dzuje možnosti pôsobenia sociologickej kritiky, a to nezávisle od toho, či pochá-
dza z marxistického alebo nejakého iného zdroja. 
 Pokiaľ ide o samotnú Lyotardovu myšlienku o zániku marxistického metanara-
tívu, ako aj iných emancipačných veľkých príbehov, prekvapuje jej vtedajšia 
predčasnosť. Keby sa objavila po 1989. roku, keď došlo k pádu socialistických 
režimov vo východnej a strednej Európe, ktorý viedol k rozčarovaniu z marxizmu, 
mohla by sa zdať celkom oprávnenou. Ale v roku 1979, ktorý bol rokom vydania 
Lyotardovej knihy Postmoderná situácia, kde bola idea zániku metanaratívov 
nastolená, marxizmus vôbec nebol na konci svojich možností. Práve v období 70. 
− 80. rokov dochádza k prudkému vývoju marxizmu na Západe2 vo všetkých jeho 
verziách, teda kritickej teórie Frankfurtskej školy, štrukturalistického marxizmu, 
ale aj ortodoxnejšieho marxizmu, ktorý vďaka radikálnemu hnutiu 60. rokov 
v tom období „nakrátko prevládol“, ale nebol „schopný udržať si túto pozíciu a 
v 70. rokoch smeroval skôr k úpadku“. (Munch, R., 1990, s. 441). Podľa Muncha 
tento „ortodoxný marxizmus z konca 60. až začiatku 70. rokov je teraz mimo 
teoretickej diskusie“. 
 Kruciálne zmeny v pozícii marxizmu, ku ktorým došlo v priebehu posledných 
dvoch desaťročí v dôsledku pádu socializmu, však neviedli k totálnej strate vplyvu 

marxistického metanaratívu, zastupujúceho konfliktualistickú, kritickú zložku 
v svetovej sociologickej teórii. Najnovší teoretický, ale aj sociálno-politický vývoj 
umožnil zmierniť dopad Lyotardovej tézy o zániku metanaratívu marxizmu, 
takisto ako pomohol vyriešiť podobný problém okolo funkcionalizmu, o teoretic-
kom pretrvávaní ktorého sme sa na sociologickej scéne už presvedčili. Je 
samozrejmé, že stratou vedeckého potenciálu, ktorým disponoval v rámci socia-
listických krajín, marxizmus značne utrpel v perspektívnom vývoji ako celistvá, 
systematická a systémovo používaná koncepcia, pre ktorú navyše prax socialistic-
kého budovania zabezpečovala možnosti spätnej väzby a určitej sebakorekcie. 
Obrazne povedané, marxizmus prišiel o „strechu nad hlavou“, ktorú mu zabez-
pečovala inštitucionálna podpora zo strany socialistického štátu, zato sa dostal do 
prostredia „voľného trhu“ s ideami, kde svoju prednosť bolo treba dokázať 
v ťažkom konkurenčnom boji. Keď ide o európske postsocialistické krajiny, tam 
marxizmus nielenže stratil svoju výnimočnosť štátnej ideológie a zaradil sa medzi 
ostatné sociologické smery, ale dokonca prišiel o svoju niekdajšiu pôsobnosť 
nielen v rámci politického, ale aj akademického života. Neznamenalo to však, že 
marxistický metanaratív úplne zanikol, skôr prešiel do latentnej, viac-menej zaml-
čanej formy existencie. Už sa neprejavoval v otvorenej, zjavnej podobe ako 
celistvá, uvedomujúca si seba koncepcia, ale vo forme viac-menej príležitostných 
fragmentov, včlenených do cudzích koncepcií. Tieto fragmenty nevypovedali 
o marxizme ako o celkovej koncepcii, ale tematizovali len niektoré jeho „úderné“ 
tézy, za ktoré sa potom niektorí autori pokúšali skryť jej celkový obsah. V mar-
xizme sa potom najviac hodnotil jeho prínos do „sociológie sociálnych konfliktov, 
do sociológie nadvlády v kapitalistických spoločnostiach a ešte do reflexie okolo 
odcudzenia indivídua“. (Martucelli, D., 1999, s. 550) Práve tieto témy boli najviac 
frekventované v rámci sociologickej reflexie marxizmu v minulom období, lenže 
ich analýza bola nezriedka poznamenaná už spomenutou tendenciou západných 
sociológov k jeho zámernej fragmentácii a uprednostňovala analýzu jednotlivých 
