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Recenzie 
 

Dilbar Alieva: Sociológia každodennosti 
Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2015, 307 s., ISBN 978-80-85544-89-3 
 

Dilbar Alieva patrí na Slovensku k výnimočným a kľúčovým znalcom svetovej 

sociológie a sociologickej teórie. Po dodnes neprekonanej monografii Súčasná 

americká sociológia sa medzi odbornú verejnosť dostáva jej ďalšia práca. Podobne 

ako vo svojej prvej knihe, aj v tejto sa preukazuje autorkin mimoriadny rozhľad 

a dôkladná oboznámenosť so situáciou vo svetovej sociológii a aktuálnych deba-

tách o povahe a smerovaní sociológie. Jej druhá publikácia sa však zameriava na 

rozvoj druhej línie autorkinho profesionálneho záujmu – na sociológiu každoden-

nosti. V rámci stredoeurópskeho sociologického prostredia sa touto knihou pravde-

podobne autorka dostala do exkluzívnej, no zároveň osamelej pozície zakladateľky 

tejto línie sociologického uvažovania (ak teda nebudeme brať do úvahy dielo koz-

mopolitnej, no pôvodom maďarskej filozofky Agnes Hellerovej, ktoré však rezonu-

je skôr vo filozofických ako sociologických kruhoch).  

 Na úvod však treba upozorniť, že formálne nejde o klasickú monografiu, no 

napriek tomu spĺňa všetky nároky na monografické dielo. Je to v podstate výber jej 

kľúčových textov zameraných na teoretickú reflexiu každodennosti ako predmetu 

záujmu sociológie, no tiež na vybudovanie sociológie každodennosti ako odvetvo-

vej sociologickej disciplíny a čiastočne až samostatného prístupu k sociologickému 

nazeraniu na sociálny život. Okrem už publikovaných textov v slovenčine alebo 

v angličtine obsahuje kniha aj zatiaľ nepublikované texty, ktoré môžu byť okrem 

sociológie každodennosti považované aj za príspevky k sociológii umenia. Texty 

ohraničujú tvorivé publikačné obdobie od konca osemdesiatych rokov (v podstate 

od publikovania Súčasnej americkej sociológie) až po rok 2015, keď kniha vyšla a 

je doplnená dvoma dovtedy nepublikovanými textami. Hoci bola väčšina textov už 

niekedy publikovaná, vo viacerých prípadoch boli zverejnené v dnes už ťažko 

dostupných zborníkoch alebo kolektívnych publikáciách, teda pravdepodobne pre 

väčšinu súčasných čitateľov to budú skôr neznáme a ťažko prístupné texty. O to 

väčší význam táto monografia získava pre súčasnú slovenskú sociológiu. Asi naj-

väčšou škodou pre knihu je, čo však vysvetľuje aj samotná autorka, že sa do vý-

beru textov z priestorových dôvodov nevošli všetky relevantné texty venované 

analýze každodennosti. Autorka v úvode spomína ako takýto nezaradený text jednu 

zo svojich kľúčových štúdií na túto tému, zverejnený v časopise Sociológia – We-

berov prínos k sociológii každodennosti z roku 2012. Bolo by to výborné zavŕšenie 

oblúka teoretickej reflexie témy začínajúci v dielach klasikov, prechádzajúci cez 

najaktuálnejšie postmoderné reflexie, opierajúce sa okrem iných práve o klasické 

práce sociológie. Do výberu by sa hodil v českom Sociologickom časopise publi-

kovaný text Chytanie v žite každodennosti z roku 2008. Pre náročnejších čitateľov, 

ktorí túžia mať všetko relevantné k téme na jednom mieste, by sa žiadalo k posled-

ným dvom na konci knihy publikovaným textom zameraných na svet umenia dopl-
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niť v roku 2012 publikovanú fenomenologicky inšpirovanú štúdiu o Mozartovi 

v monografii o prínose Alfreda Schütza pre rozvoj sociológie. Ale aj vzhľadom na 

pomerne veľký rozsah týchto troch v knihe nezaradených štúdií a rozsah už publi-

kovanej knihy je jasné, že často realita všedného dňa, pragmaticky tlačená 

k finančnej aj priestorovej úspornosti, víťazí nad ideou ideovej a koncepčnej čisto-

ty. V každom prípade je treba čitateľom knihy odporučiť si k uvedenej knihe ako 

jej ideovú súčasť priradiť prinajmenšom aj tri uvedené štúdie. 

