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Anna Fischerová: Doktorand Ivan Dubnička 
 

Mgr. Ivan Dubnička nastúpil na externú doktorandúru  s jasne formulova-
ným programom a témou svojej práce. Je z oblasti, ktorej sa venoval niekoľko 
rokov po skončení štúdia kulturológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 
Svoje poznatky permanentne prezentoval a prezentuje na konferenciách, seminá-
roch a v bohatej publikačnej vedeckej, populárno-náučnej i kultúrno-osvetovej 
činnosti. Počas doktorandúry pedagogicky pôsobil na Univerzite Konštantína 
Filozofa v Nitre i na Katedre kulturológie FiF UK, kde uvedenú problematiku 
prednášal a viedol k nej seminárne cvičenia.  

Doktorand postupne vykonal predpísané skúšky a jeho písomnú prácu ku 
skúške z odboru pod názvom Kulturologické aspekty globálnej enviromentálnej 
krízy pozitívne hodnotil oponent doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. V dopracovanej 
verzii sa stala súčasťou dizertačnej práce. 

Publikovná dizertačná práca Kulturológia a enviromentalistika a ich vý-
chovné aspekty je výsledkom systematickej a sústredenej vedeckej prípravy. Jej 
cieľom je: „poukázať na možnosti kulturológie, ako aj iných spoločenskovedných 
disciplín zapojiť sa do procesu enviromentálnej výchovy“. Doktorand tento cieľ 
rešpektuje v celej práci a jednotlivé kapitoly vyberá a komponuje s týmto záme-
rom.  

Predstavuje tak enviromentalizmus ako aktuálnu myšlienkovú koncepciu 
20. storočia, poukazuje na jednotlivé aspekty globálnej enviromentálnej krízy a 
analyzuje prístupy významných vybraných vedcov Konráda Lorenza, Jozefa 
Šmajsa a Juraja Kučírka k riešeniu danej problematiky. Vytvoril si tak teoretic-
ko-metodologickú bázu, zdôvodnenie nevyhnutnosti riešiť aktuálnu spoločenskú 
globálnu situáciu, ako aj zdôvodnenie rázneho, jednoznačného a účinného prak-
tického, pedagogického vystúpenia v procese enviromentálnej výchovy.  

Novátorsky vo svojej práci formuloval vzťah enviromentálnej a kultúrnej 
výchovy. Poukázal na ich spoločné aspekty a ciele a pomenoval ich. Podnetne 
upozornil aj na možnosť, ako využiť v uvedených výchovných procesoch slovan-
ské tradície ako zdroj enviromentálnej etiky. Práca Ivana Dubničku predstavuje 
samostatné a originálne riešenie aktuálneho spoločenského problému v rovine 
teoretickej i pedagogickej. 
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ÚVOD 
Cieľom predkladanej práce je poukázať na možností kulturológie, ale aj 

iných spoločenskovedných disciplín, zapojiť sa do procesu environmentálnej vý-
chovy. Analýzou globálnej environmentálnej krízy chcem demonštrovať, že 
problematika tohto fenoménu, ktorý nadobudol vypuklé črty najmä v druhej po-
lovici 20. storočia, ale ktorý tu zrejme jestvoval, respektíve vyvíjal sa od počiat-
kov kultúry, sa bytostne dotýka samotnej existencie človeka. Paradoxom tejto 
krízy je, že ju spôsobil človek sám a jej najväčšou tragédiou je, že človek v nej 
neohrozuje len sám seba, ale aj ostatné druhy biodiverzity, ba ohrozuje funk-
čnosť celého planetárneho ekosystému.  
     Globálna environmentálna kríza už nikoho nenecháva na pochybách o svojej 
prítomnosti. Pochybuje dnes azda niekto o reálnosti globálneho otepľovania, o 
existencii „skleníkových“ plynov v ovzduší, o vymieraní fauny, či o možnom 
preľudnení? Problém však spočíva v tom, že tieto skutočnosti bývajú rozlične 
interpretované. Jestvuje celý rad článkov, štúdií, elaborátov, kníh, ktoré daný 
fenomén popisujú, analyzujú, niektoré ponúkajú dokonca aj riešenie ako zastaviť 
či zmierniť deštrukčné pôsobenie civilizácie, no zdá sa, že všetky sa akosi míňajú 
účinku. A to rovnako tie apokalyptické, ako i tie miernejšie, či tie, ktoré hovoria 
o tom, že sme len svedkami a súčasníkmi prirodzených procesov tak v prírode 
ako aj v spoločnosti, a že sa vlastne nič výnimočné nedeje, a preto niet ani dôvo-
dov k znepokojovaniu. Autormi sú erudovaní vedci – filozofi, biológovia, socio-
lógovia, ekonómovia, politológovia, v poslednom čase aj teológovia, žurnalisti, 
ochranári, nadšenci. Niektorí operujú a argumentujú exaktnými výskumami a 
serióznou štatistikou, iní apelujú morálkou a sú aj takí, čo sa nechávajú pri svojej 
názorovej exhibícii viesť len pocitmi. Rozsiahla interpretačná diverzita spôsobuje 
veľakrát i zmätok a zabraňuje tak zaujať vecný postoj k otázkam navŕšeným oko-
lo tohto problému nielen širokej, ale aj vedeckej verejnosti. Ďalší problém, ktorý 
vyplýva z názorovej nejednotnosti na príčiny a dôsledky globálnej environmen-
tálnej krízy, je ten, že sa zdanlivo znižuje jej reálne nebezpečenstvo. Ekologické 
katastrofy sa zaodievajú do akéhosi žurnalistického rúška, ochranárske organizá-
cie bývajú prezentované ako spoločnosti, v ktorých sa zišli radikáli toho najrôz-
nejšieho politického razenia sprava doľava; hlad a bieda v krajinách tretieho sve-
ta sa vydáva za dôsledok vlastnej neschopnosti a občianskych vojen, konzumný 
spôsob života sa chápe ako ekonomický úspech západnej spoločnosti. Treba do-
dať aj to, že serióznemu pohľadu na vec bránia ideologické a náboženské škrupu-
le a ekonomické záujmy štátnych i nadnárodných korporácií. Takto sa problémy 
globálnej environmentálnej krízy zahmlievajú a stávajú sa sprofanovanou témou.   
     Samotný profesný profil autorov zaoberajúcich sa globálnou environmentál-
nou krízou potvrdzuje, že jej rozsah je veľký (dovolím si tvrdiť, že zasahuje 
všetky oblastí spoločenského života) a v žiadnom prípade sa netýka len devastá-
cie životného prostredia. Mňa, ako kulturológa, zaujal jej rozmer kultúrny. Keď-
že sa ako súčasť tejto krízy javia aj procesy globalizácie, respektíve zjavné prí-
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znaky homogenizácie kultúr, je potrebné analyzovať aj tento problém. Považu-
jem totiž za rovnako dôležité zachovanie nielen druhovej diverzity, ale aj zacho-
vanie diverzity kultúrnej. Keďže z antropocentrického pohľadu chápem túto krí-
zu ako otvorený konflikt medzi kultúrou a prírodou, pričom človeka ponímam 
ako reprezentanta kultúry par excellence, považujem kulturológiu za jednu 
z kľúčových vedných disciplín, ktorá svojim zameraním a výskumom môže 
viac než len sekundovať environmentalistike, zaoberajúcej sa a priori príčina-
mi a dôsledkami narušeného životného prostredia. Skúmať človeka len ako sú-
časť ekosystému už totiž nestačí, aj keď človek má v ňom svoje domovské právo. 
Treba ho skúmať v jeho vlastnom subjektívnom svete, v zložitých sociálnych, 
ekonomických, náboženských a iných vzťahoch, ktoré sa ako predmet skúmania 
javia nenáležité z pohľadu rýdzo biologického. Naopak kulturológia, aj keď 
v žiadnom prípade nemôže ignorovať biologickú podstatu človeka, ale zaobera-
júc sa kultúrnou tradíciou a informáciou, folklórom ale aj umením či relígiou, 
môže pootvoriť viac priestoru pri analyzovaní globálnej environmentálnej krízy a 
podľa môjho názoru, by nemala stáť stranou ani pri hľadaní možných východísk 
a alternatív ako odvrátiť jej hrozbu. Ak teda kulturológia a environmentalistika 
majú spoločné styčné body, čo sa pokúsim v mojej práci aj dokázať, potom musí 
byť súčasťou kultúrnej výchovy aj výchova environmentálna. A práve tento mo-
ment považujem za dôležitý a alternatívny pri spomínanom hľadaní východísk 
ako odvrátiť hrozbu tak biologickej ako aj kultúrnej entropie.  
     Ako som už poznamenal, environmentálny problém nie je len problémom 20., 
respektíve 21. storočia, ale je permanentným problémom ľudstva od počiatku 
kultúry a súčasný stav považujem za príznaky jeho blízkej kulminácie. Preto aj 
analýza tohto problému musí siahať až k počiatkom druhu Homo, ktorý zvolil 
takú stratégiu prežitia, že ohrozila nielen jeho bezprostredné okolie, ale dokonca 
aj jeho samého. Za túto stratégiu býva považovaná kultúra, čo opäť potvrdzuje 
opodstatnenosť kulturológie zaoberať sa týmto problémom. Preto aj filozofický 
pohľad na globálnu environmentálnu krízu musí byť zároveň aj pohľadom antro-
pologickým. Bez výskumov kultúrnej antropológie sa nedá pochopiť (ak je to 
vôbec možné) žiadny problém ľudstva. Preto sa aj moja práca neraz opiera o túto 
vednú disciplínu a jej protagonistov ako aj o autorov, korešpondujúcich s touto 
myšlienkou.            
     Predkladaná práca chce byť zároveň aj akýmsi „odrazovým mostíkom“ pre 
motiváciu pri kulturologicky orientovanej environmentálnej výchove, ktorá môže 
hľadať podnety aj v tradičnom chápaní prírody u dávnych Slovanov. Aj keď po-
jmy, akými sú napríklad úcta k prírode či pokora voči prírode, považujem za dis-
kutabilné, predsa sa dajú v takomto význame identifikovať vo folklóre a nábo-
ženstve tzv. prírodných národov, zaniknutých historických etník či napríklad aj u 
dávnych Slovanov. Nazdávam sa, že genéza tohto stavu spočíva v nedokonalej 
technologickej výbave tvorcov takéhoto folklóru a náboženstva, no aj napriek 
tomu považujem duchovný odkaz týchto kultúr za inšpiratívny pri kulturologicky 
orientovanej environmentálnej výchove, ktorá takto tiež musí zohľadňovať, reš-
pektovať a najmä vychádzať z antropologického prístupu. 
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     Duchovný odkaz dávnych Slovanov, ako aj prírodných národov, chápem pre 
súčasný civilizovaný svet najmä v rovine etickej. Nechcem vkĺznuť do novej 
formy náboženstva – ekorelígie, skôr naopak, na dávnej symbolike, vyjadrujúcej 
úctu k prírode, chcem budovať jej chápanie moderným človekom, ktorý súčasnou 
technickou vybavenosťou si už neuvedomuje svoju bezprostrednú závislosť od 
prírody a jej zdrojov. Keďže aj v chápaní dávnych Slovanov, ako roľníkov, pred-
stavuje Slnko, voda a pôda základné elementy sveta, ponúka sa tu široký envi-
ronmentálny priestor pre tvorivé uchopenie tejto problematiky. V konečnom dô-
sledku môže kulturologicky orientovaná environmentálna výchova napomôcť 
nielen pri zmene hodnotovej orientácie z antropocentristických pozícií na pozíciu 
environmentálno – antropocentrickú (nazdávam sa totiž, že čisto biocentrický 
prístup nie je možný; pozri kapitolu 1./1.1. str.12 - 38), ale môže napomôcť aj pri 
upevňovaní kultúrnej identity, čo v dnešnom, čoraz viac homogénnom svete nie 
je bezpredmetné. 
     Pojmový aparát viažuci sa ku globálnej environmentálnej kríze je v podstate 
známy, napriek tomu dochádza aj v odbornej literatúre k jeho rozdielnym inter-
pretáciám a rozličnému kontextovému využitiu. Preto považujem hneď v úvode 
za potrebné uviesť jednotlivé pojmy, aby sa významovo chápali v kontexte 
s predkladanou prácou. Najviac pertraktovanými pojmami sú ekológia 
a environmentalistika. Nezriedka bývajú považované za synonymá. Podľa vlast-
ných skúsenosti, ešte aj dnes rezonujú oba pojmy v rétorike pedagógov paralelne, 
bez hlbšej snahy o ich rozlíšenie. Je potrebné poukázať na ich rozdiel, aby aspoň 
na akademickej pôde nedochádzalo k ich spájaniu, pretože predstavujú istú hra-
nicu medzi spoločenskovedným a biologickým chápaním globálnej krízy. 
  
     Ekológia sa v odborných i populárnych publikáciách charakterizuje ako veda 
o vzájomných vzťahoch medzi organizmami a ich životným prostredím (EKOS 
znamená po grécky obydlie, LOGOS – veda). Termín a vymedzenie v tomto 
zmysle pochádza od Ernesta Haeckela, nemeckého biológa, darvinistu a profeso-
ra jenskej univerzity, z roku 1866. Ako samostatná veda bola však oficiálne 
uznaná až na medzinárodnom botanickom kongrese v Bruseli v roku 1910. 
     Ekológia od vzniku svojej definície prekonala desiatky iných interpretácií. Zo 
všetkých je zrejmé, že ide o vedu rýdzo biologickú. V. Franc ju považuje dokon-
ca za jednu z najnáročnejších biologických vied. „Ak sa chce niekto zaoberať 
ekológiou na špičkovej úrovni, musí mať seriózny prehľad v základných biolo-
gických disciplínách (zoológia, botanika, mykológia, mikrobiológia), navyše mu-
sí rozumieť aj pojmom a súvislostiam z ďalších vied, ako sú geológia, pedológia, 
hydrológia, klimatológia, štatistika...“ (1; 25). 
     Ekológiu teda budeme chápať vždy len v súvislostiach systémových vzťahov 
s vonkajším prostredím. Ak použijeme termín „ekologická kríza“, budeme mať 
na mysli krízu, týkajúcu sa len narušených prírodných javov, napríklad znečiste-
ného ovzdušia a vody, kyslých dažďov alebo ozónovej diery a pod. Stále však 
treba akcentovať, že ekologická kríza v akejkoľvek podobe je zväčša produktom 
ľudskej činnosti, teda kultúry.   
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     Environmentalistika je termín novší, pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. 
storočia. Obsahovo aj významovo by už mal tento termín korešpondovať 
s aktuálnosťou krízy nielen v prírodnom prostredí, ale aj s krízou v spoločnosti, 
teda s krízou kultúry. Environmentalistika (objavuje sa dokonca už aj pojem en-
vironmentológia (2; 31-32)), má lingvistický pôvod vo francúzskom slove envi-
ronement či v anglickom environment, čo v oboch jazykoch znamená okolie, 
prostredie, čiže aj významovo je badať istý odklon od gréckeho EKOS. Aj keď 
v doslovnom preklade slovo environmentalistika neznamená to, čo dnes v sebe 
zhutňuje, predsa je tento termín podľa môjho názoru adekvátnejší už len z toho 
dôvodu, že je termínom novším ako termín ekológia, ktorá v čase svojho vzniku 
predstavovala označenie len pre istú oblasť biológie. Človek sa vo svojom kul-
túrno - evolučnom vývoji dostal na taký stupeň, že už nemožno skúmať pri ana-
lyzovaní predloženého konfliktu len vzťah medzi prírodou a kultúrou, ale najskôr 
treba skúmať človeka v jeho vlastnom teritóriu, v spoločenskom a kultúrnom. A 
to je priestor, kde sa spoločenské vedy pohybujú bravúrnejšie ako vedy prírodné. 
Subjektívny svet človeka, ktorý je utkaný zo zložitých väzieb ekonomických, 
sociálnych či náboženských, môže analyzovať skôr ekonómia, sociológia, reli-
gionistika, filozofia, estetika, etika či kulturológia, pretože ten je ich doménou. 
Predmetom záujmu biologických vied nie sú spoločenské javy akými sú naprí-
klad viera v transcendentálny svet, alebo cit pre krásno či mravnosť, a preto ich 
ani nemôžu skúmať. Prirodzene, že sú aj vedné disciplíny (psychológia, etológia, 
sociológia, sexuológia...), z ktorých profitujú tak biologické ako aj spoločenské 
vedy. To je však najlepším dôkazom toho, že environmentalistika, prípadne envi-
ronmentológia, ak by sa konštituovala ako veda, musí predstavovať široko kon-
cipovaný interdisciplinárny pohľad ak chce byť úspešnou minimálne len pri ana-
lyzovaní vzťahu človek – príroda.     
     Napriek tomu, že environmentalistika by sa už nemala zaoberať len problema-
tikou spätou výhradne so znehodnocovaním životného prostredia, pretože 
v takomto chápaní sa opäť monitoruje a vyhodnocuje len vonkajší vzťah medzi 
prírodou a kultúrou, stále je do tejto polohy zatláčaná. Ak chceme byť aspoň 
čiastočne úspešní pri určení príčin súčasných problémov okolo devastácie život-
ného prostredia, treba skúmať vzťahy medzi jednotlivcom a spoločnosťou, spo-
ločnosť celú a až potom jej vzťah k prírode. Tento trend je zjavný najmä 
v nových myšlienkových prúdoch reagujúcich na súčasný stav v spoločnosti a v 
prírode. Tieto myšlienkové prúdy, ktoré možno označiť nie ako vedné odbory, 
ale skôr ako istú filozofiu alebo ideológiu, hľadajú nejakú formu, ako odstrániť 
súčasný stav devastácie prírodného prostredia človekom. Najčastejšou formou sa 
stávajú etické imperatívy, ktoré sú nezriedka podfarbené náboženskou filozofiou 
nielen kresťanstva, ale omnoho častejšie aj budhizmu, taoizmu a šamanizmu, ako 
aj vecnými argumentmi z biologických vied. V takomto duchu sa nesie aj envi-
ronmentalizmus, ktorý môžeme označiť ako nový myšlienkový smer 20. storočia. 

Environmentalizmus v tomto zmysle predstavuje istý svetonázor, isté fi-
lozofické smerovanie, založené na duchovnej hygiene, etike, hospodárnosti, úcte 
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k životu a snahe o zachovanie biologickej rôznorodosti. Koncom sedemdesiatych 
rokov sa dá environmentalizmus už jasne identifikovať ako nová ideológia, ako 
nový myšlienkový smer, ktorý sa oddelil od všetkých tradičných myšlienkových 
smerov tým, že jeho filozofická reflexia sa prioritne zamerala na skúmanie vzťa-
hu človek – príroda. Stal sa prvou ideológiou, ktorá začala pertraktovať etické 
postoje ľudí ku všetkým zložkám živej i neživej prírody. „Environmentalizmus 
ako mladá a formujúca sa ideológia vo svojej podstate plne logicky kritizuje 
všetky tradičné industriálne ideologické doktríny vybudované na extrémnom 
technokraticko – antropocentrickom vzťahu dobíjania a ovládania prírody člove-
kom“ (Kučírek - 3; 2). Sedemdesiate roky sa zvyknú nazývať aj klasickým obdo-
bím, pretože práve v tomto období vzniká niekoľko pôvodných koncepcií a myš-
lienkových prúdov, ktoré stáli pri kolíske environmentalizmu. Medzi najznámej-
ších predstaviteľov týchto koncepcií, ktoré dostali prívlastok ekologické alebo 
environmentalistické, patria: F. Capra, J. E. Lovelock, H. Skolimowski, J. Seed, 
A. Naess a K. Lorenz. Spoločnou črtou spomínaných autorov je, že nastolili ako 
podmienku zastavenia nadmernej devastácie životného prostredia zmenu hodno-
tovej orientácie, revíziu západnej civilizácie a etický prístup k prírode. 

Životné prostredie (ŽP) je posledným z pojmov, ktoré sú kľúčové 
v predkladanej práci. Výkladový slovník termínov z trvalej udržateľnosti charak-
terizuje ŽP ako „Hmotný časovo – priestorový systém, tvorený interagujúcimi 
prvkami abiotického, biotického a ekonomicko – sociálno – kultúrneho charakte-
ru. Tento systém je ovplyvňovaný človekom a človek je jeho súčasťou. Prostredie 
človeka je nielen okolitý abiotický a biotický svet, ale i človek sám a jeho výtvory, 
teda aj spoločnosť a výsledky jej civilizačného a kultúrneho pohybu“ (4; 152).  
     Pri tejto charakteristike je dôležité akcentovať človeka ako súčasť a zároveň 
tvorcu ŽP a predovšetkým to, že ŽP sa chápe len v súvislosti s človekom a s jeho 
existenčnými potrebami. Chápem ho rozdielne od pojmu príroda, ktorá je časovo 
i priestorovo úplne svojbytná a nezávislá od človeka, respektíve od pojmu kultú-
ry. S takouto interpretáciou korešponduje aj jedna z prvých definícií ŽP, pochá-
dzajúca od nórskeho profesora biológie S. Wika, ktorú prijala konferencia 
UNESCO v roku 1967. Wik definuje „životné prostredie ako časť sveta (univer-
za), s ktorou je človek vo vzájomnej interakcii, t j. ktorú používa, ovplyvňuje, 
a ktorej sa prispôsobuje“ (5; 15). 

V prvej časti predkladanej práce sa pokúsim poukázať na nedostatky 
a protirečenia morálnej ekológie. Napriek tomu, že toto smerovanie nesporne 
predstavuje veľký prínos pre environmentálnu filozofiu a etiku a má svoje logic-
ké opodstatnenie, nazdávam sa, že nemôže do dôsledkov riešiť problémy nako-
pené okolo globálnej environmentálnej krízy. Tieto problémy možno zhrnúť do 
niekoľkých aspektov, na ktoré poukazujem v nasledujúcej časti. Skutočnosť, že 
popri ekologickom aspekte nachádzam v tejto kríze aj aspekt sociálny 
a ekonomický, ku ktorým sa navyše viaže aj problém homogenizácie kultúry, je 
zdôvodnením, prečo hľadám styčné body medzi kulturológiou a environmentalis-
tikou. Takto poňaté videnie krízy korešponduje aj s environmentálnymi pozícia-
mi v diele K. Lorenza, J. Šmajsa a J. Kučírka, ktoré komparatívne prehodnocu-
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jem v prostrednej časti mojej dizertačnej práce. Analýza globálnej environmen-
tálnej krízy ako aj analýza prác vyššie spomenutých autorov sa stala východisko-
vým bodom pre jej poslednú časť, kde sa zaoberám výchovnými aspektmi kultu-
rológie a environmentalistiky. 
 
 
Poznámky: 

1. Franc, V.: Prečo má ekológia nízku spoločenskú autoritu?, In: Daphne, 
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1998, č.14. 
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1. ENVIRONMENTALIZMUS – MYŠLIENKOVÁ KONCEPCIA 

20. STOROČIA 
1. 1. Globálna environmentálna kríza cez prizmu morálnej ekológie 
„Ak existuje Gaia, tak vzťah medzi ňou a človekom ako dominantným živočíšnym 
druhom v zložitom systéme života a možný posun rovnováhy moci medzi nimi sú 
otázky zjavného významu“.  
 James E. Lovelock (1; 26) 

 
     Skôr, než sa pokúsim interpretovať vlastný pohľad na danú problematiku, po-
važujem za potrebné načrtnúť aspoň v letmých kontúrach súčasné smerovanie 
v environmentálnej filozofii a etike. Nakoľko v predkladanej práci nejde o zma-
povanie všetkých autorov z tejto oblasti, napokon je ich skutočne mnoho, vybe-
rám len tých, ktorí podľa môjho názoru najviac reprezentujú tie myšlienky, ktoré 
pokladám za potrebné uviesť, i keď s kritickým komentárom. 
     Ako sa v úvode už povedalo, v súčasnosti jestvuje celý rad autorov, ktorí sa 
pokúšajú o analýzu globálnej environmentálnej krízy. Myšlienkovo často veľmi 
rozdielne práce možno podľa O. Fundu rozdeliť do dvoch základných smerov. 
Prvý smer sa pokúša o prebudenie mravnej zodpovednosti, druhý smer sa zasa-
dzuje o zmenu spoločenských štruktúr (2; 17). V podstate možno súhlasiť s takto 
vymedzeným smerovaním v environmentálnej filozofii a etike, aj keď mnohé 
práce obsahujú oba motívy spomínané Fundom. Napriek tomu môžeme do prvé-
ho smerovania zaradiť napríklad práce Ericha Fromma, Aldo Leopolda, Arne 
Naessa, Johna Seeda, Henryka Skolimowskeho, Kristin S. Shraderovú – Frechet-
teovú či Erazima Koháka. Nepochybne sem môžeme zaradiť aj dielo Alberta 
Schweitzera, ktoré sa stalo inšpiratívne pre mnohých vyššie spomenutých auto-
rov, ako i pre rady ďalších.  
     Druhý smer najexcelentnejšie predstavujú Josef Šmajs, Juraj Kučírek, Jan 
Keller, John Houghton, Al Gore a ďalší. V ich prácach badať tendencie 
o nastolenie zmeny spoločenských štruktúr, o nastolenie novej kultúry 
s prihliadnutím na jej biofilný charakter. Vkladajú veľké nádeje skôr do medziná-
rodných inštitúcií ako do jednotlivca. Fundovo rozdelenie nemá oficiálne status 
quo. V prácach jednotlivých autorov sa obe smerovania veľakrát prelínajú, dopĺ-
ňajú, alebo naopak kritizujú.    
     Prvý smer, ktorý sa pokúša o prebudenie mravnej zodpovednosti, je známy aj 
pod pojmom „morálna ekológia“ (pozri 3). Toto environmentálne myslenie vy-
chádza z presvedčenia, že záchrana životného prostredia nie je len otázkou ohľa-
duplnejších technológií, ale predovšetkým ohľaduplnejších ľudských postojov a 
prístupov k prírode. Morálna ekológia je pomerne rozšírená medzi „zeleno“ na-
ladenou verejnosťou, je prijateľná aj pre mnohých ochranárov, je uznávaná aj 
v pedagogických kruhoch. Napriek tomu sa nazdávam, že tento prúd nie je dosta-
točne produktívny pre reálne riešenia problémov nakopených okolo globálnej 
environmentálnej krízy. Jestvujú na to prinajmenej dva dôvody. Po prvé, súčasný 
stav devastácie prírodného prostredia už nabral také obludné rozmery, že je ris-
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kantné čakať na „morálne osvietenie“ spoločnosti, aby tento stav pozastavila, po 
druhé, samotná morálna ekológia sa zmieta vo vnútorných rozporoch a protireče-
niach. Mieša biocentrizmus a ekocentrizmus s kresťanským pojatím sveta a člo-
veka, odmieta akékoľvek ideológie, pritom sama ideológiou je, na jednej strane 
velebí kultúru a pokrok Západu, na strane druhej uznáva, že príčinou hladu 
v krajinách tretieho sveta je bezbrehý konzumerizmus západnej spoločnosti. Na 
jednej strane uznáva anticko – hebrejsko – kresťanskú tradíciu, na druhej strane 
hľadá inšpiráciu vo východných náboženstvách a šamanizme tzv. prírodných ná-
rodov. Niektoré myšlienky predstaviteľov tohto smeru upadajú do politicko – 
ideologického mentorovania, čo im nutne uberá na úprimnosti a vierohodnosti.   
     Jedným z ústredných motívov morálnej ekológie je výzva k dobrovoľnej 
skromnosti. Tento imperatív rezonuje v prácach viacerých autorov. Jeden 
z najznámejších českých predstaviteľov tohto smeru, Erazim Kohák, však nead-
resuje túto výzvu rigorózne západnej spoločnosti, ktorá je hnacím motorom kon-
zumerizmu, ale skôr sa javí ako jej apologét. Morálna ekológia v jeho interpretá-
cii je do istej miery založená aj na kritike islamského fundamentalizmu, naciona-
lizmu a komunizmu. „Fundamentalista nemá pravdivejší vzťah k Bohu než iný 
veriaci. Skôr naopak: obyčajne, žiadny živý vzťah s Bohom nemá“ (4; 161). Na-
zdávam sa, že žiadne konkrétne náboženstvo nemá nič spoločné s devastáciou 
životného prostredia. Vo všetkých krajinách, či tam vládne islam, budhizmus, 
judaizmus či kresťanstvo, je devastácia krajiny rovnaká, dokonca myslenie, 
v ktorom prevláda frommovské „mať“ nad „byť“, je typické skôr pre krajiny 
s dominujúcim kresťanstvom. To napokon potvrdzuje aj hromadný ekonomický 
exodus ľudí z islamských krajín, ktorí chcú participovať na životnom štýle Zápa-
du. Rovnako sa mi nezdá adekvátne, a už vôbec nie aktuálne prirovnávať Chruš-
čevovovu výzvu „dohoniť a predbehnúť Západ“ ako aj Leninovu výzvu kula-
kom „obohacujte sa“ ako hnacie sily konzumerizmu v postkomunistických kra-
jinách (4; 185). (Tieto dve výzvy dokonca Kohák neskôr zovšeobecnil pre celé 
ľudstvo, pozri 4; 169.) Nemožno predsa prirovnávať Leninovu výzvu sedliakom 
v cárskom Rusku na začiatku 20. storočia, ktorí žili na pokraji biedy, s ideálmi a 
hodnotami terajšej spoločnosti. Ideál západného blahobytu predsa vždy jestvoval 
aj v krajinách s tzv. socialistickým systémom. Nebolo ho treba posilovať komu-
nistickou ideológiou. Napokon nedostatok konzumného tovaru bolo aj jednou 
z príčin, prečo sa Nežná revolúcia stala hnutím väčšej časti spoločnosti. Prvé, čo 
sa dialo po otvorení hraníc, bolo hromadné vykupovanie obchodov v Rakúsku 
a Nemecku. (Treba však dodať, že „nákupný turizmus“ smerom do Českosloven-
ska realizovali vo veľkom aj občania Rakúska a Nemecka.) Takže v tomto ov-
zduší nabádať ľudí k skromnosti v podstate znamená brať im niečo za čo „bojo-
vali“ v Nežnej revolúcii. Na tomto mieste sa mi skôr javí výstižná Bondyho po-
známka, že „Chuť konzumovať prirodzene prichádza tam, kde je teoreticky voľná 
možnosť konzumovať“. A Bondy pokračuje: „Už najmenej po dve generácie sú 
obyvatelia I. sveta v podmienkach, kedy historicky doposiaľ nebývalé množstvo 
konzumných statkov priamo volá po tom, aby bolo konzumované. Toto bohatstvo 
je im neustále zo všetkých strán predvádzané v najlákavejšej podobe, nech sa 
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jedná o statky vitálnej dôležitosti, alebo statky naprosto zbytočné, alebo aspoň 
nie vitálne potrebné“ (5; 115). Obdiv, ktorý vládol v bývalých krajinách soviet-
skeho bloku, a to v zásade nielen obdiv k parlamentnej demokracii, ale aj obdiv 
ku konzumnému spôsobu života, je najväčšou prekážkou pre reálne pôsobenie 
morálnej ekológie v tomto priestore. Ak totiž bola spoločnosť vystavená niekoľ-
ko desiatok rokov istej ideológii, je nereálne, aby teraz s eufóriou prijímali inú 
ideológiu, ktorá ich istým spôsobom má opäť obmedzovať, aj keď tentoraz na 
báze dobrovoľnosti. Zmena spoločenského systému nepriniesla len politickú plu-
ralitu a Solženicina, Masaryka, Patočku, Tatarku, či iných indexových autorov na 
pulty kníhkupectiev, ale aj ideu konzumerizmu. A tu opäť možno súhlasiť 
s Bondym: „Keď už raz podmienky pre konzum sú, neodvráti od neho ľudí nič, 
pokiaľ sa úplne nepresýtia. Akékoľvek iné úvahy, napríklad o nejakom zmravňo-
vaní, sú nereálne“ (5; 115). Ja sa nazdávam, že dokonca ani k nasýteniu sa nedá 
dôjsť prirodzenou cestou, pretože doposiaľ o tom chýba dôkaz z histórie. Ak do-
šlo z dôsledkov nadmerného konzumu alebo prílišnej ideologizácie ku kolapsu 
nejakej civilizácie, kultúry, štátu, vždy to bol kolaps v pravom zmysle slova, ni-
kdy nedošlo k mravnému prerodu spoločnosti.    
     Erich Fromm je v tomto smere presnejší, vie, že výzvy k dobrovoľnej skrom-
nosti treba adresovať západnej spoločnosti a uvedomuje si aj to, že bieda krajín 
tretieho sveta je odrazom jej „neskromnosti“. Fromm analyzuje aspekty vlastne-
nia a bytia, no jeho návody na riešenie krízy sú tiež plné rozporov. Vo svojej 
známej knihe „Mať alebo byť“, vlastne na jej väčšej ploche, dokázal, že vlastníc-
ky modus existencie je omnoho silnejší než modus bytia. Povedal by som, že 
z tejto práce sa dá spraviť aj taký záver, že pocit „mať“ je akýmsi potvrdením 
pocitu „byť“. V polohe analytickej sa teda javí Fromm ako brilantný autor, no 
v závere, v pokuse o teoretické východiská pri riešení krízy, sa ocitá v polohe 
rojka. Vo svojej vízii novej spoločnosti vytvoril akúsi novodobú moreovskú „U-
tópiu“, ktorú podľa môjho názoru sotva možno vytvoriť na báze dobrovoľnej 
skromnosti. Už samotný fakt, že Fromm nazýva slobodný trh fikciou, naznačuje, 
že táto cesta uprostred ekonomických záujmov nadnárodných korporácií nemôže 
byť priechodná. Ani jeho ďalšie požiadavky sa mi nezdajú priechodné. Vytvárať 
obecné povedomie, že účinnou motiváciou je psychické uspokojovanie a nie ma-
teriálny zisk, je rovnako ťažko realizovateľné ako vytvárať podmienky, aby sa 
ľudia cítili dobre a radostne a nehľadali uspokojenie v požívačnosti (6; 134 – 
135). Alebo žiadať od Američanov, aby sa dobrovoľne vzdali kúpy áut (6; 138), 
pričom auto je v tejto krajine odpradávna spájané so symbolom slobody a pro-
sperity, je už priamo odvážne.   
     Rozpaky vzbudzuje aj následná Kohákova myšlienka: „Môžeme však svoje 
úsilie zamerať aj inak: k tomu, aby v našej zemi nevznikali ostrovy astronomicky 
bohatých v mori biedy, ako tomu býva v treťom svete, vziať si za vzor Nórsko, nie 
Venezuelu“ (4; 185). Kohák akoby vôbec nepostrehol, že bieda v krajinách tre-
tieho sveta vôbec nie je záležitosťou hŕstky domácej oligarchie, ale že je zapríči-
nená nadmernou spotrebou západného sveta. A tam patrí aj Nórsko! Táto škandi-
návska krajina síce disponuje kreditom kladného vzťahu k prírode, no v každom 
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prípade je to krajina, ktorá rovnako profituje z biedy krajín tretieho sveta. Vyspe-
lé krajiny reprezentujú 25 % svetovej populácie, ale konzumujú 3/4 svetovej 
produkcie potravín (7; 3). A rovnako je to aj z výrobou a spotrebovávaním ener-
gie. Napríklad v roku 1994 bola priemerná ročná spotreba elektrickej energie vo 
vybraných krajinách (vyjadrená v kilowatthodinách (kWh)) na jedného občana 
takáto: 
 