stránok Marxovej koncepcie v ich odtrhnutosti od celku. Pri takom spôsobe 
analýzy sa mnohým západným sociológom darilo obísť, všelijako si zamlčovať 
významové jadro marxizmu, hlásajúce nevyhnutnosť proletárskej revolúcie a 
pritom nestratiť punc ľavicovo zmýšľajúceho intelektuála, čo bolo veľmi pre-
stížne. Tak napríklad sa cituje Marxova myšlienka o svetových dejinách ako 
dejinách triedneho boja, ale logický záver o tom, že v určitom historickom oka-
mihu prerastie do diktatúry proletariátu, sa zamlčuje. Alebo využíva sa Marxova 
teória triedneho konfliktu ako prototyp sociálneho konfliktu vôbec, lenže zamlčuje 
sa skutočnosť, že pojem triedy v danej interpretácii sa podrobil zásadnej zmene, 
v dôsledku ktorej teória triedneho konfliktu stratila svoj niekdajší revolučný obsah 
a náboj. To sú práve tie najtypickejšie spôsoby deformácie, usilujúce sa o to, aby 
sa oslabil emancipačno-kritický potenciál marxizmu. Teda namiesto včerajšej 
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zjavnosti, explicitnosti, celistvosti marxistickej koncepcie, vystupujúcej v jej 
systémovom použití, nastupuje jej dnešná latentnosť, implicitnosť, fragmentárnosť 
a príležitostná aplikácia. 
 Prechod marxizmu do latentnej podoby sa ukazuje ako nezanedbateľná mož-
nosť jeho prežitia v súčasných podmienkach. Niektorí sociológovia v súčasnosti 
používajú určité nosné idey, témy z marxizmu ako inšpirácie pre svoju tvorbu bez 
toho, aby sa naň vôbec odvolávali. Robia to buď z taktických, alebo konjunkturál-
nych dôvodov, čím sa dostávajú k ďalším praktikám zamlčovania či utajovania 
marxistického obsahu v svojich koncepciách. 
 Takýmto spôsobom zamlčaný, latentný marxizmus prežíva v rámci cudzích 
koncepcií buď ako jeho východisková predstava, alebo ústredná myšlienka, a to 
v zašifrovanej, terminologicky pretlmočenej podobe. Máloktorý z popredných so-
ciológov dneška unikol v mladosti vplyvu marxizmu. Marxistom v svojich 
začiatkoch bol A. Giddens, marxistom skoro polovicu svojho života bol aj Z. Bau-
man a je otázne, či ním v podstate neprestal byť i teraz v úlohe významného 
analytika postmodernity. Je to vidieť z jeho prenikavých a všestranných pohľadov 
na dnešnú spoločnosť. Keď ide o jedného z najvplyvnejších sociológov posled-
ného obdobia Pierra Bourdieua, jeho koncepcia sociálneho priestoru a genézy 
tried tiež žije v tieni Marxovho dedičstva, s ktorým navrhuje „prekonať celú sériu 
roztržiek“. (Bourdieu, P., 2005, s. 14) Patria sem roztržky so substancializmom, 
ekonomizmom, objektivizmom, intelektualizmom a pod. Bourdieu však nemôže 
súčasne nevidieť Marxovu zásluhu v tom, že začal „obrovskú historickú prácu, 
teoretické a praktické vynálezy“, v dôsledku ktorých „robotnícka trieda existuje 
v osobe a prostredníctvom skupiny jeho oficiálnych predstaviteľov, ktorí mu 
dávajú svoje slovo a viditeľnú prítomnosť“. (s. 44) Taktiež od Marxovej 
relacionistickej koncepcie, ktorá, podľa L. J. D. Wacquanta, tvrdí, že „spoločnosť 
netvoria indivíduá“, že ona „vyjadruje sumu stykov a vzťahov, v ktorých 
indivíduá seba nachádzajú“ (Wacquant, L. J. D., 1996, s. 14), sa dajú odvodiť také 
kľúčové pojmy koncepcie Bourdieua ako habitus a pole, ktoré „označujú uzlíky 
vzťahov“. (Tamtiež) Podľa Wacquanta „pole obsahuje množinu objektívnych 
historických vzťahov medzi pozíciami zakotvenými v určitých formách moci 
(alebo kapitálu), kým habitus je tvorený množinou historických vzťahov 
„uložených“ vnútri individuálnych tiel v podobe mentálnych a telesných schém 
vnímania, hodnotenia a konania“. (Tamtiež) Je to teda len detailnejšie rozvedenie 
geniálnej Marxovej myšlienky. 