 Kniha ako celok má veľmi didakticky vystavanú štruktúru, čo ju umožňuje 

považovať aj za druh učebnice zo sociológie každodennosti pre pokročilejších 

a náročnejších záujemcov. Skladá sa z úvodu a z piatich tematicky vymedzených 

častí, ktoré celkovo obsahujú pätnásť štúdií. Tieto postupne naznačujú cestu od 

samotného predmetu, ktorým je každodennosť, až po príklady analýzy sociálnych 

fenoménov a umeleckých diel ako príkladov citlivého spracovania sociologických 

tém umelcami. Veľmi treba oceniť zostavovateľskú prácu (editorstvo síce v tiráži 

knihy uvedené nie je, no Dilbar Alieva v úvode naznačuje dôležitú pomoc Zuzany 

Kusej), ktorá umožnila vytvoriť knihu s veľmi dobre vybudovanou logikou jednot-

livých častí, s ich plynulou a logickou nadväznosťou. Výsledkom je kompaktná 

a napriek pomerne intelektuálne náročným textom veľmi plynule čítavá kniha. 

Skutočnosť, že kniha obsahuje samostatne publikované texty, zároveň umožňuje 

vidieť veľmi profesionálny prístup autorky k písaniu štúdií. Totiž aj keď sa vo 

viacerých textoch zaoberá veľmi podobnou témou alebo predmetom, každý 

z textov je vo svojej postate originálnym a prináša nový uhol pohľadu alebo nové 

argumenty k téme. To, čo podľa názvov môže vyzerať ako častý zlozvyk v spo-

ločenských vedách, že jeden text vychádza opakovane pod viacerými názvami, je 

v prípade tejto knihy skôr pokračujúcim prehlbovaním poznania o analyzovanom 

autorovi alebo jave. Aj tu je vidieť autorkinu dlhoročnú pedagogickú skúsenosť, 

kde jednou z dôležitých psychohygienických stratégií ako nenudiť seba a ani po-

slucháča (či čitateľa), je tvorivá reflexívna práca a vyhýbanie sa roky a až de-

saťročia opakovaným „stuhnutým“ formuláciám a poučkám. Každý z publikova-

ných textov je veľmi živým, samostatným a originálnym príspevkom k téme kaž-

dodennosti. 

 Ako už bolo spomenuté, kniha obsahuje päť samostatných častí. Prvá časť, 

veľmi výstižne nazvaná Každodennosť ako štruktúra a proces, obsahuje tri veľmi 

dobre a didakticky vybrané texty. Prvá štúdia predstavuje každodennosť ako objekt 

sociologického skúmania a z historického hľadiska ide aj o autorkin prvý text ve-

novaný tejto téme publikovaný ešte v roku 1987. Pohľad na tento už tridsaťročný 

text ukazuje jeho aktuálnosť a nadčasovosť. Už tu sa ukazuje charakteristický au-

torkin rukopis k téme každodennosti, keď popri veľmi detailnom a netriviálnom 

rozbore témy u klasikov, v tomto prípade u Marxa a Engelsa, naznačuje aj aktuálne 

diskusie o téme, predovšetkým v práci francúzskeho analytika postmodernej spo-

ločnosti Michela Maffesoliho. (Pri návrate k tomuto textu si čitateľ uvedomí prie-

kopnícku prácu Dilbar Alievy pri prinášaní aktuálnych debát do slovenskej socio-

lógie aj v období pred rokom 1990.) Jej práca s klasikmi aj v ďalších textoch uka-
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zuje na veľmi originálne odkrývanie bežne zanedbávaných stránok klasických 

sociologických teórií a ukazuje zároveň obrovský potenciál klasikov pri vysvetľo-

vaní aj súčasných sociologických problémov. Jej prvá štúdia zároveň naznačila 

niektoré témy, ktoré, žiaľ, sú dodnes v slovenskej sociológii len málo reflektované 

a pritom obsahujú obrovský explanačný potenciál pri vysvetľovaní množstva aj 

dnes aktuálnych problémových fenoménov, akými sú výtržníctvo, gamblerstvo, 

nevyužitie tvorivého potenciálu ľudí v zamestnaní či iné formy anomického 

a únikového správania. K tomuto jej napomáha okrem iného vytvorenie dvojakého 

sociálneho času, dvoch základných spôsobov prežitia každodennosti – cyklickej 

(opakujúcej sa) každodennosti a každodennosti vzostupnej. Oba spája so špecific-

kým historickým fungovaním spoločnosti alebo životným cyklom jednotlivca. 

