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Ideológia ako symbolický, alebo ako významový 
systém? Reflexia Geertzovho poňatia ideológie 
ako kultúrneho systému

 The essay “Ideology as a cultural system” (Clifford Geertz) shapes scientific thinking about ideology 
for several past decades. In order with Geertzs notion, ideology represents symbolic system. We should 
understand this system in order with the rules of symbolic expression. My objection towards this notion 
lies in the argument that this is non-adequate if we don’t know what is just symbolized. The matter of 
misunderstanding lies in non-adequate definition of the object; in other words, in non-adequate definition 
of what ideology is. 
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Úvod

Príspevok Clifforda Geertza k teoretickému uchopeniu problematiky ideológie v politicko-
-antropologickej teórií nemožno ignorovať. Jeho chápanie pojmu ideológie je úzko spojené 
s jeho chápaním kultúry ako takej. Tak v prípade kultúry, ako aj v prípade ideológie Geertz 
preferuje potrebu „čítať“ kultúru (ideológiu) ako určitý gramatický text (či kontext), pričom 
pri jej interpretácií navrhuje uplatniť kategórie používané v literárnej vede. Napriek tomu, že 
Geertzovým prístupom a metódam sa ušla kritika, svojím prístupom ovplyvnil sociálne vedy 
natoľko, že otázke interpretácie ideologického systému ako určitého gramatického kontextu sa 
nemožno vyhnúť. Rovnako kritiku, ktorej bola Geertzova práca podrobená, nemožno preniesť 
na problematiku ideologického systému všeobecne, ale je vhodné analyzovať konkrétne impli-
kácie Geertzovho prístupu na skúmaný problém, t.j. aj kritickú analýzu jeho interpretačného 
prístupu je vhodné aplikovať konkrétne. 

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim kriticky analyzovať známu Geertzovu esej venovanú 
problematike ideológie a poukázať na jej prínos, ale aj obmedzenia. 

Esej: Ideológia ako kultúrny systém.

Geertzovu esej Ideológia ako kultúrny systém možno rozdeliť na dva na seba nadväzujúce 
tematické celky: V prvom sa snaží vyrovnať so sociologickým (sociálno-vedným) uchopením 
pojmu ideológie, Mannheimovým slovníkom povedané „nehodnotiaci pojem ideológie“, čo – ako 
tvrdí – je méta, ktorú zatiaľ sociológia nedosiahla (Geertz, 2000 : 222). Ako sám konštatuje (tam-
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tiež), cieľom jeho eseje je práve dokázať túto skutočnosť, resp. dokázať neúplnosť analytického 
uchopenia pojmu ideológie v sociálnych vedách (esej vyšla v 60. rokoch), až jeho ideologickosti 
(pozri ďalej). V druhom celku sa venuje problematike vedeckého uchopenia pojmu ideológie. 

S odstupom takmer piatich desaťročí od napísania tejto eseje možno určitým spôsobom zhod-
notiť prínos Geertzovej analýzy z pohľadu súčasnej úrovne poznania ideológií. Prvý z tematic-
kých celkov jeho eseje je totiž zjavne ovplyvnený (či už dobrovoľnou alebo vynútenou) akceptá-
ciou dobových ideologických tabu. Tak na Západe, ako aj na Východe (a v 60. rokoch ešte celkom 
nepochybne) bolo jednoducho ideologicky neprijateľné uznať fakt, ktorý je dnes už všeobecne 
prijímaný (pozri: Heywood, 1994 : 12, prípadne 278 – 279, alebo Hoover, 1999 : 87), že totiž 
každý systém – tak „priateľský“ ako aj „nepriateľský“ – z funkcionálneho hľadiska je jednoducho 
stabilizovaný určitým konkrétnym ideologickým systémom. Keďže systémy majú vždy konkrét-
nu podobu, aj systémové ideológie musia mať konkrétnu podobu (sú v rozpore s inými konceptmi 
usporiadania systému – ideológiami). Z tohto pohľadu je napr. nezmyselné pokúšať sa ideológiu 
definovať na základe určitej miery „expresívneho a emocionálne podfarbeného vyjadrovania“ 
(Stark, 1958 : 48, In: Geertz, 2000 : 223). Rovnako je neudržateľné snažiť sa oddeliť „ideológie“ 
(chápané ako „zlé“, teda nepriateľské ideológie – v tom období v USA napr. komunizmus) od 
„neideologických“ myšlienkových smerov (chápaných ako vlastné koncepty usporiadania spo-
ločnosti) na základe prítomnosti „predpokladu, že politika by sa mala realizovať zo stanoviska 
koherentného (premysleného a prepracovaného) a vyčerpávajúceho súboru vier, ktoré musia byť 
nadradené akémukoľvek inému uvažovaniu“ (Shills, 1958 : 450 – 480, In: Geertz, 2000 : 224). 
Najmä ak pod uvedeným konštatovaním máme na mysli fakt (a odmyslíme si vágne pojmy ako 
„vyčerpávajúci súbor“), že systémové koncepty sú ideologicky preferované pred konceptmi, kto-
ré majú antisystémovú povahu (pozri ďalej – Deutsch). Geertz aj v protiklade k takýmto (v tomto 
prípade Starkovým a Shilsovýcm) „definíciám“ sa vymedzuje voči poňatiu ideológie, ktoré – ako 
konštatuje (Geertz, 2000 : 222) – je celkom hodnotiace a pejoratívne; pritom však v tom čase 
v sociálnych vedách prevláda. Uvedené spôsoby identifikácie ideológie (prípadne jej oddelenia 
od „neideologických“ konceptov usporiadania spoločnosti) totiž veľmi dobre zapadajú do vzor-
ca: „Ja mám sociálnu filozofiu; ty máš politické názory; on má ideológiu“ (Geertz, 2000 : 219). 
Metóda jeho vyrovnania sa s týmto problémom je však ovplyvnená ideologickou nevyhnutnosťou 
doby – aspoň do určitej miery či rétoricky, v rámci politickej korektnosti akceptovať „výnimoč-
nosť“ tých „vlastných“ ideologických kategórií: dokonca aj uvedená paródia podľa Geerzta platí 
(viac – menej) najmä mimo komunistického bloku, „kde sa inštitucionalizovala určitá charak-
teristická koncepcia úlohy myslenia v spoločnosti...“ (tamtiež). Nie je to celkom pravda z dvoch 
hľadísk: tým najbanálnejším je, že komunistická ideológia sa – rovnako ako západný (neo)libe-
ralizmus (liberálny kapitalizmus) –  sama označovala za „neideologický“ koncept (Šaradín, 2001 
: 6) a všetky nuansy ideologického nálepkovania iného názoru ako „ideologického“ a vlastného 
ako „sociálnej filozofie“ boli typické aj pre východný blok. Druhým hľadiskom je fakt, že cha-
rakteristická koncepcia úlohy myslenia sa v čase ideologickej konfrontácie Východu a Západu 
celkom pochopiteľne inštitucionalizovala aj na Západe. Bez ohľadu na akékoľvek názory o tom, 
aký z (uvedených či iných) konceptov usporiadania systému je lepší, povedať, že by niektorý 
z nich bol „neideologický“ (so všetkými následkami), nie je udržateľné. 

Vráťme sa však ku Geertzom kritizovanému poňatiu ideológie v ponímaní Shillsa (ktorého 
Geertz cituje a parafrázuje). Na rozdiel od onoho „neideologického“ pohľadu sa tzv. „ideolo-
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gický pohľad“ (teda ideológia) objavuje „...»v mnohých rôznych podobách, z ktorých každá sa 
považuje za unikátnu« – taliansky fašizmus, nemecký národný socializmus, Action Francaise 
... »a ich neskúsený a nezrelý americký príbuzný ,maccarthizmus´, ktorý zahynul už v zárod-
ku« (...) »obkľúčil a prenikol do verejného života západných krajín... hrozil uchvátiť nadvládu 
nad svetom«. Tvorí ho hlavne »predpoklad, že politika by sa mala realizovať zo stanoviska 
koherentného (premysleného a prepracovaného) a vyčerpávajúceho súboru vier, ktoré musia 
byť nadradené akémukoľvek inému uvažovaniu«. Je dualistický, rovnako ako politika, ktorú 
podporuje a stavia do protikladu čisté »my« a zlé »oni«, vyhlasuje, že ten, kto nie je so mnou, 
je proti mne. Je nepriateľský v tom, že nedôveruje, napadá a snaží sa zničiť tradičné politické 
inštitúcie. Je doktrinársky v tom, že si pripisuje vlastníctvo úplnej a výlučnej politickej pravdy 
a desí sa kompromisu. Je totalitný vo svojom cieli usporiadať celý sociálny a kultúrny život 
tak, aby vyhovoval jeho vlastným ideálom, futuristický vo svojej snahe o utopické vyvrcholenie 
histórie, pri ktorom bude dosiahnuté takéto usporiadanie“ (Shills, 1950 : 450 – 480, In Geertz, 
2000 : 223 – 224).