USA 12 711
Austrália 9 363
Japonsko 7 726
Nemecko 6 528
Rusko 5 805
Česko 4 375
Čína 780
India 420
Indonézia 315
Bangladéš 85
Čad 14

 
Celosvetový priemer ročnej spotreby elektrickej energie na jedného obyvateľa 
Zeme bol v spomínanom roku 2 245 kWh (8; 68). Z uvedených čísel je markant-
né, že najmenší podiel na spotrebe elektrickej energie majú krajiny s najväčším 
počtom obyvateľstva. USA má 268 miliónov obyvateľov, Austrália 18 miliónov 
no Čína má 1 miliardu 230 miliónov, India takmer miliardu, Bangladéš 125 mi-
liónov. A pre lepšiu ilustráciu môžeme pokračovať: Ak by sme chceli vyčísliť 
spotrebu energie na hlavu jedného obyvateľa v množstve spáleného uhlia, došli 
by sme k týmto číslam:  
 

USA 10 125 Kg
Nemecko 5 377 Kg
Japonsko 4 032 Kg
Čína 810 Kg
India 307 Kg
Bangladéš 70 Kg

 
Inými slovami sa to dá vyjadriť aj tak, že priemerný obyvateľ USA spotrebuje 20 
- krát viac papiera a 100 - krát viac cementu ako obyvateľ Indie (7; 3). A ešte 
posledný ukazovateľ rozdielnosti v životnej úrovni – počet ľudí na jedno auto 
v niektorých reprezentatívnych krajinách v roku 1991 (9; 180): 
 

USA 1,7
Taliansko 2,0
Veľká Británia 2,4
Japonsko 3,3
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Československo 4,8
Malajzia 8,4
Kórea 15,5
Rusko 17,0
India 121,4
Čína 680,0

  
     Takže nie miestni kmeňoví náčelníci majú na svedomí biedu krajín tretieho 
sveta, ale priepastný rozdiel v životnej úrovni medzi Severom a Juhom. To, že 
Kohák doporučuje „smer“ Nórsko, je príťažlivá vízia (pre Čechov rovnako ako 
pre Slovákov), ale veď Nórsko je vyspelejšou ekonomickou krajinou ako Česko! 
A to vôbec nehovorí o dobrovoľnej skromnosti. To hovorí o tom, že je treba do-
behnúť túto krajinu ekonomicky, nie morálne. A vyššia ekonomika znamená väč-
ší objem konzumácie, nehovoriac o zvýšenom tlaku na spotrebu prírodných su-
rovín a energiu. A je namieste položiť aj otázku, či Kohák, ako humanista, dopo-
ručuje životnú úroveň Nórov aj ostatným obyvateľom Zeme. Skúsme si predsta-
viť, že by si na takúto úroveň začali nárokovať Číňania. Je možné, aby každý 
Číňan dosiahol životnú úroveň Nóra? Myslím, že na to netreba žiadne odborné 
prepočty, aby sme si mohli odpovedať na túto otázku. Triezvo uvažujúci envi-
ronmentalista musí predsa vedieť, že nie je možné ani to, aby každý občan plané-
ty mohol spotrebovávať toľko ako priemerne žijúci občan Slovenska. Bolo by to 
možné, pýta sa M. Ritomský „bez toho, aby sa úplne rozvrátil ekosystém planéty 
a vyčerpali prírodné zdroje?“ (10; 2). Treba si uvedomiť, že aj Slovensko patrí 
k západnej civilizácii. A to nielen kultúrne, ale aj ekonomicky. Veď aj medzi 
chudobnejšími vrstvami obyvateľstva patria k štandartnému vybaveniu domác-
ností veci ako elektrina, plyn, teplá voda, chladnička, televízor, vysávač a veľa-
krát aj auto. Pre nás bežné veci sú pre väčšinu obyvateľstva sveta neznáme. Tak-
že Kohák by mal nabádať nie k tomu, aby sme dohnali Nórov, ale mal by vyzvať 
Nórov, aby sa vzdali tej životnej úrovne akú majú. A to nehovoríme o životnej 
úrovni Američanov. Koľko rokov by dokázala odolávať biosféra, keby začali 
produkovať všetky krajiny sveta rovnaké množstvo emisií do ovzdušia ako USA? 
A tu sa dotýkame kardinálneho problému, ktorý so sebou prináša imperatív dob-
rovoľnej skromnosti. Je niekto ochotný uskromniť sa dobrovoľne? Zníži Ameri-
čan dobrovoľne svoju životnú úroveň na úroveň občana Európskej únie? Zníži 
občan Európskej únie dobrovoľne svoju životnú úroveň na úroveň občana po-
stkomunistických krajín? A dokáže tento občan znížiť ešte viac svoju životnú 
úroveň? Situácia je opačná. Obyvatelia krajín tretieho sveta sa tlačia do západnej 
Európy, už im dokonca stačí, ak dostanú povolenie zostať aj na Slovensku, oby-
vatelia postkomunistických krajín sa koria životnej úrovni obyvateľov Európskej 
únie, a celá ekonomika EÚ má jedinú ideu – dobehnúť ekonomiku USA. A Ja-
ponsko a ekonomické „tigre“ východu – detto. V tomto bezhlavom ekonomic-
kom preteku sa javí výzva k dobrovoľnej skromnosti ako upozornenie fajčiarov 
ministrom zdravotníctva, že fajčenie škodí zdraviu. Rovnako neúčinné a neefek-
tívne. A rovnako ako toto upozornenie neohrozuje výrobcu cigariet, ani neznižu-
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je počet fajčiarov, rovnako neohrozuje ani imperatív dobrovoľnej skromnosti 
ekonomiku, profitujúcu z konzumného spôsobu života na Západe a biedy 
v krajinách tretieho sveta. Morálna ekológia takto akoby jestvovala sama pre se-
ba, ako art for art.    
     Napokon Kohák akoby si vyššie zmienené pripomienky uvedomoval. Neskôr 
totiž píše: „To je problém (polarizácia spoločnosti na privilegovaných a bied-
nych), ktorý nie je riešiteľný systematickým úsilím o pozdvihnutie vylúčených na 
úroveň vyvolených (i keby k tomu bola vôľa)... Keby i miliardy dnešných vylúče-
ných mali konzumovať tempom dnešnej pol miliardy vyvolených, svet by sa stal 
neobývateľným cez noc“ (4; 170). Z toho akosi, možno nechcene, vyplýva, že 
keby sme sa prispôsobili mentalite a ekonomike Nórov (aj keď podľa mňa ani 
Nóri nie sú vzorom dobrovoľného uskromňovania sa), ostatný svet by mohol 
jestvovať tak ako je, aj keď na hranici svetového existenčného konfliktu. Kohák 
stále nepripúšťa možnosť „systematického“ a „organizovaného“ prerozdeľovania 
svetových zdrojov medzi všetkých obyvateľov sveta. Na rozdiel od Fromma 
zrejme nenašiel (alebo nechcel) odvahu spochybniť neomylnosť slobodného trhu. 
Všetko, a teda aj zákony ekonomiky, ponechal v réžii morálnej ekológie a jej 
ústrednej vízii dobrovoľnej skromnosti.   
     Kohák síce správne analyzuje biedu krajín tretieho sveta: „...spotrebná úroveň 
Európy a Severnej Ameriky prudko stúpa, zatiaľ čo úroveň ostatného sveta stále 
klesá pod bremenom zaostalosti, zbrojenia a kmeňových vojen“ (4; 164), no za-
mieňa si príčiny s dôsledkami. Presne popisuje stav v krajinách tretieho sveta: „S 
občianskou vojnou môžeme počítať tam, kde sa najviac rúti životná úroveň. Tam 
je totiž najviac potreba fanatizmu, aby ľudia zabudli na hlad, márnosť, bezná-
dej“ (4; 162), no nedodáva, že na tomto stave má najväčší podiel neokolonializ-
mus krajín západného sveta. Uznáva síce priepastný rozdiel medzi bohatým Se-
verom a chudobným Juhom, aj to, že Západ nemá vôľu znížiť spotrebnú úroveň, 
no na druhej strane kritizuje povstalca v Somálsku, že bojuje so zbraňou, ktorej 
hodnota by mu zaručila potravu na niekoľko mesiacov (4; 163). Pritom to je 
presne to, čo potrebuje západná ekonomika (a samozrejme aj ekonomika Ruska) 
– odbytiská pre svoj tovar. Je všeobecne známe, že zbrane patria k najlepším vý-
vozným artiklom. Kohák si uvedomuje možnú hrozbu sociálneho výbuchu, situá-
ciu, kedy miliardy hladujúcich zaplavia Severnú Ameriku a Európu, no komentu-
je ju podľa môjho názoru nevhodne: Snáď im bude heslom islamsky fundamenta-
lizmus, vôľa Alahova, možno nacionalizmus. Kto vie? Svetlý chodník v Peru pre-
ukazuje, že ani komunizmus nestratil svoju príťažlivosť...Spoločným menovate-
ľom bude fanatizmus a hlad“ (4; 163). 
     Oveľa vhodnejšia interpretácia tohto problému pochádza z pera Johna Houg-
htona, predsedu Kráľovskej komisie pre znečistenie životného prostredia vo 
Veľkej Británii, ktorý nazýva imigrantov z krajín tretieho sveta ako environmen-
tálnych utečencov (9; 201), hoci ani on nevylučuje prípadný konflikt z tohto 
pohybu, no chápe ho úplne relevantne s objektívnymi príčinami. A rovnako 
triezvo vidí aj jediné možné riešenie ako tejto hrozbe čeliť: „Pri hľadaní vhod-
ných akcií k odvráteniu takejto hrozby bude vzhľadom k bezpečnosti lepšie vše-
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obecne a efektívne rozmiestniť finančné zdroje tak, aby bola odstránená alebo 
zmiernená environmentálna hrozba. Bolo by to lepšie, než nasadzovať vojenské a 
iné prostriedky k priamemu riešeniu bezpečnostných problémov“ (9; 201). Ho-
ughtonove názory korešpondujú aj s názormi Al Goreho, v ktorého pláne na zá-
chranu svetového životného prostredia (tzv. Globálny Marshallov plán) je jed-
ným z bodov aj riešenie biedy v krajinách tretieho sveta. Al Gore navrhuje pou-
žiť medzinárodné finančné zdroje na zaistenie troch základných predpokladov 
riešenia problémov (11; 278 – 279): 
1) Poskytnúť finančné zdroje presne zameraným programom na funkčnú alfabe-

tizáciu, prispôsobeným charakteru každej jednotlivej spoločnosti, kde dopo-
siaľ nedošlo k demografickému zlomu.  

2) Vypracovať účinné programy ku zníženiu kojeneckej úmrtnosti a zaisteniu 
prežitia a výborného zdravia detí.  

3) Zaistiť všeobecnú dostupnosť antikoncepčných prostriedkov a techník spolu 
s inštrukciami adekvátnymi danej kultúre. 

 
     Ako kulturológ oceňujem to, že Al Gore navrhuje zmienené riešenia v súlade 
s náboženskými a kultúrnymi tradíciami v daných krajinách. Prvé úspechy tohto 
plánu sú markantné v indickej provincii Kerala, kde dovtedy nekontrolovaný po-
pulačný rast klesol na úroveň Švédska. Al Gore rovnako ako aj John Houghton, 
respektíve ich dielo, predstavujú skôr druhú líniu Fundovho rozdelenia súčasné-
ho smerovania v environmentálnom hnutí a sú dôkazom, že táto forma podpory 
je oveľa účinnejšia ako morálna ekológia.  
     Ešte viac rozporov ako pojem dobrovoľná skromnosť nesie v sebe pojem bio-
centrizmus. Ten sa v rétorike morálnych ekológov stáva rozporom par excellen-
ce. Henryk Skolimowski, jeden z ústredných predstaviteľov tohto smeru uvádza: 
„Genetický kód nás činí výrazne biologickými bytosťami“ (12; 150). Aldo Leo-
pold, americký lesník a ekocentrický mysliteľ, uvádza obdobne: „...etika zeme 
mení úlohu Homo sapiens z dobyvateľa pozemského spoločenstva na jeho rado-
vého člena a obyvateľa.“ alebo „To, že je človek len členom biotického kolektívu, 
je zrejmé z ekologického výkladu dejín“ (13; 37). A do tretice: „Na rozdiel od 
balvanov či stromov sú ostatné zvieratá, zvlášť spoločensky žijúce cicavce ako 
vlci či primáty, zjavne naši blížni. My sami sme živočíchy ...“, to tvrdí Kohák (14; 
28). Toto všetko sú závažné tvrdenia, ktoré prinášajú množstvo nevyjasnených 
stanovísk. Aká je teda hodnota zvieraťa? Je hodnota jeho života rovnaká ako 
hodnota života človeka? Ak ho zabíjame, či už ako potravu, alebo na vedecké 
pokusy, dopúšťame sa vraždy, hriechu či etického poklesku? Alebo jestvuje ne-
jaký hodnotový systém, kedy môžeme siahnuť na život zvieraťa? Tento problém, 
protirečenie, je v environmentálnom myslení sformulovaný už od čias Alberta 
Schweitzera. Podľa neho obyčajná etika hľadá kompromisy, no etika úcty 
k životu neuznáva žiadnu relatívnu etiku. „Za dobro pokladá len zachovávanie a 
podporovanie života. Každé jeho ničenie a poškodzovanie, nech už k nemu dôjde 
za akýchkoľvek okolností, ciachujú ako zlé“ (15; 291). No už o odstavec ďalej 
píše: Keď už nejaký život poškodzujem, musí mi byť zrejmé, ako ďaleko to je nut-
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né. V ničom nemôžem ísť ďalej, ako je naprosto nevyhnutné“ (15; 292). Toľko 
protirečenia v niekoľkých vetách je typický jav aj u neskorších jeho nasledovní-
kov. Schweitzer teda uznáva aj usmrcovanie zvierat, len to podmieňuje úvahou 
každého, kto tak činí, aby dobre zvážil mravné okolnosti, respektíve, či je mo-
mentálne v práve život odobrať. Nazdávam sa, že to je práve ten kompromis, o 
ktorom Schweitzer píše, že v etike úcty k životu neexistuje. Z toho sa dá násled-
ne vyvodiť, že absolútna úcta k životu nejestvuje a sotva je táto idea aj realizova-
teľná. Aj to možno dedukovať z nasledujúcej Schweitzerovej myšlienky: „De-
dinčan, ktorý na lúke pokosil tisíce kvetov ako krmivo pre kravy, má dbať na to, 
aby cestou domov bezmyšlienkovite neutrhol nejaký kvietok pri ceste, lebo sa tým 
spreneveruje životu, pretože k tomu nie je donútený nutnosťou“ (15; 292). 
V konečnom dôsledku totiž ani krmivo pre kravy nie je nutnosťou, pretože kravy 
sú domestifikované zvieratá, bez ktorých človek dokázal prežiť väčšiu časť svo-
jich vlastných dejín. Od čias cromagnonských lovcov nijak nepozmenil svoje 
biologické danosti a tak teoreticky by mohol žiť paleolitickým spôsobom života 
dodnes. Ak však je vlastníctvo kráv uznané človeku, potom je človek povinný sa 
o tieto zvieratá nielen starať prostredníctvom toho, že im kosí a predkladá trávu, 
ale ich aj chrániť. Tak je vlastne posvätené zabitie vzácneho vlka, ktorý napadne 
kravy na pastve. Myšlienkové pochody dedinčana, vlastníka kráv, ani na chvíľu 
nebudú pochybovať o tom, či je možné vlka zabiť. Morálne sa bude cítiť v práve 
aj keby išlo o posledného žijúceho vlka. Bude konať v súlade so Schweitzerovou 
etikou úcty k životu. Preto sa mi zdá oveľa účinnejšie systémové opatrenie, ktoré 
jediné môže zachrániť, respektíve ochrániť vlka. Zákaz zabitia vlka zákonom, 
prípadne finančné odškodnenie dedinčana za zabitú kravu je oveľa účinnejší spô-
sob, ako sa spoliehať na účinnosť morálnej ekológie.  
    Podobné protirečenia sú markantné aj u Skolimowskeho, Koháka i ďalších 
autorov. Pozadím týchto protirečení, rovnako ako aj protirečení u Schweitzera, je 
teologický uhol pohľadu na tento problém. Kresťanstvo dodnes oficiálne neuzna-
lo existenciu duše u zvieraťa a tak sa Mojžišových desatoro božích prikázaní na 
ne nevzťahuje. Nazdávam sa, že morálna ekológia, ani etika úcty k životu nemá 
reálnu možnosť túto „prekážku“ preklenúť. Buď uzná inú dimenziu existencie 
zvierat (zrejme z pohľadu antropocentrického a preto aj nižšie postavenú), alebo 
ich úplne zrovnoprávni s človekom. V prvom prípade už nebude možné dívať sa 
na zvieratá biocentrickým pohľadom a bude ich možné i naďalej usmrcovať 
v mene záujmov človeka, nehľadiac na to, že to bude šetrným spôsobom, pretože 
i etika má len rýdzo antropocentrický rozmer. V druhom prípade nebude možné 
zvieratá usmrcovať vôbec, pretože by sa v podstate jednalo o vraždu. Druhá 
možnosť je absolútne nereálna. To len potvrdzuje skutočnosť, že človek nemôže 
myslieť biocentricky, ale len antropocentricky. „Myslieť“ totiž môže človek len 
antropocentricky. Inú možnosť nemá. Myslieť si opak je zavádzajúce. „Zabíjať 
možno, ale s ohľadom“, je typickým príkladom nie biocentrického, ale antropo-
centrického zmýšľania! 
     Ani Skolimowski neobjasňuje, do akej miery možno akceptovať teóriu po-
svätnosti života, ktorá tvorí základ jeho ekologickej etiky. „Všetka ochranárska 
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činnosť, všetky akcie na ochranu prostredia sú koniec koncov založené na tomto 
hlbšom presvedčení o posvätnosti života. Musí nám byť jasné, že akonáhle pre-
misa o posvätnosti života je spochybnená alebo dokonca odmietnutá, celá stavba 
ochranárskych stratégií a všetky akcie na ochranu životného prostredia visia vo 
vzduchu. Chýba potom reálny dôvod k tomu, aby sme sa angažovali 
v ochranárskej stratégii a ekologickej etike“ (12; 141). Práve v poslednej vete 
Skolimowski presne vystihol to, že morálna ekológia nestojí na pevných zákla-
doch, a preto ani nemôže garantovať zmenu v súčasnom vývoji či úpadku kultú-
ry. Ak totiž nie je presne špecifikované, aký je rozdiel medzi zvieraťom a člove-
kom, v akom sú vzťahu a či je posvätný aj život dobytka, ktorý konzumujú sa-
motní morálni ekológovia, alebo či je posvätný život potkanov, na ktorých boli 
testované lieky proti rakovine, je premisa o posvätnosti života spochybnená.   
     V myšlienkach o právach na život je opatrnejší Arne Naess a v podstate po-
tvrdzuje to, že absolútna úcta k životu nejestvuje. Uznáva, že „právo“ na život je 
pojem zavádzajúci a on sám ho používa len preto, že lepší ešte neobjavil (16; 
240). Odmieta delenie živých bytostí na cennejšie a menej cenné, no neodmieta 
zabíjanie ako také. „V rozpore s mojím chápaním jednoty života je - Môžem ťa 
zabiť, pretože som cennejší -, ale nevadí mi výrok – Zabijem ťa pretože mám 
hlad-„ (16; 242). Naess považuje teda za správne, i keď ako sám dodá-
va:“niekedy ťažko obhájiteľné“ (16; 242), diferencovať prístup k zvieratám. Ako 
predstaviteľ morálnej ekológie sa však ani Naess nevyhol istým protirečeniam. 
„Zásada rovnosti v biosfére – definovaná rovnými právami – je niekedy zle chá-
paná v tom zmysle, že ľudské potreby by nemali byť nikdy nadraďované potre-
bám ostatných druhov... V praxi napríklad máme väčšiu zodpovednosť k tomu, čo 
sa nachádza v bezprostrednom okolí. Niekedy to znamená i zabíjať alebo ubližo-
vať zvieratám“ (16; 245). Mám teraz na mysli pojem zodpovednosť. Tento ter-
mín totiž rezonuje chronicky takmer u každého autora morálnej ekológie.  
     Zodpovednosť za niečo, v tomto prípade za svet, za prírodu, za zvieratá, je ale 
potvrdením nadradenosti, potvrdením zvrchovanosti a vlastníctva, aj keď možno 
osvieteného. A to je opäť rozpor morálnej ekológie. „Čím väčší je rozsah zodpo-
vednosti, ktorú berieme na seba, tým viac rastieme vo svojej ľudskosti. Naopak 
ak nepreberáme žiadnu zodpovednosť, sme sotva ľudia“ (12; 144). Skolimowski 
opäť potvrdzuje, že myslieť biocentricky nie je možné. Rásť k ľudskosti je sme-
rom od ostatných živočíchom alebo smerom k ním? Ak nepreberieme zodpoved-
nosť sme sotva ľudia? Potom budeme zvieratá? Ale o tom by vlastne biocentriz-
mus a ekocentrizmus mal byť. Ako prostriedok zodpovednosti udáva Skolimow-
ski striedmosť. Odvoláva sa pritom aj na nápis na jednom františkánskom útulku: 
„Čokoľvek máme viac, ako potrebujeme, je odcudzené tým, ktorí majú menej než 
potrebujú“ (12; 145). S tým sa skutočne možno stotožniť, no opäť sa vynára o-
tázka, kde je miera a kto stanoví, čo človek potrebuje. Z biologického stanoviska 
mal človek všetko čo potrebuje už v paleolite. Moderná forma Homo sapiens 
dokázala žiť najmenej 60 000 rokov aj bez poľnohospodárstva. Skromnosť a 
ľudstvo akoby boli dva nezlučiteľné pojmy. Nadprodukcia potravín (neolitická 
revolúcia), ktorou odštartovalo ľudstvo cestu k civilizácii, pojem skromnosť de-
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gradovala do polohy teoretickej. Ak dnes vidíme niekde vo svete ľudí, ktorí žijú 
materiálne na nízkej úrovni, nie je to dané skromnosťou, ale núdzou, nutnosťou. 
Nazdávam sa, že dobrovoľná skromnosť, ako ju poznáme z legiend o gréckom 
filozofovi Diogenovi, nejestvuje. 
     Kohák tiež apeluje na zodpovednosť ľudstva za svet, čím degraduje „rovno-
cennosť človeka s ostatným tvorstvom“. „Človek sa svojím rozvojom stal zodpo-
vedným za starostlivosť o prírodu, a to je jeho prvotná úloha... Najskôr ide o zá-
chranu našej planéty a o starostlivosť o prírodu ako celok, následne o starostli-
vosť o ľudstvo ako celok“ (4; 170). Vo svojich úvahách zachádza dokonca tak 
ďaleko, že nenadradil zodpovednosťou len človeka planéte, ale nadradil týmto 
pojmom aj Západnú civilizáciu ostatnému svetu. „Dnes celý svet preberá európ-
ske predstavy o ľudskej výbornosti, o summum bonum: my sme vzorom. Je to 
strašlivá zodpovednosť, keď sa tradičná komunita niekde v Andách vzdá odveké-
ho spôsobu života a predá trebárs aj dušu, len aby mohla trápne napodobňovať, 
čo uvidí v európskom filme“ (4; 187). Najskôr by som si dovolil tvrdiť, že nie 
európske, ale americké filmy určujú „kurz snov.“ Pod tlakom americkej kinema-
tografie je predsa aj Európa, ktorá sa hrdí menom Starý kontinent, ako záruka 
kultúrnej stálosti. Na strane druhej nie je trápne, ako andská komunita napodo-
bňuje európsky (?) životný štýl, ale je to len výsledok ekonomických pochodov a 
záujmov. A potom je otázne aj to, do akej miery môžeme prebrať zodpovednosť 
za zmenu životného štýlu andskej komunity. Máme na to morálne právo? 
V konečnom dôsledku to môže vyzerať aj tak, že materiálne zabezpečení Euroa-
meričania si v exotických krajinách zámerne udržujú akýsi živý skanzen, akúsi 
atrakciu, kde môžu v pohodlných hoteloch, vybavených podľa vzoru západnej 
civilizácie, tráviť dovolenky. Každú autonómnu kultúru rozvrátila iná ekonomi-
ka. Nadnárodné korporácie a svetová ekonomika nepoznajú záujem o kultúrnu 
rôznorodosť. Preto aj problematika kultúrnej diverzity je veľmi zložitá. Každému 
čitateľovi lyrizovanej prózy je zrejmé, že život na Slovensku bol niekedy harmo-
nickejší, duchovnejší, založený na tradíciách, úcte k rodine atď., no nikto by si 
netrúfol žiadať obyvateľov Slovenska, aby sa vzdali dnešných civilizačných vý-
dobytkov a vrátili sa materiálne aj duchovne niekoľko desiatok rokov späť. 
V časoch ekonomickej globalizácie miznú aj zo Slovenska (rovnako ako 
z Česka) posledné sigmy autonómnej kultúry. Nemožno moralizovať bez hľada-
nia príčin. Najskôr sa treba zaoberať nadnárodnými ekonomickými záujmami 
(prípadne záujmami najmocnejších národných ekonomík) a až potom sa môžeme 
relevantne zaoberať svetovou homogenizáciou kultúry, ako aj spomínanou ko-
munitou v Andách. Nemožno prebrať zodpovednosť za niečo, čo nemôžeme 
ovplyvniť. Pokiaľ svetová ekonomika stojí mimo morálnu ekológiu, čaká ju boj 
s veternými mlynmi.     
     Morálna ekológia nenapreduje biocentrickým myslením, to podľa môjho ná-
zoru ani nie je možné, ale skôr stavia človeka do úlohy, v ktorej by mal zahrať 
toho istého tvora, ktorý si namýšľa, že je vlastníkom celej planéty, ale len s tou 
zmenou, že tentoraz bude ku svojmu „vlastníctvu“ (prírode) zhovievavý, tole-
rantný, ohľaduplný. Čiže ľudia by mali mať citlivý prístup k svetu, čo si, ako do-
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dáva Naess, ostatné živočíchy nemôžu ani dovoliť, ani pochopiť (16; 246). A to 
je opäť klasické potvrdenie nadradenosti človeka nad zvieratá. Naess, rovnako 
ako ostatní autori, si zrejme neuvedomujú, že myslieť antropocentrický im je da-
né evolučným vývojom. Keby krokodíly boli schopné myslieť, nerozmýšľali by 
biocentricky, ani antropocentricky, rozmýšľali by vo svojich, krokodílích dimen-
ziách, teda tak, aby to bolo výhodné pre ich druh.  
     Nazdávam sa, že autori morálnej ekológie sa dopúšťajú hlavného omylu 
v tom, že si antropocentrické myslenie zamieňajú s myslením biocentrickým. A 
v zajatí tohto omylu sa snažia riešiť krízu v spoločnosti a krízu v stave životného 
prostredia. Krízu, ktorú spôsobil druh Homo sapiens chce riešiť ten istý druh 
Homo sapiens, no so zmenenou totožnosťou. Veľmi málo alebo vôbec sa neza-
mýšľajú nad našou prirodzenosťou, nad našimi evolučnými danosťami. Podľa 
môjho názoru chýba v tejto orientácii korešpondencia s antropológiou, biológiou, 
sociobiológiou a etológiou. Práve absencia poznatkov z týchto vied udržuje auto-
rov morálnej ekológie v presvedčení, že niektoré postupy v ľudskom chovaní sú 
ovládateľné morálnymi imperatívmi. Príliš sa spoliehajú na výskyt jedincov typu 
Gándhí, Schweitzer, Matka Tereza... (pozri Kohák a Skolimowski), no zabúdajú, 
že ekvivalentne v bizarnej opozícii sa vyskytujú jedinci typu Hitler. Každá doba 
mala svojich Gándhíov aj svojich Hitlerov. A svet stále napredoval, menil sa. 
Žiaľ, zväčša v réžii práve Hitlerov. Preto treba mať na zreteli aj Freudovu po-
známku: „Musí sa počítať so skutočnosťou, že sú vo všetkých ľuďoch deštruktív-
ne, teda antisociálne a antikultúrne tendencie, ktoré u mnohých ľudí sú tak silné, 
že určujú ich chovanie v spoločnosti“ (17; 7). Nazdávam sa, že analyzovať glo-
bálnu environmentálnu krízu nemožno len filozoficky, ale skôr antropologicky. 
Len pri koreňoch ľudskej prirodzenosti možno hľadať riešenie (ak vôbec nejaké 
je) súčasného stavu tak v prírode ako aj v spoločnosti. Zdá sa mi dosť odvážne od 
Naessa tvrdiť, že „Ľudia nie sú geneticky ani inak predurčení k večnému muče-
niu, týraniu a vykorisťovaniu“ (16; 243). Odvážne preto, že celé dejiny ľudstva 
sú poznačené jeho krutosťou. A treba dodať aj to, že Naessom spomínané vlast-
nosti sa vyskytujú jedine u druhu Homo sapiens. Najkrvilačnejšia šelma na svete 
mu nemôže ani v najmenšom konkurovať. Je iróniou, že práve tento druh ide za-
chraňovať svet, aj keď túto iróniu zmierňuje fakt, že sa tak ide diať po tom, čo ho 
tento druh priviedol na pokraj skazy, vrátane seba samého.    
     Predpokladám, že i to je omylom morálnej ekológie, keď vychádza 
z presvedčenia, že najskôr prišlo odcudzenie človeka od prírody a až potom pri-
šla jej technická devastácia. „Víťazné šírenie sekulárneho svetového názoru vy-
značovalo vzostup vedecko – technických hodnôt, ktoré sa stávali stále viac utili-
tárnymi, inštrumentálnymi, relativistickými; mali a majú tendenciu oslobodzovať 
nás od starých absolútnych hodnôt, ale tiež zbavovať nás duchovných zdrojov a 
istôt i hlbšieho zmyslu“ (12; 150). Skolimowski tu má na mysli rozchod scholas-
tiky s renesanciou. Nazdáva sa, že ťažisko humanity, zakotvené v náboženstve, 
bolo postupne ničené vedeckým racionalizmom a ateizmom. Vôbec pri tom však 
neakceptuje vývoj techniky a vývoj ľudského poznania. Kresťanstvo mohlo 
vzniknúť až  10 000 rokov po objavení poľnohospodárstva. Nemohlo vzniknúť 
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skôr, pretože polyteizmus bol odrazom ľudského poznania a predovšetkým odrá-
žal technickú zdatnosť ľudstva. Ak dovtedy videli ľudia v každom strome, 
v každej rieke, potôčiku, studničke, v horách, v oblakoch ba dokonca i vo vetre 
nejaké božstvo, bolo to preto, že si svoju závislosť od prírodných zdrojov plne 
uvedomovali, no nepoznali zákonitosti prírody a nemali dostatočný technický 
arzenál, aby s prírodou mohli manipulovať. Ihneď, ako sa tak stalo, nastúpili mo-
noteistické náboženstva. Nechcem teraz polemizovať o tom, či kresťanstvo odob-
ralo prírode status sacrum, no v každom prípade odbožštilo konkrétne prírodné 
zložky (hory, rastliny, zvieratá...). No ani monoteistické náboženstvá nemohli 
zostať natrvalo neohroziteľné. Vzostup vedy priniesol scientisticko – technolo-
gický svetový názor a s ním zákonite musel prísť aj ateizmus. Postupujúci vývoj 
techniky a poznania postupne odbúraval aj ľudský strach a existenčnú neistotu a 
zároveň dvíhal ľudské sebavedomie. Preto ani jedna epocha nebola špeciálne, 
teda vedome, zameraná na ochranu životného prostredia. Vždy k devastácii prí-
rody dochádzalo, rozdiel v intenzite bol len v technických možnostiach.       
     Postup, pri ktorom sa hľadá „osudový krok“ ľudstva smerom k dnešnej kríze, 
neuznáva ani Egon Bondy: „Zvaľovať vinu za náš dnešný debakel na renesanciu 
a jej –prehodenie výhybky – je rovnako nevedecké ako zvaľovať vinu na antiku. 
Hľadanie – kde sa stala chyba -, ktoré je dnes módne, sa môže logický zastaviť 
najskôr u Adama... Všetky pokusy o akýkoľvek revivalizmus – v našom prípade 
kresťanský – sú proste logikou pohybu dejín odsúdené k naprostému neúspechu. 
Práve napríklad renesancia sa domnievala, že je takým revivalizmom – v jej prí-
pade antickým – a stala sa niečím úplne iným a vyústila v niečo naprosto iné“ (5; 
112). V tomto možno súhlasiť aj s Kohákom, ktorý si tiež netrúfa rigorózne 
označiť „bod zvratu“: Nemyslím si, že môžeme presvedčivo tvrdiť, že príčinou 
ekologickej krízy je Descartova dehumanizácia sveta, Kantov antropocentrizmus, 
či kresťanská predstava ľudskej nadradenosti“ (18; 19). Napriek tomu Kohák 
„bod zvratu“ hľadá. Nevie síce, kedy k nemu došlo, no pokúša sa ho pomenovať. 
Podľa neho si človek, na rozdiel od iných živočíchov, vybral život v „slobode a 
zodpovednosti – teda život morálny“ (18; 17). A k odcudzeniu, teda k „bodu 
zvratu“ došlo vtedy, keď človek síce akceptoval svoju slobodu, no odmietol zod-
povednosť: „...som presvedčený, že práve v odcudzení slobody zodpovednosti je 
skutočný koreň ekologickej krízy a len v prijatí zodpovednosti za našu slobodu je 
skutočné riešenie“ (18; 19). Kohák tu mimo iné opäť vyčlenil razantným spôso-
bom človeka zo zvieracej ríše a v podstate vyslovil to, že zvieratá nemajú morál-
ku. S tým možno súhlasiť, no len vtedy, ak chápeme morálku v rýdzo antropo-
centrickom význame. Dokonca aj vtedy o správnosti takejto premisy možno za-
pochybovať. Sme naozaj lepší ako zvieratá? My máme morálku, zvieratá ju ne-
majú, teda áno. Tak znie logická odpoveď. Nevdojak ma pri tejto deduktívnej 
odpovedi napadajú slová cambridgeského evolucionistu Roberta Foleyho: „Se-
baúctu človeka dvadsiateho storočia nahlodali koncentračné tábory v Dachau a 
inde, milióny ľudí zabitých v náboženských vojnách, desivá chudoba, hladomory 
a nemoci a takmer neobmedzený ľudský potenciál škodiť svojmu blížnemu 
v osobnom i medzinárodnom meradle ... zviera v nás je tá lepšia časť nášho ja, a 
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ľudská podstata či civilizácia tvorí našu temnejšiu stránku – teda úplný opak pô-
vodnej viktoriánskej predstavy“ (19; 54 – 55). Pesimista by určite zapochyboval 
o tom, či sa „zodpovednosť za svet“ dostáva do správnych rúk. 
     Duchovná kultúra nikdy neovplyvňovala kultúru technickú. Paleolitickí umel-
ci, ktorí zanechali fascinujúce maľby vo francúzskych a španielskych jaskyniach, 
nijak neovplyvnili technický vývoj. Tvorili v duchu loveckej kultúry a teda pres-
ne v technických mantineloch tejto doby. Aj obsah ich malieb zrejme len koreš-
pondoval so spôsobom ich obživy, ktorý determinoval aj ich náboženské mysle-
nie (šamanizmus). Ani neskoršia kultúra roľníkov nevznikla skôr ako bolo obja-
vené poľnohospodárstvo. Preto sa nemohlo stať ani neskôr, že duchovná kultúra, 
najmä filozofia a náboženstvo, určovali technický chod ľudstva. Nazdávam sa, že 
to bol práve technický vývoj a jeho napredovanie, ktoré odcudzilo človeka príro-
de. Sebavedomie, ktoré človek nadobudol poznaním, sa stupňovalo a vždy bolo 
adekvátne jeho technickým možnostiam. Gutenberg neobjavil tlačiarenský stroj 
pod vplyvom renesančnej filozofie, renesančná filozofia len akceptovala nové 
poznatky vo vede a technický vývoj. Takže netreba hľadať vinníka 
v jednotlivcoch alebo vo filozofických a náboženských systémoch. A rovnako 
sotva možno nájsť v histórii platný ideál harmonického vzťahu kultúry a prírody. 
Ideál možno, no rozhodne nie platný a v súčasnosti použiteľný. „Domnievať sa, 
že niekde v ľudských dejinách nájdeme nejakú vyhovujúcu a vzorovú harmonickú 
situáciu, ku ktorej - vrátiť sa by bolo ideálne – (alebo v ktorej by bolo bývalo i-
deálne zotrvať) je proste blud. Nikdy taká situácia nebola“ (Bondy: 5; 112). Jed-
noducho disponujeme iným technickým potenciálom ako pravekí lovci, scholas-
tická Európa či zakladatelia budhizmu. M. Spišiak v komentári k Fundovej knihe 
„Znavená Evropa umíra“ uvádza, že civilizácia zaniká vtedy, ak jej chýba vízia. 
„Antika mala víziu, kresťanstvo malo víziu, osvietenstvo, sekulárny humanizmus, 
dokonca aj priemyselná revolúcia mali svoje vízie. Môžeme tvrdiť, že súčasná 
Európa má víziu alebo ideál? Trhové mechanizmy budú fungovať aj bez vízie. 
Civilizácia môže fungovať ako stroj bez myslenia a cítenia, ale je to fungovanie k 
smrti“ (2; 17). Ako je však potom možné, že civilizácie s „víziou“ zanikli? Aký 
je potom rozdiel medzi zánikom civilizácie s víziou a zánikom civilizácie bez 
vízie? Žiadna civilizácia, žiadna historická epocha nemôže zostať na mieste, aj 
keď má akúkoľvek víziu. Svet sa jednoducho vyvíja, nemôže ustrnúť na mieste, 
aj keby mal seba väčšiu víziu. A doteraz sa vždy vyvíjal s rýchlosťou, akú mu 
diktovala technika. A filozofia, ideológia, náboženstvo jej len sekundovali. „Po-
hyb je iba v smere vpred, aj keď to nemusí znamenať k – vyššiemu – a lepšiemu: 
to nepochybne dnes pociťujeme. Ale späť cesta nie je“ (Bondy- 5; 112).   
     Napokon morálna ekológia či hlboká ekológia samotné potvrdzujú, že reflek-
tujú len súčasný technický stav (a z toho vyplývajúce devastovanie prírody) ľud-
stva. Najskôr vznikla ekologická respektíve environmentálna kríza a až pod tým-
to vplyvom začali vznikať jednotlivé etické a filozofické koncepcie súčasného 
environmentalizmu. Tu je aj odpoveď na Kohákovu otázku či je súčasný stav 
následkom „techniky alebo filozofie“ (4; 154). Morálna ekológia nemohla vznik-
núť skôr ako človek dospel technicky do takého stavu, že začal ohrozovať biosfé-
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ru. Preto nemohlo vzniknúť skôr ani „odcudzenie“ od prírody a potom jej devas-
tácia. Ak som vyššie uviedol, že duchovná kultúra kráča v závese za kultúrou 
materiálnou, respektíve, že technické možnosti človeka diktujú nielen filozofiu 
ale aj morálku, aj teraz tomu nie je inak. Ak doteraz technika dvíhala sebavedo-
mie človeka a odbúravala jeho citový vzťah k prírode, teraz je to opäť technika, 
ktorá povedala človeku „dosť!“ Globálne otepľovanie, ozónová diera, kyslé daž-
de – to všetko sú javy spôsobené technikou, ktorá však už nie je schopná revitali-
zovať svoje pôsobenie v biosfére. A to je dôvod, prečo vznikol environmentaliz-
mus, prečo sa dvíhajú varovné ukazováky morálnych ekológov. Keby žil René 
Descartes dnes, pravdepodobne by sa nezaoberal len matematicko – kauzálnymi 
vzťahmi vonkajšieho priestorového sveta, ale rozhodne by sa zaoberal aj globál-
nou environmentálnou krízou. A napokon ani odmietanie scientisticko – techno-
logického svetonázoru ako podhubia etického relativizmu, ako to vníma Skoli-
mowski, nie je namieste. Bola to práve veda, ktorá poukázala na to, že človek, 
kultúra, príroda sú v ohrození.  
     Napriek uvedeným výhradám voči morálnej ekológii uznávam jej prínos 
v rámci environmentalizmu, ktorý chápem ako myšlienkový súhrn reakcií na 
globálnu environmentálnu krízu. Jej etický prínos je nesporne veľký, no nazdá-
vam sa, že je realizovateľný len v ideálne fungujúcom svete. Morálna ekológia je 
absolútne nepoužiteľná v krajinách tretieho sveta, ktorého problémy je treba rie-
šiť expresne. Tretí svet je dôsledkom konzumerizmu západného sveta a môže byť 
i príčinou svetového konfliktu. Napnutá situácia medzi arabským svetom a USA 
nie je len o konfrontácii dvoch kultúr, dvoch náboženských systémov, je to kon-
frontácia ekonomická. V menšej miere je možné pozorovať takéto „lokálne“ stre-
ty na viacerých miestach sveta (Pakistan – India, Palestína – Izrael, Rusko – Če-
čensko...). V súčasnom stave je globálna environmentálna kríza už v takom štá-
diu, že na aplikovanie morálnej ekológie je neskoro. Tá môže plniť svoje posla-
nie len v rámci prevencie. Jediné, čo môže nateraz odvrátiť hrozbu krízy, sú sys-
témové opatrenia a spolupráca celého sveta. Spoliehať sa na morálku jednotliv-
cov je po skúsenostiach z doterajšej histórie ľudstva nenáležité. Chaos, ktorý vy-
plýva z teoretického biocentrizmu a praktického antropocentrizmu, 
z nevyjasnených otázok okolo spravodlivého prerozdeľovania svetových neras-
tných zásob a potravín, nemôže úspešne riešiť akútne problémy na okraji priepas-
ti. Preto som sa vo svojej práci skôr opieral o predstaviteľov druhého smeru, kto-
rý viac inklinuje k systematickým opatreniam než k morálnym imperatívom. Mo-
rálna ekológia totiž dosť ignoruje prirodzenú podstatu ľudstva a naivne sa dom-
nieva, že niektoré geneticky naprogramované vlastnosti človeka je možné po-
zmeniť mentorovaním. V známej viktoriánskej otázke, či je človek anjelom alebo 
opicou, vsadili morálni ekológovia všetok kapitál na odpoveď – anjel. Ja sa na-
zdávam, že odpoveď na to, akí sme, a prečo takí sme, je treba hľadať v evolúcii, 
a to tak biologickej ako aj kultúrnej. Preto treba ísť až ku koreňu problému, až k 
„opiciam“. S tým korešponduje aj výber autorov, o ktorých som sa pri písaní mo-
jej dizertačnej práce opieral.       
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2. GLOBÁLNA ENVIRONMENTÁLNA KRÍZA 