Druhá kapitola sa zasa venuje štruktúram každodennosti v sociologickej reflexii. 

V tejto štúdií ešte pred prienikom Baumanovho konceptu postmodernej tekutosti 

do sociologického povedomia označila podstatu každodenného života ako mimo-

riadne individualizovanú, doslova „tekutú“, pričom však dokázala, napriek vysokej 

miere rezistencie pojmu voči štrukturálno-procesuálnej kategorizácii, teoreticky ho 

uchopiť. Štúdia je v podstate prvým dôkladným oboznámením slovenského čitate-

ľa s fenomenologickou teóriou Alfreda Schütza a jeho žiaka Thomasa Luckmanna. 

Svoju rozhľadenosť autorka dokázala aj integráciou dnes už klasickej teórie histo-

rika Fernanda Braudela do sociologickej reflexie každodennosti. Tretia a záve-

rečná štúdia v prvej časti knihy je už z „porevolučného“ obdobia a po predchá-

dzajúcom rozbore štruktúr sa autorka sústredila na procesuálnosť každodennosti. 

Tu sa sústreďuje na rozbor takých súčastí každodenného života, akými sú repro-

dukcia prostredníctvom rutiny, dôsledky celospoločenských zmien, ale aj na rôzne 

podoby dotykov každodenností či už horizontálne medzi súčasníkmi, alebo verti-

kálne medzi generáciami. Už v tejto štúdii podrobnejšie rozoberá problém trans-

cendovania ľudského života, ktorý sa neskôr objavuje v knihe aj v súvislosti 

s inými témami a ktorú veľmi podrobne rozobrala v nezverejnenej štúdii o Maxovi 

Weberovi. 

 Druhá časť knihy ukazuje na pluralitu sociológií každodennosti. Ide už väč-

šinou o novšie texty, ktoré jej umožňujú aj reflexiu výskumu každodennosti na 

Slovensku, čím začína svoju prvú štúdiu. Hoci bola štúdia publikovaná v roku 

1993, jej vtedajšie závery by sa dali použiť aj na opísanie súčasného stavu v socio-

logickom výskume každodennosti na Slovensku. Už vtedy konštatovala, že do-

vtedajšie pokusy o takýto výskum uviazli „na úrovni triviálneho chápania „každo-

dennosti“ ako jednoduchého dokumentačného zdroja pre utváranie tzv. realistické-

ho pohľadu na život, ktorý by dokázal poprieť zabehané stereotypy oficiálnej ideo-

lógie“. (s. 69) Ukazuje na dobovú absenciu silných teoretických východísk takého-

to výskumu, na jeho v podstate naivitu a uviaznutosť v chápaní bežného kaž-

dodenného života „ako príležitostného súboru empirických okolností a zážitkov, 

s ktorými prichádza do styku dotyčný bádateľ a ktorý už z dôvodov svojej faktickej 

nepopierateľnosti vystupuje preňho ako posledná inštancia hodnovernosti jeho 

výrokov“. (s. 70) Sama preto ponúka niečo ako prehľad aktuálneho stavu socioló-
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gie každodennosti na Západe, kde pomerne obsiahle približuje pluralitu týchto 

prístupov, ktoré sa odlišujú v rámci fenomenologického a etnometodologicky in-

špirovaného prístupu od existencialistických, neomarxistických až po sociológiu 

Michela Maffesoliho zameranú na postmoderné podmienky. Najmä prezentácii 

jeho sociológie ako dôležitej súčasti pomerne samostatnej francúzskej sociológie 

venuje pomerne širokú pozornosť. Druhá štúdia druhej časti knihy sa zameriava na 

postmoderný obrat v sociológii, s ktorým sociológia každodennosti úzko súvisí. Tu 