Z dnešného hľadiska je už len čisto rétorickou otázka, či sú ideológie konceptmi, ktoré slú-
žia stabilizácií konkrétnych systémov (funkcionálne vymedzenie ideológie). Rétorická je potom 
logicky aj otázka, či sa snažia usporiadať jeho fungovanie (čiže fungovanie spoločnosti) podľa 
určitej doktríny (ktorú tým pádom predstavujú). Z toho sa logicky odvíja (pozri Deutsch a jeho 
teória ideológie ako komunikačného systému1) nevyhnutnosť ideológie diferencovať akékoľvek 
sociálne (politické) a ideologické elementy na „prijateľné“ a z pohľadu systému „neprijateľné“. 
Do hry vstupuje otázka miery, metód a intenzity vyrovnania sa s takýmito ideologicky nesúro-
dými prvkami, ktorá je však skôr vecou aktuálnej socio-kultúrnej ukotvenosti či „udržateľnosti“ 
status quo, než toho, o akú konkrétnu ideológiu ide.2 Logickým výsledkom potreby diferencovať 

1 Ako interpretuje túto teóriu Říchová (2000 : 92), práve s ohľadom na udržateľnosť systému (konkrétneho ideologického 
modelu, t.j. fakticky tu hovoríme o ideologickej udržateľnosti) nemôže existovať systém, ktorý by neselektoval politicky 
(ideologicky, systémovo) prijateľné, pre systém „stráviteľné“ informácie, a „ťažko stráviteľné“, t.j. také, ktoré odporujú 
jeho koncepciám, víziám „ktoré daný systém po dobu svojej existencie vytvoril, ktoré uznáva a ktorými sa riadi“ (tam-
tiež). Inak povedané – inštitúciám. Práve preto je nepredstaviteľná existencia systému, ktorý by nepracoval s hodnotovo 
selektívnymi vzorcami (tamtiež), čo je – ako konštatuje aj Říchová – práve funkciou ideológie. Deutschov prístup je 
vlastne aplikáciou konceptu „systémovej funkcie“ ideológie z pohľadu komunikačnej teórie. Podrobnejšie pozri: Deut-
sch, K. W.: The Nerves of Government. New York : Free Press, 1963 (české vydanie – Praha : Svoboda, 1971). 

2 Zjavne možno historicky identifikovať ideologické systémy (fašizmus), ktoré určité metódy iných systémov, ustanove-
ných na iných ideológiách (genocídy boli politicky organizované v socialistických aj liberalistických štátoch), formulo-
vali ako svoje relatívne explicitné ciele. Tým boli vlastne „horšie“ oproti ostatným. Jednako, identifikovať ten ideologic-
ký smer, ktorý by bol „najlepší“ – čo je vlastne funkciou časti ideologických konštrukcií, často zrovnaním ideologickej 
konkurencie na najnižšieho spoločného menovateľa (s fašizmom ako všeobecne zdiskreditovanou ideológiou) – je zjav-
ne rovnako ideologické ako vecne neudržateľné. Táto schéma sa vyskytla tak v liberalizme, ako aj v socializme najmä 
počas studenej vojny. (Jedným z jej nástrojov bol i pojem „totalitarizmus“, vypracovaný v 50. rokoch, ktorý sa práve 
z toho dôvodu v politickej vede ako odborný termín neujal – pozri Barber, 1995 : 531.) Porovnanie počtu obetí spôsobené 
hladomorom v socialistickom ZSSR (Stalin) či v liberalistickej britskej Indií (Viktória) analogickými metódami však 
nedáva vecný podklad na takéto názory. Zdanlivým paradoxom je, že socializmus a liberalizmus (resp. zodpovedajúce 
režimy) majú na svedomí porovnateľné množstvo obetí ako fašizmus. Tieto metódy však nemali doktrinálne ukotvené 
ako svoje explicitné ciele. Zrejme aj preto fašizmus potreboval rádovo kratší čas na spôsobenie porovnateľných obetí 
(?). Aj identifikácia tej „najhoršej“ ideológie má teda zvláštnu príchuť, hoci je v istom zmysle teoreticky aj empiricky 
udržateľná. Ťažko však za takýchto okolností určiť akýsi „najlepší“ ideologický smer. Napriek zjavnej ideologickosti 
podobných pokusov tento smer „bádania“ bude zrejme vždy v nejakej forme súčasťou ideologického myslenia. Mož-
no tento element je indikátorom rozdielu medzi myslením ideologickým a vedeckým. Veda sotva poskytuje návod na 
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politické (ideologické) elementy na systémovo súrodé (bezpečné z pohľadu systému) a systémo-
vo nesúrodé (nebezpečné pre stabilitu systému) je potom delenie kategórií na „dobré“ a „zlé“. 
Dosiahnuť kompromis medzi antagonistickými inštitúciami (napr. predstava, že systém by mal 
byť založený na súkromnom alebo spoločenskom vlastníctve) je na poli reálnych systémov nao-
zaj ťažké; môžeme mať nejakú formu zmiešaného systému, ktorý sa nebude páčiť presvedčeným 
socialistom ani liberalistom. Ale sotva môžeme mať naraz systém založený aj na súkromnom, 
aj na kolektívnom vlastníctve. Ideológie ako koncepty na usporiadanie určitých systémov môžu 
byť teda len ťažko kompromisné, čo ako by boli ochotné... Týka sa to však evidentne tak (toho 
času) „priateľských“, ako aj „nepriateľských“ konceptov. Poukazovanie na výnimočnosť vlast-
ného konceptu je obsiahnuté už v samotnom pejoratívnom poňatí ideológie, ktoré ako ideolo-
gické chápe len „nepriateľské“ (opozičné) koncepty usporiadania systému. Koncept utopického 
vyvrcholenia dejín v podobe akejsi formy „konca dejín“ je z nejakého dôvodu obľúbený azda 
vo všetkých vplyvných ideologických smeroch (z najnovších prípadov spomeňme len známu 
prácu Francisa Fukuyamu). Všetky tieto vlastnosti sú pomerne banálnym znakom ideologických 
systémov. Zdôraznime však, že sú len znakom (ideológia nie je koncepcia „konca dejín“, aj keď 
ideológie sú obyčajne náchylné poskytnúť takúto koncepciu). Dodajme ešte, že sú v rôznej for-
me znakom celého ideologického spektra – teda celého spektra doktrín poskytujúcich relatívne 
komplexný návod na usporiadanie spoločnosti. 

Podobne je z odstupu 60 rokov už vecne neudržateľný názor, že by len jedna strana v stude-
nej vojne „prevádzkovala“ systém založený na viere v určitý spôsob fungovania tohto systému, 
delila svet na dobré „my“ a zlé „oni“, nebola (ako doktrína na usporiadanie konkrétneho status 
quo) doktrinárska, „totalitná“ (ak mám použiť pojem parafrázovaný Geertzom) v tom, že sa sna-
ží usporiadať fungovanie spoločnosti podľa svojich cieľov a následne, na základe toho všetkého 
(a pod dojmom „komunistickej“ alebo „imperialistickej“ hrozby). sankcionovať ideologickú 
opozíciu alebo kohokoľvek, kto by ju mohol hoci vzdialene pripomínať. 