2. 1. Globálna environmentálna kríza a jej aspekty 
 
„Niečo sa stalo. Diskusie na ekologickú tému už dávnejšie opustili prednáškové 
miestnosti vedeckých inštitúcií a stali sa súčasťou nášho každodenného života, 
nie vždy vydarene medializované, niekedy však účinne spolitizované“.  

                    Zuzana Kiczková (1; 7) 
 
Ekologický aspekt 
 
     Jedným z najpálčivejších problémov súdobého ľudstva je neustále sa zhoršu-
júce životné prostredie. Spôsobuje to najmä kulminácia priemyselnej revolúcie, 
čo so sebou prinieslo znečisťovanie ovzdušia a vôd, ako aj bezuzdné drancovanie 
prírodných zdrojov. V tomto smere nemôže pôsobiť uspokojujúco ani tofflerov-
ská vízia „Tretej vlny“, podľa ktorej priemyselnú revolúciu v krátkej dobe nahra-
dí revolúcia informačná. (2) Iste, na Západe táto nová éra už akceleruje, avšak 
bolo by nepravdivé tvrdiť, že tam dymiace komíny fabrík úplne zmizli, a že ich 
nahradili sterilné budovy plné počítačov. Informačná revolúcia, a na to, ako sa 
zdá, manželia Alvin a Heidi Tofflerovci zabudli, však prináša len urýchlenie 
technologických procesov, vôbec nenabáda k menšej spotrebe a preto ani nepri-
náša vytúžené zmiernenie tlaku na životné prostredie.  
     Dnes teda bez zdĺhavého úvodu môžeme len konštatovať, že „klasické“ eko-
logické problémy akými sú globálne otepľovanie Zeme, ozónová diera, kyslé 
dažde, odpady, energia či vymieranie druhov zostávajú nielen otvorené, ale ich 
aktuálnosť sa neustále prehlbuje.  
 
Sociálny a ekonomický aspekt  
 
     Zhoršujúce sa životné prostredie však nie je jedinou traumou ľudstva. Ak je 
dnes svet plný rozporov, ak ho môžeme deliť na „chudobný Juh“ a „bohatý Se-
ver, na vyspelý Západ a zaostávajúce krajiny tretieho sveta, ak dnes svet balansu-
je na okraji medzinárodného konfliktu, to všetko svedčí o tom, že je ohrozené 
nielen životné prostredie, ale i kultúra samotná. Takto dostáva globálna kríza prí-
vlastok environmentálna, čo výstižne poukazuje tak na jej ekologický ako aj so-
ciálny charakter. Dnes už je naozaj namieste nepochybovať o tom, že obe tieto 
jej stránky sú spojenou nádobou a tak aj riešenie problémov ekologických a so-
ciálnych, ak má mať pragmatické, musí byť zároveň paralelné.  
     Ekonomika, ktorá je rozhodujúcim faktorom sociálnej reality, je dnes viac ako 
v minulosti silne pod ekologickým tlakom. „Jedným z veľkých sporov konca 20. 
storočia je spor medzi ekológiou a ekonomikou, pričom obe môžeme definovať 
ako disciplíny s vedeckým jadrom a ideologickým alebo ideologizujúcim oba-
lom“(3; 211). Je to spôsobené jednak verejnou mienkou a medzinárodnými kon-
venciami, no predovšetkým tou skutočnosťou, že prudko ubúda surovinových 
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zdrojov, potrebných pre výrobu a jej samotný chod. Táto skutočnosť je spätá 
s rýchlo stúpajúcou kvalitou technológií po druhej svetovej vojne. Urýchlená 
výroba, živená čoraz väčším dopytom, priniesla okrem zvýšenej životnej úrovne 
aj väčší tlak a dopyt po prírodných zdrojoch. Ako konštatuje J. Keller: „Počiatok 
druhej polovice 20. storočia je v znamení bezprecedentného ekonomického rastu 
a sprievodného rastu životnej úrovne v rade krajín Európy a severnej Ameriky. 
V krajinách tretieho sveta prebieha podobne bezprecedentný populačný 
rast“(4;111). Podľa tohto sociológa má fenomén medzí rastu, a to tak rastu eko-
nomického ako aj rastu populačného, úplne zásadný význam pre vzťah človeka 
k svetu, ako aj pre vzťah ľudskej spoločnosti k prírodnému prostrediu. Napokon 
tento fakt je dosť známy, aj keď z ideologických dôvodov málo pertraktovaný, 
no nemôžu sa ho nedotknúť aj charitatívne celebrity, ako napr. princ Charles, 
ktorý v prejave k Svetovej komisii pre životné prostredie a rozvoj v roku 1992 
upozornil na silné väzby existujúce medzi rastom ľudskej populácie, chudobou a 
degradáciou životného prostredia (3; 200 – 201). Ekonomickým a populačným 
rastom a ich vzájomným rozporom zdôvodňuje Keller celosvetovú diskusiu, kto-
rá sa už neobmedzuje iba na technické dohadovanie sa o tom, na ako dlho vydr-
žia ľudstvu známe zásoby ropy a surovín, alebo ako rýchlo bude ubúdať orná 
pôda a pastviny, ale čoraz radikálnejšie prehodnocuje aj mnohé etické, filozofic-
ké či náboženské postoje a vžité pravdy (4;116). 
     Ubúdanie svetových zásob surovín a ich nerovnomerné prerozdeľovanie me-
dzi Západom a ostatným svetom je azda najmarkantnejším príkladom toho, ako 
spolu súvisia javy ekologické a sociálne. Ekonomika, ktorá tieto javy premosťu-
je, odpradávna diktovala chod dejín a vývoj kultúry. Výkonnosť hospodárstva 
lovcov nemohla konkurovať výkonnosti hospodárstva poľnohospodárov, či to 
bolo v časoch prehistorických alebo historických a tá zas musela ustúpiť nastupu-
júcej priemyselnej ekonomike novoveku. Ako poukazuje aj americký historik a 
politológ Paul Kennedy, všetky vojny boli vedené ekonomickými záujmami 
mocností a rovnako aj ich výsledky boli podmienené ekonomickou potenciou ich 
aktérov a to bez rozdielu, či išlo o záujmy stredovekých monarchií alebo o záuj-
my mocností 20. storočia. Od ekonomickej výkonnosti odvodzuje Kennedy aj 
výsledky posledných dvoch svetových vojen, ako aj výsledky studenej vojny (5). 
 
Homogenizácia kultúry 
 
     Do okruhu problémov environmentálnej krízy nesporne patria aj procesy glo-
balizácie. Vyplýva to najmä z toho, že tieto procesy sú do veľkej miery opäť dik-
tované ekonomikou. Jednotlivé kultúrne entity sú vystavené konfrontácii 
s ostatnými tak intenzívne, ako tomu nebolo doposiaľ v histórii. Prijímanie kul-
túrnej informácie nabralo nekontrolovateľnú rýchlosť a lokálne kultúry nemajú 
dostatok časového priestoru na ich pozitívne a tvorivé absorbovanie. Je to spôso-
bené informačnou revolúciou, ktorá významnou mierou prispieva k ekonomickej 
rozpínavosti nadnárodných spoločností. Podľa sociológa Zygmunta Baumana, sa 
stráca zásadný rozdiel medzi „tu“ a „tam“, “vnútri“ a „vonku“, „blízko“ a „ďa-
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leko“. „Keď sa doba komunikácie zmršťuje na nulovú dĺžku okamžiku, priestor a 
priestorové vymedzenia strácajú význam – prinajmenšom pre tých, ktorých jed-
nanie môže prebiehať rýchlosťou elektronického odkazu“ (6; 22). Ak pripustíme, 
že svetová finančná oligarchia, v podobe nadnárodných koncernov, do veľkej 
miery ovplyvňuje svetové dianie, potom aj ďalšia Baumanova poznámka nado-
búda v procesoch homogenizácie kultúry svoj význam. „Vzdialenosť“ totiž pod-
ľa neho nie je už „objektívnou, neosobnou fyzikálnou danosťou“, ale je „sociál-
nym produktom“(6; 21). Bauman to chápe tak, že elity mocných a bohatých majú 
vždy kozmopolitnejšie sklony než ostatné vrstvy obyvateľstva a sú schopné vy-
tvárať si svoju vlastnú kultúru, ktorá si nevšíma hranice. My môžeme k tomu 
dodať, že ostatné vrstvy spomínaného obyvateľstva majú tendencie napodobňo-
vať životný štýl elít. Je to pozorovateľné minimálne v tom, ako sa tomuto štýlu 
koria a obdivujú ho. Vysoká čitateľnosť bulvárnych periodík to len potvrdzuje. 
Navyše, ak k tomu prirátame fakt, že je zvýšený pohyb obyvateľstva Ázie, ktoré 
chce participovať na životnom štýle Západu, a teda tento pohyb má ekonomické 
pozadie a priori, môžeme len konštatovať, že k homogenizácii kultúry dochádza 
a dochádzať bude. Podľa môjho názoru multikultúrny priestor, o ktorom sa 
zvykne v súčasnosti hovoriť, najmä v súvislosti s Európou, je len dočasný stav. 
Už teraz vyplýva množstvo nejasností a nie celkom zodpovedaných otázok okolo 
problému multikulturality a kultúrnej identity (pozri V. Gažová (7)).       
     Ak sme už v skratke načrtli prepojenie ekológie a ekonomiky, vidíme ďalšie 
logické súvislosti, prečo aj homogenizácia kultúry, respektíve procesy globalizá-
cie, diktované veľkou mierou zákonmi ekonomiky, možno zaradiť medzi jednot-
livé okruhy globálnej environmentálnej krízy. 
 
Poznámky: 
1. Kiczková, Z.: Príroda: vzor žena ?, Bratislava 1998. 
2. Alvin Toffler a Heidi Tofflerová, americkí futurológovia, sú tvorcami teórie o 

troch rozhodujúcich vlnách (agrárna, industriálna, informačná), ktoré podľa 
nich determinujú spoločenský vývoj ľudstva vplyvom vzájomného rozporu. 
V slovenskom preklade: Utváranie novej civilizácie, Open Windows, Bratisla-
va 1996.  

3. Houghton, J.: Globální oteplování, Praha 1998. 
4. Keller, J.: Sociologie a ekologie, Praha 1997. 
5. Kennedy, P.: Vzestup a pád velmocí, Praha 1996. 
6. Bauman, Z.: Globalizace, Praha 1999. 
7. Gažová, V.: Sic et non, alebo teraz sme všetci multikulturalisti, In: Acta cultu-

rologica, FF UK Bratislava, zv. 4 /1999, s. 9-25.  
 
2. 2. Kulturológia a environmentalistika 
 
„Environmentálna gramotnosť tvorí už dnes nevyhnutnú súčasť kultúrnej výcho-
vy aj vzhľadom na perspektívu, budúcnosť mladej generácie.“ 

Anna Fischerová (1; 146) 
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Kulturológia a jej miesto v analýze súčasného stavu globálnej environmen-
tálnej krízy 
 
     Ak chápeme kultúru ako produkt rýdzo ľudský, potom kulturológia, zaobera-
júca sa týmto fenoménom, musí skúmať človeka vo všetkých možných aspektoch 
a vo všetkých možných paralelách aj v nadväznosti na vonkajšie okolie. Nemôže 
teda ustrnúť len na prioritnom skúmaní vzťahov človek – spoločnosť, človek – 
kultúra a na skúmaní vzťahov jednotlivých kultúr, respektíve kultúrnych entít, ale 
jej pozornosť sa musí čoraz viac upínať aj na bytostný vzťah medzi kultúrou a 
prírodou. Prirodzene, kulturológia túto ambíciu mala a má od svojho vzniku. Vý-
razne to môže demonštrovať najmä svojim antropologickým výskumom, no ne-
možno nevidieť aj to, že pri tomto probléme profitovala predovšetkým 
z klasickej filozofie, ktorá od staroveku pertraktuje vzťah človek – príroda. Táto 
skutočnosť je však veľmi prirodzená, pretože aj samotný environmentalizmus, čo 
ako sa tváriac autonómne a novátorsky, musí siahnuť po klasickej filozofii, mi-
nimálne za účelom komparácie a analógie. Tento odveký záujem človeka o prí-
rodu zdôrazňuje aj J. Kučírek: „Hovoriac o ekofilozofii žiada sa opätovne zdô-
razniť, že odkedy ľudstvo dospelo v úrovni svojho myslenia k schopnosti filozo-
ficky zovšeobecňovať svoje skúsenosti a poznatky, odvtedy existuje filozofická 
reflexia miesta človeka v prírode“ (2; 11). 
     Dnes, kedy už niet pochýb o tom, že svetová environmentálna kríza nie je len 
krízou spätou so životným prostredím, ale že je krízou kultúry samotnej, je jasné 
aj to, že kulturológia zákonite musí rozširovať sféru svojich záujmov aj týmto 
smerom. Je mylná, donedávna silno rezonujúca predstava, podľa ktorej táto ob-
lasť je sférou a doménou najmä biologicky orientovaných vedných disciplín, čo 
by v praxi mohlo znamenať odsúvanie tohto problému na okraj jej záujmov. Tre-
ba však dodať, že globálnou environmentálnou krízou sa dnes už zaoberá množ-
stvo filozofov, sociológov, politológov či kulturológov a potešiteľné je aj to, že 
čoraz viac túto skutočnosť akceptuje aj veľká časť biológov. Až teraz sa ukazuje 
o koľko predbehol myslenie súčasníkov zoológ a zakladateľ etológie Konrad Lo-
renz, ktorý vo svojich, dnes už legendárnych Ôsmych smrteľných hriechoch 
prakticky dokázal neexistenciu striktných hraníc medzi spoločenskými a prírod-
nými vedami. 
     Kulturológia na prelome milénií demonštrovala svoju pružnosť a života-
schopnosť šírkou záberu svojho záujmu, permanentne korešpondujúceho 
s aktuálnymi problémami kultúry, ktorá je neustále v pohybe (pozri napr. A. Fis-
cherová (1),(3) a V. Gažová (4)). Dokáže analyzovať a komparatívne spracová-
vať aj informácie z takých spoločenských javov, akými sú tradícia, folklór, ume-
nie či relígia, ktoré nesporne nemôže ignorovať ani environmentalistika. A to je 
priestor, v ktorom sa spoločenskovedné disciplíny pohybujú bravúrnejšie ako 
prírodné vedy. Keďže v najširších súvislostiach môžeme problémy okolo život-
ného prostredia identifikovať najmä na vzťahu kultúra – príroda, javí sa kulturo-
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lógia ako jedna z vedných disciplín, ktorá veľmi markantne ponúka environmen-
talistike pomocnú ruku. 
 
Možné východiská  
  
Z predchádzajúceho teda vyplýva: 

1. Globálna environmentálna kríza je skutočnosťou, v ktorej je treba zoh-
ľadniť fakt, že sa nejedná len o ohrozenie biosféry, ale že je ohrozená 
aj kultúra, teda človek samotný.  

2. Globálna environmentálna kríza má tri základné momenty – ekologic-
ký, ekonomický a sociálny, ktoré sa z pohľadu kulturológie dotýkajú aj 
problematiky kultúrnej diverzity (5). 

3. Je v samotnom záujme ľudstva hľadať možné racionálne riešenie, ako 
globálnej environmentálnej kríze čeliť. 

 
     V súčasnosti jestvuje v odbornej aj širšej literatúre množstvo prác a štúdií, 
ktoré sa pokúšajú globálnu environmentálnu krízu identifikovať a analyzovať.No 
je len málo takých prác, ktoré ponúkajú aj riešenie. Je to spôsobené tým, že civi-
lizácia so všetkými svojimi sprievodnými znakmi, ktoré ako sa ukazuje nie všet-
ky sú pozitívne, je nezadržateľne na postupe a podľa všetkých ukazovateľov sa 
zrejme vymkla z kontroly svojho tvorcu – ľudstva. Profesor Keller na jednej zo 
svojich prednášok na tému environmentálna kríza a globalizácia hneď v úvode 
upozornil poslucháčov na to, aby mu nekládli otázky ako riešiť problémy s nimi 
späté, pretože nepozná na ne odpovede (6).     
     Pôsobivo v tomto smere vyznieva práca E. Smolkovej, ktorej už samotný ná-
zov: „Ekologický problém ako šanca“, napovedá o jednej z alternatív podľa 
predstáv autorky: „...problém, v tomto prípade ekologický, sa dá interpretovať 
ako určitá vytvárajúca sa šanca pre ľudstvo pozrieť sa na seba inými očami“(7; 
8). Na tomto mieste sa mi žiada poznamenať, len aby ten pohľad nebol in extre-
mis. Smolková, tak ako aj apologéti hlbokej ekológie, chápe Zem ako jeden u-
zavretý systém, živý organizmus a uchopenie environmentálnej problematiky 
chápe globálne, nezavrhujúc však ani regionálny prístup. Na rozdiel od predsta-
viteľov hlbokej ekológie však prijíma myšlienky biocentrizmu pomerne kriticky, 
aj keď nie odmietavo (8).    
     V celosvetovom environmentálnom hnutí možno nájsť viacero navrhovaných 
prístupov k riešeniu ohrozeného životného prostredia, ako aj modely nových e-
tických princípov. Spomeňme napríklad Al Goreho výzvu udržiavať prirodzené 
ekologické procesy Zeme v rovnováhe (9),  alebo výzvy hlbokej ekológie, žiada-
júce návrat k prírode, výzvy k zjednoteniu ľudstva či teologické výzvy o uzavre-
tie nového partnerstva s Bohom alebo predstavy, podľa ktorých by ľudstvo malo 
technicky upravovať a udržiavať Zem vo funkcii akéhosi správcu, či záhradníka 
(10; 131 – 143). Treba však podotknúť, že nie všetky koncepcie sa opierajú o 
seriózne empirické výskumy a racionálne možnosti ľudstva. Niektoré, a nie je ich 
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málo, sú ideovo a politicky poplatné, iné sú diktované eufóriou, módnosťou či 
dokonca len pocitmi.    
     Môj osobný názor na uchopenie environmentálnej problematiky nie je bez-
precedentný. Nevidím príliš uchopiteľného a ani príliš optimizmu okolo jej mož-
ného riešenia. Ľudstvo už nejedenkrát v histórii dokázalo svoju nepoučiteľnosť a 
jeho dejiny sú nielen dejinami vojen, ale aj dejinami postupnej devastácie život-
ného prostredia. Ekologický problém vznikol akonáhle človek prestal byť pasív-
nym účastníkom prírodného diania a začal aktívne zasahovať do jeho procesov. 
Možno ho datovať prinajmenšom do začiatkov neolitickej revolúcie, teda do ob-
dobia starého prinajmenej 10 000 rokov. Preto sa nazdávam, že racionálna analý-
za globálnej environmentálnej krízy, ak má byť tvorivo plodná a ďalej spracova-
teľná, musí siahať až ku koreňom ľudského bytia. Preto kladiem veľký dôraz, a 
zároveň aj nádeje do jej antropologického rozmeru. 
     Je vôbec človek schopný konať aj inak ako to doposiaľ demonštroval vo svo-
jej histórii, napriek svojej schopnosti sebareflexie? Do akej miery možno pova-
žovať kultúru za jeho adaptačnú schopnosť na prírodné prostredie? Kedy sa do-
stáva príroda s kultúrou do rozporu ? Tieto a mnoho ďalších otázok môže (aspoň 
do istej miery ) zodpovedať najmä antropologický výskum, siahajúci hlboko do 
evolučných dejín človeka, teda do evolučných dejín druhu, ktorý sa svojou ex-
panzívnou povahou natoľko dokázal zvýrazniť v biodiverzite, že narušil jej pri-
rodzené väzby.  
     V prepojení kulturológie a environmentalistiky sa mi javí ako veľmi podnetné 
a inšpirujúce dielo Konrada Lorenza a Josefa Šmajsa, ktoré sa pokúsim kompara-
tívne interpretovať a komentovať. Je prirodzené, že v súčasnom, už dávno nie 
latentnom stave globálnej environmentálnej krízy je jej analýza, hoc aj pod an-
tropologickým pohľadom, len odrazovým mostíkom pre hľadanie všetkých mož-
ných východísk. Za jeden z jej primárnych problémov považujem problém so-
ciálny. Ten silne rezonuje v diele Juraja Kučírku, ktoré sa rovnako pokúsim in-
terpretovať a dať do logických súvislostí s dielom predchádzajúcich dvoch auto-
rov.          
 
Poznámky:  
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2. Kučírek, J.: Antropocentrická dimenzia hlbinnej ekológie, In: Hlbinná 
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30. 

4. Gažová, V.: Kulturológia a jej trendy v deväťdesiatych rokoch, In: Ac-
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3. ENVIRONMENTÁLNE POZÍCIE V DIELE 

K. LORENZA, J. ŠMAJSA A J. KUČÍRKA 
 
3. 1. Memento Konrada Lorenza 
 
„Harmónia vlastná všetkému živému nás očarúva. Tvrdiť opak by bolo nevedec-
ké, ba priam lživé“. 