 Latentný marxizmus vôbec nie je výsadou len sociológov modernity, ale je 
príznačný aj pre koryfejov postmodernizmu. Tak Baudrillard, ako aj Maffesoli na 
začiatku svojej kariéry boli marxistami, potom od neho odišli, ale nedá sa celkom 
iste zaručiť, že marxistická minulosť sa občas v ich koncepciách neozve nejakými 
utajenými obsahmi. Ako trebárs Maffesoliho tajuplná kategória „podzemného 

ústredia“ (la centralité sousterraine), ktorá mi osobne evokuje Marxovu predstavu 
o v hĺbke pôsobiacej v dialektike výrobných síl a výrobných vzťahov. 
 Kým sa Baudrillard, ktorého rané práce boli bezprostredne inšpirované Marxo-
vým dielom (Kritika politickej ekonómie znakov, Systém vecí), mučivo lúčil 
s marxizmom, jeho americký kolega Fredric Jameson, ináč významný teoretik 
postmodernizmu, vytrvalo zastával pozície marxizmu. V jeho prípade máme do 
činenia už nielen s marxistickou minulosťou, ale aj s jeho prítomnosťou. To je 
postava, ktorá akoby prepájala paralelné svety marxizmu ako ešte modernistickej 
koncepcie a postmodernizmu. Nestavia ich proti sebe, naopak, nachádza v post-
modernite, ktorú on označuje za neskorý kapitalizmus alebo tretie štádium infor-
mačného a mnohonárodného kapitalizmu, pôdu pre vznik iného marxizmu, 
odlišného od toho, ktorý „sa vyvinul počas modernej periódy, druhého štádia do 
epochy imperializmu“. (Jameson, F., 2000, s. 170) Tento marxizmus, presnejšie 
marxizmy by mali mať „radikálne odlišný vzťah ku globalizácii a zdajú sa byť 
oproti raným marxizmom oveľa kultúrnejšie svojím charakterom, orientovaným v 
základe na fenomény, doteraz známe ako tovarový fetišizmus a konzumný spôsob 
života (consumerism)“. (Tamtiež) 
 Na rozdiel od iných západných sociológov, ktorí ťažia z marxizmu a súčasne 
naň útočia, Jameson ako predstaviteľ už nie latentného, ale zjavného, otvoreného 
marxizmu si vedel nájsť preň dôstojné miesto i v dnešnej spoločnosti. To sa mu 
podarilo vďaka tomu, že ako máloktorý z dnešných západných sociálnych vedcov 
zahrávajúcich sa s marxizmom neohraničuje pojmový aparát marxizmu nimi dosť 
opotrebovanou koncepciou tried a triedneho konfliktu, neredukuje ho na koncept 
odcudzenia, ale opiera sa o ťažkú zbraň klasického marxizmu v podobe funda-
mentálnej kategoriálnej dvojice základňa – nadstavba. Použitie „priestorovej me-
tafory ekonomickej základne, na ktorej sa zjavuje kultúrna nadstavba“ (s. 8), mu 
dáva možnosť správne určiť vzťah medzi marxizmom ako „politickým hnutím a 
formou intelektuálneho a teoretického odporu“ a ekonomickou základňou kapita-
listickej spoločnosti v jej rôznych vývojových štádiách. 