Geertz sa uvedenému pejoratívnemu prístupu pri vymedzení ideológie snaží čeliť. Robí to 
však spôsobom, ktorý bol zrejme v tom čase dostupný. Vymedzuje sa voči vtedy platnému dog-
matizmu, čím (nepriamo) naznačuje, že ideológia nie je len „zlá“, teda tá na druhej strane ideo-
logickej barikády. Za metódu, ako čeliť týmto v podstate ideologickým prístupom, však nezvolil 
priamu konfrontáciu s nimi (možno aj preto, že by v tom období nebola udržateľná). Nazdávam 
sa, že výsledkom je neadekvátne vymedzenie obsahu pojmu ideológie (charakteristika ideológie 
ako javu), ktoré sa prenáša aj na analytické závery jeho eseje.

Druhý zo spomínaných tematických celkov Geertzovej eseje možno z hľadiska jeho prínosu 
k poznaniu ideológií zhodnotiť pozitívne, aj keď sa nazdávam (čo sa pokúsim ukázať ďalej), že 
nie celkom bez kritického prístupu. Ideológiu skutočne možno skúmať aj ako gramatický útvar, 
ktorý sprostredkováva určité informácie nejako, používajúc pri tom rôzne žánre a štylizáciu, 
no jeho funkciou je niečo vyjadriť. Ako gramatický útvar je podriadený svojej funkcií (význa-
mu). Podobne ako analýza (pochopenie) rečového prejavu je zameraná v konečnom dôsledku 
predovšetkým na vypovedané (hoci človek, ktorý neovláda rečový kód, vyvíja primárne úsilie 
na jeho rozlúštenie), aj analýza ideologického systému by mala byť zameraná na zachytenie 

identifikáciu „najlepšej“ ideológie (či už priamo, alebo zrovnaním alternatívnych konceptov na najnižšieho spoločného 
menovateľa); azda v istom zmysle tej „najhoršej“. 
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funkcionálnych vzťahov jednotlivých významov, ktorých gramatické (symbolické) vyjadrenie 
sa však môže meniť.  

Geertzov pohľad na vymedzenie pojmu ideológie v sociálnych vedách v 60. rokoch

V už načrtnutom úvode k analýze Geertzovho poňatia ideológie som sa snažil poukázať na 
dnes už pomerne banálne argumenty, ktoré môžu dobre poslúžiť na vzdorovanie dnes už väčši-
nou, resp. v takej primitívnej podobe len v ideológií a propagande prítomnému pejoratívnemu (a 
teda hodnotiacemu) prístupu k pojmu ideológie, ktorý je vlastne len aplikáciou ideologickej dok-
tríny starej zrejme ako ideológia sama. V súlade s ňou sa za „ideológie“ (alebo „ideologické“) 
označujú len „nepriateľské“ ideologické koncepty. Geertzovi z rôznych dobových príčin tento 
druh kritiky nebol prístupný, a ak, tak len vo veľmi politicky (ideologicky) korektnej podobe. 
V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim ukázať, ako sám charakterizoval tento ideologický prístup. 

Geertz (2000 : 225–226) uvádza: „To, že Shills uvádza extrémne patologické ukážky ideolo-
gického myslenia – ako sú nacizmus alebo boľševizmus – za príklady paradigmatických foriem 
ideológie, je podobné myšlienkovej tradícií, ktorá považuje inkvizíciu, mravnú skazenosť rene-
sančných pápežov (...) alebo primitívnosť biblického fundamentalizmu za prototyp náboženskej 
viery a chovania.“ Ako ďalej hovorí: „...Celú záležitosť nemožno ani označiť za púhy séman-
tický problém. Ak chce niekto obmedziť referent pojmu »ideológia« na »niečo pochybného«, 
môže tak celkom slobodne urobiť, a tento prístup by asi bolo možné historicky ospravedlniť. Ale 
ak termín takto obmedzí, nemôže potom písať o ideológiách amerických obchodníkov, newyor-
ských »literárnych« intelektuálov, členov Britskej lekárskej asociácie (...) a očakávať, že tieto 
subjekty alebo zainteresovaní prihliadajúci budú jeho dielo považovať za neutrálne“ (Geertz, 
2000: 226). A vzápätí pokračuje: „Diskusia o sociopolitických myšlienkach, pri ktorých sú tieto 
myšlienky označované za deformované či ešte niečo horšieho, sa iba vyhýbajú tým otázkam, 
ktoré údajne kladú“ (Geertz, 2000 : 226–227). Inak povedané, Geertz uznáva, že ideologické 
smery alebo presnejšie politické prejavy (v tom čase v USA vnímané negatívne), ktoré označuje 
ako „ideológie“ (pozri ďalej) sú „extrémne patologické“; no jeho námietka (ako ukážem ďalej) 
sa pohybuje na úrovni javovej stránky ideológie, čo mu umožňuje označiť za ideológie aj fe-
nomény, ktoré je z dnešného pohľadu (nazvime to systémové alebo funkcionálne vymedzenie 
ideológie) jednoducho neadekvátne označiť ako ideológie. Geertz sa vyhýba vymedzeniu ideo-
lógie ako systému slúžiacemu ideologickej stabilizácií status quo – napríklad v ZSSR aj v USA 
či hociktorom inom štáte.     

Domnievam sa, že práve Geertzov zrejme dobovými okolnosťami podmienený únik od prob-
lematiky systémovej funkcie ideológie (ako sám uvádza, označenie ideológie len za „ničo po-
chybného“ by bolo asi možné historicky ospravedlniť; teda vzťah medzi ideológiou a systé-
movým status quo tu zrejme nie je obsiahnutý) má za následok prílišné precenenie argumentu, 
ktorý sa mu v tom čase javil ako dostupnejší, argumentu, že ideológiu treba skúmať ako určitý 
gramatický útvar a že jej definícia (uchopenie) by sa mala zamerať najmä na špecifické spôsoby 
symbolického vyjadrovania.  

Studia Politica Slovaca

39Ideológia ako symbolický, alebo ako významový systém?



Ideológia ako symbolický systém

Podľa Geertza existujú dva prístupy k skúmaniu ideológie: teória záujmov a teória napätia. 
Ako konštatuje (Geertz, 2000 : 228), teória záujmov „kladie korene kultúrnych myšlienkových 
systémov do pevnej pôdy sociálnej štruktúry tým, že zdôrazňuje motivácie tých ľudí, ktorí takéto 
systémy propagujú, a zasa naopak, závislosť týchto motivácií na sociálnom postavení, predovšet-
kým sociálnej triede“. Čo je zároveň jej veľkou výhodou (tamtiež). Zároveň však hovorí: 

„Hlavným nedostatkom teórie záujmov je to, že po psychologickej stránke je príliš slabá a po 
sociologickej stránke zasa príliš silná. Bez vypracovanej analýzy motivácií bola nútená neustále 
kolísať medzi obmedzeným a povrchným utilitarizmom, podľa ktorého sa ľudia riadia racio-
nálnou kalkuláciou svojich uvedomovaných schopností, a širším, ale o nič menej povrchným 
historicizmom, ktorý s nacvičenou vágnosťou hovorí o myšlienkach, ktoré akosi »odrážajú«, 
»vyjadrujú«, »zodpovedajú«, »vychádzajú z« alebo »sú podmienené« sociálnym záväzkami svo-
jich autorov. (...) Argument, že pre vojakov z povolania je »domáca (vládna) politika dôležitá 
predovšetkým preto, že udržuje a rozširuje vojenské inštitúcie, (pretože) to je ich povolanie, to je 
to k čomu boli vycvičení«, sa zdá byť nespravodlivý dokonca i k takému jednoduchému mozgu, 
ako je údajne ten vojenský, zatiaľ čo argument, že americkí naftári »musia byť viac ako naftári, 
pretože ich záujmy dokazujú«, že »sú politické osoby«, objasňuje asi toľko ako teória..., podľa 
ktorej ópium uspáva ľudí preto, lebo má uspávacie účinky.“3 (Geertz, 2000 : 228 – 229)

Aj tu sa dostávame k problému, ktorý, ako sa zdá, Geertzovi unikol práve v dôsledku takého 
uchopenia pojmu ideológie, ktoré sa vyhýba niektorým systémovým vzťahom; a to najmä tomu 
základnému medzi ideológiou a systémom, ktorý je ideologicky reprezentovaný. Geertzova vý-
hrada, že bez psychologickej koncepcie nemôžeme uchopiť „ideológiu“ vojakov či naftárov 
(alebo ako predtým spomína obchodníkov či členov lekárskej asociácie), je úplne opodstatnená 
rovnako ako výhrada, že bez pochopenia funkcie ideológie ako mechanizmu na podporovanie 
či uvoľňovanie sociálneho a psychologického napätia nemožno komplexne pochopiť povahu 
ideológie ako sociálneho javu. Z „globálneho“ funkcionálneho hľadiska, ktoré Geertz vníma 
s miernym opovrhnutím, je však pomerne banálna otázka reprezentácie záujmov skupín, ktoré 
zaujímajú dominantné politické postavenie v rámci sociopolitického status quo, rovnako ako je 
pomerne banálna otázka jej vzťahu k stabilite a v konečnom dôsledku existencií daného status 
quo (pozri ďalej). 