Konrad Lorenz (1; 9) 
 
     Medzi pôvodné koncepcie a myšlienkové prúdy environmentalizmu sedemde-
siatych rokov, prezentovaných najmä F. Caprom, J. E. Lovelockom, H. Skoli-
mowskim, J. Seedom a A. Naessom patrí aj dielo rakúskeho biológa Konrada 
Lorenza (2). Ak totiž jedným z hlavných prínosov hlbokej ekológie je aj skutoč-
nosť, že verejne označila človeka ako hlavného vinníka za súčasný stav zdevas-
tovaného prírodného prostredia, potom treba označiť Lorenza ako jedného 
z prvých autorov, ktorí upozornili na fakt, že globálna environmentálna kríza nie 
je len krízou týkajúcou sa výlučne prírodného prostredia, ale že je aj krízou, ktorá 
ohrozuje existenciu kultúry, čiže existenciu samotného človeka. Vo svojich Ôs-
mych smrteľných hriechoch (Die acht Todsunden der zivilisierten Mennschheit, 
Mníchov 1973) pojednáva o príčinne súvisiacich procesoch, „ktoré hrozia zničiť 
nielen našu civilizáciu, ale i ľudstvo ako druh“ (3; 92). Túto, pre kulturológiu 
závažnú poznámku, oceníme ešte viac, keď si uvedomíme, že jej autor je erudo-
vaný biológ. Nejde teda len o filozofickú reflexiu a prognózu, ale aj o informáciu 
exaktnej povahy. Nemáme teda na mysli len ohrozenie kultúry v jej duchovno – 
materiálnej podstate, stratu kultúrnej identity, či problémy okolo kultúrnej infor-
mácie a tradície, ale i oveľa prozaickejšiu skutočnosť – zánik samotného druhu 
Homo sapiens, ktorý ako dodáva S. J. Gould: „je možno len náhodným druhom 
na Zemi v jej geologickej mikrosekunde“ (4; 213). Podľa Lorenza je najmarkan-
tnejšou hrozbou pre ľudstvo výroba a používanie jadrových zbraní, no paradoxne 
dochádza k presvedčeniu, že práve táto hrozba je „najľahšie odvrátiteľná“(3; 
91). Aj keď si uvedomuje “kolektívnu stupiditu ľudstva”(3; 91), dosť naivne sa 
domnieva, že je schopné prijať konvencie o ich nevyrábaní a používaní. Azda to 
vyplývalo z jeho podstaty humanistu, ako aj z jeho veľkej viery v ľudskú zodpo-
vednosť, no žiaľ ani dnes po troch desiatkach rokov od napísania Ôsmych smr-
teľných hriechov, ako sa zdá, svet neakceptuje nebezpečenstvo vyplývajúce 
z nukleárnych zbraní, ba naopak, neustále pribúda štátov, ktoré nimi disponujú. 
Najnovší pohraničný konflikt medzi Pakistanom a Indiou, vlastníkmi nukleár-
nych zbraní, ktorých použitím sa vyhrážajú oba štáty, to len potvrdzuje. Navyše, 
Lorenz dosť nevšímavo obchádza aj problém atómových elektrární, ktoré svojou 
podstatou tiež predstavujú nukleárne nebezpečenstvo. Do istej miery je to však 
zdôvodniteľné tým, že v sedemdesiatych rokoch ešte nikto netušil, k akej tragédii 
dôjde v ukrajinskom Černobyle. 
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O pôvode agresie 
 
     V súvislosti s nukleárnou hrozbou sú zaujímavé aj Lorenzove tézy o vnútrod-
ruhovej agresii, ktoré knižne publikoval pod názvom Takzvané zlo (Das Soge-
nannte Bose, Viedeň 1963). Ako dôsledný darwinista videl istú analógiu medzi 
sociálnym chovaním zvierat a sociálnym chovaním ľudí. Z pohľadu evolúcie v 
zásade odmieta Freudov „pud smrti“, ktorý má pôsobiť ako ničivý princíp proti 
inštinktom, slúžiacim k zachovaniu druhu. „Agresia, ktorej účinky bývajú často 
pokladané za účinky pudu smrti, je pud ako každý iný a v prirodzených podmien-
kach slúži tiež k zachovaniu života a druhu“ (5; 6) V jednej z kapitol opisuje na 
konkrétnych príkladoch, aké evolučné mechanizmy odvádzajú agresiu na ne-
škodnú koľaj a akú úlohu pri tom hrá rituál (pozri 5; 99 – 123). Hlavnú príčinu 
ľudskej vnútrodruhovej agresie, ktorá na rozdiel od agresie živočíchov žijúcich 
v prirodzenom prostredí má často ničivé následky (Zrejme to bola jedna z príčin 
čo viedla Freuda k úvahám o „pude smrti“) vidí v tom, že ľudia vlastným priči-
nením príliš rýchlo zmenili svoje životné podmienky. Zatiaľ čo vo voľnej prírode 
nevzniká možnosť zabíjania vo vnútri druhu („Krkavec môže inému krkavcovi 
jedinou ranou vyseknúť oko, vlk môže inému vlkovi jediným chňapnutím roztrhať 
krčnú tepnu. Keby tomu nebránili spoľahlivé mechanizmy, neexistoval by už dáv-
no ani jeden krkavec alebo vlk.“(5; 201)), človek tento evolučný zákon porušil 
prílišnou technizáciou kultúry. Podľa Lorenza totiž človek nemá prirodzenú 
dravčiu povahu a paradoxne práve to ho ohrozuje. Ako pomerne neškodnému 
všežravcovi mu chýbajú „na tele narastené zbrane, ktorými by mohol zabíjať 
veľké zvieratá, a preto mu zároveň chýbajú tiež tie fylogeneticky vzniknuté poist-
né mechanizmy, ktoré všetkým dravcom a šelmám „z povolania“ zabraňujú zne-
užiť svoju schopnosť zabíjať veľké zvieratá na príslušníkoch svojho druhu“(5; 
203). Ako sa ďalej domnieva, v prehistórii ľudstva tiež muselo dochádzať 
k vnútrodruhovým súbojom, no útočník mohol svoju obeť usmrtiť iba hryzením, 
škrabaním alebo škrtením, pričom obeť mala dostatok času demonštrovať preja-
vy pokory a výkriky strachu, aby tlmila prejavy útočníkovej agresie. 
     Boli to práve slabo vyvinuté prirodzené „zbrane“ človeka (zuby, nechty...), 
ktoré mali za následok aj slabo vyvinuté obranné mechanizmy. „Keď ale vynález 
umelých zbraní neskôr otvoril nové možnosti usmrcovania jednou ranou, bola 
predtým existujúca rovnováha medzi pomerne slabými zábranami agresie a 
schopnosťou usmrtiť príslušníka vlastného druhu podstatne narušená“ (5; 203). 
Navyše, či to bol oštep, šíp s kamenným hrotom, alebo neskôr strelná zbraň, 
vzdialenosť na akú pôsobia tieto zbrane „chránia“ zabíjajúceho pred vzruchový-
mi situáciami, ktorým by bol nutne vystavený. „Hlbšie citové vrstvy jednoducho 
neberú na vedomie, že ohnutie ukazováka na spúšti, čo je príčinou výstrelu, rozo-
rve inému človeku vnútornosti“(5; 204). Takto by sa skutočne dala pochopiť ľa-
hostajnosť, ktorou zrejme okrem bômb musia byť „vyzbrojení“ piloti, keď bom-
bardujú mestá, kde v ruinách zahynie množstvo pre nich anonymných ľudí. 
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     Priestor venovaný Lorenzovej teórii o pôvode agresie nie je náhodný. Napriek 
tomu, že má skôr charakter etologický a antropologický, nachádzame v nej aj isté 
environmentálne črty.  John Houghton, anglický ekológ, dáva do súvislostí 
s globálnym otepľovaním okrem rastu populácie, problému chudoby, a nadmer-
nej spotreby zdrojov aj globálnu bezpečnosť (6;201 –202).  
     Skutočne, ak zúročíme históriu, vieme, že rast populácie môže znamenať do-
pyt po životnom priestore, spojený s poľnohospodárskou pôdou, problém chudo-
by, teda sociálne napätie, znamenalo vždy revolučné a vojnové ohniská a vyčer-
panie prírodných zdrojov bolo už neraz dôvodom na vojenskú expanziu. Tak sa 
dostávame až ku globálnej bezpečnosti, ktorá je v podstate ohrozená už predchá-
dzajúcimi tromi bodmi. Súčasný svet teda nie je ohrozený len etnickou, ideolo-
gickou a náboženskou nevraživosťou, ale aj blízkym nedostatkom zdrojov. Často 
môžeme počuť, že strategickou surovinou 21. storočia nebude ropa, ako tomu 
bolo doposiaľ, ale voda.   
     Dôvodom prehnanej agresie u ľudí je podľa Lorenza rozchod s prirodzeným 
evolučným vývojom, čo možno interpretovať aj ako rozchod kultúry s prírodou. 
Potrebu viesť vojny skutočne vidíme v celých dejinách civilizácie. Tento jav do 
veľkej miery ovplyvňoval a bude ovplyvňovať chod sveta a to nielen toho ľud-
ského, ale aj toho objektívneho - prírodného. Ak napríklad V. Černý tvrdí, že: 
„Heléni vytvorili ľudský rozum, Rím ľudské právo, kresťanstvo ľudskú lásku“ (7; 
25), je to v podstate len rétorické klišé, pretože či to bolo obdobie antiky alebo 
obdobie kresťanstva, a to až do dnešných dní, vždy to bolo zároveň aj obdobie 
vojen a násilia. Ak sa aj chce antika či kresťanstvo hrdiť „ľudským duchom“, ako 
tvorcom pozitívne kultivovaného, podľa Lorenza, paradoxne, je to práve „ľudský 
duch“, ktorý spôsobuje odumieranie ľudskosti. „Faktory organického vývoja, 
najmä dedičné zmeny a výber, vytvorili povedľa ostatných životných javov i ľud-
ský duch. Ľudský duch však našiel prostriedky ako vyradiť najdôležitejší faktor, 
ktorý ho vytvoril – surovú selekciu. ... Tvorivá selekcia prestala na človeka pôso-
biť, a jej miesto zaujala selekcia vnútrodruhová, o ktorej veľmi presne vieme, 
k akým neblahým následkom môže premenu ľudského druhu viesť“ (8; 13-14). 
Lorenz teda chápe vo fylogenetickom význame evolúciu ako tvorivú, no zároveň 
si uvedomuje koniec tejto tvorivosti vznikom „ľudského ducha“, alebo inak chá-
pané, vznikom kultúry, čo navigovalo človeka mimoprírodným smerom. Ako 
podnetne poznamenáva B. Seilerová, Lorenz upozorňuje na riziká späté 
s výlučným pôsobením vnútrodruhovej selekcie na základe svojich nespočetných 
pozorovaní zvierat a výsledkov, ktoré z nich vyvodil. Podľa nich totiž vnútrodru-
hová selekcia nepreferuje to, čo je pre daný druh dlhodobo výhodné, ale slepo 
odmeňuje iba to, čo zaisťuje úspech v danom okamžiku a navyše, podáva 
informácie iba o vlastnostiach konkurenta, s ktorým súťaží (v tomto prípade ide o 
ten istý druh, teda o Homo sapiens) pričom vôbec nereflektuje vonkajší svet. 
V nadväznosti na tento svet, teda na prírodu, dostáva sa vnútrodruhová selekcia 
do slepej uličky (9; 94). To má za následok akceleráciu kultúrneho vývoja, ktorý 
„postupuje stále rýchlejšie a dosiahol dnes takú rýchlosť, že v porovnaní s ním 
môžeme rýchlosť genetickej resp. fylogenetickej evolúcie považovať za zanedba-
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teľnú... Človek sa dostal do situácie, kedy je vo vrcholnej miere ohrozený“ (8; 
14). 
     Do istej miery by sa dalo polemizovať s Lorenzovým názorom, že tvorivá 
evolúcia skončila vznikom ľudského ducha. Ako som už spomenul, táto jeho 
premisa by sa dala interpretovať aj tak, že tvorivá evolúcia skončila vznikom kul-
túry. Veď vznik ľudského ducha znamenal pre človeka uvedomenie si seba sa-
mého, čo ho zákonite muselo viesť k nastoleniu zásadných otázok týkajúcich sa 
jeho vlastného bytia. A tam môžeme, ba musíme už hovoriť aj o existencii kultú-
ry. Nemyslím si, že kultúra vo svojich začiatkoch nebola tvorivá, veď jej genéza 
bola podmienená práve biologickou evolúciou. Musela byť, minimálne vo svojej 
ranej podobe, prirodzenou súčasťou prírody. Ak by sme mali hovoriť o konci 
tvorivej evolúcie, skôr by som chápal jej koniec v súvislosti so vznikom civilizá-
cie.  
     Názor, že biologický vývoj človeka takmer stagnuje oproti jeho vývoju kul-
túrnemu, zastáva aj S. J. Gould: „Kultúrny vývoj pokročil tempom, akému sa 
darwinovské procesy nemôžu ani nesmelo priblížiť“ (4; 85). Podľa Goulda sa 
človek za posledných 50 000 rokov geneticky vôbec nezmenil a všetko to čo 
dnes má, je výsledkom len a len kultúrneho vývoja, ktorý na rozdiel od vývoja 
biologického má lamarckovskú, teda rýchlu povahu. To je spôsobené rýchlou 
informáciou, ktorá sa odovzdáva priamo, nečakajúc ani na nasledujúcu generá-
ciu, prostredníctvom výuky a písomníctva. „Dotiahli sme to z nejakého stotisíca 
ľudí, vyzbrojených sekerami, na viac než 4 miliardy (dnes už cca 6 miliárd) zao-
patrené bombami, raketonosným loďstvom, veľkomestami, televíziou a samočin-
nými počítačmi – a to všetko ... bez genetických zmien...“ (4; 85). 
     Tento rozpor v biologickom a kultúrnom vývoji vidí Lorenz aj Gould ako je-
den z hlavných dôvodov krízy vo vzťahu príroda – kultúra. Agresia - markantný 
jav tejto krízy sa teda prejavuje aj vojnovými konfliktmi. Či ide o vojny lokálne 
alebo svetové, ekonomické alebo náboženské, vždy sú a priori antihumánne a 
zasahujú tak kultúrne ako aj prírodné dedičstvo. Ich dopad má teda nesporne aj 
environmentálne aspekty. Dôkazy o tom podávajú tak stredoveké morové epidé-
mie, ako aj zbombardované historické mestá počas II. svetovej vojny, či zamore-
né ovzdušie a more v oblasti Perzského zálivu, alebo ničivé dôsledky odpálených 
raketových hlavíc tak na krajinu ako i na ľudí v nedávnom balkánskom konflikte. 
 
Konzumerizmus a utilitarizmus  
 
     „Že je dnes celý náš kultúrny svet preplnený prejavmi kultúrne krízového sta-
vu a abdikačného pokušenia, vidí aj slepý... Konzumná povaha súdobej indus-
triálnej spoločnosti tu naplno rozvinula svoje účinky v tom zmysle, že i vzťah ku 
kultúre sa stal číro konzumným a egoistický konzumentským“(7; 61). Takto cha-
rakterizuje stav spoločnosti V. Černý vo svojej práci: O povaze naší kultury. Lo-
renz tento krízový stav však diagnostikoval pred tromi desiatkami rokov. Už 
v tomto období poukazuje na nezdravý tlak v medziľudskom súťažení, ktoré 
podľa neho odsúva stranou všetko, čo bolo pre ľudstvo dobré, ako pre celok i ako 
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pre jednotlivca. Dávno pred dnešnými environmentalistami, filozofmi a socio-
lógmi jasne identifikoval zisk ako najvyššiu hodnotu a cieľ drvivej väčšiny ľudí 
(3; 27). To, čo by sme dnes mohli pomenovať ako kult zisku a úspešnosti, spre-
vádza nutne podľa Lorenza aj strach. Každá motivácia, ktorá núti ľudí súťažiť je 
sprevádzaná strachom zo zaostania v súťažení, strachom z chudoby či strachom 
z toho, že už nebudú stačiť vyčerpávajúcej situácii. Na pocit strachu bezprostred-
ne nadväzuje úzkosť a to sú faktory, ktoré podľa Lorenza zbavujú človeka refle-
xie (3; 29). 
     Z antropologického pohľadu je zaujímavá aj Lorenzova téza o pôvode slasti a 
strasti, ktorých rozpor môže viesť u civilizovaného človeka k nebezpečným po-
ruchám. Týka sa v podstate komzumného spôsobu života, založeného na nad-
mernom, dnes racionálne ťažko zdôvodniteľnom plytvaní. Podľa tejto teórie zís-
kal človek tento duálny systém v hlbokej prehistórii, teda v dobe kedy ako tro-
pická bytosť bojoval o holú existenciu. V ťažkých prírodných podmienkach, 
strádajúc hladom, zimou a strachom z predátorov, žil v neustálom strachu a 
v stave „úzkostnej bdelosti“(3; 35). Lorenz súdi, že to, čo sa dnes javí ako hrieš-
ne, bolo vtedy nutnou stratégiou prežitia. „Prežieranie bolo cnosťou, pretože keď 
konečne padlo do pasce veľké zviera, najrozumnejšou vecou, ktorú mohol človek 
urobiť, bolo napchať sa, ako to len išlo“(3; 35). To isté platí podľa Lorenza aj o 
lenivosti. „... ulovenie koristi bolo natoľko vyčerpávajúce, že nebolo radno vydá-
vať viac energie než bolo bezpodmienečne nutné“(3; 35). Ovládnutím mimodru-
hového sveta a v podmienkach trhovej situácie zmenil moderný človek fylogene-
tický charakter slasti a strasti, čo viedlo k vzrastajúcej precitlivenosti, 
k nepríjemným situáciám a tiež k otupenosti voči príjemným zážitkom čo má, 
ako uvádza, „smrtonosný efekt“(3; 37). Túto teóriu možno nájsť napríklad aj 
v práci zoológa a antropológa Desmonda Morrisa (10; 71.-81) 
     Utilitarizmus, bezuzdné súťaženie, ako i všetko to, čo vedie k zisku, Lorenz 
opäť pripisuje pôsobeniu vnútrodruhového výberu. „Človek ako jediný selekčný 
faktor ďalšieho vývoja vlastného druhu si nanešťastie spôsobuje viac škody, ako 
by dokázal ten najnebezpečnejší dravec...Žiadny biologický faktor doteraz nepô-
sobil tak, ako súťaženie medzi človekom a človekom.“ Toto súťaženie pôsobí 
podľa Lorenza voči prírode deštrukčne: „Nemilosrdnou diabolskou päsťou ko-
merčných úvah prehliadajúcich iné hodnoty, sú ničené takmer všetky hodnoty, 
ktoré príroda vytvorila“ (3; 27).           
     Či prijmeme túto Lorenzovu tézu, alebo nie, skutočnosťou zostáva fakt, že 
človek s dnešnými technologickými možnosťami vyvíja taký tlak na prírodu a jej 
zdroje ako doposiaľ nikdy vo svojej histórii. Ekonomická súťaž núti výrobcov 
zostrojovať čoraz dokonalejšie stroje, čo v podstate znamená ich väčšiu výkon-
nosť. Tak dokážu stavebníci postaviť dom za oveľa menšiu časovú jednotku ako 
v minulosti, baníci majú výkonnejšie kombajny a tak ťažia uhlie čoraz rýchlejšie 
a čoraz viac, rybári majú modernejšie lode a lovecké techniky a tak môžu loviť 
ryby po celý rok aj v tých najvzdialenejších oceánskych končinách. V praxi to 
ale znamená rýchlejšie ubúdanie pôdy, ktorá je zastavovaná domami a prístupo-
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vými cestami, zrýchľujúce ubúdanie svetových zásob uhlia a vymieranie nie-
ktorých druhov rýb, ktoré sa nestačia reprodukovať.     
     Lorenzov prínos aj pre kulturológiu je nesporne veľký. Okrem iného sa totiž 
zaoberal aj problematikou kultúrnej tradície, štruktúrou subkultúr veľkomiest, 
problematikou servilnej poddajnosti voči reklame, propagande, módnosti či re-
voltou mládeže a generačným konfliktom (pozri (3; 43.-90)). Zámerne som sa 
však upriamil skôr na antropologicky orientovanú časť Lorenzovho diela, kde 
najerudovanejšie mohol využiť svoje pozorovania týkajúce sa zoológie a etológie 
v analogickom kontexte s druhom Homo sapiens.  
 
Poznámky: 

1.  Lorenz, K.: Rok husi divej, Bratislava 1989. 
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dielom zaradil medzi najvýznamnejších svetových biológov. V roku 
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najvyššie ocenenie dostal spolu s nemeckým biológom K. v. Frischom 
a Holanďanom N. Tinbergenom za založenie a rozvoj – etológie. 
Zdroj: Veselovský, J.: Konrád Lorenz a vývoj svetovej etologie, In: 
Živa, ročník XXXVII. 4/1989, s. 189-190. 

3.  Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů, Praha 1990. 
4.  Gould, S.J.: Pandin palec, Praha 1988. 
5.  Lorenz, K.: Takzvané zlo, Praha 1992. 
6.  Houghton, J.: Globální oteplování, Praha 1998.  
7.  Černý, V.: O povaze naší kultury, Brno 1991. 
8.  Lorenz, K.: Odumíraní lidskosti, Praha 1997. 
9.  Seilerová, B.: Tolerancia v procese akulturácie, Bratislava 996.  
10.  Morris, D.: Lidský živočich, Praha 1997. 

 
 
3. 2. Ontologický prístup Josefa Šmajsa 
 
„Kultúra ... môže budovať svoje vlastné štruktúry a čerpať pre ne energiu i mate-

riál len z prirodzene usporiadaných štruktúr Zeme“. 
Josef Šmajs (1; 181) 

 
     Kulturologicky orientovaná environmentálistika ako aj environmentálna vý-
chova môže nájsť množstvo podnetov aj v pozoruhodnom Šmajsovom (2) chápa-
ní človeka a prírody. Jeho učenie vychádza v podstate z dvoch základných pre-
mís:  

1. Človek nie je prírode cudzí, patrí do nej a je jej evolučne prispôsobený, 
ale je „rozporom dvoch veľkých pozemských opozičných systémov – kultú-
ry a prírody.“  

2. Prispôsobiť prírodu kultúre nie je možné (3; 55).  
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     Aj Šmajs zastáva názor, že globálna ekologická kríza (4) je odrazom konfliktu 
medzi prírodou a kultúrou. Uvedomuje si, že darwinovsky chápaná evolúcia sa 
netýka kultúry. Jej evolúciu chápe ako jav umelý, vytvorený „na báze inej kon-
štitutívnej informácie ako majú živé systémy, ako má biosféra“ (3; 57.-58). Od-
haľuje jej utilitárny rozmer a jej neustálu modifikáciu pre aktuálne potreby člo-
veka na úkor iných živých organizmov, čo v konečnom dôsledku napomáha len 
„rozvoju jedného živočíšneho druhu“ (3; 58). A práve v tomto nekooperatívnom 
súžití kultúry a prírody vidí dizharmóniu, spôsobujúcu environmentálnu krízu a 
odtiaľto vychádza aj jeho imperatív ekologizácie kultúry. Týmto imperatívom je 
presiaknuté celé jeho dielo, v ktorom figuruje kultúra ako prirodzený subsystém 
biosféry, aj keď ich vzťah chápe od istého jej vývojového okamihu za problema-
tický.  
 
Biologická a kultúrna evolúcia 
 
     Podľa Šmajsa je „hľadisko evolúcie kľúčom k pochopeniu i riešeniu (ekolo-
gickej) krízy...“ (5; 76). Evolúciu chápe, na rozdiel od entropie, ako proces on-
ticky konštitutívny, ktorý síce spolupracuje s rozpadom, ale formou „parazitova-
nia“. V takejto podobe ju potom vidí vlastne smerovať proti rozpadu a to formou 
experimentovania, kde môže niečo vytvárať aj rušiť. Pri týchto procesoch, ktoré 
Šmajs nazýva postupovaním „proti prúdu“(5; 82), musí biologická evolúcia čer-
pať energiu, ktorá je ale obmedzená. Preto musí všetkými možnými cestami a 
prostriedkami čeliť entropii a postupnej degenerácii tým, že túto energiu využíva 
v maximálnych rozmeroch. Maximalizácia využívania energie a zdrojov sú tie 
veličiny, ktoré evolúcia „spredmetnila v nesmierne zložitej usporiadanosti po-
zemského biotického spoločenstva“ (5; 83). Biologická evolúcia takto podľa 
Šmajsa tvorí „naslepo“, ale zároveň „uvážlivo“(5; 83), pričom prevážnu časť svo-
jej energetickej výživy spotrebováva na udržanie, fungovanie a reprodukciu bio-
logického systému a len nepatrný zvyšok investuje do nutnej inovácie. 
V Šmajsovom ponímaní takto dostáva evolúcia nový rozmer, kde poznanie nie je 
len doménou ľudstva, ale živých organizmov vôbec. „Nielen kultúra, ale tiež 
život ako analogická ontická vrstva pozemskej skutočnosti vznikol spredmetne-
ním poznania. Živé organizmy teda poznávajú, i keď inak, nie preto aby sa ko-
chali pravdou. Ich poznávanie udržuje ich život a pozemský život vôbec“ (1; 
174). 
     Kultúrna evolúcia nie je podľa Šmajsa prirodzeným pokračovaním evolúcie 
biologickej. „Konštitutívnym činiteľom kultúry totiž nie je spontánna aktivita 
celého spektra prírodných síl, aktivita, ktorá každú novú evolučnú formu začle-
ňuje, optimalizuje a mnohonásobne so spätnou väzbou koriguje, ale iba špecific-
ká, prírodou nedostatočne kontrolovaná aktivita človeka“ (6; 80). Šmajs nepo-
piera, že kultúru umožnila pozemská príroda, naopak, akcentuje jej primárne pos-
tavenie i závislosť kultúry od nej, no to, že kultúra sa obrátila proti svojmu bez-
prostrednému tvorcovi – človeku, pripisuje tomu, že nevzniká v súlade 
s prírodným poriadkom. Najmarkantnejšie sa to prejavuje podľa neho v tom, že 
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kultúra sa čiastočne oslobodila od priamej energetickej závislosti a tiež 
v rozličnej povahe informácie genetickej a negenetickej, teda kultúrnej. 
     Kultúrna evolúcia už nie je závislá len od aktuálnych ekosystémových energe-
tických zdrojov, ale dokáže spracovávať a využívať aj koncentrované dodatkové 
zdroje energie, akým je napríklad fosilné palivo (5; 83). Aj v tom môžeme vidieť 
možnú apokalypsu kultúry, pretože jej závislosť od spomínaného zdroja energie 
je nateraz až bytostná, pričom vyčerpanie týchto zásob sa počíta na niekoľko má-
lo desiatok rokov. Ako uvádza Šmajs ďalej, veľká časť energie sa spotrebuje na 
fungovanie a reprodukciu už skôr vytvoreného kultúrneho systému, ktorý čím je 
rozsiahlejší, tým je strata energie väčšia.    
     Ak teda porovnáme prirodzenú evolúciu s evolúciou kultúrnou, vidíme, že má 
nielen lamarckistickú, ale miestami až revolučnú povahu. Kultúra nevyužíva ak-
tuálnu a prirodzenú ponuku energie prítomného ekosystému, ale čerpá aj energiu, 
ktorá je už pre evolúciu nezaujímavá, núti niektoré organizmy a upravené eko-
systémy k spolupráci na svojom fungovaní a modifikuje a zámerne orientuje nie-
ktoré prírodné sily a procesy. Chemické reakcie a procesy, ktoré v prírode pre-
biehajú pomalým tempom, nezriedka i náhodne, naberajú v kultúrnom antropo – 
technickom dianí zámerný a skrátený tvar. Navyše, človek je schopný nielen 
skracovať prírodné procesy a javy, ale je schopný vytvárať aj úplne nové štruktú-
ry a to kombináciou prirodzene vzniknutých látok. Domestifikácia, genetické 
inžinierstvo, technologické procesy sú teda javy, ktoré do prirodzeného evoluč-
ného diania nepatria a to poukazuje na skutočnosť, že kultúra už nie je prirodze-
nou súčasťou prírody. Nebezpečenstvo vyplývajúce z plytvania energie, ktorú 
potrebuje na svoju existenciu, sa stáva aktuálnym práve v globálnej environmen-
tálnej kríze. Skutočnosť, že ľudstvo sa vymklo vo svojom vývoji z prirodzeného 
evolučného diania a núti prírodu k činnosti, ktorú nemá nakódovanú, zachycuje 
aj Lorenz vo svojom konštatovaní o mimodruhovom ovládaní. 
 
Negenetická informácia 
 
     Za jeden z najpodstatnejších faktov, prečo kultúra nie je prirodzenou súčasťou 
evolúcie, považuje Šmajs to, že: „... nie je rozvinutou, spätne korigovanou orga-
nizáciou biosféry a nemohla preto vzniknúť na báze genetickej informácie“ (6; 
81). V genetickej pamäti je podľa neho obsiahnutá iba informácia o prirodzenej 
ekosystémovej usporiadanosti. „Aby sa mohli objaviť prvé jednoduché prvky kul-
túry, nebiologické chovanie, inštitúcie, nástroje, hodnoty atď., bola nevyhnutná 
informácia nového typu, informácia kultúrna“ (6; 81).  
     Do akej miery však možno považovať jednoduché prvky kultúry za nebiolo-
gické chovanie ? Šmajs uvádza ako veľmi jednoduché formy duchovnej kultúry - 
tabu, kult, rituál a mágiu, ktoré vytvárali nebiologickú konštitutívnu informáciu 
(7; 76). Ja sa skôr nazdávam, že kultúrna informácia, minimálne v dobe svojho 
formovania, bola len prirodzeným pokračovaním alebo vyústením informácie 
biologickej. Používanie opracovaného kameňa (pästný klin) hominidmi pri zís-
kavaní potravy považujem za biologické chovanie, aj keď už môžeme hovoriť o 
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materiálnej kultúre. Aj jednoduché formy duchovnej kultúry ako spomínané tabu, 
kult, rituál a mágia mali v podstate len podporný charakter pri získavaní potravy, 
sexualite a ochrane pred nebezpečenstvom, čiže mali napomôcť zachovaniu exis-
tencie ľudského rodu. Tu si napokon aj Šmajs mierne protirečí, pretože na inom 
mieste uvádza: „...aby človek mohol zapáliť umelú kultúrnu evolúciu, musel vy-
tvoriť nielen vyspelejšiu sociálnu organizáciu, než majú iné vyššie živočíchy, ale 
predovšetkým musel rozšíriť a rozvinúť negenetickú informáciu – základ duchov-
nej kultúry“, alebo: „Hominid, bezprostredný ľudský predok, prinútený zrejme 
silnými ekosystémovými tlakmi, musel ako sa zdá, rezignovať na časť svojho ge-
neticky naprogramovaného správania“ (7; 76).   
     Z uvedeného takto skôr vyplýva to, že kultúra (vo veľmi jednoduchej forme) 
sa stala pre Hominidov prostriedkom, aby mohli byť v evolučnom zápase ako 
druh úspešní a teda má biologický a nie nebiologický charakter. Musela byť ge-
neticky „naplánovaná“. To, že človek vytvoril zložitú sociálnu štruktúru a kultú-
ru, materiálnu aj duchovnú, bol skôr podľa evolucionistov jeho adaptačný pred-
poklad s výsostne biologickou genézou. Napríklad americký sociobiológ Edward 
O. Wilson tvrdí, že „...intelekt nebol skonštruovaný preto, aby porozumel ató-
mom alebo dokonca sebe samému, ale na podporu prežitia ľudských génov“ (8; 
13). Vychádza pritom z predpokladu, že ľudstvo sa vyvinulo podľa Darwinovej 
teórie prirodzeného výberu, genetickou náhodou a ekologickou nutnosťou, a že 
ľudská myseľ je nástrojom na prežitie a reprodukciu a rozum je len jednou z jeho 
techník. Človeka chápe ako biologickú bytosť, ktorá síce disponuje mozgom a 
schopnosťou myslieť, no nevidí v tom nič „božského“. Mozog je totiž strojom 
s desiatimi miliardami nervových buniek a myseľ sa dá vysvetliť ako súhrn akti-
vít konečného počtu chemických a elektrických reakcií. Ľudské možnosti sú 
z tohto pohľadu teda obmedzené. „Ak sa mozog vyvíjal na základe prírodného 
výberu, museli aj schopnosti zvláštneho estetického úsudku a náboženskej viery 
vzniknúť rovnakým mechanickým procesom. Sú buď priamou adaptáciou na mi-
nulé prostredia, v ktorých sa predchádzajúca ľudská populácia vyvíjala, alebo je 
u väčšiny organizmov vyvolaná sekundárne, hlbšími, menej viditeľnými aktivita-
mi, ktoré kedysi boli výhodné v tom prísnejšom biologickom zmysle“ (8; 12.- 13).  
     O chovaní súčasného moderného človeka, v nadväznosti na evolučné dedič-
stvo, zaťažené imperatívom genetického odkazu, pojednáva napríklad aj Robert 
Wright (Morální zvíře (9)), Jared Diamond (Prečo máme radi sex(10)), alebo Ri-
chard Dawkins (Sobecký gen (11)). V prácach týchto, ale aj iných autorov, mož-
no nájsť aj porovnávanie kultúrneho (12) a sociálneho chovania ľudí s primátmi 
(pozri aj M. Harris (13; 44.-55)), alebo dokonca aj s nižšími živočíchmi, naprí-
klad hmyzom (pozri Wilson (8; 30.-31)). Vo všetkých spomínaných prácach sa 
akcentuje naša biologická podstata a prirodzenosť.      
     Šmajs vynikajúco vystihol podstatu a jedinečnú úlohu informácie pri formo-
vaní kultúry, ktorá „(informácia) integruje, istí, a umožňuje rozvíjať to, čo už 
bolo vývojom systému dosiahnuté“ (7; 77), no nazdávam sa, že priliehavejší jej 
názov je informácia kultúrna ako informácia nebiologická, aj keď sám používa 
oba tieto pojmy. Kultúrna informácia bola podľa môjho názoru biologickou nut-
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nosťou a ak aj umožnila vznik „technosféry“, jej prapodstata zostáva biologická. 
Inak by to odporovalo samotnému Šmajsovmu tvrdeniu, že „...zdá sa absurdné 
predpokladať, že táto gigantická vesmírna usporiadanosť vznikla iba pre pozem-
ský život, či dokonca len pre človeka...“(6; 70). Ak by totiž nemala biologickú 
podstatu, ale nebiologickú, potom by musela byť výnimočná aj v rámci vesmíru, 
či dokonca „božská“. Šmajs síce neoddeľuje kultúrnu evolúciu od evolúcie bio-
logickej, napokon potvrdzuje aj závislosť kultúry od prírodných zdrojov, no zá-
roveň pripúšťa, že „ vedľa globálnej biosféry sa o niekoľko rádov rýchlejšie roz-
víja tiež globálna technosféra“, ktorá ohrozuje Zem (6; 70). Napokon, ak by sme 
sa opreli o iné Šmajsove tvrdenie, kde za nepopierateľný fakt považuje to, že: 
„všetky nevyhnutné biologické predpoklady človeka a kultúry boli vytvorené pri-
rodzeným spôsobom“ (6; 70), potom aj konflikt kultúra a príroda je len prirodze-
ným evolučným procesom, v ktorom zrejme niet veľa pochybností pri identifiká-
cii možného víťaza tohto konfliktu. Sám Šmajs by asi vsadil na prírodu, pretože 
sa nazdáva, že: „v ľudskom pôsobení na prírodu zrejme existuje bod, po prekro-
čení ktorého sa prírodné udalosti môžu vyvíjať podľa svojich nových vnútorných 
zákonitostí, a to bez ohľadu na to, čo spravíme“ (14; 52). 
 
 
Poznámky: 

1. Šmajs, J.: Co je poznání ?, In: Filozofia a doba, Zborník príspevkov z II. 
slovenského filozofického kongresu, Bratislava 2000, s. 174-183. 

2. prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (1938) je profesorom filozofie na Filo-
zofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Prednáša ontológiu, gno-
zeológiu a filozofickú problematiku prírody a kultúry. Zaoberá sa najmä 
evolúciou a informáciou z pohľadu filozofie. V súčasnosti patrí 
k najznámejším českým ekologickým filozofom. 

3. Šmajs, J.: K problému ontologie kultúry, In: Hlbinná ekológia, Zborník 
z konferencie, NOC, Bratislava 1994, s.53-60. 

4. Šmajs používa pojem globálna ekologická kríza a nie kríza environmen-
tálna. V Čechách je zatiaľ zaužívanejší pojmový aparát odvodený od slova 
„ekológia“ a nie od slova „environmentalistika“. Na Slovensku sa už viac 
preferuje pojem „environmentalistika“. Podrobnejšie sa týmto problémom 
zaoberám v článku: Ekologická alebo environmentálna výchova? In: Uči-
teľské noviny, 20/2000, s.6. 

5. Šmajs, J.: Drama evoluce, Praha 2000. 
6. Šmajs, J., Krob, J.: Úvod do ontológie, Brno 1991. 
7. Šmajs, J.: Ohrožená kultura, Brno 1995. 
8. Wilson, E. O.: O lidské přirozenosti, Praha 1993.  
9. Wright, R.: Morální zvíře, Praha 1995. 
10. Diamond, J.: Prečo máme radi sex?, Bratislava 1999. 
11. Dawkins, R.: Sobecký gen, Praha 1998. 
12. Neoevolucionisti zastávajú názor, že kultúra v tom širšom význame slova 

nie je len doménou človeka, ale že jej zárodky sa dajú vypozorovať aj u 
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iných živočíchov, pričom najčastejšie poukazujú na primátov, najmä šim-
panzov, ktorí sú najbližšími príbuznými ľudí. Vychádzajú pritom 
z exaktných pozorovaní týchto cicavcov tak v zajatí, ako aj vo voľnej prí-
rode. Legendárnym sa stal výskum Jane Goodallovej na hornom toku 
Gombe v Tanzánii, ktorým dokázala, že šimpanzy majú schopnosť konať 
inštrumentálne, ba dokonca majú schopnosť aj imitácie správania. Pozri 
Goodallová, J.: Ve stínu člověka, Praha 1984. Americký psychológ Her-
bert S. Terrace sa zas zaoberal dorozumievacími schopnosťami šimpanzov 
a dokázal, že jedinec tohto druhu je schopný naučiť sa posunkovú reč a 
komunikovať s človekom. Prirodzene, že len v obmedzenej miere. Za 4 
roky sa pozorovaný šimpanz „Nim“ naučil až 251 posunkových znakov. 
Pozri Terrace, H.S.: Šimpanz Nim, Praha 1985. 