sociológiu každodennosti opisuje ako možno „jednu z najflexibilnejších súčastí 

modernej sociológie“. (s. 95) Aj tu prináša ďalšie podrobnosti z príspevku skôr 

holisticky zameraného Michela Maffesoliho pre rozvoj súčasnej sociológie, najmä 

prekonaním dovtedy pomerne vplyvných viac individualistických fenomenologic-

kých koncepcií. Tretím a štvrtým textom v druhej časti knihy sú ďalšie reflexie o 

prínose Michela Maffesoliho pre rozvoj sociologického poznania a sociológie kaž-

dodennosti obzvlášť. Chvála každodennosti bola pôvodne uverejnená ako predho-

vor zatiaľ jediného prekladu knihy Michela Maffesoliho do slovenčiny a text Nevi-

diteľné kolégium Michela Maffesoliho bol reflexiou nad vplyvom jeho sociológie 

v rámci samostatne formovaného prúdu v súčasnej sociológii, s priblížením veľmi 

originálneho Centra pre výskum aktuálneho a každodenného (CEAQ) pri parížskej 

Sorbonne. 

 Tretia časť knihy nazvaná Všedné a nevšedné v každodennom živote obsahuje 

jednu obsiahlu štúdiu o dobrodružstve a dve voľnejšie úvahy o virtualizácii 

a o zmenách každodennosti pod vplyvom technologických zmien, kde forma socia-

lity spontánne vznikajúca v radoch na rôzne služby a tovar bola po páde socializmu 

postupne vymenená za internetové samovznikajúce „občianske“ debatné a norma-

tívne fóra. Najmä prvý z týchto troch textov ukazuje silný potenciál klasických 

sociologických teórií, v tomto prípade prístupu Georga Simmela, vysvetľovanie 

takých súčasných fenoménov, ako je masifikácia cestovania do exotických destiná-

cií, záujem o adrenalínové disciplíny, prípadne také oblasti, ako sú rôzne reality 

show, televízne dobrodružné programy alebo hranie počítačových hier, tzv. adven-

túr. Táto štúdia hĺbkou svojej analýzy je v podstate na pomedzí medzi zameraním 

sa na procesuálnosť každodennosti, čo bolo rozvinuté v prvej časti a využitím už 

paradigmy každodennosti na opísanie jedného z mnohých nielen súčasných feno-

ménov. Na rozdiel od teoreticky podkutého prvého príspevku sú ďalšie dva štýlovo 

uvoľnenejšie a ukazujú autorkin cit pre literárne spracovanie sociologických tém. 

Treba zdôrazniť, že hoci predmet jej analýzy – úvaha nad domovom vo Virtualizá-
cii každodennosti alebo nad vytváraním samoorganizujúcich normatívnych 

a moralizujúcich útvarov pri viac alebo menej náhodných stretnutiach v radoch 

pred obchodmi či na internetových fórach nie sú u nás bežnými sociologickými 

témami, autorka ukazuje silu sociologickej imaginácie, keď dokáže aj takéto témy 

posunúť do centra sociologickej analýzy a ukázať ich dôležité a v istých situáciách 

až privilegované miesto v živote človeka. Táto časť knihy (spolu s poslednou) 

v slovenskej sociológii rehabilituje zanedbávanú tradíciu sociologického písania – 

sociologickú esej. Relatívna voľnosť žánru kombinovaná s disciplinovanou mys-
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ľou, pôsobivým literárnym štýlom a vybrúsenými myšlienkami umožňujú čitate-

ľovi intelektuálny a estetický zážitok podobný, aký má pri čítaní esejí Georga 

Simmela, alebo súčasnejšiemu, nedávno odídevšiemu Zygmuntovi Baumanovi. 

 Štvrtá časť knihy – Konštruovanie identít v každodennom živote – je opäť ná-

vratom k viac diskutovaným témam u nás, čo je v istom ohľade aj návratom k jadru 

súčasnej slovenskej sociológie. Už prvá štúdia Zbezvýznamňovanie ľudského života 

ako generačný problém naznačuje jadro tejto časti, ktorým je problém identity. 