Z tohto hľadiska Geertzom uvádzaná ideológia naftárov, bankárov, biznismenov, členov lekár-
skej asociácie a iných skupín neexistuje. Mechanizmy, prostredníctvom ktorých tieto skupiny vy-
jadrujú svoje záujmy a upevňujú svoju solidaritu, je zrejme vhodnejšie skúmať prostredníctvom 
iných konceptov ako prostredníctvom konceptu ideológie. Funkčnosť sociálno-psychologických 
mechanizmov4, ktoré zabezpečujú šírenie ideológie v populácií (napríklad aj tým, že ju „preda-
jú“ ako použiteľný psychologický ventil), sú samozrejme praktickou podmienkou udržateľnosti 
ideologického, a tým sprostredkovane aj systémového status quo v spoločnosti. Vzťah subjektu, 

3 Ako uvádza Geertz (2000 : 229) „citáty pochádzajú od jedného z najvýznamnejších predstaviteľov teórie záujmov po-
sledných rokov“ C. Wrighta Millsa, The Causes of World War Three (New York, 1958), s. 54, 65.

4 V súčasnosti ide zjavne viac o kontrolu referenčného rámca ľudí prostredníctvom kontroly informačných zdrojov a to-
kov, ako o brilantné metódy sociálno-psychologickej manipulácie. Viac než o pozitívnu manipuláciu ide skôr o vytvo-
renie podmienok na uplatnenie obligátneho TINA argumentu („there is no alternative“). Tento problém však na tomto 
mieste ponechám mimo rámca analýzy. 
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ktorého záujmy sú ideologicky reprezentované (dominantná skupina alebo skupiny, či zjednodu-
šene „moc“) a status quo, v rámci ktorého tento subjekt zaujíma svoju pozíciu, je však iná otázka. 

Možno s Geertzom  súhlasiť, že napr. konštatovanie záujmu dominantných skupín na udrža-
nie zvýhodneného postavenia v systéme, a teda systému, ktorý je ideologicky reprezentovaný, 
by bolo z psychologického hľadiska banálne konštatovanie. Je však otázne, či nejde o rovnako 
banálny fakt; prinajmenšom v podmienkach stability systému, keď postavenie týchto skupín 
nie je spojené s bezprostredným rizikom. Geertz, obchádzajúc základný systémový vzťah ide-
ologického systému (vzťah ideológia – status quo), zabúda totiž, že je to práve určitý sociálny 
systém, ktorý je v ideológií reprezentovaný. (Tým vynechal aj fakt existencie subjektu, ktorého 
záujmy sú ideológiou reprezentované.) Záujmy sa priamo vzťahujú na systém, na určitý spô-
sob fungovania a usporiadania sociálnych vzťahov; ideológia je len ich sprostredkovateľom. 
K tomuto nedorozumeniu možno prispieva aj Geertzom alebo dobou ponímané chápanie ide-
ologického utilitarizmu; ak si namiesto pojmu „racionálna kalkulácia svojich uvedomovaných 
osobných schopností“ dosadíme pojem „záujem na fungovaní status quo“, v tom prípade sa ani 
nemusíme dopúšťať až takého hrubého psychologického zjednodušenia, najmä ak hovoríme o 
politickom záujme, ktorého inštitucionalizácia, a teda aj uvedomenie, je podmienkou existencie 
politického (sociopolitického) status quo. Jeho uvedomenie si je teda pomerne banálny fakt. 

Inak povedané, Geertz prehliadol, že ideológia je konceptuálny systém ospravedlňujúci určité 
usporiadanie spoločnosti, ktoré sa, samozrejme, vzťahuje na eminentný záujem prinajmenšom 
jednej skupiny v nej. To ho priviedlo k neadekvátne širokému ponímaniu ideológie ako „repre-
zentátorky“ takmer hocijakých záujmov.5 Je pochopiteľné, že ako základná podmienka teoretic-
kého uchopenia pojmu ideológie mu potom chýba psychologická koncepcia, ktorá by narábala 
so samotným procesom symbolického jednania. Psychologická koncepcia, rovnako ako kon-
cepcia zahŕňajúca symbolické jednanie, je určite potrebná. Moja výhrada nespočíva v popieraní 
tohto faktu. Konštatovaním banálneho vzťahu medzi systémom, vládcom a ideológiou sme totiž 
nevyčerpali zaujímavú tému ideologického sveta ani zďaleka. Ale na to, aby sme mohli uplatniť 
adekvátnu koncepciu symbolického jednania (a nazdávam sa že aj adekvátnu psychologickú 
koncepciu), potrebujeme najmä identifikovať, čo je reprezentované. 

Aby som sa vrátil k teórií záujmov, všetky nedostatky teórie záujmov uvádzané Geertzom do 
istej miery platia, ak namiesto pojmu ideológia dosadíme pojem kultúrny myšlienkový systém. 
Ideológia reprezentuje určitú predstavu o fungovaní spoločenských vzťahov. Kultúrny myšlien-

5 Poňatie ideológie najmä cez všeobecnú kategóriu „sociálnych záujmov“ – bez komplexnejšieho zohľadnenia systémovej 
problematiky – bolo v minulosti obľúbené na oboch stranách „železnej opony“. Hoci pôvodná marxistická koncepcia 
systémovú funkciu ideológie vyzdvihuje, v rámci oficiálnej vedy socialistických štátov bola zdôrazňovaná úloha ide-
ológie proletariátu pri prekonávaní vykorisťovateľského kapitalistického systému (zároveň s vyhlasovaním tej, vtedy 
správnej, ideológie za „neideologickú“). Pôvodná Marxova koncepcia skôr preferuje prekonanie ideológie starého systé-
mu; koncept ideológie v marxizme (podobne ako v povojnovej západnej politickej vede) prinajmenšom delí ideológiu na 
„skutočnú“ (ako falošné vedomie) a na druhej strane ak aj používa pojem ideológia v súvislosti s „pokrokovými“ silami 
(prekonávajúcimi starý systém), hovorí o ideológii vedeckej (pozri Šaradín, 2001 : 29). V oficiálnom marxizme-leniniz-
me však došlo k spojeniu dvoch rozporných prvkov: konceptu prekonania ideologickej politiky a konceptu konkrétnej 
ideológie ako nevyhnutnej súčasti systému. Procesy s analogickým významom možno pozorovať na Západe. Nie je 
ťažké domyslieť si politické a ideologické príčiny týchto procesov – každý systém sa potrebuje označiť ak nie rovno za 
„neideologický“, tak prinajmenšom za ideologicky výnimočný. Je otázne, či by to bolo také jednoduché, ak by bola do 
analýzy komplexne zahrnutá problematika fungovania politického usporiadania, problematika systému.  
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kový systém však nemusí byť to isté, a to aj napriek vzťahom ideológie k určitým kultúrnym 
myšlienkovým systémom viac či menej neideologickej povahy a pôvodu. Toto rozdelenie však 
v Geertzovom koncepte celkom chýba, hoci z dnešného hľadiska je pomerne banálne. Následne 
otázka „uvedomenia si“ politického záujmu (otázka o tom, prečo sú si vládnuce skupiny vedomé 
svojho záujmu) je rovnako banálna, podobne ako je pomerne banálne dovtípiť sa, ako by mala 
znieť adekvátna otázka vo vzťahu k skupinám ovládaným: prečo daný záujem aspoň pasívne tr-
pia? Prvá otázka je relatívne komplexne zodpovedateľná prostredníctvom teórie záujmov, druhá 
prostredníctvom konceptov, ktoré nám vysvetlia mechanizmus umožňujúci, ale zároveň obme-
dzujúci vyjadrenie (a tým aj uvedomenie, pretože to je súčasťou vyjadrenia) určitých politických 
záujmov. Presnejšie prejav určitých sociálnych skupín prostredníctvom vyjadrenia politických 
záujmov. Pretože politický záujem, pochopiteľne, nemôže mať každý; prinajmenšom pokiaľ sa 
spoločnosť delí na vládnucu a ovládanú časť, nie je možné, aby mal každý rovnaké možnosti 
na jeho realizáciu. A nezdá sa, že by relevantné práce z akejkoľvek oblasti spoločenských vied 
indikovali takú historickú zmenu ako zánik delenia spoločnosti na vládnucu a ovládanú časť.6  