 Je veľmi dôležite, že Jameson spája znovuoživenie marxizmu s nástupom éry 
globalizácie, ktorá potvrdila marxistické hypotézy ohľadom vzniku svetového 
trhu, tovarového fetišizmu, globálnej hegemónie kapitálu. Táto skutočnosť ne-
mohla na začiatku nového tisícročia neovplyvniť „nové prijatie alebo všeobecné 
potvrdenie Marxovho myslenia medzi nemarxistami“. (Introduction, 2000, s. 2) 
Avšak skutočnosť, že marxizmus predpovedal dnešnú globalizáciu sveta, ešte 
neznamenala, že Jameson považuje kapitál a kapitalistické sociálne vzťahy za 
„prirodzené a večné“. (s. 3) A práve takýto názor sa znova vynára v súvislosti so 
„súčasným ospevovaním kapitalistickej globalizácie“. (Tamtiež) Naopak, Jameson 
súhlasí s Marxom, ktorý považuje kapitalizmus za „prechodnú fázu svetových 
dejín, ktorý eventuálne prejde a dá vzniknúť novej fáze“. (Tamtiež) V tomto 
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zmysle Jameson pristupuje ku kapitalizmu historicky ako k určitému spôsobu výroby, 
ktorý prechádza rôznymi vývojovými štádiami, (trebárs aj od štádia modernity k 
štádiu postmodernity) a má „časovo ohraničený charakter“. (Tamtiež) 
 Keď sme už pri globalizačnom trende, ktorého nástup azda najviac môže za to, že 
sociológovia sa od 90. rokov skoro výlučne preorientovali na substantívne  teórie, 
zatiaľ čo ešte v 70. rokoch sa koncentrovali na metodologické teórie, nemôžeme si 
nespomenúť na M. Castellsa ako čelného predstaviteľa teórie informačnej spoločnosti, 
ktorá sa točí okolo globalizácie. Jeho koncepcia, ktorej výklad nachádzame 
v trojdielnej monografii Vznik sieťovej spoločnosti (1996), je skoro ukážkovým 
príkladom latentného marxizmu. Vo svojich základných častiach preukazuje 
dostatočne silnú nadväznosť na Marxovu koncepciu, pritom nepoužíva ustálené 
marxistické termíny, ani Marxa nespomína. Castellsová rétorika predsa len pochádza 
z tej marxistickej. Kľúčovými pojmami sú u neho kapitalizmus, etatizmus, výroba, 
technika, technická revolúcia. 
 Základy jeho teoretického prístupu tvoria výroky, ktoré svojím obsahom a štýlom 
dosť pripomínajú tvorbu sovietskych ekonómov a „histmatčikov“ post-stalinského 
obdobia. “Spoločnosti sú organizované okolo procesov štruktúrovaných historicky 
determinovanými vzťahmi výroby, skúsenosti a moci.“ (Castells. M., 2000, s. 14) 
Samozrejme, Castells reformuluje tie pojmy, ktoré preberá od Marxa a nanovo 
formuluje tie, ktoré od neho nepreberá, ale pri ich koncipovaní postupuje tak, aby 
nevyšiel za rámec marxistických kánonov. Výrobu definuje ako „konanie ľudstva voči 
hmote (prírode), aby si ju prisvojil a pretvoril k svojmu úžitku prostredníctvom 
obstarávania produktu, užívaním (nerovnomerným) časti z neho a akumulovaním 
nadhodnoty pre investovanie, a to v súlade s množstvom sociálne determinovaných 
cieľov“. (Tamtiež) V tejto definícii máme ako v kocke zhrnuté všetky základné 
princípy marxistickej sociálnej vedy, vrátane prisvojovania a pretvárania prírody, 
výroby, spotreby, rozdeľovania (nespravodlivého), úžitkovej hodnoty, nadhodnoty, 
akumulácie (kapitálu)“. (Tamtiež) Proti tomu sa nedá nič namietať. Presne tak by však 
táto definícia vyhovovala aj požiadavkám funkcionalizmu, lebo obsahuje pojmy 