Autorka však citlivo obchádza narábanie s týmto od deväťdesiatych rokov trendo-

vým pojmom a uprednostňuje uvažovanie nad sebakoncepciou človeka. Tento 

akoby len terminologický posun jej však umožňuje obísť rozšírené esencialistické 

a ahistorické chápanie termínu identita, ktoré sa u nás za posledných dvadsať rokov 

rozmohlo a sebakoncepciu človeka spája aj s takými makrospoločenskými zmena-

mi, ako sú veľké politické zmeny a výmena režimov, akú sme napríklad zažili 

v roku 1989 aj u nás. Hoci ide o text už z roku 1994, teda napísaný len niekoľko 

rokov po zmene politického režimu, ukazuje na množstvo nielen osobných, ale aj 

politických problémov, ktoré v plnej sile začíname vidieť v súčasnosti, keď sa celé 

skupiny ľudí opäť utiekajú k veľkým, až mytologickým rozprávaniam umožňujú-

cim zasadiť osobný príbeh do širšie spoločensky aj historicky ukotveného roz-

právania. Je veľmi prekvapujúce, že hoci sa opäť témou dňa stáva problém starnu-

tia a hľadanie modelu umožňujúceho kvalitný život starších generácií, táto dôležitá 

štúdia rámcujúca tieto problémy zostáva v slovenskej sociológii v podstate neref-

lektovaná a nevyužitá. Preto len treba dúfať, že jej pripomenutie vydaním tejto 

knihy ju dostane do centra pozornosti všetkých, ktorí sa zaoberajú týmito témami. 

Podobne aj druhá zo štúdií v tejto časti – Sebainterpretačné stratégie dnešného 

človeka – môže poslúžiť primeranejšiemu pochopeniu života človeka v spoloč-

nosti, v ktorej bol socializmus, ktorý deklaratívne dával pracujúceho človeka na 

piedestál, nahradený trhovým systémom, v ktorom sa základným princípom, 

z ktorého je všetko ostatné len odvodené, stal neosobný trh. V tomto texte sa au-

torka opätovne vracia aj k svojim už dávnejšie vytvoreným modelom cyklickosti 

alebo vzostupnosti každodennosti ako dôležitým rámcom života človeka. Posledná 

štúdia štvrtej časti knihy – „Etnohistorizmus“ a identita epochy – sa okrem témy 

vytvárania identity a sebaidentity venuje aj kritickej reflexii súčasnej slovenskej 

historiografie, ktorá „stratila pevné koncepčné body pre náležitú identifikáciu po-

novembrového obdobia v dejinách Slovenska a pre riešenie otázky jeho dobovej 

situovanosti“. (s. 227) Ide v podstate o podrobnejšie a konkrétnejšie naznačenie 

vzťahu individuálnej identity s „veľkými dejinami“, čo už teoreticky viac rozobrala 

aj v predchádzajúcich textoch. Hoci ide o jej text z roku 1997, práve dnes sa 

v plnej sile ukazuje slabosť ukotvenia slovenských dejín vo svetových dejinách 

a sila a vplyv amatérskych historických výkladov vo verejnosti a ľahkosti, s akou 

dokážu politici účelovo vytrhávať historické udalosti z kontextov ukazujú, aké 

jasnozrivé boli postrehy Alievy už pred dvadsiatimi rokmi. V tom, ako citlivo do-

kázala autorka v štúdii zachytiť zmenu na Slovensku po roku 1989, je veľký zdroj 

inšpirácie aj dnes, keď sa celé porevolučné obdobie zužuje len na zápas o demo-
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kratickú podobu spoločnosti, čo oslabuje možnosť identifikácie jednotlivca 

s prítomnou dobou a takto dochádza k oslabovaniu identity aj jednotlivcov. 