6 Ako ilustruje napr. Búzik (2008 : 23 – 25), existujú v zásade dve do istej miery konkurujúce si paradigmy k interpretácií 
(mocenskej) diferenciácie spoločnosti: triedne teórie a teórie elít. Kým v minulosti sa používala na vyjadrenie mocenskej 
štruktúry spoločnosti mocenská schéma vládnuca trieda – ovládaná trieda (resp. v niektorých prípadoch bolo členenie 
odstupňované), dnešné spoločnosti je už problematické interpretovať v kategóriách pôvodných triednych teórií, čo vedie 
k ich vytláčaniu. V súčasných spoločnostiach nadobúda mocenská (resp. distribučná) diferenciácia (ktorá je zjavným 
faktom) povahu vzťahu elita – masy. To vedie k vytláčaniu triednych teórií práve teóriou elít, ktorá sa z objektívnych 
príčin stáva explanačnou do tej miery, do akej ustupuje použiteľnosť klasických triednych teórií. (Pokiaľ sa nemáme 
pohybovať na báze utopického mýtu nikým neriadenej, prípadne „samoregulujúcej sa“ beztriednej, pritom príkro neega-
litárnej spoločnosti.) Podstatným aspektom vytláčania triednych teórií je, že význam kategórie „elity“ zdôrazňujú autori 
práve v súvislosti s poukazovaním na neadekvátnosť analytického konceptu „triedy“. Ako ukazujú jedni z najvýznam-
nejších kritikov triednej paradigmy Pakulsky a Waters (1998 : 5, 31) triedy boli v 20. st. do značnej miery cieľavedome 
a systematickým symbolickým úsilím konštruované (pre politické účely) práve elitami, čo súvisí s posilnením korpora-
tívnych štruktúr na Západe a (v podstate analogických) štátno-byrokratických štruktúr v socialistických štátoch. Posilne-
nie pozície elít teda z historickej perspektívy viedlo k „zániku“ tried. (Je zjavné, že problém je do istej miery sémantický 
– tento problém nechám mimo rámca tohto komentára; ako naznačuje aj Búzik, vznik „beztriednej spoločnosti“ zatiaľ 
vždy znamenal len zmenu formy triednej štruktúry, a tento problém sa nejaví ako odlišný.) Namiesto perspektívy tried-
neho rozdelenia (ktoré je na Západe asociované s modelom triedneho pluralizmu) teda do popredia vystupuje kategória 
elity, resp. vzťahu elita – masa. Tento vzťah je z kvantitatívneho hľadiska menej významný (elita je relatívne malou 
časťou spoločnosti), z kvalitatívneho zasa oveľa silnejší ako v prípade triednej paradigmy (mocenské rozdiely vo vzťahu 
elita–masy sú oveľa väčšie, a na druhej strane vzájomná funkcionálna determinácia jednotlivých zložiek vnútri riadia-
ceho – hospodárskeho, správneho, ideologického atď. – aparátu spoločnosti veľmi silná). Čo je podstatné, otázka rozde-
lenia spoločnosti na vládnucu a ovládanú časť sa nezdá byť relevantným odborným problémom (nehľadiac na to, že je 
niekedy taktne prehliadaným problémom). Ako už bolo naznačené, spoločne so zánikom tried zanikol aj model triedneho 
pluralizmu – moc pochopiteľne nezanikla, ani sa nemala dôvod stať rozptýlenou, ako naznačil v 80. rokoch ukončený 
spor Mills – Dahl. Zánik tried v podmienkach príkrej mocenskej diferenciácie spoločnosti logicky viedol k zvýrazneniu 
vyššie uvedeného vzťahu. Diferenciácia elity od masy čo do moci nadobudla takých rozmerov, že to Millsa (1966 : 45) 
viedlo ku konštatovaniu ich historickej bezprecedentnosti. V súlade s už uvedeným prechodom od triednej štruktúry ku 
štruktúre elita–masa práve teória elít a výskumy ktoré v tomto smere prebehli, zachytila tento posun. 

Triednu paradigmu (a s ňou aj model triedneho pluralizmu) sa pokúšali „zachrániť“ niektorí teoretici (napr. Bour-
dieau) prostredníctvom relačnej triednej paradigmy. Tým síce poukázali na možnosť rozklasifikovať sociálny priestor 
„masy“ na určité (akoby) „triedy“ (hoci ťažko povedať, či to zmenilo niečo na politickej nutnosti tohto kroku alebo 
nakoľko to viedlo k objasneniu procesu, ktorý už prebehol – pozri Pakulski-Waters). Relačná paradigma však zjavne 
nie je v rozpore ani nespochybňuje analytickú schému elita – masy práve preto, že tá je založená na iných vzťahoch ako 
paradigma elita–masy. Dopĺňa ju a v istom zmysle i podporuje. 
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Teória napätia takisto nie je podľa Geertza ideálnym teoretickým riešením problému ideoló-
gie. Ako konštatuje, v súlade s touto teóriou je ideológia považovaná za jeden z druhov reakcie 
na pocity úzkosti („usporiadaného zúfalstva“), ktoré pramení zo spoločenských rozporov. „A 
keďže možno predpokladať, že podobné poruchy sa objavujú u väčšiny predstaviteľov danej roly 
alebo sociálneho postavenia, budú ideologické reakcie na takéto poruchy pravdepodobne po-
dobné. Táto podobnosť je ešte upevnená predpokladanými podobnosťami v »základnej štruktúre 
osobnosti« u členov určitej kultúry, triedy alebo pracovnej kategórie. Tento pojem nie je vojen-
ský, ale lekársky: ideológia je choroba a vyžaduje diagnózu.“ (Geertz, 2000 : 231) Mechanizmy, 
prostredníctvom ktorých ideológia prispieva k odstráneniu napätí, rozdelil Geertz do štyroch zá-
kladných tried: katarzné, morálne, solidárne a advokátske. (Geertz, 2000 : 231 – 232) Napríklad 
katarzné vysvetlenia poskytujú legitímne objekty pre prejavy nenávistí, poskytujú symbolického 
nepriateľa (napr. Židov). To umožňuje stíšiť bolesť pociťovanú frustrovaným drobným úradní-
kom či robotníkom. Morálne vysvetlenia podporia jednotlivcov alebo skupiny tým, že napätie 
odmietnu (ako neopodstatnené) alebo zasadia do rámca vyšších cieľov; sem patrí napríklad viera 
drobného obchodníka v nevyhnutnú spravodlivosť amerického systému. Solidárne vysvetlenia 
prostredníctvom rôznych symbolov zjednocujú skupinu frustrovaných. Advokátske vysvetlenia 
artikulujú problém (marxizmus – útlak robotníkov, černošská emancipácia – útlak černochov 
v USA). 

Ako píše Geertz, teória napätia je presnejšia pri hľadaní zdrojov ideologických záujmov, nie 
však pri identifikovaní súvislostí medzi týmito zdrojmi a ich prejavmi. K tomu dodáva:

„Túto chybu samozrejme možno nájsť na väčšine funkcionálnych analýz v sociálnych vedách: 
ukáže sa, že vzorec správania sa, utváraný pôsobením určitého súboru vplyvov, slúži síce mož-
nou, avšak záhadnou zhodou okolností cieľom spätým s týmito vplyvmi len nejasne. Skupina 
príslušníkov primitívnej spoločnosti sa vo všetkej počestnosti vydá modliť za príchod dažďov 
a nakoniec si pri tom upevní solidaritu; mestský politik sa chce dostať bližšie k moci alebo sa 
u nej udržať, a skončí ako vyjednávač medzi skupinami neasimilovaných imigrantov a neosob-
nou vládnou byrokraciou; ideológ chce vyjadriť svoje rozhorčenie a nakoniec zistí, že prispieva 
k neochabujúcej životaschopnosti systému, na ktorý si sťažuje. 