13. Harris, M.: Culture, People, Nature, New York 1997. 
14. Šmajs, J. a kol.: Věda a ekologický problém, Praha 1989. 

 
 
3. 3. Environmentálny antropocentrizmus Juraja Kučírka 
 
„Nová fáza environmentalizmu, ak nemá byť jeho zostupnou, musí byť budovaná 
na filozofickom princípe environmentálneho antropocentrizmu, vychádzajúceho 
z polycentrizmu prírody a výnimočnosti miesta človeka na Zemi, spočívajúcom 
v uznaní, že normálny život ľudského indivídua závisí tak od spoločnosti, ku kto-
rej patrí, ako aj od ekosystému, v ktorom žije.“ 

Juraj Kučírek (1; 2.-3.) 
 
     Globálna environmentálna kríza, ktorá už nikoho nenecháva na pochybách o 
svojej reálnosti, sa napriek hrozivému zovňajšku s cynickou iróniou stáva vý-
hodným obchodným artiklom nielen vo sfére ekonomickej, v podobe rôznych 
pseudoekologických výrobkov a „ekologicky čistých technológií“, ale tiež pôsobí 
ako liaheň pochybných ideí kontraproduktívnych úzkoprsých skupín i fanatic-
kých jednotlivcov. Jej aktuálnosť zneužívajú tak podnikatelia, ako aj cirkevní 
hodnostári a politici, či dokonca aj umelci. Naliehavá výzva pre ľudstvo, ktorá 
z tohto nebezpečenstva vyplýva, sa tak často stáva len patetickou frázou a bezob-
sahovou pózou, ktorú nikto neberie vážne a verejnosť ju prijíma skôr ako módne 
rétorické klišé. Deväťdesiate roky znamenali aj na Slovensku nárast frekvencie 
pojmov ekológia a environmentalistika, ako aj nárast organizácií, tak štátnych 
ako i neštátnych, pôsobiacich pod logom týchto pojmov, a rovnako znamenali 
nárast autorov, ktorí sa vo filozofickej rovine začali zaoberať nastolenou proble-
matikou, medzi ktorými sa vyskytlo veľa radikálov i umiernených „ekonomic-
kých ekológov“, no len malé množstvo takých, ktorí dokázali objektívne a bez 
emócií analyzovať a reálne vyhodnotiť situáciu v spoločnosti a v prírode. Do tej-
to skupiny sa nesporne zaradil aj J. Kučírek (2). 
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Kritika biocentrizmu 
 
     Aj keď názov a obsah pojmu „deep ecology“, alebo v preklade „hlbinná“ či 
„hlboká ekológia“, použil už začiatkom sedemdesiatych rokov nórsky filozof 
Arne Naess, táto ideologická odnož environmentalizmu výraznejšie prenikla me-
dzi slovenskú odbornú a najmä širšiu verejnosť až koncom osemdesiatych a za-
čiatkom deväťdesiatych rokov. Jej najzávažnejším momentom bola požiadavka 
biocentrizmu, ktorá našla mnoho nadšencov a prívržencov v takmer všetkých 
sociálnych vrstvách. Práve pre toto obdobie bolo typické aj jej nekritické prijí-
manie. Antropocentrizmus sa stal pre hlbokých ekológov synonymom zla. J. Se-
ed, jeden z ideových apologétov biocentrizmu tvrdí, že: „Antropocentrizmus ale-
bo homocentrizmus znamená ľudský šovinizmus“ (3; 39). Kučírek už začiatkom 
deväťdesiatych rokov poukazuje na schizofrenickú polohu ortodoxných biocen-
tristov a úplne logicky kladie otázku: „Bol by človek človekom, keby nebol an-
tropocentrickým ?“ a dodáva: „ ... ak biocentrický smer podľahol ilúzii, že našiel 
vinníka v antropocentrizme ako takom a v celej jeho podstate sa ho snaží odmiet-
nuť, tak sa dostáva do principiálnej protirečivosti sám so sebou. V konečnom 
dôsledku, či si to predstavitelia biocentrizmu uvedomujú alebo nie, priznávajú 
výnimočné postavenie človeka na Zemi v jeho zodpovednosti a nutnosti chrániť 
našu planétu pred sebou samým, čím biocentrizmus dostáva nevyhnutnú antro-
pocentrickú dimenziu“ (4; 14). Ak totiž narušenie životného prostredia je dielom 
človeka, a o tom skutočne netreba polemizovať, potom je opäť len úlohou člove-
ka, a to dokonca v jeho samotnom existenčnom záujme, tento stav zmeniť. Na-
pokon stúpenci biocentrizmu sa veľmi vyhýbavo stavajú aj k problému postave-
nia človeka voči ostatným živočíchom v prehistórii. Sú predsa známe indície, že 
človek dnešného typu napomohol vyhubeniu niektorých veľkých cicavcov po-
slednej doby ľadovej, ba možno aj svojho najbližšieho vtedajšieho príbuzného – 
neandertálca (5; 104. – 105.). V prípade, že by sme pripustili tieto indície, iste by 
sme museli pripustiť aj to, že prehistorickí lovci tak nečinili z komerčných dôvo-
dov, ani ako obete „konzumizmu“. Bolo by naozaj namieste uvedomiť si, že 
myšlienka biocentrickej rovnosti ako základného ideového pilieru hlbokej ekoló-
gie, ktorá v minulosti žila v náboženstve tzv. prírodných národov a vo svojich 
úvahách sa s ňou pohrával dokonca aj kresťanský učenec František z Asissi, je 
v súčasnom štádiu ľudskej civilizácie scestná a môže pôsobiť skôr deštrukčne. 
Tento trend, ktorý začal ešte v tridsiatych rokoch Američan Aldo Leopold, a kto-
rý do absurdnosti dozrel v militantnom vegetariánstve, presadzovanom nie-
ktorými organizáciami na ochranu zvierat, nazval Kučírek veľmi výstižne „bio-
centrickým ekoromantizmom“ (4; 12). 
     Antropocentrická dimenzia biocentrizmu, na ktorú poukázal Kučírek, je sku-
točne zjavná a dotýka sa v podstate celej hlbokej ekológie ako takej a ekoroman-
tizmom možno nazvať viaceré jej črty. Obľúbeným zdrojom inšpirácie hlbokých 
ekológov je aj život prírodných národov, ktoré bývajú považované za akýsi vzor 
harmonického súžitia spoločnosti s prírodou. Historik J. Donald Hughes napísal: 
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„Keď porovnávame kultúru Indiánov so súčasnosťou Ameriky, zistíme, že spôsob 
života pôvodných obyvateľov tohto kontinentu, založený na šetrnom love a sta-
rostlivom poľnohospodárstve, s ich duchovným ponímaním prírody, v skutočnosti 
chránil Zem a zachovával život na nej“ (6; 118). Iste, možno súhlasiť s tým, že 
v sterilnom svete počítačových mozgov a „bielych golierov“, a pod značne sen-
timentálnym uhlom pohľadu môžu tieto etniká predstavovať akýsi rousseauvský 
ideál „Zlatého veku ľudstva“, ba dokonca ich mytológie a náboženstvo sa dajú 
zúročiť napríklad aj v moderne poňatej environmentálnej výchove. No v prvom 
rade sa treba zbaviť naivného pohľadu na ich praktický život. Ich úcta voči prí-
rode, demonštrovaná najmä náboženskou ritualitou, vyplývala predovšetkým 
z toho, že boli s ňou v primárnom styku pri získavaní potravy, teda pri zabezpe-
čovaní holej existencie. Nebolo to cielené, nebola to ušľachtilosť, existujúca ne-
závisle od ničoho, ale jej genéza bola determinovaná existenčnou nutnosťou. Ar-
chaické kultúry boli skôr adaptáciou na prírodné prostredie vo svojich možnos-
tiach. Aj nepochopenie tejto závislosti od daného technického stupňa ľudskej 
spoločnosti je jeden z tradične živených omylov hlbokej ekológie. Zberači ani 
lovci sa nemohli v ekosystéme viac zvýrazniť, pretože im to nedovoľovala ich 
nízka technická úroveň. To potvrdzuje aj E. Kohák: „Aj ten najmárnotratnejší 
indiánsky náčelník nemohol, jednoducho nebol schopný spotrebovať podstatne 
viac než priemer spoločnosti. A opačne, ani ten najšetrnejší Západoeurópan ne-
dokáže spotrebovať podstatne menej energie než západoeurópsky priemer...“ (7; 
9.- 10.). 
     Napriek všetkým romantizujúcim pohľadom môžeme teda len konštatovať, že 
človek vždy zasahoval do životného prostredia, aj keď to bolo len priamo úmerné 
jeho technickým možnostiam. Preto sa dnes, s odstupom času, zdá život prírod-
ných národov tak romantický a harmonický. Nedostatočná technická vybavenosť 
spôsobovala ich pocit vlastnej bezmocnosti voči prírode a odtiaľ potom pramenili 
ich etické normy, vyjadrujúce pokoru a úctu pred všetkým prírodným bytím. 
Vieme, že s postupujúcim vývojom techniky sa tieto postoje vytrácali.        
     Kučírek napriek tomu, že prichádzal so svojou kritikou hlbokej ekológie (v jej 
rámci aj biocentrizmu) v čase, kedy vyvolávala euforické nálady, neváhal presne 
diagnostikovať jej  slabiny. Na strane druhej však nijak neznižoval jej prínos pre 
environmentálne svetové hnutie: „Hlboká ekológia, alebo ekosofia bola a je ne-
vyhnutnou etapou ľudstva na ceste za poznaním. Jej nesporným prínosom bolo 
nové transformovanie ekologickej problematiky do oblasti formovania myslenia, 
systému hodnôt a životného štýlu konca 20. storočia“ (1; 3). Svojím postojom 
k biocentrizmu vôbec nediskriminuje ostatné živé bytosti, plne potvrdzuje ich 
autonómiu a suverenitu uprostred spoločného sveta, no neznamená to preňho 
poprenie ľudskej identity, tú naopak vidí „v širšej perspektíve, v zložitejších úlo-
hách a vo väčšej miere zodpovednosti“ (3; 14). 
     Pre Kučírka je typické, že vždy hľadá rovnováhu a optimálne riešenie. Od-
mieta tak nekritický biocentrizmus rovnako ako aj extrémny antropocentrizmus. 
Oba považuje za krajné polohy pri hľadaní odpovede na otázku, kto sme a kam 
kráčame. Bez pátosu, kuso, v samotnom záujme človeka prežiť, požaduje jeho 
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obrodu a sebapremenu v jeho myslení a konaní, revíziu jeho axiologických prio-
rít. Filozofická reflexia ľudského bytia podľa neho „nemôže nebyť v konečnom 
dôsledku antropocentrická a environmentálna súčasne“ (4; 15). 
 
Sociálna dimenzia environmentálnej krízy 
 
     V Kučírkovom myšlienkovom priestore silne rezonuje sociálne cítenie, ktoré 
ovplyvnilo aj jeho náhľad na problematiku globálnej environmentálnej krízy. 
Vychádza z premisy, podľa ktorej „... primárne ohrozenie súčasného ľudstva 
nevyplýva ani tak z jeho negatívneho zásahu do ekologickej rovnováhy Zeme a 
katastrofálnej devastácie životného prostredia, ako z jeho neschopnosti riešiť a 
riadiť vlastné sociálne dianie“ (8; 93). Preto si uvedomuje, že samotná environ-
mentalistika ju nemôže vyriešiť. Vzťah človek – príroda je príliš zložitý a jeho 
analyzovanie ako aj jeho prípadná komparácia so vzťahmi iných živých bytostí 
k prírode je adekvátna len v istom biologickom zmysle. Absentuje u nich totiž 
kultúrny rozmer so všetkou svojou zložitou sociálnou, náboženskou a politickou 
štruktúrou. Aj preto akcentuje požiadavku environmentálneho antropocentrizmu, 
ktorý zahŕňa nielen ekonomiku, politiku, legislatívu, ale aj filozofiu a etiku, a 
ktorý v jeho interpretácii jediný môže „vyriešiť problém zodpovednosti človeka a 
spoločnosti za stav životného prostredia v oboch vzájomne prepojených rovinách 
– environmentálnej a sociálnej“ (9; 16). 
     V praktickej rovine možno demonštrovať túto požiadavku napríklad na tom, 
že nie je možné zastaviť vyrubovanie dažďových pralesov, pretože pre miestnu 
populáciu je zamestnanie sa u nadnárodných spoločností, zaoberajúcich sa ob-
chodovaním s exotickým drevom jediná možnosť ako získať peniaze na zabezpe-
čenie existencie. Vo svojej takmer nejestvujúcej vzdelanosti, vyplývajúcej z ich 
nízkeho sociálneho postavenia, si nemôžu uvedomovať význam dažďového pra-
lesa v ekosystéme. Budúcnosť je pre nich irelevantná, myslia a konajú len 
v dimenziách prítomnosti. Takýchto príkladov je nepomerne viac, veď absolútna 
väčšina ľudí dnes žije v takých podmienkach biedy a beznádeje, ktoré sa úplne 
vymykajú predstavám bežných Euroameričanov. 
     V hodnotení vývoja ľudskej spoločnosti, v jej túžbach a snoch o dokonalej-
šom a spravodlivejšom usporiadaní, nie je Kučírek prílišným optimistom. Akcep-
tuje euroamerickú kultúru, nezatracuje jej cestu vývoja ani jej historicko – filozo-
fické tradície, no nezakrýva ani realitu prehlbovania sa priepasti medzi ňou a kra-
jinami tretieho sveta. Katastrofické sociálne rozdiely medzi jednotlivcami a spo-
ločnosťou, ako aj medzi krajinami dvoch diametrálne rozličných svetov, chápe 
v paralelných rozmeroch s prehlbujúcou sa environmentálnou krízou. Pokladá za 
nepresvedčivé až cynické, keď v situácii, kde „väčšina ľudstva trpí hladom a 
bojuje o holé prežitie, znie hlas hojnosťou zhýčkanej – elity ľudstva – o nevy-
hnutnosti uskromniť sa a zmeniť hodnotový systém“ (9; 16) Fenomén konzumiz-
mu, ako prejav súčasného stavu západnej kultúry, kde čoraz viac akceleruje 
„primitívna spotreba a pôžitkárske sebauspokojovanie“ (9; 16), nadobro zašľa-
pujúce reálnu potrebu, je preňho dôkazom o morálnom úpadku Západu. 
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     Kučírkova prenikavá analýza a skepticizmus nedávajú zdanlivo optimistické 
vízie pre riešenie globálnej environmentálnej krízy. Jeho hlboký humanizmus ho 
však nenecháva apatickým. Dospel k názoru, že pokiaľ chceme riešiť problém 
ľudstva ako sociálneho celku v jeho existenčnom ohrození vo víre narušenej eko-
logickej rovnováhy, musíme mať predstavu predovšetkým o človeku ako o indi-
víduu, ktorý sa stal od začiatku neolitickej revolúcie hlavným aktérom 
v devastácii životného prostredia. „Pochopiteľne platí to aj opačne, ak nevidíme 
pre jednotlivca spoločnosť ako celok, tak nemôžeme uspokojivo riešiť nielen so-
ciálne, ale aj environmentálne problémy“ (9; 16). Ľudstvo sa tak, ako doposiaľ 
nikdy v dejinách, ocitlo v hlbokej sociálnej a environmentálnej kríze. Ich spoloč-
né riešenie je podľa Kučírka jediná možnosť ako zabrániť celkovému kolapsu, 
hroziaceho Zemi. Práve sociálne dôvody sú príčinou toho, že „ľudstvo nestojí 
zoči – voči hroziacej katastrofe zjednotené“ (8; 95-96). A preto požaduje „po-
ľudštenie vzťahov človeka k človeku a ľudskej spoločnosti k životnému prostre-
diu“ (9); 16). 
     Aj keď, žiaľ, Kučírkovo dielo zostalo nedokončené, dáva veľa príležitostí 
k jeho kreatívnemu zúročeniu, ako i k novým podnetom, tak environmentálnym 
ako i politologickým či etickým, a najmä dáva priestor k zamysleniu sa o posta-
vení, podstate a zmysluplnosti ľudského druhu v ekosystéme. Jeho vízia Zelenej 
revolúcie, znamenajúca premenu ľudstva od jeho neľudskosti k ľudskosti, chápa-
ná v jednote environmentálneho a sociálneho, bude možno v blízkej budúcnosti 
nerealizovateľná, no skôr či neskôr bude musieť prebehnúť, pretože dopovedané 
jeho slovami - "Ľudstvo buď vstúpi do nevyhnutného obdobia environmentálneho 
sebaprehodnotenia svojho vzťahu s prírodou ... alebo jednoducho nebude“ (1; 3). 
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3. 4. Komparatívna analýza myšlienok K. Lorenza, J. Šmajsa a J. Kučírka 
 
„Na rozdiel od Fausta si nahováram, že by som predsa len mohol ľudí niečomu 
naučiť, polepšiť ich, a presvedčiť.“ 

Konrad Lorenz (1; 220) 
 
     Lorenzove, Šmajsove ako aj Kučírkove myšlienky vychádzajú z hlbokého 
humanizmu a zároveň prirodzenej pokory voči prírode. Spomínaných autorov 
spája to, že doceňujú prírodnú dimenziu ľudskej podstaty, no človek sa im nezdá 
menej výnimočný ako v tradičných antropocentrických systémoch.  
     Za jeden z najväčších prínosov Lorenzovho diela považujem to, že poukazuje 
na človeka ako na ohrozený druh, a to tak v jeho prírodnej, ako aj kultúrnej pod-
state. Za relevantný považujem aj dôvod tejto skutočnosti, ktorý vidí Lorenz 
v rozchode človeka s jeho prirodzeným evolučným vývojom, čo možno interpre-
tovať ako rozchod kultúry s prírodou, a to v podstate korešponduje aj s jednou zo 
základných téz Šmajsových premís, týkajúcich sa rozporu medzi biologickou a 
kultúrnou evolúciou. To, že Lorenz vidí katastrofu v tom, že človek odbúral pri-
rodzenú vonkajšiu selekciu a nahradil ju vnútrodruhovým výberom ako aj to, že 
opanoval „sily vonkajšieho prostredia“ (2; 27), považujem kvalitatívne za totož-
né so Šmajsovou analýzou kultúrnej evolúcie, ktorá podľa neho núti prirodzené 
prírodné procesy v urýchlenej forme spolupracovať na fungovaní kultúry. Tento 
rozpor je aj alfou a omegou podstaty opozície medzi biosférou a technosférou 
(pozri (3; 61-70) alebo (4; 85-86)).      
     Ničivé pôsobenie človeka na prírodné prostredie vzhľadom k Lorenzovej téze 
o ovládnutí vonkajších síl človekom a jeho mimodruhového prostredia ako aj 
Šmajsovým poukázaním na negatívne pôsobiaci časový rozdiel medzi evolúciou 
biologickou a kultúrnou, možno demonštrovať na zrýchľujúcom sa tempe celko-
vej devastácie Zeme. Tu totiž zohráva primárnu úlohu neustály rast technosféry 
(respektíve techniky), ktorá sa vyvíja na úkor biosféry, ako to často akcentuje 
Šmajs. Technosféru chápe ako „nebiologický subsystém mnohotvárnej svetovej 
kultúry, čiže spoločnosťou vytvorený a spoločnosť integrujúci globálny technický 
systém, ktorého prevádzka, reprodukcia a evolúcia sa odohráva v biosfére, čo 
znamená, že sa tak deje na úkor prírodných zdrojov a prosperity pôvodných pri-
rodzených ekosystémov“ (3; 63). Technika sa takto javí ako najagresívnejšia 
zložka materiálnej kultúry, pomocou ktorej človek využíva prírodu výhradne 
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k svojim účelom. A keďže evolúciu technosféry možno chápať v tých istých 
konvenciách ako evolúciu kultúrnu, ktorá ju napokon aj zastrešuje, treba vychá-
dzať aj z toho, že funguje na tých istých princípoch. To znamená, že v podstate 
parazituje na prírodných zdrojoch, no nešetrí nimi, neobnovuje ich, ani nerecyk-
luje. Pritom je ale na nich závislá. To znamená, že keď ich vyčerpá, nastane jej 
kolaps, čo by v podstate znamenalo kolaps kultúry samotnej, pretože tá je už 
(pod globálnym pohľadom) na technosféru viazaná. „V prirodzene usporiada-
nom svete sa technický aspekt pozitívnej konštrukcie nutne spojuje s deštrukciou, 
čo prostredníctvom biosféry, ktorej je človek súčasťou, ohrozuje vyššie formy 
života, a teda aj ľudské zdravie. Preto sa od istej fázy kultúrneho vývoja môže 
stať technika javom vysoko nebezpečným: môže aj naďalej slúžiť ľudskému aktu-
álnemu rozvoju, ale perspektívu kultúry môže skomplikovať“ (3; 54). 
     Prostredníctvom techniky si teda človek uľahčuje svoju existenciu v danej 
chvíli, no z hľadiska dlhodobej perspektívy ju ohrozuje. Čím bola technika 
v minulosti jednoduchšia, tým bola aj kultúrna evolúcia pomalšia, a tým sa aj 
menej vymykala konvencii biologickej evolúcie. Tak ako uvážlivo a v dlhom 
časovom intervale tvorí evolúcia biologická tak aj evolúcia kultúrna, spočiatku 
podporovaná len čiastočne technicky, mohla svoje etapy rozvíjať dlho a rovnako 
dlho ich mohla aj zachovávať v nezmenenom stave. A čím bolo toto tempo po-
malšie, tým bol aj menší odklon od prirodzených vonkajších prírodných dejov. 
Šmajs poukazuje na vysokú flexibilnosť kultúrnej informácie, ktorá má za násle-
dok aj závratný rast technosféry. „Prirodzená evolúcia smeruje predovšetkým 
dopredu, neustále sa vetví, ale len výnimočne sa vracia, ak má pokračovať, ne-
smie byť prerušená“ (3; 65). Človek však tento prirodzený zákon porušuje. Do-
káže sa vracať k starým, už nepoužívaným technológiám, inovovať ich, vracať 
ich späť do chodu. V tejto rovine potom platí, čím je technika rozvinutejšia, tým 
viac odporuje prirodzenej evolúcii, viac spotrebováva prírodné zdroje, čo jej ale 
znižuje horizont perspektívy a v praxi sa to prejavuje nielen zhoršovaním život-
ného prostredia, ale aj skracovaním jednotlivých kultúrnych etáp.                
     Kultúra lovcov, ktorá v podstate profitovala len z prirodzene dostupných 
zdrojov (lov zvierat a zber plodín) trvala v doterajšej histórii ľudstva najdlhšie. 
Človek bol viac menej len pasívnym účastníkom prírodného diania. Do prírody 
aktívne nezasahoval. Z environmentálneho pohľadu môžeme hovoriť o takmer 
ideálnom stave vo vzťahu príroda – kultúra. Evolúcia kultúrna a biologická mala 
harmonické premostenie. Tak ako pri evolúcii biologickej aj pri evolúcii kultúr-
nej môžeme ešte hovoriť, že využívala aktuálnu dostupnú energiu a racionálne ju 
maximalizovala. Aj samotný človek ešte neopanoval mimodruhové prostredie. 
Nazdávam sa, že z tohto obdobia pochádza aj ľudská pokora a úcta voči prírode, 
pretože človek bol ešte priamo vystavený boju o vlastnú existenciu. Uvedomenie 
si závislosti človeka od prírody sa nepochybne odrazilo aj v jednoduchých for-
mách duchovnej kultúry (tabu, kult, rituál), kde má príroda výsostné postavenie – 
sacrum. To napokon dodnes rezonuje v náboženskom myslení niektorých etník, 
zotrvávajúcich na paleolitickom spôsobe života (5). 
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     Ak nebudeme brať do úvahy obdobie v rozmedzí najmenej 2 miliónov rokov, 
čo je obdobie odkedy sa druh Homo živí mäsom ako lovec, ale budeme akcepto-
vať len dĺžku trvania existencie ľudí s moderným myslením, ešte stále nám zos-
táva 35000 rokov, ktoré môžeme považovať za dĺžku trvania kultúry lovcov. Le-
akey totiž práve od obdobia spred 35 000 rokov datuje vznik a existenciu moder-
ných ľudí, čo podľa neho znamená, že ide už o ľudí nielen biologicky, ale aj 
mentálne porovnateľných so súčasnými ľuďmi, disponujúcich moderným jazy-
kom, ktorým chýbala len infraštruktúra civilizácie (6; 84 – 105).      
     Nasledujúce kultúrne etapy však nadobúdajú čoraz viac zrýchľujúce sa tempo. 
Neolitická revolúcia, ktorá vymenila na mnohých miestach sveta kultúru lovcov 
za kultúru roľníkov, priniesla ľudstvu prevratné zmeny. Toto je obdobie, kde 
možno markantne demonštrovať Lorenzove tézy o ovládnutí mimodruhového 
prostredia a vonkajších síl človekom, ako aj Šmajsovu teóriu o rozchode biolo-
gickej a kultúrnej evolúcie. Poľnohospodárstvom už totiž človek začal aktívne 
zasahovať do prírodných dejov a to prostredníctvom kultivácie rastlín a domesti-
fikáciou zvierat, čo sú procesy prirodzenej evolúcii úplne neznáme. Archaické 
formy roľníckych kultúr pretrvali na niektorých miestach len necelých 5000 ro-
kov a boli vystriedané nástupom starovekých civilizácií. Technické zdokonaľo-
vanie ľudstva skrátilo aj stredovek, a novovek je už poznačený akceleračným 
tempom nielen v technike, ale paralelne aj v narušovaní životného prostredia. Za 
prevratné medzníky v technickom vývoji, ktorý poznačil aj životné prostredie 
považujem vynájdenie kníhtlače (1455), zdokonalenie parného stroja (1784), E-
insteinovu teóriu relativity (1905), rozvoj jadrovej energetiky v druhej polovici 
20. storočia, ktorej „symbolický“ začiatok možno stotožniť s vrhnutím atómo-
vých bômb na Hirošímu a Nagasaki (1945) a rozvoj informatiky (elektronické 
média).  
     Skracovanie jednotlivých kultúrnych etáp je priamoúmerné rozširovaniu tech-
nosféry, ktorej energetické požiadavky sú ale stále viac náročnejšie. Ak vyjadrí-
me jednotlivé kultúrne etapy časovou dĺžkou (rokmi), zdá sa, že sa blížime 
k nule. Kultúra lovcov trvala najmenej 35 000 rokov, kultúra archaických roľní-
kov trvala ešte viac ako 5000 rokov, no už kultúra starovekých civilizácií trvala 
len v rozmedzí 4000 rokov (od počiatkov mezopotámskych štátov okolo roku 
4000 pred n. l. a Egyptu až po zánik Rímskej ríše v roku 476). Či budeme pokla-
dať za ukončenie stredoveku vynájdenie tlače, objavenie Ameriky alebo vystú-
penie Martina Luthera, vždy nám bude vychádzať dĺžka tohto obdobia zhruba 
1000 rokov. A novovekom začína spomínaná akcelerácia. Od vynájdenia kníh-
tlače po zdokonalenie parného stroje ubehlo len necelých 400 rokov a od skon-
štruovania prvej parnej lokomotívy (1814) po prvý let do vesmíru (1961) už len 
necelých 150 rokov. Doba informatiky trvá podľa A. Tofflera zhruba od roku 
1955, kedy v USA ako v prvej krajine na svete prevýšil počet úradníkov a pra-
covníkov v službách(„biele goliere“) počet robotníkov („modré goliere“)(7; 23), 
nemá teda ešte ani 50 rokov.  
     Toffler a Tofflerová síce postrehli, že jednotlivé historické etapy (podľa nich 
tri vlny, pozri str. 44) sa skracujú, ale absolútne neuvažovali o zrýchľujúcej sa 
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devastácii biosféry. Skôr naopak. Ich charakteristika súčasnej situácie napísaná 
v roku 1995 (!), pôsobí, ako keby práve prileteli na našu planétu z inej galaxie. 
„...tí z nás, ktorí majú to šťastie obývať túto planétu v tomto explozívnom momen-
te, pocítia plný účinok Tretej vlny ešte za svojho života. Tretia vlna prináša so 
sebou úplne nový spôsob života, založený na diverzifikovaných, obnoviteľných 
zdrojoch energie... Vznikajúca civilizácia nám vpisuje nový kód správania a pre-
náša nás za rámec štandartizácie, synchronizácie, centralizácie a koncentrácie 
energie, peňazí a moci" (7; 19-20). Ťažko povedať či ide o neopodstatnený opti-
mizmus alebo o opodstatnený ideologizmus, ale súčasná situácia 
v medzinárodnej politike, ako aj situácia v stave devastácie životného prostredia, 
slová Tofflerovcov, žiaľ, zatiaľ nepotvrdzujú.       
     V každom prípade však treba mať na zreteli, že jednotlivé kultúrne etapy sa 
skracujú a ich najzávažnejším faktorom, ktorý ich ovplyvňuje je stupeň materiál-
nej kultúry, teda úroveň techniky. Poučenie z tohto historického procesu vidím 
v skutočnosti, že ako narastá technosféra, tak je čoraz viac ohrozená biosféra. 
Osobne zatiaľ nevidím dôvod k optimizmu, pretože súčasný stupeň technológií, 
aj keď je čoraz častejšie proklamovaný ako „ekologický“, je stále rovnako závis-
lý na prírodných zdrojoch, ktoré možno využívajú tieto technológie úspornejšie 
ako v minulosti, no niekoľkonásobne viac, pretože narastá spotreba obyvateľstva. 
Ak sa dnes vyrábajú autá s oveľa nižšou spotrebou ako pred 10 rokmi, ale je ich 
pritom niekoľkonásobne viac ako ich bolo v spomínanom období, znamená to, že 
spotreba pohonných látok, ak nie je vyššia, tak je minimálne taká istá ako bola.  
     Pre moju prácu považujem nateraz za dôležitý ten fakt, že uvedený prierez 
históriou poukazuje na to, že analyzovaná globálna environmentálna kríza mala 
svoje predstupne ak nie v prehistórii, tak určite v histórii. Za rovnako dôležité 
považujem aj to, že stupeň zaťaženosti biosféry bol vždy adekvátny stupňu tech-
niky, teda materiálnej kultúry, čo ovplyvňovalo aj duchovnú kultúru, najmä ná-
boženstvo, filozofiu a v ich službách aj umenie. Nikdy to nebolo naopak. To na-
pokon potvrdzuje aj samotná environmentalistika, ktorej vznik bol determinova-
ný zjavnou devastáciou prírodného prostredia, zavinenou stupňom techniky, a 
teda racionálnou potrebou reagovať, odzrkadliť duchovné od materiálneho. A to 
sú aj zjavné kulturologické aspekty globálnej environmentálnej krízy, ako aj 
zjavné dôvody pre kulturológiu, aby sa týmito aspektmi zaoberala.     
     Lorenzove odhalenie vnútrodruhového výberu, za absencie prirodzenej von-
kajšej selekcie, vidím prakticky v Kučírkovej analýze antagonizmu súčasnej spo-
ločnosti. „Napriek rôznym politologickým koncepciám a sociálnym teóriám o 
konsenzuálnej spoločnosti v postindustriálnej etape vývoja, je ľudstvo naďalej 
rozdelené na bohatých a chudobných. Pričom priepasť medzi nimi sa neustále 
prehlbuje, tak v rovine jedinec – spoločnosť, ako aj v rovine globálnej, kde boha-
té vyspelé krajiny stoja proti biede tretieho sveta“ (8; 16). Ako ďalej upozorňuje 
Kučírek, „v histórii ľudstva nehladovalo na Zemi ešte nikdy toľko ľudí ako 
dnes...“, pričom na strane druhej, fenomén konzumizmu umelo vyvoláva „mani-
festačnú a primitívnu spotrebu a pôžitkárske sebauspokojovanie“ (8; 16). Dovo-
lím si tvrdiť, že práve tento stav v spoločnosti je priamym následkom zhubného 
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pôsobenia vnútrodruhového výberu, na ktorý poukazuje Lorenz. Stotožňujem sa 
s Kučírkom v tom, že odpoveď na otázku „ako začať, musíme hľadať v prvom 
rade v sociálnej rovine“ (8; 16). No netrúfam si vysloviť žiadnu prognózu, či sa 
ľudstvu podarí vytvoriť rovnováhu medzi reálnymi potrebami spoločnosti a spot-
rebou jednotlivca, medzi všeobecnou biedou a bohatstvom niektorých krajín, 
„medzi ľudstvom, pri zachovaní jeho identity a zásahmi do životného prostredia“ 
(8; 16). Čo je podľa Kučírka základný predpoklad pre riešenie nastolených prob-
lémov, tak sociálnych ako aj ekologických.           
     Sociálny rozpor vo vnútri spoločnosti, na ktorý poukazuje Kučírek a rozpor 
v biologickom a kultúrnom vývoji človeka, na ktorý poukazujú Lorenz a 
Šmajs, vidím ako hlavné príčiny environmentálnej globálnej krízy. Rozpor je 
tým styčným bodom, kde sa stretajú premisy všetkých troch autorov a zrejme to 
bude naozaj rozpor, ktorý nás zatiaľ nezadržateľne posúva smerom ku katastrofe. 
Práve skutočnosť, že ľudstvo je ohrozené ekologicky, teda zvonku, čo priniesol 
rozpor medzi kultúrou a prírodou, a zároveň je zmietané vnútorným sociálnym 
rozporom, spôsobuje pnutie, transformujúce sa do krízy. Globálna environmen-
tálna kríza sa teda javí ako produkt rozporu príroda – kultúra, pričom kultúra je 
navyše vystavená ešte vnútornému sociálnemu rozporu, čo značne oslabuje jej 
pozície už aj tak v „nerovnom boji“ s prírodou. Alebo ešte zjednodušenejšie: 
Globálna environmentálna kríza sa javí ako produkt rozporov vo vzťahoch príro-
da – kultúra, jedinec – spoločnosť, euroamerická civilizácia – krajiny tretieho 
sveta.   
     Ak hľadá Kučírek riešenie problémov nakopených okolo globálnej krízy tak 
v rovine sociálnej ako aj v rovine environmentálnej, prostredníctvom rovnováhy, 
niet mu čo vyčítať. Opakom rozporu je naozaj rovnováha alebo harmónia. Treba 
však vecne skonštatovať, a napokon Kučírek si je toho vo svojej bibliografii aj 
vedomý, že ľudstvo nie je ešte pripravené na „zelenú revolúciu“. A preto môže-
me konštatovať ďalej. Ak technosféra naberá čoraz viac na svojej rozpínavosti a 
sociálna nerovnosť v spoločnosti sa prehlbuje, potom môžeme očakávať, že glo-
bálna environmentálna kríza bude narastať. Pri týchto konštatovaniach sa nevdo-
jak natíska otázka, či je človek naozaj len bezprízorným komparzistom vo veľkej 
dráme evolúcie, vydaný napospas jej procesom, alebo je skutočne tak výnimoč-
ný, že dokáže manipulovať svojím osudom a to konečne vo svoj prospech.  
 