 Poslednou časťou knihy sú Obrazy každodennosti. Ide o dve štúdie zamerané na 

reflexiu umeleckých diel, ktoré vznikli v druhej polovici 19. storočia. V prípade 

prvej štúdie však ide o reflexiu prostredníctvom súčasného spracovania klasickej 

Verdiho opery La Traviata, ktorá bola v roku 2008 predstavená v priestoroch že-

lezničnej stanice v Zürichu. Podobne ako bola aktualizovaná už klasická opera, 

v druhej štúdii Alieva aktualizuje iné klasické literárne dielo – Biednych ľudí od 

Michaila Fjodoroviča Dostojevského. Ukazuje nielen na veľmi vycibrenú sociolo-

gickú predstavivosť a schopnosť sociologického pozorovania u Dostojevského, ale 

zároveň aj na to, ako sú základné fenomény, ktoré zachytil Dostojevskij na konci 

19. storočia v čase nastupujúceho kapitalizmu v Rusku, prítomné aj v súčasnej 

spoločnosti podobne sa dravo udomácňujúceho kapitalizmu a mediálnej kultúry 

s veľkým vplyvom verejnej mienky. Vo svojej štúdii zdôrazňuje (aj vizuálne) také 

dôležité sociologické pojmy, ktorých obsah Dostojevskij veľmi dôkladne opísal, 

ako sú napríklad: stratégie prežitia, hyperkompenzácia, odcudzenie, rezistencia, 

relativizácia, relatívna deprivácia, sociálna nespravodlivosť, sociálna skladba, 

stigmatizácia, sociálne vylúčenie, sociálny protest alebo sociálna starostlivosť. 

Ukazuje, ako môže byť klasické umelecké dielo inšpiratívne pre sociológiu pri 

porozumení spoločnosti, no zároveň ukazuje aj sociologickú vnímavosť voči dneš-

ku u umelcov, ktorí interpretujú akoby antikvárne umelecké diela. Ako autorka 

uvádza v závere svojej štúdie, je to vlastne „fiktívnou verziou prípadovej štúdie 

chudoby, ktorá by mohla vzísť z textu románu Dostojevského Biedni ľudia za 

podmienky, že by sa podrobil dôkladnému sociologickému čítaniu“. (s. 290) Po 

prečítaní tejto úvahy nad literárnym dielom sa dá s autorkou len súhlasiť, keď ho-

vorí, že literatúra očividne predstihuje sociológiu a v niektorých prípadoch aj dneš-

nú multidisciplinárnu vedu o chudobe, čo by sa dalo doplniť konštatovaním, že aj 

vedu o iných aktuálnych spoločenských javoch. 

 Ako celok kniha ukazuje mimoriadnu syntetickú schopnosť autorky nielen 

prepájať alebo do dialogického vzťahu postaviť rôzne sociologické teórie z rôz-

nych období, ale ukazuje aj jej schopnosť kreatívneho využívania rôznych meto-

dologických nástrojov, čo je v takomto rozsahu a hĺbke v slovenskej sociológii 

veľmi ojedinelé. Kniha je ukážkou až renesančnej osobnosti autorky, ktorá je 

schopná v mimoriadnej detailnosti zachytávať komplexnosť života človeka a ce-

lých skupín v súčasnom svete. 

 Hoci v úvode autorka konštatuje, že jej kniha nepredstavuje učebnicu, predsa 

len môže veľmi dobre túto funkciu plniť. A to nielen didakticky vystavanou štruk-

túrou, ale aj obsiahlymi prehľadmi reflexie témy vo svetovej sociológii vo viace-

rých textoch. Mnohé texty dosvedčujú a priznáva to aj v úvode, že ich idea vznikla 

v rámci prípravy univerzitného kurzu. 

 Príťažlivosť, no nielen pre študentov, dodávajú knihe tematicky ladené ilustrá-

cie Jakuba Suchého. To, že boli na ilustráciu zvolené karikatúry, zároveň veľmi 

ladí so samotným obsahom knihy, ktorá sa pokúša ukázať každodenný život v jeho 
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mnohoznačnosti a komplexnosti, teda obsiahnuť aj tú často skrývanú, nereflekto-

vanú alebo vytláčanú podobu, ktorú tak výstižne a jednoducho dokážu pripomenúť 

dobré karikatúry. Kritická recenzia takéhoto druhu knihy, ak chce byť naozaj poc-

tivá, môže skončiť len veľmi silným odporúčaním, aby sa stala súčasťou knižnice 

každého sociológa, ktorý túži robiť vedu, ktorá pomáha pochopiť svet, v ktorom 

žijeme.  
 

Miroslav Tížik 

Sociologický ústav SAV, Bratislava 