Na zaretušovanie tejto anomálnej situácie sa väčšinou používa pojem latentná funkcia, ktorý 
však skôr pomenováva daný jav (o ktorom sa nepochybuje), než aby ho vysvetľoval; a konečný 
výsledok je, že funkcionálne analýzy – a to nielen tie zaoberajúce sa ideológiou – sú bezná-
dejne dvojznačné. Antisemitizmus môže drobnému úradníkovi skutočne poskytnúť možnosť, ako 
sa zbaviť potlačovaného hnevu, ktorý v ňom vyvoláva neustále pochlebovanie ľuďom, ktorých 
považuje v porovnaní so sebou  za intelektuálne menejcenných; ale na druhej strane zasa môže 
jednoducho zvýšiť jeho hnev tým, že mu poskytuje ďalší dôvod k bezmocnej zatrpknutosti. ... 
Spoločné ideologické vnímanie môže ľudí spojovať, ale tiež im môže poskytnúť, ako dokazuje 
história marxistického sektárstva, slovník pojmov, s ktorého pomocou môžu dokonale skúmať 
svoje vzájomné rozdiely“ (Geertz, 2000 : 233).

V teórií napätia teda „cez všetku svoju obratnosť pri vyhľadávaní záujmov ideologických 
problémov je analýza dôsledkov týchto problémov, ktorú realizuje teória napätia, neprepraco-
vaná, neistá a neurčitá; diagnosticky je presvedčivá, funkcionálne nie. Príčinou tejto slabiny je, 
že ani teória napätia (ani teória záujmov) neobsahujú viac ako len celkom elementárne poňatie 
procesov symbolického vyjadrovania. (...) Spojenie medzi príčinami a dôsledkami ideológie sa 
zdá náhodné, lebo o spojujúcom prvku – autonómnom procese symbolického vyjadrovania – 
sa celkom mlčí. Ako teória záujmov, tak aj teória napätia postupuje priamo od analýzy príčin 
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k analýze dôsledkov bez toho, aby sa dôkladne zaoberala prieskumom ideológií ako systémov 
vzájomne pôsobiacich symbolov, vzorcov vzájomne sa ovplyvňujúcich významov. (...) Tým, že 
vedľa seba stavia určité symboly a určité napätia (alebo záujmy) tak, že sa zdá celkom jasné – 
prinajmenšom podľa pofreudovského a pomarxistického zdravého rozumu –, že tieto symboly 
sú odvodené z napätia alebo záujmov, tieto teórie hrubo zanedbávajú proces, ktorým ideológie 
pretvárajú cit vo význam a robia ho tak sociálne dostupným. (...) Spojitosť tak nie je vysvetlená, 
ale len odvodená. Podstata vzťahu medzi sociopsychickým napätím, ktoré vyvoláva ideologické 
postoje, a zložitými symbolickými štruktúrami, prostredníctvom ktorých nadobúdajú tieto posto-
je verejnú existenciu, je príliš komplikovaná, než aby ju bolo možné pochopiť prostredníctvom 
nejasného a nepreskúmaného pojmu emocionálnej rezonancie“ (Geertz, 2000 : 234).

Možno sa stotožniť s Geertzovým stanoviskom, že by mala byť vysvetlená väzba medzi zá-
ujmami, resp. sociálno-psychologickými napätiami a symbolickými štruktúrami, prostredníc-
tvom ktorých nadobúdajú verejnú existenciu. Nemožno sa však celkom stotožniť s tým, že práve 
toto je problém ideológie. Geertz vlastne zúžil (a zároveň rozšíril) problematiku ideológie na 
„žánre“, prostredníctvom ktorých sa môže, ale vôbec nemusí v symbolickej rovine prejavovať 
ideologický postoj.     

Aj v prípade Geertzovej kritiky teórie napätia sa prejavil nedostatok, ktorý som spomenul 
vyššie, totiž neadekvátne narábanie s pojmom ideológie, stotožnenie s ideológiou takých ja-
vov, ktoré majú k ideológií len nepriamy vzťah. Napríklad už spomínané Geertzom opisované 
mechanizmy ideológie ako sociálno-psychologického ventilu možno dobre skúmať na analy-
tických úrovniach ani zďaleka nedosahujúcich úroveň ideologického systému. Opísané sociál-
no-psychologické mechanizmy v podstate zodpovedajú únikovým mechanizmom, známym už 
z freudovskej tradície7. Tieto mechanizmy môžu byť použité aj v prospech ideológie, ale ako iste 
netreba osobitne dokazovať, môžu fungovať aj nezávisle od akejkoľvek ideológie. Aplikáciou 
konkrétnych sociálno-psychologických mechanizmov v prospech (alebo neprospech) určitej ide-
ológie, rovnako ako hocakého iného objektu postoja, sa zaoberá propaganda. Propaganda síce je 
nástrojom ideológie a ideológia (ako konceptuálny systém odrážajúci postoje ľudí k štruktúram 
spoločenského života, ktoré hrajú v životoch, a tým aj v motivačnej štruktúre ľudí významnú 
rolu) môže byť dobrým objektom propagandy, tieto pojmy však neoznačujú to isté.  

Geertzova kritika funkcionálnej analýzy nápadne pripomína kritiku Marxa zo strany západ-
nej oficiálnej vedy v čase vrcholiacej studenej vojny – podobne ako v tom čase bol často kriti-
zovaný a usvedčovaný z prinajmenšom „primitívneho materializmu“ Marx, akého si väčšinou 
vytvorili ideologickí kritici. Geertz kritizuje funkcionálnu analýzu najmä tým, že ju vykresľuje 
ako primitívnu. Z pohľadu funkcionálnej analýzy skutočne nie je prekvapujúce, že výsledkom 
modlitieb je upevnenie solidarity kmeňa a nie privolanie dažďov; podobným spôsobom možno 
interpretovať aj ostatné príklady. Pokiaľ spoločnosť alebo jednotlivec funguje ako určitý (čo 
ako komplikovaný) systém, potom funkcionálnu perspektívu jednoducho nemôžeme ignorovať. 
Funkciou systému samozrejme nemusí byť, a málokedy je, úmysel, ktorý si do neho vkladajú 
jednotlivci. Úlohou funkcionálnej analýzy je práve nájsť túto funkciu alebo funkcie systému. Ak 
sa mám vrátiť ku Geertzovmu príkladu, k stabilite systému samozrejme neprispel ideológ, ale 
mechanizmy, ktorých funkciou je pre systém v pozitívnom zmysle slova spracovať systémovú 

7 Z hľadiska psychologických obranných mechanizmov sú v tomto prípade zjavne relevantné najmä mechanizmy vytes-
nenia, projekcie (prípadne popretia), sublimácie a intelektualizácie (pozri Mahler, 1999 : 195 – 196).
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kritiku. Ťažko čosi namietať proti ich funkčnosti, ak je výsledok pre systém pozitívny. Z dnešné-
ho pohľadu je funkcionálna analýza zbavená dogmatizmu a určitého systémového „apologetiz-
mu“ (ktorý bol obsiahnutý aj vo vnášaní analytikom zamýšľaných funkcií do jeho fungovania) 
viac či menej všeobecne akceptovaná, nebola prekonaná, skôr doplnená ďalšími prístupmi (pozri 
napr. Murphy, 1999 : 55 – 57). 

Rovnako v prípade ideológie, ako aj v prípade funkcionálnej analýzy Geertz reflektuje prob-
lémy 60. rokov, ktoré už však z dnešného hľadiska nie sú až takými problémami. Pohľad na 
ideológiu, postihnutý svojou dobou, potom zviditeľňuje tým, že pomenovanie ideológ pripísal 
v prvom rade niekomu, kto kritizuje systém – hoci funkciou ideologických systémov je prá-
ve jeho stabilizácia. Z pohľadu systémovej či systémovo stabilizačnej funkcie ideológie nie je 
na ideologickú demystifikáciu systému nevyhnutná ideológia (ak pravda za ideológiu nemáme 
označiť samotný úmysel demystifikovať nejaký systém legitimizovaný ideológiou); vystačíme 
si s vyvrátením základných paradigiem systémovej ideológie. Tento prístup nie je a priori v roz-
pore s vedou. Ideológia vstupuje do hry až z hľadiska potreby stabilizácie prípadného nového 
systému. 