konania a cieľov. Skúsenosť (experience) sa potom definuje ako „konanie ľudských 
subjektov voči sebe, determinované interakciou medzi ich biologickou a kultúrnou 
identitou a vo vzťahu k ich sociálnemu a prírodnému prostrediu“. (s. 15) Aj táto 
definícia môže vyhovovať marxizmu, ale zároveň aj funkcionalizmu, ako aj 
najnovšiemu záujmu sociológie o pojem identity. Nakoniec, moc sa chápe ako „taký 
vzťah medzi ľudskými subjektmi, ktorý na základe výroby a skúsenosti vnucuje vôľu 
jedných subjektov druhým, prostredníctvom potenciálneho alebo aktuálneho použitia 
násilia, a to buď fyzického alebo symbolického“. (Tamtiež) Aj v tomto prípade máme 
pred sebou až vyčerpávajúci pokus o definíciu, ktorá zohľadňuje všetko, čo medzitým 
nazbierala o tejto kategórii svetová sociológia, ale robí sa to s marxistickým prízvu-
kom. Prejavuje sa to sústavným vyzdvihovaním primátu výroby, ktorá bola ústrednou 
kategóriou Marxovej sociológie. Podobne ako Jameson, aj Castells zdôrazňuje 
kategóriu spôsobu výroby, ktorý určuje „sociálne výrobné vzťahy (podčiarknuté DA) 

determinujúce existenciu sociálnych tried“. (s. 16) Castells rozlišuje medzi sociálnymi 
a technickými výrobnými vzťahmi, ktoré určujú spôsob rozvoja. Pri industriálnom 
spôsobe rozvoja sa hlavný zdroj produktivity nachádza v zavedení nových 
energetických zdrojov. Avšak pri novom, informačnom spôsobe rozvoja sa zdroj 
produktivity nachádza „v technológii generovania vedenia, v informačnom 
postupovaní (processing) a v symbolickej komunikácii“. (s. 17) Podobne ako Jameson 
aj Castells pokračuje v tradícii marxistického historizmu, keď rozlišuje striedajúce sa 
historické obdobia podľa spôsobu výroby, čím stavia svoju sociológiu na pevné 
základy. Každý spôsob výroby má svoj štruktúrne determinovaný výkonný princíp, 
okolo ktorého sa organizuje technologický proces. Kým „industrializmus je oriento-
vaný na ekonomický rast, to jest na maximizáciu výstupu (output)“, „informacioniz-
mus je orientovaný na technologický rozvoj, to jest na akumuláciu vedenia a na vyššiu 
úroveň komplexnosti v informačnom postupovaní“. (s. 17) Stredobodom jeho záujmu 
sa stáva informačno-technologická revolúcia, ktorá mu poskytuje možnosť nazrieť do 
zložitosti novej ekonomiky, spoločnosti a kultúry. Ale nie je to dôvod tvrdiť, že „nové 
sociálne formy a procesy vznikajú ako dôsledok technologickej zmeny“. (s. 5) 
Spoločnosť determinuje nie technológia, do vedeckého objavu, do technickej inovácie 
vstupuje mnoho faktorov, vrátane individuálnej vynaliezavosti a podnikavosti, takže 
„konečný výsledok závisí od komplexného vzoru interakcie“. (Tamtiež) Jeho 
vysvetlenie vzniku nového spôsobu výroby alebo „nového technicko-ekonomického 
systému, ktorý môže byť adekvátne charakterizovaný ako informačný kapitalizmus“ 
(s. 18), sa opiera o faktory, ktoré urýchlili a zefektívnili tú kapitalistickú prestavbu, 
ktorá tomu vzniku predchádzala. Nachádza ich v technickej inovácii, ktorá spoluúčin-
kuje s organizačnou zmenou, sústredenou na flexibilitu a prispôsobivosť. Podľa 
Castellsa nová informačná technológia robí možným globálny kapitalizmus. 
 Castells, ktorý je v súčasnosti profesorom na Kalifornskej univerzite v Berkley, sa 
napriek svojej zjavnej poplatnosti marxizmu oficiálne nevyhlasuje za marxistu. 