Poznámky: 

1. Lorenz, K.: Takzvané zlo, Praha 1992. 
2. Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů, Praha 1990.  
3. Šmajs, J.: Ohrožená kultura, Brno 1995.  
4. Šmajs, J.: Člověk a technika, In: Reflex, 15/2000, s. 84-86. 
5. Myslím tým tzv. prírodné národy, teda etniká, ktorých životný štýl nebol 

podstatne narušený modernou civilizáciou. Hlavnými rysmi týchto náro-
dov je, že spôsob získavania potravín je založený na love a zbere divo ras-
túcich plodín, nemajú trvalé príbytky a nepoznajú domáce zvieratá. Do 
tejto kategórie možno zaradiť domorodé obyvateľstvo Austrálie, ticho-
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morských ostrovov, povodia Amazonky alebo púšte Kalahari. Niekedy sa 
za prírodné národy považujú aj etniká s jednoduchým tradičným poľno-
hospodárstvom. Podľa I. Budila do tejto kategórie možno zaradiť naprí-
klad aj pôvodné germánske alebo slovanské kmene, skôr ako vytvorili 
štátne útvary (Budil, I.T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, Praha 
1992, s. 14 - 15.). V súčasnosti sú prírodné národy pomerne často spomí-
nané v environmentálnej literatúre, kde sa pomerne nekriticky vydávajú za 
akýsi vzor súžitia človeka s prírodou. Za podnetné v tejto oblasti, aj 
z pozícií environmentálnych, považujem dielo C. Lévi – Straussa (Smutné 
tropy, Praha 1967, Myšlení přírodních národů, Praha 1996) alebo knihu R. 
Leakeyho Lidé od jezera (Praha 1975), v ktorej, okrem iného, porovnáva 
kultúru historických a súčasných prírodných národov s kultúrou archaic-
kých ľudí.  

6. Leakey, R.: Pôvod ľudstva, Bratislava 1996.  
7. Toffler, A., Tofflerová, H.: Utváranie novej civilizácie, Bratislava 1996. 
8. Kučírek, J.: Recenzia knihy – Špirko, D.: Základy environmentálnej filo-

zofie, Bratislava 1999, In: Civitas, 5, 1999, č.17, s. 15-16.  
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4. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PROCESE KULTÚRNEJ 

VÝCHOVY 

4.1. Úskalia environmentálneho povedomia  
 
„Environmentálne hodnoty patria neodmysliteľne ku kultúrnemu profilu moder-
ného človeka“. 

Eva Smolková (1 ;497) 
 
     Z predchádzajúceho teda vyplýva, že environmentálna kríza je krízou globál-
nou a jej dopad je celosvetový. Tento fakt kruto podčiarkuje skutočnosť, že nie je 
ohrozená len samotná biosféra, ale aj kultúra samotná, ktorá je dielom človeka. 
Preto aj kultúrna výchova musí akceptovať súčasný stav v spoločnosti a prírode 
a nezaoberať sa len multikultúrnou výchovou, ktorá je dnes rovnako aktuálna, 
a ktorá napokon je tiež len dôsledkom globalizácie, ale musí sa tiež zaoberať aj 
jej aspektmi environmentálnymi. V takomto prepojení môžeme teda chápať aj 
multikultúrnu (alebo globálnu výchovu) za istý druh výchovy environmentálnej. 
V súčasnosti je však environmentálna výchova v pedagogickom procese vysta-
vená viacerým tlakom, ktoré ju neraz vtláčajú do plohy „venitas venitatum“.  
 
Kultúrna, multikultúrna alebo globálna výchova? 
 
     Bez ohľadu na to, či globalizáciu velebíme alebo zatracujeme, je tu, nemožno 
ju ignorovať a treba sa zaoberať aj tým, čo priniesla a ďalej prináša. Ak sa aj 
zriekneme scenára možnej homogenizácie svetovej kultúry, stále tu zostáva prob-
lém ekologický (narušená biosféra) a ten je nad pochyby problémom globálnym, 
dokonca bez pátosu môžeme povedať problémom planetárnym. Preto aj jedným 
z ústredných pojmov globálnej výchovy (2) je pojem planetárne vedomie, ktorý 
hovorí o rešpektovaní princípu jednej Zeme a „ v súlade s ním musíme záujmy 
jednotlivých štátov vnímať s vedomím potrieb celej planéty“ (3; 13). Takto sa 
pojem globálna výchova stáva ešte relevantnejší ako pojem multikultúrna výcho-
va, ktorý v interpretácii Ericha Mistríka považuje „za najbežnejší cieľ multikul-
túrnej výchovy... rozvoj schopnosti tolerovať iné kultúry, alebo inak povedané, 
rozvoj schopnosti rešpektovať existenciu iných kultúr“(4; 116). Ak teda chápeme 
multikultúrnu výchovu zameranú špecificky na kultúrnu diverzitu, potom globál-
nu výchovu môžeme chápať obdobne, no s tým dôrazom, že jej kompetencia bu-
de obohatená aj o ostatné problémy, vrátane problémov ekologických, respektíve 
environmentálnych. „Úlohou vzdelávania je utvárať osobnosť človeka, ktorý to-
leruje ľudí z iných kultúr, s iným vyznaním a svetovým názorom a váži si ich; 
utvárať občana, ktorý chápe globálne problémy a trendy, rôzne hľadiská a uhly 
pohľadu“ (3; 13). Kultúrnu výchovu teda môžeme chápať rovnako s podtextom 
multikultúrnym ako aj globálnym, a pritom vždy zachováme aj podtext environ-
mentálny.  
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Globálny a multikultúrny problém 
 
     V takomto prepojení kultúrnej výchovy sa naozaj môžeme dotýkať všetkých 
globálnych problémov ľudstva, teda aj všetkých problémov kultúry. Veď svet 
netrápi len ozónová diera, skleníkový efekt, miznutie pralesov a vymieranie 
vzácnych živočíšnych a rastlinných druhov, preľudňovanie, ale aj procesy a javy, 
ktoré prebiehajú v spoločnosti. Nerovnomerné rozdeľovanie hmotných prostried-
kov a surovín medzi bohatým „Severom“ a chudobným „Juhom“, drogové prob-
lémy, korupcia nevídaných rozmerov, lokálne vojny, náboženská nevraživosť, 
bezbrehý konzumerizmus, zanikanie kultúrnych entít a splývanie jednotlivých 
kultúr, sú len tie najvypuklejšie. Tieto fakty sú už nielen varovaním, ale aj vý-
zvou k zamysleniu sa nad týmto trendom, ktorý môže viesť k apokalypse. Na-
priek deklaráciám a vyhláseniam svetových organizácií, vedeckej verejnosti, a 
intelektuálskych zoskupení, smerujúcich k humanizácii a ekologizácii ľudstva, 
svet akoby zostával hluchý a slepý. 21. storočie, ktoré bolo avízované ako storo-
čie duchovné, začalo smutnými udalosťami 11. septembra 2001 na severoame-
rickom kontinente. Tento dátum samozrejme chápem symbolicky, pretože v tom 
istom čase, keď v troskách newyorských „Twins“ hynuli tisícky ľudí, v iných 
kútoch Zeme zúrili lokálne vojny, hladomory, civilizačné epidémie, v ktorých 
hynuli ďalšie tisícky ľudí. Žiaľ, akoby ešte stále platila Heglova ironická po-
známka o tom, že „Skúsenosť z dejín nás poučuje, že ľudia a vlády sa z dejín ni-
kdy nepoučili“ (5; 200). 
     Už bolo viackrát spomínané, že k problémom globálnej environmentálnej krí-
zy môžeme priradiť i procesy globalizácie. Niežeby predstavovali osobitú kate-
góriu, no v každom prípade sú prepojené s krízou tak v spoločnosti, ako aj 
v prírode. Dnes jestvuje nespočetné množstvo autorov, ktorí analyzujú tieto pro-
cesy a ich pohľady sa rôznia. Pre náš pohľad na tento azda ani nie tak novodobý 
jav, je významný najmä jej ekonomický a kultúrny rozmer. Ekonomický preto, 
že sa bytostne dotýka životného prostredia (prírody), ktoré je zdrojom organic-
kých i neorganických surovín a následne i preto, že ich spracovanie (výroba) má 
naň spätný priamy dopad. Kultúrny rozmer, ktorý má v podstate tiež ekonomické 
pozadie, predstavuje predovšetkým možná homogenizácia svetovej kultúry. Do 
akej miery je táto vízia splývania jednotlivých kultúr aktuálna, zrejme ukáže až 
čas, no istá kultúrna uniformita je už markantná i dnes. Stačí, ak si za vzor zobe-
rieme len Európu. Na jednej strane dochádza k istému splývaniu jednotlivých 
kultúr, minimálne ich vonkajších foriem (rovnaké kultúrne vzory, pop -kultúra, 
odievanie, stravovanie, architektúra, umenie ...), na strane druhej dochádza 
v tomto geografickom priestore k neustálej multikulturalite, ktorú spôsobuje 
najmä ekonomická migrácia obyvateľov tretieho sveta, ktorí chcú participovať na 
spôsobe života Západného sveta. 
     Stále otvoreným problémom zostáva hľadanie modelovej situácie v dejinách 
ľudstva, o ktorú by sa dalo oprieť pri hľadaní etickej inšpirácie pre ciele envi-
ronmentálnej výchovy. Súčasný environmentalizmus, najmä hlboká ekológia 
(deep ecology), hľadá túto inšpiráciu pre pozitívnu zmenu ekologického vedomia 
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aj v živote prírodných národov, ako aj v živote národov historických. V ritualite 
dávnych Keltov, Slovanov či Vikingov ako aj v ritualite Indiánov, Inuitov, či 
austrálskych Aboriginálov sa objavuje mnoho etického v ich vzťahu k prírode. 
Avšak tieto kultúry sú už zväčša mŕtve alebo existenčne ohrozené, prípadne sú 
mentálne natoľko vzdialené, že sa v našich podmienkach nedajú dostatočne zúro-
čiť. Z tohto pohľadu sa potom relevantnejšie javia tie kultúry, ktoré sú nám histo-
ricky i geograficky bližšie, a preto i v environmentálnej výchove lepšie zúroči-
teľnejšie. V tomto momente už pristupuje k aspektu environmentálnemu aj as-
pekt multikultúrny. Tu sa opäť vynára spomenutý problém globalizácie. Ak pri-
pustíme, že v jej procesoch dochádza k homogenizácii a splývaniu kultúr, potom 
učenie tolerancie k ostatným kultúram nemá dostatok racionálneho pozadia. Ak 
by totiž kultúrne entity naozaj postupne splývali, multikultúrna výchova by po-
stupne stratila objekt (rôznosť kultúr) svojho záujmu. Samozrejme, je to otázka 
pohľadu, či splývanie kultúr budeme považovať za jav pozitívny alebo negatívny 
a vôbec, zatiaľ si ešte stále môžeme klásť otázku okolo jeho exaktnosti, no mi-
nimálne je treba s ním počítať. 
 
Axiologický problém 
 
     Pre súčasné myslenie je typické aj to, že došlo k značnej roztrieštenosti 
v oblasti akcentovania hodnôt. Axiologický zmätok spôsobuje rozpaky v otázke, 
aký postoj zaujať k životným hodnotám. Na strane jednej sa volá po návrate tra-
dičných duchovných hodnôt, opierajúcich sa do veľkej miery o kresťanské uče-
nie, ale aj o iné myšlienkové smery, nesúce sa v duchu humánnosti, na strane 
druhej vládne v spoločnosti kult úspešnosti a zisku. Objektívne treba povedať, že 
tento jav nie je špecifický len pre koniec 20. a začiatok 21. storočia, lebo ako po-
znamenáva už Max Weber „ziskuchtivosť“, „honba za ziskom“ jestvovala vo 
všetkých historických epochách ľudstva (6; 258), no nemožno nevidieť i to, že 
spomínaný jav práve v súčasnosti nabral nevídané rozmery. S tým súvisí aj me-
diálna explózia, podporujúca tento kult. 
     Na Slovensku môžeme k vyššie spomínaným problémom priradiť aj ďalšie. 
Ak dnes hovoríme o istej forme kultúrneho imperializmu, mám tým na mysli 
prudký prienik najmä filmového, hudobného, zväčša amerického priemyslu, 
v zvýšenej miere sa to dotýka celého postkomunistického priestoru. Niežeby sa 
tento problém nedotýkal ostatnej, západnej časti Európy, no tam prenikal postup-
ne už od skončenia 2. svetovej vojny evolučným tempom a tak tamojšie society 
neboli vystavené jeho náhlemu prudkému účinku a mali dostatok priestoru zaujať 
k nemu nielen stanoviská neoficiálne, ale aj stanoviská oficiálne, po linke štát-
nych nariadení. Známy je príklad Francúzska, ktoré cítiac sa baštou kultúry „Sta-
rého kontinentu“, sa všemožne usiluje brzdiť „amerikanizmus“ a jeho homogeni-
zujúce tendencie. Pádom Berlínskeho múru sa tento problém, už v zrýchlenej 
forme, preniesol aj do bývalého sovietskeho bloku. Priestor, ktorý bol dovtedy po 
komerčnej stránke takmer prázdny, sa zrazu začal nevídanou rýchlosťou zapĺňať 
nielen kvalitnou západnou filmovou (aj inou) produkciou, ale aj brakom, vyzna-
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čujúcim sa akčnými scénami, v podstate propagujúcimi sex a násilie. Vo vákuu, 
ktoré jestvovalo v sterilnom socialistickom ovzduší, nachádzala táto forma kultú-
ry po roku 1989 životodárnu pôdu. Je možné predpokladať, že po určitom čase, 
kedy sa toto vákuum naplní, začne aj v našich podmienkach dochádzať 
k určitému samotriedeniu a kritickým postojom nielen zo strany jedinca, ale i zo 
strany štátu. 
     V takomto ovzduší spoločenských javov je len veľmi náročné realizovať envi-
ronmentálnu výchovu. Na jednej strane stojí kult úspešnosti a zisku, ktorý ide 
bok po boku s konzumným spôsobom života, na strane druhej stoja ciele envi-
ronmentálnej výchovy, ktoré sa vo svojich formách nutne musia opierať o istú 
dávku skromnosti, citlivosti a ohľaduplnosti nielen k životnému prostrediu, ale i 
k ľuďom samotným. Absencia pozitívneho environmentálneho myslenia, čo je 
okrem iného aj odraz nedostatočnej rozvinutosti environmentálnej výchovy,  u-
ľahčuje mediálne cesty kultu úspešnosti a zisku. Filmová a televízna tvorba pro-
dukuje filmy a relácie, ktoré nastolený trend vehementne podporujú. Svalnatí 
hrdinovia, dokonalé ženy tak po fyzickej ako aj po psychickej stránke, o mate-
riálnej stránke už ani nehovoriac, úspešné modelky, ktoré udivujú svoje okolie 
tým, že vo svojich 17 či 19 rokoch sú štíhle a pôvabné, stále usmiati televízni 
moderátori už dávno, veľakrát dokonca aj u tých najmenších detí, nahradili dob-
ráckych bielovlasých starých otcov a láskavé staré mamy či skromných pahol-
kov. Ohľaduplný prístup k prírode a ku všetkým jej formám, vyznačujúci sa is-
tým etickým pátosom, sotva môže korešpondovať s ideálmi, ktoré sú pertrakto-
vané a predkladané mládeži a deťom. Silno rezonujúci individualizmus, ktorý 
nahradil donedávna ideologicky „jediný správny“ kolektivizmus, sa zdá byť opäť 
nenapadnuteľný. 
 
Sociálny problém 
 
     Veľmi závažným faktom v environmentálnej výchove je aj jej sociálny roz-
mer. Je preto namieste poznámka Igora Lomnického, že „nositeľom pozitívnych 
hodnôt vo výchove a vzdelávaní môže byť iba učiteľ, ktorý je prosociálnou osob-
nosťou...“ (7; 12). Autor štúdie, ktorej už názov je príznačný: „Prosociálna di-
menzia osobnosti učiteľa“, ďalej apeluje na stabilizáciu mravných a morálnych 
princípov a hodnotových postojov, ako aj na zmysel pre spravodlivosť. Ak sa 
však pozrieme na učiteľa cez prizmu environmentálnej výchovy, opäť nachá-
dzame isté úskalie, istý paradox. Je totiž veľmi zložité balansovať na axiologic-
kej hrazde, kde jednu stranu predstavuje kult úspešnosti spätý s konzumerizmom 
a nadmerným plytvaním, čo je typické pre dnešnú Západnú kultúru, a stranu dru-
hú predstavuje chudoba krajín tretieho sveta. Tento stav je daný predovšetkým 
ekonomickými procesmi, ktorým v minulosti sekundovali aj procesy vojnové a 
koloniálne. Tento fakt je však veľmi ťažko interpretovať vo výchovnom procese. 
Ekonomická závislosť krajín tretieho sveta často zvádza žiakov vyšších ročníkov 
ZŠ, ako aj študentov stredných, a neraz aj vysokých škôl k záverom, že obyvate-
lia týchto krajín sú menejcenní, nie tak „šikovní“ a priebojní ako obyvatelia Zá-
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padu, čo prirodzene deformuje ciele výchovného procesu. Historické súvislosti 
príčin tohto javu sotva dokážu žiaci akceptovať. Prosociálne formovaný učiteľ sa 
takto určite dostáva do polohy, v ktorej sotva môže rozprávať o spravodlivosti 
napríklad pri svetovom prerozdeľovaní zdrojov. Chcieť pôsobiť na žiakov eko-
nomicky, sociálne a zároveň environmentálne je, zdá sa byť, zatiaľ nereálne. 
V tomto smere je veľmi prínosné dielo Juraja Kučírku, ktorý poukázal na envi-
ronmentálnu krízu ako na dôsledok sociálnej a mravnej krízy ľudstva, ako aj na 
jeho neschopnosť a neochotu riešiť vlastné sociálne dianie (pozri napr. 8).  
     Stav v spoločnosti a ciele environmentálnej výchovy sa takto dostávajú do 
priamej opozície a hľadanie jej alternatív sa javí ako veľmi náročné. Aj to je jed-
na z príčin, prečo moderne chápaná environmentálna výchova musí obsahovať 
prvky politológie, filozofie, etiky, estetiky, kulturológie či religionistiky. Výcho-
va v tomto smere musí byť komplexná tak, ako sú komplexné problémy svetovej 
environmentálnej krízy. Nutne musí pôsobiť nielen smerom k prírodnému ale aj 
smerom ku kultúrnemu. V opačnom prípade sa z nej môže stať boj s veternými 
mlynmi. 
 
 
Poznámky: 

1. Smolková, E.: Environmentálny hodnotový pluralizmus, In: Filozofia 
a doba, Zborník príspevkov z II. slovenského filozofického kongresu, Bra-
tislava 2000, s. 495- 505. 

2. Pojem „globálna výchova“ pochádza z USA, kde sa objavil na sklonku 
šesťdesiatych rokov 20. storočia. Vo Veľkej Británii na počiatku sedem-
desiatych rokov vznikol obdobný smer, ktorý bol označovaný ako „world 
studies“ (3; 30). 

3. Pike, G., Selby, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu, Praha 2000.  
4. Mistrík, E.: Kultúra a multikultúrna výchova, Bratislava 1999. 
5. Lorenz, K.: Takzvané zlo, Praha 1992. 
6. Weber, M.: K metodológii sociálnych vied, Bratislava 1983.  
7. Lomnický, I.: Prosociálna dimenzia osobnosti učiteľa, In: Civitas, ročník 

7, č.21 – 2/2001. 
8. Pozri napríklad: Kučírek, J.: Ekofilozofia včera, dnes a zajtra, Nitra 1995. 

 
 
4. 2. Kultúrna výchova, environmentálna výchova a ich spoločné aspekty 

 
„Ak uvážime moc koncernov, apatiu a bezmocnosť širokých más obyvateľstva, 
nedostatočné schopnosti vedúcich politikov všetkých zemí, hrozbu jadrovej vojny, 
ekologické nebezpečia, nehovoriac o takých javoch, ako sú klimatické zmeny, 
ktoré sami o sebe vyvolávajú vo veľkých oblastiach sveta hladomor, máme vôbec 
reálnu nádej na záchranu?“  

Erich Fromm (1; 151) 
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     Ak som v predchádzajúcich kapitolách poukázal na to, v akej oblasti môže 
kulturológia úspešne korešpondovať s environmentálnou výchovou v rámci kul-
túrnej výchovy, pokúsim sa teraz o konkretizáciu niektorých jej východísk 
v tomto procese. Nazdávam sa totiž, že zachovanie kultúrnej diverzity by malo 
byť aj v záujme samotnej kulturológie. Uvedomujem si síce, že predmetom jej 
skúmania je predovšetkým kultúra ako taká, kultúra bez prívlastkov, a samotný 
vedný odbor ani nemôže aktívne zasahovať do jej dejov, skôr by ju mal analyzo-
vať, porovnávať, pokúšať sa o prognózy. Situácia sa však do istej miery mení, ak 
sa pozrieme na predkladaný problém pohľadom kultúrnej výchovy. Na tomto 
mieste sa opieram predovšetkým o koncept kultúrnej výchovy A. Fischerovej 
(pozri 2), ktorá ho komentuje ako „...adekvátny súčasným požiadavkám doby“ a 
anticipujúci perspektívu (2; 137).  
     Fischerová vo svojom koncepte plne rešpektuje globalizačnú „atmosféru“ 
multietnickosti a multikultúrnosti, no rovnaký dôraz kladie aj na národnú kultúru, 
ktorá v jej interpretácii tvorí „východisko interkultúrnej komunikácie a kultúrnej 
výchovy“ (2; 144). Osobne považujem Fischerovej vyjadrenia na margo národnej 
kultúry nielen za veľmi prínosné, ale do istej miery aj ako odvážne, pretože dnes 
je táto oblasť pomerne horúcou „pôdou“, čo spôsobujú najmä účelové vyjadrenia 
niektorých politikov, vykonávajúcich pozitívne chápanej národnej kultúre med-
vediu službu. Fischerová čisto intelektuálskym prístupom a rétorikou akcentuje 
vedomie vlastného, špecifického, jedinečného miesta a postavenia v európskej 
kultúre, čo možno chápať následne aj v širšom, celosvetovom meradle. Toleran-
cia, a predovšetkým pochopenie, „vcítenie sa“ do iných, cudzích kultúr, skutočne 
nemôžu byť priechodné bez pochopenia a „vcítenia sa“ do vlastnej kultúry. Ak 
tomu tak nie je, potom dochádza k intelorancii a predovšetkým, a to je na tom 
paradoxné, k nepochopeniu vlastnej kultúry. A to je vlastne dobrovoľné búranie 
vlastných identifikačných hraníc. V dejinách totiž môže dôjsť k strate štátnej su-
verenity, no nič nie je tak bolestné, ako strata kultúrnej identity. Navyše, štátna 
suverenita sa dá získať aj po stáročiach. Kontinuita, i keď prerušená, sa dá 
v tomto prípade revitalizovať, no prerušená kultúrna identita nie. V tomto sú zá-
kony evolúcie, tak biologickej ako aj kultúrnej, neúprosne zhodné. 
     Ďalším momentom vo Fischerovej koncepte kultúrnej výchovy, ktorý ma 
v rámci môjho kulturologického smerovania zaujal, je chápanie environmentálnej 
výchovy ako jej súčasti. Environmentálna gramotnosť tvorí dnes „nevyhnutnú 
súčasť kultúrnej výchovy aj vzhľadom na perspektívu, budúcnosť mladej generá-
cie“ (2; 146). Nazeranie na svet, či už cez prizmu národnú, kultúrnu, interkultúr-
nu, či akúkoľvek inú, je dnes už skutočne nemysliteľné bez environmentálneho 
pohľadu. Akékoľvek smerovanie politické, vojenské, ekonomické, náboženské, 
či inak ideologické alebo strategické, sa dnes musí zaoberať aj problémami envi-
ronmentálnymi. Globálna environmentálna kríza diktuje totiž existenčné pod-
mienky každej krajine, každému štátu, každej kultúre, každej entite. Či ide o e-
nergiu, základné suroviny a potraviny alebo o pôdu a vodu. Tieto podmienky 
predstavujú problémy primárne, teda problémy, ktoré sa dotýkajú existencie sa-
motnej kultúry, a teda aj existencie človeka, no ako kulturológ vidím súvislosti aj 
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sekundárne. Tie sa naoko nejavia ako „bytostné“, no nemôžeme ich preto nevi-
dieť. Mám na mysli závislosť, respektíve prepojenosť biologickej diverzity a di-
verzity kultúrnej.     
     Ak sa pokúsime odpútať, aspoň v teoretickej rovine, od problému, ktorý sme 
pomenovali ako primárny, teda od celkového ohrozenia kultúry, a vrátime sa 
k problému, ktorý sme pomenovali ako sekundárny, čiže k problému kultúrnej 
diverzity, opäť riešime, okrem iného, aj jeho environmentálny rozmer. Ohrozenie 
kultúrnej diverzity totiž úzko súvisí z ohrozením diverzity biologickej. Devastá-
cia určitého typu krajiny, alebo vymretie nejakého živočíšneho druhu, môže mať 
zhubný dopad na lokálne kultúry, respektíve na zachovanie ich kultúrneho sigma. 
V histórii možno nájsť o tom dostatok dôkazov a to predovšetkým 
v archaickejších formách kultúry, no nemožno hovoriť o ich absencii ani pri jej 
súčasných, značne scivilizovaných formách. Archaické formy lokálnych kultúr 
sú totiž koexistenčne závislé od vonkajšieho, respektíve prírodného prostredia, čo 
spôsobuje hospodárska nutnosť pri priamom, nesprostredkovanom získavaní po-
travín. Keď v prvej polovici 18. storočia vznikla na severoamerickom kontinente 
tzv. prériová kultúra („Buffalo culture“), jej genéza, existencia, ako aj vízia bola 
priamo závislá na bizónovi (Bison bison), ktorého pôvodní archaickí lovci lovili 
pomocou koňa, získaného od európskych kolonizátorov. Bizón im poskytoval 
úplne všetko. Celá materiálna kultúra, počnúc šatstvom, cez predmety dennej 
potreby až po obydlia, bola priamo závislá na jeho love. To sa prirodzene odrazi-
lo aj na ich folklóre a náboženstve. S postupujúcou civilizáciou sa však začalo 
intenzívne hubenie bizónov a po ich takmer úplnej likvidácií zanikla aj jedna 
z najpôsobivejších severoamerických kultúr (pozri napr. 3; 81 - 121). Spôsob 
obživy, ktorý jej vtláčal materiálnu i duchovnú pečať už nejestvoval, pretože ne-
jestvoval bizón a tak uvoľnená nika, ktorá vznikla v biodiverzite, bola paralelná 
s medzerou, ktorá vznikla v kultúrnej diverzite.    
     Podobných príkladov z minulosti, kedy narušenie biodiverzity priamo naruši-
lo aj lokálne archaické typy kultúr, je dostatok. Tento problém však pretrváva aj 
dnes. V súčasnosti je najviac ohrozená napríklad kultúra pralesných Indiánov 
z tropických dažďových pralesov v Južnej Amerike. Vyrubovanie vzácnych dre-
vín nadnárodnými drevorubačskými spoločnosťami spôsobuje nielen alarmujúce 
ubúdanie dážďového pralesa, ale aj ubúdanie životného priestoru pôvodných in-
diánskych kmeňov. Tieto etniká žijú zväčša zberačsko – loveckým spôsobom 
života a tak ubúdaním pralesa, spolu s lovnou zverou a divokými plodmi, ktoré 
predstavujú ich potravu, je priamo ohrozená ich existencia, aj kultúra.  
     Aj veľa rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré tvoria súčasť kultúrneho po-
zadia mnohých etník a národov, sú dnes v ohrození. Najznámejší je azda prípad 
tigra (Panthera tigris), ktorého početnosť sa neustále znižuje a v mnohých oblas-
tiach mu hrozí úplne vyhynutie. Pritom toto zviera neodmysliteľne vytvára folk-
lórny kolorit Indie, Afganistanu, Kórey, Iránu, či ostrovov Jávy, Sumatry, Bali, 
ako aj celého Ďalekého východu. To isté platí aj o spopularizovanej pande veľkej 
(Ailuropoda melanoleuca), ktorá je typickým zvieraťom v čínskych rozprávkach 
a legendách. Napokon, dnes je v priamom ohrození aj kamzík vrchovský tatran-
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ský (Rupicapra rupicapra tatrica), ktorý sa ako geografický poddruh vyskytuje 
len vo Vysokých Tatrách a jeho prítomnosť je zjavná v goralskej kultúre sloven-
sko – poľského pomedzia.    
     Prirodzene, že tento problém sa netýka len voľne žijúcej fauny, no do veľkej 
miery môže kultúrna identita súvisieť aj s chovom poľnohospodárskych zvierat, 
alebo s celkovým spôsobom života, respektíve so spôsobom obživy, ktorý najdô-
slednejšie vtláča kultúrnu pečať. Napríklad tradičný chov oviec na severnom 
Slovensku neodmysliteľne formoval krajinu (vytváranie pasienkov a hôľ) a kul-
túru už od čias valašskej kolonizácie. Krajová a ľudová charakteristika, ktorá tu 
vznikla, nepochybne zohráva v čoraz žiadanejšej agroturistike významnú úlohu. 
Mohli by sme hovoriť o ideálnom premostení hospodársko – ekonomickom a 
kultúrnom, keby paradoxne iné ekonomické pochody túto realitu neohrozovali. 
Redukcia chovu oviec a ubúdanie salašov, ku ktorému v súčasnosti dochádza, či 
už z dôvodov nízkej rentability, alebo prípadného znižovania počtu oviec, alebo 
znižovania konzumnej produkcie (mliečne výrobky, mäso), čo môže 
v budúcnosti súvisieť aj s podmienkami členstva v EU, sa odráža na vytrácaní 
pôvodných krajinárskych a kultúrnych prvkov.  
     Z predchádzajúceho vyplýva, že ak kulturológia má ambície aj na poli peda-
gogickom, čo v praxi prezentuje kultúrnou výchovou, nemôže sa v jej rámci ne-
zaoberať aj výchovou environmentálnou. Ak totiž jestvujú hranice jednotlivých 
kultúrnych entít, ktoré sú ohrozené globálnym znečistením biosféry, môže to byť 
práve environmentálna výchova, ktorá ich môže premostiť, no zároveň môže 
podmieniť aj ich nemennosť. Práve uvedomenie si prírody, so všetkými jej pro-
cesmi, metamorfózami a biofondom ako nutného predpokladu, povedané para-
frázou, aj pre trvalo udržateľnú kultúru, predstavuje životodárne spojivo aj pre jej 
jednotlivé entity. Sila kultúry je okrem iného aj v jej rôznorodosti. Napriek tomu, 
že obsahuje prvky, ktoré sú nemenné a rovnako vlastné celému druhu rodu Ho-
mo, predstavuje zároveň celú škálu variability. Pravdepodobne je to jej prirodze-
ná vlastnosť a najskôr to možno pripísať vonkajším, prírodným podmienkam. To 
znamená, že sa vyvíjala v kontexte a v súlade s prírodou. Ak dnes ľudstvo tech-
nicky predbehlo samo seba a jeho duchovné možnosti začali za touto skutočnos-
ťou zaostávať, znamená to, že z pôvodnej harmónie, myslené vo vzťahu príroda 
– kultúra, prechádza do stavu disharmónie (4). Dôkazom toho je aj čoraz väčší 
zmätok v identifikácii jednotlivých kultúrnych entít, či dokonca ich zánik. Áno, 
kultúra má tú vlastnosť, že sa jednotlivé jej entity navzájom prepájajú, doplňujú, 
dokonca jedna druhú môže aj absorbovať, no sotva je prirodzeným stavom to, že 
niekedy už nemožno rozlíšiť v jej rámci ani kontinentálne rozdiely. Ak teda po-
važujeme za ideálny stav v prírode ten, pri ktorom je zachovávaná čo možno naj-
väčšia biodiverzita, potom by malo byť ideálnym stavom v spoločnosti zachová-
vanie čo možno najväčšej diverzity kultúrnej. Anglický klasicistický básnik Ale-
xander Pope vo svojej Eseji o človeku ešte v roku 1773 napísal: „Nech sa do kto-
réhokoľvek článku prírody tne, stého či tisíceho, reťaz sa rozpadne“ (5; 283). Aj 
keď Popeho verše nemožno brať doslovne, ekosystém Zeme zrejme nie je až taký 
vratký, napokon aj zánik je jeho súčasťou, možno v nich vidieť prinajmenšom 
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istú symboliku a analógiu s kultúrnou diverzitou. Jej zachovanie je podmieňova-
né, okrem iného, aj zachovaním biodiverzity. Tak dostáva environmentálna vý-
chova silný kulturologický rozmer, ktorý má snahu zachovávať jestvujúce kul-
túrne entity. Napokon, v opačnom prípade by aj multikultúrna výchova stratila 
svoju opodstatnenosť a životaschopnosť. 
     Poukázaním na prepojenie biologickej a kultúrnej diverzity som chcel demon-
štrovať ďalšie súvislosti prepojenia kulturológie a environmentalistiky. Aj tu je 
jedna z možností kultúrnej a v jej rámci environmentálnej výchovy, ako sa zapo-
jiť do pozitívneho výchovného procesu v súvislostiach s globálnou environmen-
tálnou krízou. Ak by som však nadviazal na Fischerovej koncept kultúrnej vý-
chovy a na jej akcentáciu národnej kultúry, čo vytvára obrovský tvorivý poten-
ciál aj v rámci environmentálnej výchovy, vrátil by som sa až ku koreňom ná-
rodnej kultúry, a teda až ku koreňom národnej histórie (6). Bolo už povedané, že 
hľadanie modelovej situácie (v pozitívnom vzťahu kultúra – príroda), ktorá by 
mohla byť akceptovateľná aj v súčasnosti, je neracionálne, nemožné. No 
v tvorivom ovzduší a s prísnym zreteľom na chápanie a potreby súčasného člo-
veka, dá sa i v symbolike dávnych Slovanov nájsť to pozitívne, po čom volá i 
hlboká ekológia. Tu by som však chcel opätovne zdôrazniť, že nemôže ísť o 
žiadne romantizujúce pohľady, o žiadnu „ekorelígiu“, no o triezvy kultúrno – 
historický pohľad. Pohanskú minulosť, ako jednu z možných východísk národnej 
kultúry, zámerne uvádzam ako vhodnejší materiál pre environmentálnu výchovu 
v konkrétnom geohistorickom priestore, než je napríklad minulosť vikingská, či 
etnografický materiál (najmä šamanizmus) zo Severnej a Južnej Ameriky, Aus-
trálie či Ázie. Rovnako sa mi zdá pohanská minulosť Slovanov inšpiratívnejšia 
ako východné náboženstva. Opäť to myslím v súvislosti s konkrétnym kultúrnym 
priestorom. Ak totiž pochopíme tradície a náboženstvo našich predkov, potom 
ľahšie pochopíme aj budhizmus, taoizmus či šamanizmus. A to je i jedným 
z cieľov takto chápanej kultúrnej / environmentálnej výchovy. Nepoznané, a pre-
dovšetkým nepochopené, prináša intoleranciu, nie multikultúrnu ústretovosť, 
„pretože ľudia, ktorým nerobí problémy uveriť v nepoškvrnené počatie, sa po-
kojne vysmievajú iným vieram, ktoré na našu predstavivosť nekladú o nič väčší 
dôraz“, výstižne poznamenáva R.F. Murphy (7; 170).   
     Slovania boli roľníci a ich vzťah k prírode bol bytostný tak ako bol bytostný 
vzťah akejkoľvek inej komunity s podobným spôsobom obživy. Pôda, voda, sln-
ko – boli hlavné atribúty nielen ich materiálneho sveta, ale aj sveta duchovného. 
Z pohľadu moderne poňatej environmentálnej výchovy je ich nazeranie na svet 
viac než inšpiratívne. V nasledujúcej pasáži sa pokúsim o komparáciu slovanské-
ho pohanstva s náboženstvami iných etník, čím chcem zvýrazniť istú univerzál-
nosť v myslení archaických roľníkov smerom k prírode. A práve táto univerzál-
nosť je jedným z dôvodov, prečo je treba siahnuť po „domácom“ materiále a nie 
naopak, ako by sa mohlo zdať. Ak totiž jestvujú isté styčné body u spomínaných 
etník v prístupe k prírode, je relevantnejšie zaoberať sa najskôr slovanskou minu-
losťou a až následne minulosťou a kultúrou okolitých i vzdialenejších etník a 
národov. Ak totiž dokážeme absorbovať vlastnú minulosť, vlastné dejiny, ak do-
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kážeme pochopiť posvätný prístup našich predkov k prírode, potom ľahšie po-
chopíme i ostatné kultúry a rovnako ľahšie pochopíme aj dôvod posvätného 
vzťahu v archaických i dávnejších historických kultúrach.    
 