Geertzove riešenie problému – symbolický systém     

Ako konštatuje Geertz (2000: 236), neexistencia vedy o symbolickom jednaní a absencia 
„analytického rámca na skúmanie metaforického jazyka spôsobili, že sociológovia sa vo svo-
jom pohľade na ideológie obmedzili na to, že ich považujú len za prepracované výkriky bolesti. 
Bez akejkoľvek predstavy o tom, ako funguje metafora, analógia, irónia, dvojznačnosť, slovná 
hračka, paradox, hyperbola, rytmus či všetky ostatné prvky toho, čomu nepresvedčivo hovo-
ríme ,štýl´ – dokonca vo väčšine prípadov, bez akéhokoľvek uvedomenia, že tieto prostriedky 
sú dôležité tým, že dávajú verejnú podobu osobným postojom, chýbajú sociológom symbolické 
zdroje, na ktorých by mohli vybudovať hlbšie formulácie.“ Ako príklad uvedenej nedostatočnosti 
Geertz uvádza Suttonovu charakteristiku ideológie na príklade Taft–Hartleyho zákona8. Podľa 
Suttona et al. (pozri Geertz, 2000 : 237) je tendenciou ideológie „príliš zjednodušovať“, pričom 
ako príklad možno uviesť reakciu amerických odborov na uvedený zákon, ktorý nazvali „záko-
nom o robotníckom otroctve“. „Ideológia je väčšinou jednoduchá a jasná, dokonca aj v tých 
prípadoch, keď jej jednoduchosť a jasnosť škodí predmetu, o ktorý ide. (...) Nedávna robotnícka 
ideológia označila Taft–Hartleyov zákon za »zákon o robotníckom otroctve«. Kto tento zákon 
bez emócií študoval, vie, že si toto označenie nezasluhuje. (...) Ideológia musí kategorizovať celý 
zákon ako symbol, ktorý zhromaždí robotníkov, voličov a zákonodarcov k akcií“ (Sutton et al., 
1956: 4–5; In: Geertz, 2000: 237). 

Ako namieta Geertz (pozri Geertz, 2000 : 237 – 238), predstava, že by autori sloganu sku-
točne verili, že zákon privedie robotníkov ku skutočnému otroctvu, je trochu naivná. Kritici 
ako Sutton et al. ignorujú, že symbol, ktorý použili („zákon o otroctve“), „v skutočnosti čerpá 
svoju silu zo svojej schopnosti uchopiť, formulovať a sprostredkovať sociálne skutočnosti, ktoré 
unikajú umiernenému jazyku vedy, že možno sprostredkováva komplexnejšie významy, než by 

8 Antikomunistický zákon z 50. rokov. Zákon obmedzoval právomoci odborov (bol do istej miery antiodborový) a zároveň 
zakazoval komunistom byť vo vedúcich funkciách odborov, mal teda aj politicky represívny rozmer. 
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sa zdalo z jeho doslovného chápania. »Zákon o robotníckom otroctve» nie je nakoniec možno 
pomenovanie, ale nepriame obrazné pomenovanie, tropus. 

Presnejšie povedané, zdá sa, že ide o metaforu alebo aspoň o pokus o metaforu. Hoci sa zdá, 
že iba málo sociálnych vedcov ju čítalo, je literatúra o metafore (...) rozsiahla a teraz už pomer-
ne jednotná“ (Geertz, 2000 : 238). Ako ďalej cituje Percyho, „vlastnosť metafory, ktorá, ako 
uviedol Percy, je, že »je chybná» (...) Tvrdí o určitej veci, že je niečo iného. Navyše je väčšinou 
najefektívnejšia, keď je »najchybnejšia»“ (Percy, 1958 : 78 – 79; In: Geertz, 2000 : 238) A Ge-
ertz (2000: 238) pokračuje: „Sila metafory pramení práve zo súhry odporujúcich si významov, 
ktoré symbolicky nútia do jednotného konceptuálneho rámca, a z miery úspešnosti tohto nátlaku 
v prekonávaní psychického odporu, ktorý také sémantické napätie nevyhnutne vytvára v kaž-
dom, kto je schopný ho vnímať. Keď funguje, pretvára metafora chybné stotožnenie (...) v trefnú 
analógiu; keď sa minie cieľa, je to púha výstrednosť.“ Ako poukazuje ďalej, úspešnosť takýchto 
symbolických útvarov (napríklad metafor) spočíva v sociálnom procese, teda v tom, nakoľko sú 
významy obsiahnuté v metaforách, ako aj konštrukcia samotných metafor prístupné – to je dané 
sociálne. Inak by si ľudia nerozumeli.9 

Ako je neprimeraný prístup Suttona et al., ani Geertzov prístup nie je ideálny. V podstate majú 
spoločný nedostatok v tom, že označujú ako ideológiu, a tým pádom riešia problém ideológie na 
takých javoch, ktoré nie sú ideológiou. Problémom uvedeného Geertzovho príkladu je, že nepo-
ukazuje na nedostatky analytického uchopenia ideológie, ale určitého propagandistického pre-
javu (ktorý môže sprostredkovať aj určitý ideologický odkaz a ktorého kognitívna prístupnosť 
môže prispieť k úspešnosti jeho šírenia). „Nedávna robotnícka ideológia“ je formulácia, ktorá 
naznačuje, že ide o udalosť a nie o ideológiu. Je vhodná skôr ako úsmevný príklad ideologické-

9 Na záver eseje (Geertz, 2000 : 260) konštatuje: „Rozlišujúci znak vedy a ideológie ako kultúrnych systémov je treba 
hľadať v typoch symbolickej stratégie pre postihnutie situácií, ktoré každá z nich predstavuje. Veda pomenováva štruk-
túru situácií tak, že k nim zachováva nestranný postoj. Jej štýl je zdržanlivý, stručný, pevne analytický: vyhýbaním sa 
sémantickým prostriedkom, ktoré najefektívnejšie vyjadrujú morálne pocity, sa snaží o maximalizáciu intelektuálnej 
jasnosti. Ideológia zasa pomenováva štruktúru situácií tak, že k nim zaujíma angažovaný postoj. Jej štýl je bohatý, živý, 
úmyselne sugestívny: objektivizáciou morálnych pocitov rovnakými prostriedkami, ktorým sa veda vyhýba, sa snaží pod-
nietiť činy.“ Nie je mojím cieľom polemizovať s Geertzom o oddelení vedy od ideológie (ani to nie je predmetom tejto 
práce). Namietať by sa dalo proti vágnosti Geertzovej formulácie, pretože od „metaforického jazyka“ sa zrazu posunul 
k „úmyselnej sugestivizácií“ bez toho, aby bolo jasné, aký je medzi nimi vzťah. Opodstatnená námietka však je, že ak 
ideológiu nemožné oddeliť napríklad od vedy (resp. definovať) na základe symbolickej stratégie (ak pod ňou nemyslíme 
samotný obsah symbolizovaných výrokov), zrejme to bude problematické aj v opačnom garde. Podobne – ako môžeme 
metaforicky sprostredkovať ideologické stanovisko, v istom zmysle môžeme sprostredkovať aj stanovisko vedecké (či 
„fakt“). Problém je v tom, že z vedeckého hľadiska metaforický argument neobstojí, bez ohľadu na svoju schopnosť 
„presvedčiť“ (vytvoriť postoj). Takisto veda len zriedkakedy môže dať normatívnu odpoveď na normatívnu otázku (čo 
je dobré a čo je zlé). Konštatovanie „kapitalistický systém je najefektívnejší ekonomický systém“ je ideologické, hoci 
neobsahuje žiadnu metaforu (ak za metaforu nepovažujeme prípadnú skutočnosť, že to tak nie je.) Z pohľadu vedy 
by sme mohli nanajvýš opísať, v čom a v akom zmysle slova je to efektívne a v čom nie. Normatívny vzťah k pojmu 
„efektivita“ je ideologickou záležitosťou. Takisto aj vedecké výskumy môžu určité skutočnosti zámerne alebo aj ako 
prirodzený výsledok ideologického zamerania autora zamlčiavať, čím ich možno identifikovať ako ideologické nástroje. 
Ideologická môže byť zrejme každá snaha vytvoriť určitý normatívny vzťah k realite s cieľom podporiť určitý spôsob 
usporiadania sociálnych vzťahov. (Nie je to zrejme samotná vecná kritika určitej ideológie, aj v prípade, ak môže viesť 
k systémovej zmene – tento prístup by odsúdil vedu ako ideologickú len preto, že je v rozpore s ideológiou.) Ideologic-
kosť je tu obsiahnutá najmä v selektívnom výbere informácií. Ideológia nemusí postoj vytvárať naivným „hecovaním“ 
pocitov a normatívnych sklonov, ale často ich využívaním s tým, že určité informácie robí dostupnými a ostatné nie. Je 
to možné najmenej tak dobre robiť pri použití „pevne analytického“ jazyka, ako aj bez neho. 
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ho „nálepkovania“ samotným pojmom ideológia v čase ideologického konfliktu. Rovnako ako 
Sutton et al., aj Geertz v podstate akceptoval neadekvátne vymedzenie predmetu. Obaja hodnotia 
problém ideológie na príklade postoja k určitému opatreniu americkej vlády. Z pohľadu teórie 
záujmov alebo napätia10 by sme v tomto prejave videli (bez toho, aby sme do tejto teórie vkladali 
sklon k určitému ideologickému používaniu pojmu ideológia) hlavne postoj k objektu. Ak niekto 
povýšil samotný postoj (akokoľvek vyjadrený) voči antikomunistickému zákonu z 50. rokov na 
ideológiu (napr. preto, že bol vyjadrený pre establishment v nepríjemnom slogane), potom sa-
motný pojem ideológia použil ako ideologickú nálepku na niečo iné, ako ideológia v skutočnosti 
je; ak už nemáme priamo povedať, že do značnej miery vymenil roly aktérov. Sutton et al., ale aj 
Geertz však toto vymedzenie problému ideológie prijali. 