S marxizmom spája skôr svoju anarchistickú mladosť študentského aktivistu zo 
Španielska 60. rokov, účastníka májovej revolúcie 1968 v Paríži. V 70. rokoch sa 
dostal pod silný vplyv Nicosa Poulantzasa ako najvýraznejšieho predstaviteľa štruk-
turalistického marxizmu. Podľa vlastného vyznania práve v 70. rokoch sa vážnejšie 
zaoberal „marxistickou teóriou“. (Castells, M. − Ince, M., 2003, s. 15) Signifikantným 
faktom je, že pri rozhodovaní medzi tým, či pokračovať v intelektuálnych stopách 
svojho „intelektuálneho otca“ a vtedajšieho ochrancu Alaina Touraina alebo „vstúpiť 
na marxistickú cestu“, robí osudovú voľbu v prospech marxizmu. Smerodajným 
v tejto súvislosti je jeho vysvetlenie tejto voľby medzi akademickou sociológiou, 
ktorú zastupoval A. Touraine s jeho „veľmi abstraktnou a sofistikovanou teoretickou 
paradigmou“ a marxizmom Althussera a Poulantzasa urobil to, pretože „pociťoval 
potrebu komunikovať so svetom politickej zmeny prostredníctvom jeho jazyka – teda 
marxizmu“ (podčiarknuté DA). (s. 12) Teda marxizmus ako jazyk politických 
premien, marxizmus ako tlmočník, schopný vyjadriť utrpenia, ale zároveň nádeje 
„chudobných a marginalizovaných“ vrstiev, v mene ktorých by mala hovoriť ľavicová 
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sociológia. O pár desaťročí neskôr však Castells konštatuje, že „kolaps sovietskeho 
etatizmu a následná smrť medzinárodného komunistického hnutia podkopali nateraz 
historickú výzvu kapitalizmu, vyslobodili politickú ľavicu (a marxistickú teóriu) 
z osudovej príťažlivosti marxizmu-leninizmu, ukončili studenú vojnu, zmenšili riziko 
jadrového holokaustu a v podstate zmenili globálnu geopolitiku“. (s. 1) Ak by 
akokoľvek nelichotivo znelo toto hodnotenie marxizmu, pre nás to nič nemení na 
poznaní, obsiahnutom v predchádzajúcej poznámke, ktoré viaže určitý typ sociálnej 
teórie na určitý stav spoločnosti. V tomto má Castells pravdu, lebo najadekvátejším 
teoretickým vyjadrením pre spoločnosť prechádzajúcu búrlivými sociálnymi 
a politickými zmenami môže byť jedine marxistická koncepcia, lebo ani 
funkcionalizmus, tvoriaci jadro mainstream sociológie, ani postmoderná teória nie sú 
na to patrične vybavené. Keď však ide o opis stabilizovanej spoločnosti v stave 
rovnováhy, potom by marxistická koncepcia mala prepustiť miesto funkcionalizmu, 
ktorý má na to rozpracovaný pojmový aparát. 
 Vzniká tak akási prirodzená deľba práce v rámci sociologickej disciplíny ako 
celku, ktorý čelí iným vedným odborom. Vychádza nám, že na hľadačskej, pokusnej 
(tentative), vyzvedačskej úrovni dnešná sociológia sa tak či onak inšpiruje 
postmoderným pretlmočením sociálneho sveta, považuje ho za perspektívne, pokiaľ 
ide o odhad najnovších spoločenských fenoménov a trendov. Avšak v praktickej 
rovine empirického výskumu a teoretickej explanácie stále ostáva v zajatí štandardov 
a požiadaviek mainstream sociológie, a to nezriedka na úrovni 50. − 60. rokov. Potom 
kritická funkcia vo vzťahu k spoločnosti je údelom marxistickej teórie, ktorá 
v podstate zastupuje celý komplex skladajúci sa z mnohých smerov a škôl. Aj 
v dnešnom značne redukovanom a latentnom postavení marxistická koncepcia vie 
poukázať na hlavné, občas neriešiteľné protirečenia, odhaľujúc spoločenské rozdiely, 
sociálnu nerovnosť a nespravodlivosť, osloviť tým bežných ľudí, vysvetliť im 
skutočné pozadie ich problémov, ale aj naznačiť možnosti ich prekonania. A rovnako 
iných, ktorí sa bezprostredne nehlásia k marxizmu. 