Poznámky: 

1. Fromm, E.: Mít nebo být?, Praha 1994. 
2. Fischerová, A.: Multikultúrnosť, interkultúrnosť a transkultúrnosť cez op-

tiku dejín národnej kultúry a kultúrnej výchovy, In: Acta culturologica 
VI., FF UK, Bratislava 2001, s.137 – 148. 

3. Penney, D.W.: Native American Art, Detroit 1994 
4. Myšlienky, že ľudstvo technicky predbehlo svoje duševné schopnosti 

možno nájsť napr. aj v prácach K. Lorenza, S. J. Goulda, J. Šmajsa... 
5. Gould, S.J.: Pandin palec, Praha 1988.  
6. Na tomto mieste treba poznamenať, že nielen pohanská minulosť Slova-

nov môže byť inšpirujúca pri environmentálnej výchove v rámci kultúrnej 
výchovy. Ak sa napríklad hlboká ekológia opiera o tradíciu americkej prí-
rodnej a pastierskej literatúry (Cooper, Emerson, Thoreau, Melvill, Twa-
in...), my sa môžeme oprieť napríklad o slovenskú lyrizovanú prózu 
(Švantner, Chrobák, Ondrejov, Figuli), alebo o poéziu slovenského ro-
mantizmu atď. 

7. Murphy, R.F.: Úvod do kulturní a sociální antropológie, Praha 2001. 
 
4. 3. Slovanské pohanstvo ako možný zdroj environmentálnej etiky a jeho 
komparácia s náboženstvom prírodných národov 
 
„Otázka teda nestojí v zmysle návratu k nejakému prírodnému spôsobu života 
človeka, ale práve v skultúrnení vzťahu ľudstva k prírode na tejto planéte.“ 

Milan Valach (1; 61) 
 
     Súčasný environmentalizmus, ako pomerne mladý myšlienkový smer, hľadá 
nezriedka inšpiráciu aj v mysticizme zaniknutých kultúr, v šamanizme prírod-
ných národov či vo filozofii východných náboženstiev. Všade tam nachádza zá-
kladný princíp, ktorým je prepletená celá mytológia, ale v latentnej podobe aj 
novodobé kodifikované náboženstvá – cyklickosť. Cyklické chápanie sveta sa 
zdá byť dnes ideálom environmentálneho myslenia, pretože v symbolickej forme 
odráža prirodzené samoregulačné a samoobnovujúce procesy prebiehajúce 
v planetárnom ekosystéme. Tento princíp však nefiguruje len v atraktívnych a 
exotických náboženstvách, ale jeho prítomnosť je markantná aj v náboženstve 
dávnych Slovanov. Pohanské rituály našich predkov, formované dobovým histo-
rickým svetonázorom, sú synonymické s rituálmi severoamerických Indiánov 
a Inuitov, či s rituálmi Keltov a Vikingov. Okrem princípu cyklickosti v nich sil-
ne rezonuje úcta k prírode, chápanej ako sacrum. Analógiu postojov prírodných 
národov k vonkajšiemu svetu, ktoré kladne pertraktujú napríklad apologéti hlbo-
kej ekológie (deep ecology), nachádzame aj v postojoch dávnych Slovanov. Ich 
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vzťah k prírode môže byť rovnako inšpirujúci ako vzťah Indiánov, Inuitov, aus-
trálskych Aboriginov ... Napriek tomu, že Slovania vstupujú na scénu dejín už 
ako roľníci, a teda ich minulosť lovcov, ktorou zákonite museli prejsť, nepozná-
me, predsa niektoré, najmä religiózne prvky ich kultúry, nesú znaky aj tohto ob-
dobia. Tak sa v slovanskom pohanstve dajú identifikovať črty, ktoré sú porovna-
teľné s náboženstvami lovcov, zberačov a jednoduchých roľníkov a pastierov 
z tých najrôznejších kútov sveta, navyše, z najrôznejších časových období.  
     Pre poznanie myšlienkového sveta dávnych Slovanov je veľmi dôležitá správa 
zo 6. storočia n. l., ktorú nám zanechal byzantský historik Prokopius vo svojej 
knihe O vojne gótskej. Okrem iného sa z nej dozvedáme, že Slovania „majú jed-
ného boha, tvorcu blesku, ktorého považujú za jediného pána všetkých vecí“ a 
tiež že „uctievajú ... rieky, víly a ďalšie božstvá“ (2; 46). Bádatelia – religionisti 
dnes zväčša zhodne zastávajú názor, že vzdelaný Prokopius sa mýlil len v tom, 
že Slovania mali iba jedného boha. Historické, etnografické a archeologické po-
znatky z iných slovanských oblastí (aj z tých, čo ležali mimo dosah Byzancie) 
totiž potvrdzujú, že všetky indoeurópske skupiny – Indovia, Iránci, Chetiti, Gré-
ci, Rimania, Keltovia či Germáni „sa prejavujú ako polyteisti na rôznych stup-
ňoch antropomorfizácie uctievania bohov“ (3; 63). Podľa českého slavistu Z. 
Váňu, nie je preto mysliteľné, „aby Slovania (tiež príslušníci indoeurópskej sku-
piny) nepoznali polyteizmus už vo svojich začiatkoch“ (3; 63). Nateraz je však 
dôležité to, že hlavné slovanské božstvá vykazujú typické črty božstiev solár-
nych, čo v cyklickom chápaní sveta zohráva dominujúcu úlohu. Svedčí o tom aj 
spomínaná Prokopiova informácia o bohovi – tvorcovi blesku. V mytologickom 
myslení sa totiž blesk a jeho sprievodný jav – hrmenie, takmer vždy považujú za 
atribúty solárneho božstva. Aj príznačná viachlavosť slovanských bohov (najmä 
u polabských a pobaltských Slovanov) je podľa talianskeho religionistu R. Pet-
tazzoniho svedectvom o ich slnečnom pôvode. Polykefalizmus podľa neho vy-
jadruje „vševedomosť“ a „vševiditeľnosť“, ktorými disponuje Slnko (solárne 
božstvo) vďaka svojej zdanlivej celodennej púti oblohou (4; 217). 
K najznámejším bohom slovanského panteónu patrili Svarog, Svarožic – Daž-
bog, Vales a Perún. Svarog predstavoval božstvo nebeského ohňa, Svarožic – 
Dažbog božstvo Slnka a pozemského ohňa, Veles božstvo plodnosti a Perún bož-
stvo búrky, hromu a blesku (5; 207). 
     Tento dlhší úvod k náboženstvu dávnych Slovanov nebol náhodný. Solárny 
kult je tak významný, že s jeho pomocou sa dajú vysvetliť aj korene iných ich 
kultov, zdanlivo nemajúcich s ním nič spoločného. Navyše, solárny kult môže 
byť základným styčným bodom pri porovnávaní rôznych kultúr prírodných náro-
dov, ale i vyspelých civilizácií a naostatok nám podáva akceptovateľné vysvetle-
nie posvätného (z hľadiska environmentálneho a tolerantného) vzťahu 
k okolitému svetu, teda k prírode.  
     Solárny kult, ako jeden z významných, ak nie priamo najvýznamnejší kult 
nielen archaického, ale i súdobého ľudstva, veď v latentnej podobe ho môžeme 
nájsť aj v kodifikovaných náboženstvách, svedčí o pochopení Slnka ako základ-
ného elementu, potrebného nielen pre existenciu života, ale pre celkový chod 
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sveta. Aj keď toto poznanie nevychádzalo z centristického modelu slnečnej sús-
tavy, predsa v istých symbolických formách zachytávalo podstatu vzniku a pretr-
vávania života. Možno len súhlasiť s C. Lévi – Straussom v tom, že „primitívne 
myslenie je charakterizované nenásytnou symbolizačnou dychtivosťou“ (6; 303).  
     Pre archaických ľudí, rovnako ako pre prírodné národy, a teda aj pre pred-
kresťanských Slovanov, sa muselo Slnko javiť všemocné, pretože dávalo svetlo a 
teplo. Azda najdôležitejším momentom bol zdanlivý pohyb Slnka, ktorý prinášal 
zmeny ročných období, zmeny vegetačné, čo zas súviselo s rodením sa zvierat a 
v prípade zvierat divých aj s ich migráciou. Preto solárny kult úzko súvisel 
s kultom plodivej sily. Táto medzikultová prepojenosť sa naplno prejavila 
v okázalých sviatkoch, týkajúcich sa najmä letného a zimného slnovratu, ktoré 
často sprevádzala sexuálna neviazanosť a magické obrady podnecovali hojnosť a 
plodnosť. Náboženské obrady dávnych Slovanov sú celé popretkávané ritualitou, 
viažucou sa k cyklickým fázam Slnka. Spätosť s letným a zimným slnovratom a 
s jarnou a jesennou rovnodennosťou bola tak silná, že sa jej nevyhlo ani kresťan-
stvo. Všetky jeho najvýznamnejšie sviatky časovo korešpondujú s prastarými 
pohanskými sviatkami. Solárny kult môžeme nájsť aj v prvých veľkých civilizá-
ciách, ktoré ho kontinuálne prebrali z predchádzajúcich archaických kultúr. Mo-
numentálne rozmery dosiahol najmä v starovekom Egypte a v andskej oblasti u 
starých Inkov. Moc faraóna, rovnako ako moc inkského panovníka, bola odvode-
ná od viery v ich príbuznosť so Slnkom.  
     Keďže Slovania boli roľníci, ich výročné sviatky, viažuce sa k cyklickým fá-
zam Slnka, v prepojení s kultom plodivej sily, možno pomenovať aj ako agrárne, 
„ ...je na nich vidno, že mali zabezpečiť úspech, teda úrodu“ (7; 235). M. Lisic-
ký, zaoberajúci sa aspektmi solárneho kolobehu z nábožensko – environmentál-
neho hľadiska, uvádza: „Cyklus obehu okolo Slnka sa odráža 
v poľnohospodárstve a jeho opakovaným medzníkom je zber úrody“ (8). Mar-
kantne môžeme teda pozorovať rovnicu: kolobeh v prírode (cyklický pohyb ne-
beských telies možno chápať aj ako nenarušenú fungujúcu prírodu) = garancia 
potravy (rast plodín, plodenie zvierat) = ľudská existencia. Túto rovnicu 
v podstate potvrdzuje aj nestor slavistiky L. Niederle svojim zistením, že „slo-
vanskí bohovia sú väčšinou bohovia význačných nebeských zjavov alebo dôleži-
tých hospodárskych funkcií“ (9; 292).  
     Symbolom kolobehu, cyklickosti, bol odpradávna kruh. Možno ho však ozna-
čiť aj ako pečať solárneho kultu. V magickom a kultovom duchu znázorňovali 
rituálne oblúk – kruh ako cyklický symbol života aj Slovania. Pavol Dobšinský 
opisuje zvyky, kde „napospol ľud náš používa ktorúkoľvek ovocinu a plodinu po 
prvý raz s nemalou nábožnosťou ...“ a v symbolickom kole „...prvý kúsok syra 
alebo ovociny putuje tiež okol hlavy poza ľavé ucho do úst“ (10; 132-133). Aj J. 
Komorovský uvádza častý obradový úkon otáčania alebo chodenia po Slnku, 
ktorý sa vykonával najmä v agrárnom kulte dávnych Slovanov. „V smere Slnka“ 
alebo „po Slnku“ predstavovalo fiktívnu dráhu Slnka, ktorá sa nakláňa k juhu, 
čiže keď sa ráno obrátime tvárou k východu a sledujeme Slnko na západ, postup-
ne sa otočíme o 180 stupňov zľava doprava, t.j. v smere hodinových ručičiek (11; 
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149). „Jestvovali napríklad rady, aby sa oralo, sialo, bránilo v smere Slnka.“... 
„Na Tešínsku pri prvom vyhnaní na salaš pastieri hnali ovce trikrát okolo strom-
čeka po Slnku“ (11; 150). Solárna ružica, ako prastarý symbol Slnka, sa zachova-
la v ornamentoch na drevenej ľudovej architektúre až do začiatku 19. storočia, 
podobne ako jej iná podoba – horiaci kruh, respektíve koleso. Tak napríklad na 
fašiangy behala dedinská mládež v Rusku okolo dediny so zapáleným kolesom, 
inde zas, napríklad v Korutánsku ho púšťali dolu brehom (11; 151). Tento akt 
vysvetľuje nemecký etnograf Julius Lips ako podnecovanie sily Slnka ohňom 
(12; 92). Zaujímavé však je, že tento výklad používa pri opise obradu severoame-
rických Indiánov kmeňa Navaho, ktorí podobne ako Slovania boli roľníci. Pri 
oslave slnovratu nielenže Navahovia tancujú „v smere Slnka“ so zapálenými 
krúžkami, ale v závere preskakujú zapálenú hranicu, presne tak, ako Slovania 
v čase osláv letného slnovratu (neskôr známe ako kladenie ohňov na sv. Jána). 
     Kruh teda symbolizuje kult Slnka, ktorý svojim obsahom potvrdzuje pocho-
penie (aj keď treba znovu zopakovať, že v mýtickej a symbolickej forme) podsta-
ty tohto nebeského telesa, no zároveň symbolizuje aj svetonázorové východisko. 
Tým je princíp cyklickosti, stojaci v opozícií voči princípu lineárnosti. Dnes sa 
environmentálne cítiaci filozofi už sotva stotožňujú s myšlienkou monoteistic-
kých náboženstiev, že to, „čo prichádza neskôr, teda lineárne myslenie, je vývo-
jovo dokonalejšie“ (8). Aj kresťanstvo vo svojej podstate vychádza z predstavy 
lineárneho bytia. Tak ako sa človek podľa tohto učenia pohybuje od bodu svojho 
zrodu k bodu svojej pozemskej smrti, tak sa pohybuje aj chod sveta, smerujúc 
buď k svojmu zániku, alebo k svojej dokonalejšej forme. Túto východiskovú fi-
lozofickú pozíciu možno vidieť aj v texte vieroučnej konštitúcie Radosť a nádej, 
ktorú 7. decembra 1965 schválil II. vatikánsky koncil, kde sa okrem iného píše: 
„Nepoznáme čas zavŕšenia Zeme a ľudstva, ani nevieme ako bude pretvorený 
vesmír. Tvárnosť tohto sveta, znetvorená hriechom sa síce pomíňa, ale sme upo-
vedomení, že Boh pripravuje nový príbytok a novú zem ...“ (13). Treba pozname-
nať, že ani filozofia cyklickosti celkom nezatracuje myšlienku zániku či znovu-
zrodenia sveta, no nechápe rozdielnosť svetov antagonisticky, skôr autonómne. 
„Fungovanie sveta v kozmických cykloch nevylučuje opätovné stvorenie sveta 
medzi cyklami, ba ani akty zjavenia v jednotlivých cykloch“ (8).   
     Cyklickosť, ako svetonázorové východisko, dávno pred súčasnými hlásateľmi 
environmentálnej etiky (inšpirujúcimi sa práve cyklickým princípom) poznali 
viaceré národy. Klasickým príkladom sú severoamerickí Indiáni. Známy šaman a 
rečník kmeňa oglalských Siuxov (Dakota) – Čierny Jeleň, niekedy na začiatku 
20. storočia povedal: „Všetko čo sila Zeme robí, sa odohráva v kruhoch. Nebo je 
guľaté a počul som, že Zem je guľatá ako lopta, guľaté sú i hviezdy. Vietor, keď 
je najsilnejší, tvorí vír. Vtáci si stavajú guľaté hniezda, pretože ich náboženstvo 
je rovnaké ako naše. Slnko na oblohe vystupuje a klesá opäť v kruhu. Mesiac sa 
chová rovnako a obe telesá sú guľaté. Dokonca ročné obdobia vo svojej premen-
livosti tvoria veľký kruh a vždycky sa vracajú tam, odkiaľ vyšli. Ľudský život tvorí 
kruh od detstva k detstvu, a tak je to so všetkým, čo Sila ovláda“ (14; 22-23). 
V tomto rétorickom skvoste je plne zachytené to, čo zachytil aj Lisický, a síce, že 
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„cyklus/kruh má dôležitý význam nielen ako symbol funkcie, ale aj ako symbol 
štruktúry“ (8). Prirodzene, Čierny Jeleň to vyjadril zo svojho, úplne zjednoduše-
ného pohľadu, avšak podstatu toho istého nachádzame aj v karmanových nábo-
ženstvách starovekých civilizácií, napríklad v taoizme. Tento nábožensko – filo-
zofický systém učí, že cesta (Tao), ktorá v sebe zahŕňa existenciu a chod sveta, 
nemala a nemá božského Stvoriteľa, je teda sama o sebe nekonečným Univerzom 
(15). Kruh, ktorý ju symbolizuje „nielenže nemá stred, ale začína kdekoľvek, 
alebo aj nikde“ (8). 
     Kruh teda nachádzame aj v symbolike dávnych Slovanov. V ostrých kontú-
rach sa javí najmä v súvislostiach so solárnym kultom, ktorý sám o sebe je zalo-
žený na cyklickosti, a tak v týchto dimenziách môžeme chápať aj ich „filozofický 
svetonázor“ a nadväzne, aj ich vzťah k prírode.  
     Predchádzajúcich niekoľko myšlienok som venoval náboženstvu dávnych 
Slovanov najmä preto, aby som poukázal, že aj v kultúre našich predkov možno 
nájsť to, čo sa v rámci environmentálnej etiky (nadväzne aj environmentálnej 
výchovy) veľakrát hľadá v kultúrach vzdialených. Bola to demonštrácia možnos-
tí, ako sa dá hľadať inšpirácia pre etickejší vzťah k prírode aj v domácom kultúr-
nom „prostredí“. Prípadná komparácia slovanského pohanstva s náboženstvami 
prírodných národov sa dá zas zúročiť aj v kultúrnej, respektíve multikultúrnej 
výchove. Musím však zdôrazniť, že inšpirácia z tohto kultúrno – historického 
prostredia je relevantnejšia pri akcentovaní kultúrnej výchovy (národná kultúra) 
a až nadväzne pri environmentálnej výchove ako jej súčasti. Lebo, ako vyplýva 
aj zo slov M. Valacha citovaných v úvode tejto kapitoly, nemožno sa vrátiť 
k spôsobu života našich predkov, ale možno v ich živote hľadať poučenie pre 
kultúrnejší vzťah k prírode (16). 
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ZÁVER 

Vo svojej práci som sa pokúsil poukázať na to, že globálna environmen-
tálna kríza nie je len produktom súčasného myslenia. Konzumerizmus, zvrátené 
chápanie blahobytu, sa mi javí ako výsledok zákonitých procesov, ku ktorému 
ľudstvo dospelo na svojej púti históriou. Technika, ekonomické systémy tomu 
vždy len sekundovali. To je jeden z hlavných dôvodov prečo treba zvýšiť úsilie 
zainteresovanosti spoločenskovedných disciplín na tejto problematike.     
     Nazdávam sa, že globálna environmentálna kríza je jav, ktorý má antro-
pologické korene v biologickej podstate ľudstva. Aj keď napríklad E. Fromm 
sa takto chápanej analýzy dotýka len letmo, nemohol sa jej vyhnúť ani on. „Pot-
reba vlastniť má ešte jeden dôvod – biologický danú túžbu žiť“ (1; 67). Fromm 
zdôvodňuje uspokojivosť z pocitu vlastniť túžbou po nesmrteľnosti. Myslím, že 
v tomto je možné s Frommom súhlasiť. Pocit „mať“ je pravdepodobne veľmi 
prastarým imperatívom, ktorý viedol človeka k existenčnej istote. Dá sa predpo-
kladať, že zaistenie potravy (v najstarších časoch ulovenie zvieraťa) znamenalo 
pre človeka isté výhody a predovšetkým potvrdzovalo pocit, respektíve záruku 
bytia. Mohlo to byť spoločenské postavenie v tlupe, vlastníctvo žien a 
v neposlednom rade zaisťoval majetok aj prežitie a výchovu vlastných potom-
kov. Úspešnosť „genetického odkazu“ bola teda možná len pri splnení určitých 
materiálnych podmienok. Tento základný existenčný predpoklad sa prirodzene 
postupne vyvíjal tak, ako sa vyvíjala spoločnosť, kultúra. Neskoršie rozdelenie 
spoločnosti na majetných a nemajetných priviedlo tento úzus do krajnosti a 
v súčasnosti sa naplno rozvinul v globálnej environmentálnej kríze. 
     Z tohto pramení aj ekonomické pozadie krízy. Uspokojovanie pocitu „mať“, 
„vlastniť“, je možné len pri neustálom narastaní výroby, aby boli uspokojované 
čo najširšie vrstvy, z ktorých špička najmocnejších vždy vlastní najviac. Pre 
ostatných je ale táto špička vždy vzorom a snažia sa ju dobehnúť, vyrovnať sa 
jej. A to je začarovaný bludný kruh. Tak narastá výroba aj spotreba, tak narastá 
tlak na suroviny a potraviny, tak sa čoraz viac devastuje prírodné prostredie. To 
je fakt, ktorý nejaví ani v krátkej dobe zmenu k obratu. Nazdávam sa, že biolo-
gické pozadie pocitu „vlastniť“, „mať“, je tak silné, že je úplne imúnne proti im-
peratívom morálnej ekológie. Ak má dôjsť k túžobne očakávanému obratu, musí 
dôjsť k systémovým zmenám. Ako poznamenáva aj V. Bělohradský, „existuje 
len malý počet situácií, ktoré možno riešiť apelom na mravnosť a dokonalosť 
človeka“ (2; 64). Rovnako aj Šmajs sa nazdáva, že spoliehať sa len na ekologic-
kú etiku, ktorá sa formuje už najmenej dve desaťročia, je nereálne. „Radikálne 
etické formulácie sa v systémovom kontexte technických civilizácií stávajú čírou 
proklamáciou a nepriamou apologetikou statusu quo“ (3; 89). Podľa Šmajsa to-
tiž už problémy globalizujúcej sa technosféry dosiahli také rozmery, že jedinci, 
ani pri sebaväčšej dobrovoľnej skromnosti, nemôžu vážnejšie čeliť ohrozeniu 
kultúry. „Obsadením planéty kultúrou sa kruh uzavrel a nemožno z neho vystú-
piť“ (3; 90). Ak aj Šmajs nevšímavo obchádza biologickú podstatu človeka (čo je 
podľa mňa od neho dosť veľkorysé), nevidí príčinu neúčinnosti ekologickej etiky 
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v rovine morálnej. Vychádza z toho, že už nie sme ľudia doby kamennej, ale že 
žijeme v zajatí spotrebnej kultúry, ktorá sa „nezaobíde bez úradov, bánk, rekla-
my, masmédií, polície, armády...“, a že tento systém, táto štruktúra, sa neustále 
zdokonaľuje a reprodukuje, a my v tomto systéme „musíme žiť od narodenia až 
do svojej smrti“ (3; 90). Preto sa opäť prikláňam k názoru, že morálne mentoro-
vanie nie je v súčasnosti adekvátne reálnemu nebezpečenstvu, ktoré vyplýva 
z ohrozenia prírody a nadväzne aj kultúry, človeka vôbec. Je treba pristúpiť 
k zásadným systémovým zmenám a tomu je treba prispôsobiť aj environ-
mentálnu výchovu. Ani tá nemôže byť účinná bez systémových opatrení. Ak 
totiž učíme žiakov, že používanie sklenených fliaš je „ekologickejšie“ ako použí-
vanie fliaš z plastickej hmoty, môžeme sa rýchlo dočkať od nich otázky a prečo 
teda štát používanie a výrobu fliaš z plastickej hmoty nezakáže? A to je aj prak-
tická ukážka toho, prečo nemožno apelovať na morálku, ale že je treba radikálne 
systémové zmeny. Environmentálne cítiaci človek by si nepochybne kúpil mlie-
ko v sklenenej fľaši a nie v plastickom sáčku alebo tetrapakovom obale, keby 
mal takú možnosť, no on nemá ani možnosť výberu. Mlieko v sklenených fľa-
šiach dostať len málokde. Je dostatok ekonomických skupín, ktoré majú záujem 
práve na výrobe fliaš z plastov. Tak dostáva environmentálna výchova nie „vý-
chovný“, ale len osvetový a informačný charakter.    
     Stotožňujem sa so Šmajsom v tom, že súčasná globálna environmentálna krí-
za nie je spôsobená rozporom medzi človekom a prírodou, ale medzi kultúrou a 
prírodou (3; 96). Šmajs sa totiž nazdáva, že v prirodzene usporiadanom svete (v 
prírode) sa nemôže konštituovať iný systém (kultúra) bez toho, aby nepôsobil 
deštrukčne a obmedzujúco. Biosféra totiž už nie je podľa neho schopná „uhasiť 
požiar, ktorým ju dnešná technická civilizácia (technosféra) bezohľadne spaľuje“ 
(3; 96). Nesúhlasím však s tým, že kultúra je umelý systém. Ak je človek sú-
časťou prírody, tak ani kultúra, jeho výtvor, nemôže nebyť jej súčasťou. Problém 
podľa môjho názoru spočíva v tom, že kultúra, ako to odhaľuje aj Šmajs, nejde 
vychodenou evolučnou cestou, ale zišla z cesty, a to sa jej stáva osudným. Evo-
lučný vznik druhu ešte nemusí znamenať jeho definitívne večnú existenciu. Ak 
príroda zistí svoj omyl, určite ho napraví. Napriek tomu považujem za rozhodu-
júce pre moju prácu Šmajsovo odhalenie, že kultúra nekorešponduje svojou rých-
losťou a rastom s ostatným evolučným svetom. Za veľmi prínosný považujem aj 
fakt, že Šmajs jasne ukázal, že tradičná antropocentrická ontológia so svojím prí-
lišným dôrazom na človeka, nemôže primerane porozumieť prírode. Preto sa mi 
jeho koncept evolučnej ontológie javí v porovnaní s environmentálnou etikou 
ako prevratný.   
     Antropologicky zdôvodniteľný imperatív „vlastníctva“, potreby pocitu „mať“, 
spôsobuje a určuje ekonomický chod spoločnosti. Ekonomika, respektíve jej pro-
duktívna oblasť (výroba) zas spôsobuje nárast technosféry a nárast veľkosti de-
vastácie prírody. Teoreticky je dnes už zrejmé to, čo poznamenáva aj Šmajs: 
„Nový obraz sveta nepotrebujeme pre ďalší ekonomický rast a radosť 
z technických úspechov, ale pre nevyhnuteľnú zmenu globálnej kultúrnej straté-
gie, pre udržanie prírodných podmienok obyvateľnosti Zeme“ (2; 96). To je aj 
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jeden z dôkazov, ktoré jasne potvrdzujú opodstatnenosť zaangažovanosti kulturo-
lógie (a v jej rámci kultúrnej / environmentálnej výchovy) pri skúmaní globálnej 
environmentálnej krízy, respektíve pri hľadaní možných východísk jej riešenia. 
Kultúru totiž nutne musíme považovať za stratégiu druhu Homo v boji o 
prežitie a to už samo o sebe napovedá, že sme na pôde vedeckých záujmov tohto 
odboru. Rovnako si musíme uvedomiť, že táto stratégia, kedysi tak úspešného 
druhu, v súčasnosti zlyháva. Človek so svojimi nukleárnymi sklonmi tu vôbec 
nemusí byť dlhšie ako iné živočíchy. V tomto smere znie až fatálne otázka S. J. 
Goulda: „Poznáte niekoho, kto by – aj za závratne výhodných podmienok – stavil 
väčšiu sumu peňazí na to, že druh Homo sapiens vydrží dlhšie ako dinosaury ?“ 
(4; 269). Tieto plazy totiž vydržali na Zemi plných 100 miliónov rokov. Koľko 
vydrží človek, poznajúci technológiu štiepenia atómu, ktorý vo svojej dnešnej 
podobe jestvuje len 50 000, nanajvýš 100 000 rokov ? (5) 
     Dnes je teda zrejmé, že globálna environmentálna kríza ohrozuje celú planétu 
a všetky živé bytosti, ktoré ju obývajú. Táto skutočnosť vôbec nereflektuje otáz-
ku, či má človek nejaké výsostné postavenie uprostred jestvujúcej biodiverzity, 
alebo je len jej súčasťou. Ak kladieme dôraz na jej globálny charakter, potom sa 
musíme zaoberať aj kultúrou v globálnom meradle a brať do úvahy jej univerzál-
ny charakter. Z tohto aspektu sa aj problémy späté s multikulturalitou javia ako 
sekundárne a primárnou zostáva len kultúra, chápaná ako fenomén typický pre 
ľudskú spoločnosť, nerozparcelovaná ani historicky a geograficky a už vôbec nie 
politicky, ekonomicky či nábožensky. Hranice jednotlivých kultúrnych entít sa 
stávajú nepodstatnými, pretože všetky sú ohrozené rovnako. Miznutie dažďových 
pralesov neohrozuje len miestne domorodé kultúry, ale svojim významom, aký 
zaujímajú v ekosystéme Zeme, ohrozuje kultúru, respektíve civilizáciu ako takú. 
Podobne je to aj z celosvetovým otepľovaním, ako dôsledku „skleníkového efek-
tu“. Zmena klímy a následné topenie sa ľadovcov v Arktíde nemôže nechať ne-
dotknuté tradičné severské kultúry, no rovnako sa tento fakt môže odraziť aj 
v Európe, alebo kdekoľvek inde vo svete. Znehodnotenie biosféry sa bytostne 
dotýka tak kultúrnej tradície na Šariši ako kultúrnej tradície afrických Masajov či 
subkultúry harlemskych černochov. Napriek tomu, alebo práve preto, problémy 
späté s ohrozením životného prostredia, ako aj problémy týkajúce sa multikultu-
rality, nemožno riešiť oddelene. Globálna environmentálna kríza totiž nepredsta-
vuje len rýdzo ekologické problémy, tie sú v podstate odrazom hodnôt prefero-
vaných spoločnosťou. Jednou z nich je zisk a ten je naviazaný na ekonomickú 
globalizáciu, ktorá kráča vedno s globalizáciou kultúrnou. Súčasná podoba tohto 
javu však akceleruje adekvátne s celkovým zrýchľovaním životného štýlu, súvi-
siaceho jednak s vývojom techniky a jednak nebývalým rozmachom informatiky 
a médií. Tieto fakty na jednej strane odbúravajú kultúrnu tradíciu a na strane 
druhej urýchľujú kultúrnu výmenu, čo spôsobuje čoraz markantnejšiu uniformitu 
sveta. Procesy globalizácie, a to už možno hovoriť otvorene, prinášajú, okrem 
iného, aj homogenizáciu kultúry a táto skutočnosť, aj keď možno v latentnej po-
dobe, nastoľuje i otázku relevantnosti multikultúrnej výchovy. Ak v týchto pro-
cesoch je nápadný najmä ich ekonomický rozmer, potom si musíme uvedomiť, 
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že ten je spojenou nádobou s priemyslom, ktorý napriek všetkým proklamáciám 
o jeho „ekologizovaní“, je najväčším priamym nebezpečenstvom pre životné 
prostredie. Moderné technológie síce dokážu vyrábať s menším odpadom, rých-
lejšie, úspornejšie, dokonca zväčša už pracujú na princípe recyklácie, no je to za 
cenu toho, že vyrábajú podstatne viac. V konečnom dôsledku je to aj ekonomic-
ko – hospodárska nutnosť, pretože svetové zdroje surovín sa nezadržateľne 
zmenšujú, čo núti výrobcov pristupovať k alternatívnym programom. Tak sa ok-
ruh problémov uzatvára a zdanlivo nesúrodé – stav životného prostredia – axio-
logická realita – homogenizácia kultúr – nadobúda svoju neúprosnú logiku.      
     Riešiť problémy späté s globálnou environmentálnou krízou nemožno 
bez pochopenia biologickej podstaty ľudstva. Tu opakovane nemôžem nespo-
menúť ako prínos pre moju dizertačnú prácu dielo Konrada Lorenza, S. J. Goul-
da, Richarda Leakeyho, Jareda Diamonda, E. O. Wilsona a Marvina Harrisa. O-
sobne zastávam názor, že konečné riešenie tejto krízy spočíva v riešení pálčivých 
sociálnych otázok, nastolených najmä v súvislosti s tretím svetom. V tomto mi je 
veľmi blízke stanovisko J. Kučírku a Al Goreho. Samotná kulturológia má však 
dostatok potenciálu, aby sa tvorivo a autonómne zapájala nielen do analytických 
výskumov globálnej environmentálnej krízy (aj cez kultúrnu antropológiu), ale aj 
do procesov, ktoré by mali hrozbe tejto krízy čeliť. A to je priestor pre výchovné 
aspekty kulturológie. Ako som vo svojej práci uviedol, za jednu z najväčších 
úloh kultúrnej výchovy, a v jej rámci výchovy environmentálnej, pokladám 
snahu o pochopenie nutnosti zachovať rozmanitosť kultúr. Jedinečnosť re-
gionálnych kultúr, ochrana rozmanitosti kultúr, rešpekt k ich prírodným zdrojom 
a k ich prirodzeným ekologickým nikám, je to, čo by mala environmentálna vý-
chova ako súčasť kultúrnej výchovy akcentovať a to by podľa mňa mohlo byť jej 
najväčším a najreálnejším prínosom pri snahe o zachovanie dnešnej rozmanitosti 
života na Zemi. Len rozmanitosť, a to tak v diverzite biologickej ako aj 
v diverzite kultúrnej, môže zachovať kvalitu prírodného ako aj kultúrneho. 
Nazdávam sa, že práve to je oným hľadaným styčným bodom kulturológie 
a environmentalistiky, ako aj ich výchovných aspektov.  
     Otvorenou stále zostáva otázka, do akej miery je kultúra ovládateľná člove-
kom. Ak je jeho adaptačným systémom na vonkajšie (prírodné), ale i jeho vnú-
torné (spoločenské) prostredie, môže vôbec jej procesy vedome riadiť, manipu-
lovať nimi? Je ľudské vedomie natoľko autonómne, aby si uvedomovalo nebez-
pečenstvo vyplývajúce z globálnej environmentálnej krízy? Tá viac než len na-
značuje, že táto stratégia má aj svoje slabiny, nielen prednosti. Je ľudstvo schop-
né vyvodiť z doterajších (aj) neúspechov adekvátne konzekvencie? Ak zámerom 
aj tejto práce bol pokus o analýzu krízy, pokus o zdôvodnenie riešenia tejto krízy 
(aj pomocou kultúrnej/environmentálnej výchovy), mal tento zámer racionálne 
pozadie, mal zmysel? „Sú ... situácie, v ktorých sledovanie istého zámeru môže 
byť celkom nezmyselné“ (6; 57). Nejde náhodou aj teraz o takúto situáciu, ktorú 
spomína J. Lysý? Chcem veriť, že nie.     
     Sebavedomie človeku naozaj nikdy nechýbalo, napokon má na to do určitej 
miery aj právo, veď je zatiaľ azda najúspešnejším evolučným druhom v dejinách 
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Zeme. (Do kedy ešte?) Dnes je ale zrejmé aj to, že jeho existencia je vážne 
ohrozená. Ak chce byť aj naďalej úspešný, musí disponovať nielen dávkou seba-
vedomia, ale aj dávkou skromnosti. Preto sa mi zdá vhodné zakončiť prácu slo-
vami Charlesa Darwina, kde som túto skromnosť našiel: Človek vyberá len pre 
svoje vlastné dobro: príroda len pre organizmus, o ktorý sa stará. Najmenšie 
rozdiely môžu porušiť jemnú rovnováhu v boji o život a tak sa udržať. Aké prcha-
vé sú snahy a želania človeka! Ako krátky je jeho čas! A ako úbohé sú preto jeho 
výsledky v porovnaní s tými, ktoré nazhromaždila príroda v priebehu dlhých geo-
logických období!“ (7; 71). 
 