Súvisí to zjavne práve s tým, že Geertzov prístup je ovplyvnený dobovými tabu a stereotyp-
mi. Za ideologické označuje najmä prejavy, ktoré sa v 50. a na začiatku 60. rokov11 brali ako 
ideologické. Inak povedané také prejavy, ktoré nemali systémovú ideologickú povahu. Geertz 
označuje za ideologické (v súlade s všeobecnou atmosférou doby) obyčajne tie prejavy, ktoré 
súvisia s odporom voči systému (prípadne prejavy oficiálnej ideológie, ktoré v tom čase boli do 
istej miery už považované za extrémne). Z dnešného pohľadu je tento prístup už neadekvátny. 
Prejavy antisystémovej povahy mohli mať vzťah k opozičnej ideologickej doktríne, samy ose-
be ich však nemožno nazvať ideológiou; negatívny postoj k Taft–Hartleyho zákonu, vyjadrený 
formou politického klišé (či metafory), nie je ešte ani zďaleka ideológiou. Je to postoj (k určité-
mu objektu), ktorý pravdaže môže byť súčasťou komplexu iných postojov, čiže ideologického 
komplexu. Práve zúženie pohľadu na pojem ideológie viedlo k zámene prejavov (jednotlivých 
postojov) za samotnú ideológiu. 

Je zjavné, že určitý ideologický cieľ, resp. postoj, ako aj celý systém takých postojov možno 
sprostredkovať rovnako prostredníctvom (napríklad) metafory, ako aj bez nej. Metafora nie je 
ideológiou, rovnako ako nie je jej podmienkou. Má k ideológií taký vzťah ako veta „nemám rád 
X“ chápaný ako gramatický útvar, symbolicky relevantný k postoju voči X.  

Moja námietka voči Geertzovmu prístupu nespočíva v tom, že by som spochybňoval potrebu 
teoretického rámca, prostredníctvom ktorého možno analyzovať, akým spôsobom nadobúda-
jú v ideológii obsiahnuté postoje svoju (napríklad) metaforickú podobu. Inak povedané, ako 
sa postoje (koncepty – významy) premieňajú na konkrétne symbolické štruktúry, ktoré možno 
skúmať okrem iného aj ako gramatický útvar so svojimi zákonitosťami. (Prípadne i z hľadiska 
ich propagandistickej efektivity.) Poukazujem však na to, že toto nie je problém ideológie ako 
konceptuálneho (a v konečnom dôsledku, samozrejme, aj symbolického) systému, ktorý je sys-
témom hodnotových reprezentácií vzťahujúcich sa na určitý spôsob usporiadania sociálnych 
vzťahov. Je nevyhnutné oddeliť problém ideológie ako konceptuálneho (alebo tiež hodnotového 

10 V súvislosti so zjednodušeným vnímaním sloganu „zákon o robotníckom otroctve“ Geertz píše: „Práve tento sploštený 
pohľad na mentalitu ostatných ľudí ponecháva sociológovi len dve možnosti interpretácie účinnosti či pôsobivosti dané-
ho symbolu, z ktorých ani jedna nie je adekvátna: buď klame ľudí neinformovaných (podľa teórie záujmov), alebo dráždi 
ľudí neuvážených (podľa teórie napätia)“ (Geertz, 2000 : 238). 

11 Tzv. éra McCarthizmu (50. roky v USA, analógia politicky represívneho obdobia 50. rokov v ČSR) na rozdiel od štátov 
východného bloku doznievala pomalšie. Päťdesiate roky neboli v USA nikdy tak ostro odsúdené ako napr. éra stalinizmu 
po XX. zjazde KSSZ (pravdepodobne preto, že odsúdenie 50. rokov v USA nebolo nikdy tak spolitizované ako odsúde-
nie Stalina za Chruščova). Šesťdesiate roky v USA ešte nepriniesli tvrdé odsúdenie 50. rokov.
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– významového) systému od samotného problému symbolizácie. Samozrejme, nie preto, aby 
v praxi bolo možné tieto dve analytické úrovne od seba oddeliť, ale preto, že ideologický systém 
je práve systémom takýchto postojov, ktoré sú symbolizované. Bez objasnenia obsahu (význa-
mu) symbolov – primárnej analýzy ideologického komplexu – sa akákoľvek analýza procesov 
symbolizácie môže pohybovať len na povrchnej úrovni a k jadru problému ideológie sa nemá 
ako dostať. Pri analýze Geertzovho prístupu a argumentácie možno usúdiť, že práve pre nie 
adekvátny prístup k vymedzeniu pojmu ideológie (ako prejavy ideológie vníma prejavy určitých 
postojov, ktoré však samy osebe nie sú ideológiou, mohli by byť – nanajvýš – súčasťou nejakého 
ideologického komplexu) došlo k jeho zameraniu sa na „ideológiu“, ktorá v skutočnosti nie je 
ideológiou. Ideológiou je práve uvedený ideologický komplex (systém), nie jednotlivý postoj – 
ktorý, pravdaže, môžeme analyzovať aj z hľadiska prostriedkov jeho symbolizácie. 

Záver

Metafora (či iný útvar vzťahujúci sa k „štýlu“) skutočne môže plniť určité funkcie pre ide-
ológiu, a teda má určitú „silu“. Má ju najmä preto, že sa dotýka tak kognitívnej, ako aj emoci-
onálnej stránky postoja (ako naznačuje aj Geertz). Lenže analyzovať ideologický systém (ale-
bo komplex) ako spôsob, ktorým sa odovzdávajú (metaforizujú, emocionálne podfarbujú atď.) 
ideologické významy, by znamenalo analyzovať ho povrchne. (Hovoríme tu vlastne o vzťahu 
významov a symbolov, Geertz sa zameriava na tie druhé.) Praktickou stránkou odovzdávania 
ideologických významov (či tvorby postojov) sa zaoberá propaganda. Ak chceme analyzovať aj 
nuansy samotného procesu symbolizácie určitých postojov (či ideológie ako celku), mali by sme 
zrejme najprv pochopiť, čo je symbolizované.

Preto by sme ideologický systém prípadne ideologický komplex mali skúmať predovšetkým 
ako významovú štruktúru, ktorej funkciou je ideologická (sociokultúrna) stabilizácia určitého 
inštitucionálneho status quo. Prostriedky symbolizácie vstupujú do ideologického procesu ako 
nástroj vyjadrenia a šírenie určitej ideológie, nie sú však samy osebe ideológiou.
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