 Okrem toho pre mnohých sociológov marxizmus predstavuje vhodnú interpretačnú 
schému pre vysvetlenie dnešných procesov ekonomického a politického vývoja, ktorá 
je vždy po ruke. Svojou marxistickou stránkou je sociológia obrátená smerom k poli-
tickým problémom. 
 Pri porovnaní marxistickej teórie s analyzovanou postmodernistickou a funkcio-
nalistickou teóriou, zastupujúcou mainstream sociológiu, sa mimovoľne vybavuje 
vízia paralelných svetov, ktoré tieto teórie obývajú. Podľa tejto vízie by nemali byť 
medzi nimi prepojenia v podobe nejakých chodbičiek, po ktorých by sa dalo 
bezstarostne prebehnúť z jedného sveta do druhého. Vymeniť svoj teoretický svet za 
druhý sa dá jedine vtedy, ak sa zmení pozícia na diametrálne odlišnú, úplne nepo-
rovnateľnú. Obrazne sa to dá najlepšie vyjadriť pomocou výrazu „otočiť sa na 
podpätku a ocitnúť sa v inom rozmere“. Alebo „prejsť z režimu „off“ do režimu „on“ 
a opačne. Mimochodom, E. Goffman mal na označovanie tohto bleskového prechodu 
z jedného rámca (frame) do druhého výstižný výraz „keying“, teda prepínanie. Ale aj 

Schutz hovoril o „skoku“ z jednej „konečnej zóny reality“ do druhej, zo sveta práce 
do sveta fantázie, zo sveta vedy do sveta snenia. Najlepšie tento prechod vystihuje prí-
pad Alenky, ktorá sa dostala „za zrkadlo“ a ocitla sa v ríši divov. Nebol to mimocho-
dom „protisvet“, ale jednoducho iný svet, pre matematika Lewisa Carrola to bol svet 
imaginárnych čísiel. 
 Paralelizmus sociologických teórií je tiež podmienený takýmto prepínaním pozícií 
teoretika. V dôsledku prepínania z jedného režimu do druhého u neho nedochádza 
k nejakým poznatkovým stratám, skôr naopak, jeho obzor sa stále rozširuje, 
schopnosť empatického preniku do „cudzích svetov“ sa zosilňuje. Teoretik sníma 
z očí svoje doktrinárské klapky a učí sa vidieť veci celkom v inom kľúči. V tomto 
zmysle jedna teória vystupuje voči druhej už nie ako konkurujúca, ale ako 
komplementárna. Ak by sme premietli tento princíp na sociológiu, ktorú by sme brali 
nie ako vnútorne roztrhanú, ale ako ucelenú a jednotnú disciplínu, potom by sme 
objavili vnútri nej ani nie konkurenčný boj ako skôr diferencovaný podiel na jej 
celkovom fungovaní nami vytypovaných „paralelných“ koncepcií či skôr 
koncepčných blokov. Musíme teda zrejme konštatovať, že v súčasnosti pre sociológiu 
ako osobitnú disciplínu, akou sa javí v očiach ne-sociológov, sa skončila éra 
bezvýhradnej nadvlády všeobecnej sociologickej teórie, ktorá pôsobila „v jednej 
osobe“ na všetkých úrovniach sociologickej vedy a prostredníctvom nejakej vybranej 
paradigmy zjednocovala všetky jej oddiely, „sociálnou statikou“ počnúc a „sociálnou 
utópiou“ končiac, ako to bolo u Comta alebo u Parsonsa. Na úrovni „globálnej“ 
sociologickej teórie každému z týchto oddielov by mala zodpovedať jedna zo 
spomenutých „paralelných“ teórií. Bol by to najlepší spôsob pre sociológiu ukázať sa 
na verejnosti v čo najkompetentnejšom vybavení, vyzbrojenou pre každú „paralelnú“ 
koncepciu špecifickou rétorikou, ktorá vie osloviť už vopred pripravené bežné 
vedomie. V tejto svojej diferencovanej podobe má sociológia vynikajúcu príležitosť 
oveľa adresnejšieho oslovenia už nie celej laickej verejnosti, ale viac-menej 
zainteresovaných skupín a jednotlivcov. Sociológia sa ako mnohotvárne božstvo 
obracia na svojich vyznavačov rôznymi tvárami, aby napokon zlákala všetkých. 
 Ak si aj uvedomujeme novú formu štiepenia „globálnej“ sociológie na jednotlivé 
súčasti, nevnímame ju ako novú verziu multiparadigmálnosti, hoci sa také vysvetlenie 
môže nanucovať. Bez toho, aby sme išli do podrobností rozdielov medzi koncepciou 
„paralelných svetov“ a koncepciou multiparadigmálnosti, ktorú považujeme za vnú-
torne protirečivú, poukážeme na to, že „paralelná“ koncepcia sa obsahovo neprekrýva 
s paradigmou. Ide v podstate o rôzne stupne vyhranenosti rozdielov medzi „paralel-
nými“ koncepciami na jednej strane a paradigmami na strane druhej. Paralelné 
koncepcie by sa mali líšiť diametrálne, v prípade sociologických paradigiem sa taká 
požiadavka nevyskytuje. Paradigmy, ktoré sú v rámci multiparadigmálnej koncepcie 
v podstate totožné so sociologickými smermi, sa nie vždy vyznačujú vyhranenými, až 
diametrálnymi rozdielmi. Keď už je prijatá paradigma, mala by, podľa nás, jednotne 
pôsobiť na všetkých poschodiach sociologickej teórie, čo sa zasa nedá povedať o 
paralelných teóriách, ktoré v súhrne prezentujú na každej úrovni sociologickej 
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„budovy“ iné princípy. Nakoniec paradigmy si medzi sebou konkurujú, kým paralelné 
teórie pôsobiace akoby v oddelených svetoch nemôžu si navzájom konkurovať, sú 
komplementárne, na čo sme už poukázali. Už z dôvodu komplementarity nemôžeme 
paralelné sociologické koncepcie prirovnať k paradigmám a celý problém „parale-
lizmu“ teórií jednoducho zameniť za problém multiparadigmálnosti. 
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že vo veci je znova osudová nejednotnosť sociológie, z ktorej treba hľadať nové 
východiská ako za starých čias. Nie je to známka krízy, skôr dôsledok silnejúcich 
tlakov na sociológiu zo strany bežného sociologického vedomia, ktoré sa v súčasnosti 
samo štiepi. Na jednej strane je to jeho elitárska zložka sýtená omrvinkami z akade-
mického stola v podobe takých aktuálnych pojmov ako „empatia“, „porozumenie“, 
„inakosť“, „inklúzia“ a pod., ktoré pomáhajú formovať umiernenú opozíciu inte-
lektuálov. Na strane druhej je to „masová“ zložka, ktorá sa živí pozostatkami 
marxistickej triednej rétoriky, ktorá v poslednom období vzbĺkla nebývalým záujmom 
o diskurz o chudobe, ako aj rozmazanou postmodernistickou víziou „masy“ ako 
zdroja nadchádzajúcich živelných katastrof, čomu vhodne nahráva aj stúpajúci strach 
z terorizmu. Práve v tejto zložke bežného vedomia sa najviac hromadia kritické 
podnety proti modernému globalizmu, proti novým formám chudoby, proti „konso-
lidácii čiernych dier biedy v globálnej ekonomike“ (Castells, M., 2000, s. 2), proti 
novým formám ekonomických a politických závislostí, ktoré sa vytvárajú v post-
socialistických krajinách po páde komunizmu a pod. To sú skutočné výzvy pre dnešnú 
sociologickú teóriu, ktorá by na to mala zmobilizovať celý svoj intelektuálny 
potenciál, a to s prihliadnutím na ten kritický a aktivistický obsah, ktorý v sebe dnes 
má. Práve pri tejto skúške by sa mohla overiť nosnosť a oprávnenosť tej deľby 
vedeckých úloh a spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa zakotvila v existencii 
paralelných sociologických teórií. 
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