Poznámky:  

1. Fromm, E.: Mít nebo být?, Praha 1994. 
2. Bělohradský, V.: Kapitalizmus a občanské cnosti, Praha 1992. 
3. Šmajs, J.: Ohrožená kultura, Brno 1995. 
4. Gould, S. J.: Pandin palec, Praha 1988.  
5. Antropologický výskum okolo pôvodu a vzniku moderného človeka 

Homo sapiens sapiens stále pokračuje a je vyslovených viacero hypotéz, 
čo sa prirodzene odráža aj na rôznom datovaní. Napriek tomu možno 
sumárne uviesť spomínané datovanie, pretože vek najstarších nálezísk 
moderného človeka, pochádzajúcich zo subsaharskej Afriky sa odhaduje 
na asi 100 000 rokov a najmladších, pochádzajúcich zo západnej Európy 
sa odhaduje na asi 35 000 rokov. Zdroj: Leakey, R.: Pôvod ľudstva, 
Bratislava 1996, s. 87 – 105; Bodmer, W., McKie, R.: Kniha člověka, 
Praha 1997, s. 217 – 249.  

6. Lysý, J.: Poznámky k téme o politickom myslení v občianskej výchove, 
In: Cesty občianstva, Zborník štúdií Katedry etickej a občianskej výchovy, 
Bratislava 1997, s. 56 – 66.  

7. Leakey, R.: Darwinův původ druhů v ilustracích, Praha 1989. 
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY  
 
     Globálna environmentálna kríza je fenomén, ktorým sa dnes zaoberá celé 
spektrum vedných odborov. Jeho interpretácie sa však rôznia. Jestvuje celý rad 
článkov, štúdií, elaborátov, kníh, ktoré daný fenomén popisujú, analyzujú, nie-
ktoré ponúkajú dokonca aj riešenie ako zastaviť či zmierniť deštrukčné pôsobe-
nie civilizácie, no zdá sa, že všetky sa akosi míňajú účinku. A to rovnako tie a-
pokalyptické, ako i tie miernejšie, či tie, ktoré hovoria o tom, že sme len sved-
kami a súčasníkmi prirodzených procesov tak v prírode ako aj v spoločnosti, a že 
sa vlastne nič výnimočné nedeje, a preto niet ani dôvodov k znepokojovaniu. 
Autormi sú erudovaní vedci – filozofi, biológovia, sociológovia, ekonómovia, 
politológovia, v poslednom čase aj teológovia, žurnalisti, ochranári, nadšenci. 
Niektorí operujú a argumentujú exaktnými výskumami a serióznou štatistikou, 
iní apelujú morálkou a sú aj takí, čo sa nechávajú pri svojej názorovej exhibícii 
viesť len pocitmi. Rozsiahla interpretačná diverzita spôsobuje veľakrát i zmätok 
a zabraňuje tak zaujať vecný postoj k otázkam navŕšeným okolo tohto problému 
nielen širokej, ale aj vedeckej verejnosti. Treba dodať aj to, že serióznemu po-
hľadu na vec bránia ideologické a náboženské škrupule a ekonomické záujmy 
štátnych i nadnárodných korporácií. Takto sa problémy globálnej environmentál-
nej krízy zahmlievajú a stávajú sa sprofanovanou témou.   
     Samotný profesný profil autorov zaoberajúcich sa globálnou environmentál-
nou krízou potvrdzuje, že rozsah tohto fenoménu je veľký (dovolím si tvrdiť, že 
zasahuje všetky oblastí spoločenského života) a v žiadnom prípade sa netýka len 
devastácie životného prostredia. Mňa, ako kulturológa, zaujal jej rozmer kultúr-
ny. Keďže sa ako súčasť tejto krízy javia aj procesy globalizácie, respektíve 
zjavné príznaky homogenizácie kultúr, je potrebné analyzovať aj tento problém. 
Považujem totiž za rovnako dôležité zachovanie nielen druhovej diverzity, ale aj 
zachovanie diverzity kultúrnej. Keďže z antropocentrického pohľadu chápem 
túto krízu ako otvorený konflikt medzi kultúrou a prírodou, pričom človeka po-
nímam ako reprezentanta kultúry par excellence, považujem kulturológiu za 
jednu z kľúčových vedných disciplín, ktorá svojim zameraním a výskumom 
môže viac než len sekundovať environmentalistike, zaoberajúcej sa a priori 
príčinami a dôsledkami narušeného životného prostredia. Skúmať človeka len 
ako súčasť ekosystému už totiž nestačí, aj keď človek má v ňom svoje domovské 
právo. Treba ho skúmať v jeho vlastnom subjektívnom svete, v zložitých sociál-
nych, ekonomických, náboženských a iných vzťahoch, ktoré sa ako predmet 
skúmania javia nenáležité z pohľadu rýdzo biologického. Naopak kulturológia, aj 
keď v žiadnom prípade nemôže ignorovať biologickú podstatu človeka, ale za-
oberajúc sa kultúrnou tradíciou a informáciou, folklórom ale aj umením či relí-
giou, môže pootvoriť viac priestoru pri analyzovaní globálnej environmentálnej 
krízy a podľa môjho názoru, by nemala stáť stranou ani pri hľadaní možných vý-
chodísk a alternatív ako odvrátiť jej hrozbu. Ak teda kulturológia a environ-
mentalistika majú spoločné styčné body, čo sa pokúsim v mojej práci aj doká-
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zať, potom musí byť súčasťou kultúrnej výchovy aj výchova environmentál-
na. A práve tento moment považujem za dôležitý a alternatívny pri spomínanom 
hľadaní východísk ako odvrátiť hrozbu tak biologickej ako aj kultúrnej entropie.  
    Cieľom predkladanej práce je poukázať na možností kulturológie, ale aj iných 
spoločenskovedných disciplín, zapojiť sa do procesu environmentálnej výchovy. 
Analýzou globálnej environmentálnej krízy chcem demonštrovať, že problemati-
ka tohto fenoménu, ktorý nadobudol vypuklé črty najmä v druhej polovici 20. 
storočia, ale ktorý tu zrejme jestvoval, respektíve vyvíjal sa od počiatkov kultúry, 
sa bytostne dotýka samotnej existencie človeka. Aj preto sa vo svojej dizertačnej 
práci opieram vo veľkej miere o práce erudovaných biológov, kultúrnych antro-
pológov a evolucionistov (K. Lorenz, E. O. Wilson, C. Lévi – Strauss, R. Lea-
key, M. Harris, S. J. Gould, R. Foley, J. Diamond). Nazdávam sa, že analýza 
globálnej environmentálnej krízy musí siahať až k počiatkom druhu Homo, ktorý 
zvolil takú stratégiu prežitia, že ohrozila nielen jeho bezprostredné okolie, ale 
dokonca aj jeho samého. Za túto stratégiu býva považovaná kultúra, čo opäť po-
tvrdzuje opodstatnenosť kulturológie zaoberať sa týmto problémom. Preto aj fi-
lozofický pohľad na globálnu environmentálnu krízu musí byť zároveň aj pohľa-
dom antropologickým. Bez výskumov kultúrnej antropológie sa nedá pochopiť 
(ak je to vôbec možné) žiadny problém ľudstva. 
     Predkladaná práca chce byť zároveň aj akýmsi „odrazovým mostíkom“ pre 
motiváciu pri kulturologicky orientovanej environmentálnej výchove, ktorá môže 
hľadať podnety aj v tradičnom chápaní prírody u dávnych Slovanov. Aj keď po-
jmy, akými sú napríklad úcta k prírode či pokora voči prírode, považujem za dis-
kutabilné, predsa sa dajú v takomto význame identifikovať vo folklóre a nábo-
ženstve tzv. prírodných národov, zaniknutých historických etník či napríklad aj u 
dávnych Slovanov. Nazdávam sa, že genéza tohto stavu spočíva v nedokonalej 
technologickej výbave tvorcov takéhoto folklóru a náboženstva, no aj napriek 
tomu považujem duchovný odkaz týchto kultúr za inšpiratívny pri kulturologicky 
orientovanej environmentálnej výchove, ktorá takto tiež musí zohľadňovať, reš-
pektovať a najmä vychádzať z antropologického prístupu. 
     Duchovný odkaz dávnych Slovanov, ako aj prírodných národov, chápem pre 
súčasný civilizovaný svet najmä v rovine etickej. Nechcem vkĺznuť do novej 
formy náboženstva – ekorelígie, skôr naopak, na dávnej symbolike, vyjadrujúcej 
úctu k prírode, chcem budovať jej chápanie moderným človekom, ktorý súčasnou 
technickou vybavenosťou si už neuvedomuje svoju bezprostrednú závislosť od 
prírody a jej zdrojov. Keďže aj v chápaní dávnych Slovanov, ako roľníkov, pred-
stavuje Slnko, voda a pôda základné elementy sveta, ponúka sa tu široký envi-
ronmentálny priestor pre tvorivé uchopenie tejto problematiky. V konečnom dô-
sledku môže kulturologicky orientovaná environmentálna výchova napomôcť 
nielen pri zmene hodnotovej orientácie z antropocentristických pozícií na pozíciu 
environmentálno – antropocentrickú (nazdávam sa totiž, že čisto biocentrický 
prístup nie je možný), ale môže napomôcť aj pri upevňovaní kultúrnej identity, 
čo v dnešnom, čoraz viac homogénnom svete nie je bezpredmetné. 
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ROZPRACOVANIE PROBLEMATIKY 
 
ENVIRONMENTALIZMUS – MYŠLIENKOVÁ KONCEPCIA  
20. STOROČIA 
 
     V prvej kapitole sa pokúšam kriticky prehodnotiť súčasné smerovanie 
v environmentálnej filozofii. Podľa Otakara Fundu sa súčasné myslenie 
v environmentalizme uberá dvoma smermi. Prvý smer sa pokúša o prebudenie 
mravnej zodpovednosti, druhý smer sa zasadzuje o zmenu spoločenských štruk-
túr. Nazdávam sa, že druhý smer je pri riešení problémov nakopených okolo glo-
bálnej environmentálnej krízy relevantnejší a tak som zaujal kritické stanovisko 
najmä k smeru prvému, ktorý reprezentuje „morálna ekológia“, respektíve hlboká 
ekológia (Deep ecology). Vychádzal som pritom z dvoch faktov. Po prvé, súčas-
ný stav devastácie prírodného prostredia nabral už také obludné rozmery, že je 
riskantné čakať na „morálne osvietenie“ spoločnosti, aby tento stav pozastavila, 
po druhé, samotná morálna ekológia sa zmieta vo vnútorných rozporoch 
a protirečeniach. Zameral som sa predovšetkým na dva ústredné pojmy – biocen-
trizmus a dobrovoľnú skromnosť, ktoré najviac rezonujú u všetkých predstavite-
ľov morálnej ekológie. Z veľkého množstva autorov som sa zameral na E. Kohá-
ka, H. Skolimowskeho, A. Schweitzera, A. Naessa a A. Leopolda. Prostredníc-
tvom ich myšlienok poukazujem na to, že morálna ekológia ignoruje prirodzenú 
podstatu ľudstva a naivne sa domnieva, že niektoré geneticky naprogramované 
vlastnosti človeka možno pozmeniť mentorovaním. Kritickým postojom 
k morálnej ekológii sa snažím demonštrovať potrebu analyzovať globálnu envi-
ronmentálnu krízu viac pohľadom antropologickým. Nazdávam sa totiž, že pod-
statu človeka treba hľadať až pri jeho „koreňoch“, čiže v jeho evolúcii a to tak 
biologickej ako aj kultúrnej.  
 
GLOBÁLNA ENVIRONMENTÁLNA KRÍZA 
 
     V tejto kapitole rozoberám jednotlivé aspekty globálnej environmentálnej krí-
zy. Rozoznávam jej tri aspekty. Ekologický aspekt obsahuje rýdzo ekologické 
problémy akými sú globálne otepľovanie Zeme, ozónová diera, kyslé dažde, od-
pady, energia čitateľ vymieranie druhov. Ide teda o problémy, ktoré sú viac 
v kompetencii prírodovedných disciplín. 
     Sociálny a ekonomický aspekt však už sám napovedá, že ide o problematiku, 
pri  analyzovaní ktorej je už potrebná účasť spoločenskovedných disciplín. Pou-
kazujem na problematiku chudoby krajín tretieho sveta, kde je najmarkantnejšie 
vidieť prepojenie ekonomického, sociálneho a environmentálneho. Dnes už 
množstvo erudovaných autorov (Juraj Kučírek, Al Gore, John Houghton, Jan 
Keller ...) vidí priame súvislosti environmentálnej krízy v nerovnomernom pre-
rozdeľovaní svetových zdrojov potravín a surovín medzi „chudobným Juhom“ a 
„bohatým Severom“. Nekontrolovateľný rast populácie, chudoba a degradácia 
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životného prostredia, teda javy, ktoré sú priamo diktované ekonomickými pro-
cesmi možno chápať ako krízu spoločenskú. 
     Tretí aspekt, ktorý ponímam ako homogenizáciu kultúry, je priamym dôsled-
kom procesov globalizácie. Práve tento aspekt, z pohľadu kulturológie, sa najviac 
dotýka sféry jej záujmov. Aj tu je evidentná súvislosť medzi ekonomikou (globa-
lizácia), splývaním kultúr a devastáciou životného prostredia. V podkapitole Kul-
turológia a environmentalistika túto skutočnosť ďalej rozoberám. Keďže 
v najširších súvislostiach môžeme problémy okolo životného prostredia identifi-
kovať najmä na vzťahu kultúra – príroda, javí sa kulturológia ako jedna 
z disciplín, ktorá veľmi markantne ponúka environmentalistike pomocnú ruku.    
     Takto uchopenou analýzou globálnej environmentálnej krízy sa pokúšam de-
monštrovať fakt, že globálna environmentálna kríza je problém, ktorý si vyžaduje 
interdisciplinárny pohľad. 
 
ENVIRONMENTÁLNE POZÍCIE V DIELE K. LORENZA, J. ŠMAJSA  
A  J. KUČÍRKA 
 
     V tejto kapitole sa pokúšam teoreticky prehodnotiť dielo vedcov K. Lorenza, 
J. Šmajsa a J. Kučírka, ktorých myšlienky do veľkej miery korešpondujú s mojím 
chápaním globálnej environmentálnej krízy. Napriek tomu, že Lorenzov pohľad 
je viac biologický, Šmajsov výsostne filozoficky a Kučírkov sociologický (ale aj 
filozofický a politologický), všetkých troch autorov spája viacero momentov. 
Chápu človeka ako bytosť biologickú, prirodzene patriacu do ekosystému, plne 
doceňujú jeho prírodnú podstatu, no napriek tomu ho považujú za niečo jedineč-
né, neopakovateľné. Človek sa im nezdá menej výnimočný ako v tradičných an-
tropocentrických systémoch. Aj preto sa celou váhou svojich slov zasadzujú 
o zachovanie človeka a kultúry v ich jedinečnej podobe. Ich spoločnou črtou je aj 
to, že sú humanisti par excellence.   
     Za jeden z najväčších prínosov Lorenzovho diela považujem to, že poukazuje 
na človeka ako na ohrozený druh, a to tak v jeho prírodnej, ako aj kultúrnej pod-
state. Za relevantný považujem aj dôvod tejto skutočnosti, ktorý vidí v rozchode 
človeka s jeho prirodzeným evolučným vývojom. To, že Lorenz vidí katastrofu 
v tom, že človek odbúral prirodzenú vonkajšiu selekciu a nahradil ju vnútrodru-
hovým výberom ako aj to, že opanoval sily vonkajšieho prostredia, považujem 
kvalitatívne za totožné so Šmajsovou analýzou kultúrnej evolúcie, ktorá podľa 
neho núti prirodzené prírodné procesy v urýchlenej forme spolupracovať na fun-
govaní kultúry. Tento rozpor je podľa Šmajsa aj alfou a omegou podstaty opozí-
cie medzi biosférou a technosférou.  
     Lorenzove odhalenie vnútrodruhového výberu, za absencie prirodzenej von-
kajšej selekcie vidím prakticky v Kučírkovej analýze antagonizmu súčasnej spo-
ločnosti. Kučírek poukazuje na to, že doposiaľ nikdy v histórii ešte nedelila ľud-
stvo tak hlboká sociálna priepasť ako v súčasnosti. Dovolím si tvrdiť, že práve 
tento stav v spoločnosti je priamym následkom zhubného pôsobenia vnútrodru-
hového výberu, na ktorý poukazuje Lorenz.  
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     Rozpor je teda hlavným styčným bodom, kde sa stretajú premisy všetkých 
troch autorov. Sociálny rozpor vo vnútri spoločnosti, na ktorý poukazuje Kučírek 
a rozpor v biologickom a kultúrnom vývoji človeka, na ktorý poukazuje Lorenz 
a Šmajs, vidím ako hlavné príčiny globálnej environmentálnej krízy.  
 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PROCESE KULTÚRNEJ VÝCHOVY 
 
     V tejto kapitole sa na vytýčenú problematiku dívam už viac z pohľadu kultu-
rologického a pedagogického.  
     V prvej podkapitole (Úskalia environmentálneho povedomie) sa zaoberám 
vyšpecifikovaním pojmov kultúrna výchova, multikultúrna výchova a globálna 
výchova. Tiež poukazujem na niektoré problémy, ktoré sú neustále späté 
s chápaním environmentálnej výchovy ako aj s jej realizáciou v praxi. Tu 
v ostrých kontúrach vystupuje najmä axiologický problém, no tiež problém so-
ciálny. Roztrieštenosť v oblasti akcentovania hodnôt, prienik komerčnej kultúry, 
konzumerizmus, kult úspešnosti a iné novodobé javy vtláčajú environmentálnu 
výchovu do neľahkej pozície. Túto pozíciu ešte viac komplikujú nevalné ekono-
mické úspechy, nezamestnanosť, existenčné problémy, kriminalita. Upozorňujem 
na to, že stav v spoločnosti a ciele environmentálnej výchovy sa takto dostávajú 
do priamej opozície a hľadanie jej alternatív je veľmi náročné.    
     V nasledujúcej podkapitole (Kultúrna výchova, environmentálna výchova 
a ich spoločné aspekty) zdôvodňujem potrebu chápania environmentálnej výcho-
vy ako súčasti výchovy kultúrnej. Vychádzam pritom z koncepcie kultúrnej vý-
chovy A. Fischerovej. Snažím sa zosúladiť ich ciele na základe ich spoločných 
aspektov. Nachádzam ich v potrebe zachovania tak kultúrnej ako aj biologickej 
diverzity. Vidím medzi nimi priame súvislosti a prepojenie. Demonštrujem to 
historickými aj súčasnými príkladmi, pri ktorých následkom vymierania nie-
ktorých druhov sa úplne, alebo čiastočne, rozvrátili tradičné kultúry. Poukázaním 
na prepojenie biologickej a kultúrnej diverzity som opätovne zdôvodnil aj prepo-
jenie medzi kulturológiou a environmentalistikou. 
     V záverečnej podkapitole (Slovanské pohanstvo ako možný zdroj environ-
mentálnej etiky a jeho komparácia s náboženstvom prírodných národov) pouka-
zujem na súvislosti, ktoré možno nájsť medzi kultúrnou výchovou, zameranou na 
národnú kultúru, a medzi environmentálnou výchovou. Aj keď nechcem vkĺznuť 
do nejakej novej formy „ekorelígie“, zdá sa mi slovanská pohanská minulosť ako 
veľmi inšpiratívna pri moderne poňatej environmentálnej výchove. Do istej mie-
ry poukazujem aj na nekritické preberanie podobných námetov z náboženstiev 
a folklóru iných národov a etník. Prirodzene, že ani túto cestu v environmentálnej 
výchove neodmietam, no zdá sa mi oveľa relevantnejšie zaoberať sa v tomto 
smere domácou kultúrou, ktorá je ľahšie uchopiteľná aj z pedagogického pohľa-
du.  
     Cyklické chápanie sveta, ktoré rezonuje aj v pohanstve dávnych Slovanov, sa 
zdá byť dnes ideálom environmentálneho myslenia, pretože v symbolickej forme 
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odráža prirodzené samoregulačné a samoobnovujúce procesy prebiehajúce 
v planetárnom ekosystéme.   
 
 
 
ZÁ V E R Y  P R Á C E   

Vo svojej práci som sa pokúsil poukázať na to, že globálna environmen-
tálna kríza nie je len produktom súčasného myslenia. Konzumerizmus, zvrátené 
chápanie blahobytu, sa mi javí ako výsledok zákonitých procesov, ku ktorému 
ľudstvo dospelo na svojej púti históriou. Technika, ekonomické systémy, ktoré sa 
primárne podieľajú na devastácii životného prostredia, boli vždy interpretované 
dobovou rétorikou. Najskôr to bolo úsilie mytológie, neskôr i zložitejších nábo-
ženských a filozofických systémov. Všetky závery mojej práce k tomu smerujú. 
Nazdávam sa, že globálna environmentálna kríza je jav, ktorý má antropologické 
korene v biologickej podstate ľudstva. 
     V predkladanej práci bola kultúra chápaná ako stratégia druhu Homo na prí-
rodné a spoločenské prostredie. Z antropocentrických pozícií môžeme teda glo-
bálnu environmentálnu krízu chápať aj ako krízu tejto stratégie. Evolucionisti 
používajú pre tento stav označenie „slepá ulička“. Ak akcentujem neustále pojem 
„antropocentrický“ je to preto, že človek, na rozdiel od iných druhov má schop-
nosť myslieť, je schopný sebareflexie. Preto môže environmentálnu krízu analy-
zovať, klásť otázky a hľadať odpovede. Kardinálnou otázkou v tomto prípade je, 
ako možno pozastaviť, prípadne úplne zvrátiť nepriaznivú situáciu, ktorá nastala 
pri realizácii jeho stratégie. Odpovedať na túto otázku sa stalo pre ľudstvo akút-
nosťou. A keďže z antropocentrickej pozície môžeme chápať zlyhanie spomína-
nej stratégie aj ako konflikt medzi prírodou a kultúrou, a to som sa snažil v mojej 
práci aj dokázať, javí sa kulturológia ako jeden z vedných odborov, ktorý môže 
zohrať rozhodujúcu úlohu pri analyzovaní globálnej environmentálnej krízy, ba 
naviac, môže ponúknuť aj isté riešenia. 
     Ako vyplýva z názvu mojej dizertačnej práce, zaoberal som sa v nej, okrem 
iného, aj výchovnými, respektíve pedagogickými aspektmi. Ak sa mi podarilo 
aspoň do istej miery diferencovať jednotlivé okruhy globálnej environmentálnej 
krízy a poukázať na procesy globalizácie, ako jeden z týchto okruhov, potom 
som sa zákonite musel dotknúť aj problému homogenizácie kultúr. A práve tento 
problém sa mi javí ako nosný pri alternatívne uchopenej environmentálnej vý-
chove, ktorú chápem ako súčasť výchovy kultúrnej. Za jednu z najväčších úloh 
kultúrnej výchovy, a v jej rámci výchovy environmentálnej, pokladám snahu o 
pochopenie nutnosti zachovať rozmanitosť kultúr. Jedinečnosť regionálnych kul-
túr, ochrana rozmanitosti kultúr, rešpekt k ich prírodným zdrojom a k ich priro-
dzeným ekologickým nikám, je to, čo by mala environmentálna výchova ako 
súčasť kultúrnej výchovy akcentovať a to by podľa mňa mohlo byť jej najväčším 
a najreálnejším prínosom pri snahe o zachovanie dnešnej rozmanitosti života na 
Zemi. Len rozmanitosť, a to tak v diverzite biologickej ako aj v diverzite 
kultúrnej, môže zachovať kvalitu prírodného ako aj kultúrneho. Nazdávam 
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sa, že práve to je oným hľadaným styčným bodom kulturológie a environmen-
talistiky, ako aj ich výchovných aspektov. 
          Dnes je teda zrejmé, že globálna environmentálna kríza ohrozuje celú pla-
nétu a všetky živé bytosti, ktoré ju obývajú. Táto skutočnosť vôbec nereflektuje 
otázku, či má človek nejaké výsostné postavenie uprostred jestvujúcej biodiverzi-
ty, alebo je len jej súčasťou. Priznávam, táto otázka zostala v mojej práci nedo-
povedaná aj keď som ju do istej miery reflektoval v kritickom prehodnotení bio-
centrizmu ako aj v poukázaní na biologickú podstatu ľudstva. A rovnako zostáva 
otvorenou otázka, do akej miery je kultúra ovládateľná človekom. Ak je jeho a-
daptačným systémom na vonkajšie (prírodné), ale i jeho vnútorné (spoločenské) 
prostredie, môže vôbec jej procesy vedome riadiť, manipulovať nimi? Je ľudské 
vedomie natoľko autonómne, aby si uvedomovalo nebezpečenstvo vyplývajúce 
z globálnej environmentálnej krízy? Tá viac než len naznačuje, že táto stratégia 
má aj svoje slabiny, nielen prednosti. Je ľudstvo schopné vyvodiť z doterajších 
(aj) neúspechov adekvátne konzekvencie?  
     Tieto a iné otázky však neboli nosné pre tému mojej dizertačnej práce, i keď 
sa možno v budúcnosti pokúsim na ne odpovedať. Ja som sa vo svojej práci po-
kúsil nájsť styčné body medzi kulturológiou a environmentalistikou, rovnako ako 
aj styčné body medzi kultúrnou a environmentálnou výchovou. Poukázal som aj 
na alternatívu ich kooperatívneho pôsobenia vo výchovnom procese (slovanská 
tradícia, folklór, pohanské chápanie prírody), ktorá sa dá v takto prepojenom 
chápaní podľa môjho názoru aj realizovať.    
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SUMMARY  
     The purpose of the dissertation is to mention how the science of culture and 
other socioscientific disciplines, can contribute to the process of environmental 
education. By the analysis of global environmental crises I want to demonstrate 
the problem of this phenomenon, which obtained bulge lines, especially in sec-
ond half of the 20th century, but apparently existed or developed from the origin 
of culture and which temperamentally hints at existence of human. Also that is 
why I rely in my PhD thesis on a large scale works of outstanding biologists, of 
culture anthropologists and evolucionists - Konrad Lorenz, S. J. Gould, Richard 
Leaky, Jared Diamond, E. O. Wilson and Marvin Harris. In my opinion the 
analysis of the global environmental crises have to reach the origin of species of 
Homo, who had chosen such strategy of survival, that endangered not only his 
immediate surroundings but himself too. Culture is eventually regarded as this 
strategy that confirms well – founding of science of culture to be concerned with 
this problem. That is why philosophic view of global environmental crisis should 
be at the same time anthropological sight too. Any more problem of human can 
not be understood (if it is possible at all) without researches of culture anthropol-
ogy.  
     Since I deal with science of culture, in the analysis of global environmental 
crises I have theoretically followed comparative reviews of environmental works 
by Konrad Lorenz, Josef Šmajs and Juraj Kučírek. Konrad Lorenz evaluates cri-
sis in society as knowledgeable biologist and looks for parallel class with other 
animal world through the use of ethology. Josef Šmajs deals with jeopardy cul-
ture as philosopher and discovers contradiction between biological and culture 
evolution. Juraj Kučírek once again mentions difference in social status of the 
West and countries of the third world. He regards social unevenness to be one of 
the sources of environmental crises.  
    In my PhD thesis I mention individual aspects of global environmental crisis - 
ecological, social and economic, as well as the process of globalization, that le-
ads to homogenization of culture. Just this aspect accounts all lines of scientific 
interest of science of culture. Since process of globalization I accept as a compo-
nent of this crisis, it is needed to analyze this problem too. I namely consider not 
only the conversation of specific diversity, but also conversation of diversity of 
culture to be equally important. Because from anthropocentric view I accept this 
crisis as released misunderstanding between culture and nature, whereupon hu-
man is for me the representative of culture par excellence, I regard science of 
culture as one of the crucial disciplines, which can more than only collaborate 
with environmentalism. So if science of culture and environmentalism have joint 
bar items, that I try to demonstrate in my work, then also environmental educa-
tion must be the component of culture education. Culture education should re-
spect not only national culture, but also variety of other cultures, their unique-
ness, non-repeatability and non-substitutionability. Paralelly also environmental 
education should follow these purposes, it should respect natural variety, biodi-



95

 

versity. I regard the tendency to understand urgency of observing variety of cul-
tures one of the biggest tasks of culture education and in its frame environmental 
education.  
     Uniqueness of regional cultures, protection of variety of cultures, respect to 
their natural resources and natural ecological niches are problems that environ-
mental education, as component of culture education, would emphasize. In my 
opinion this could be its biggest and the most real contribution on tendency to 
preserve contemporary variety of life on the Earth. It is variety, namely in bio-
logical diversity, as well as in culture diversity, which can preserve natural and 
cultural value. In my opinion, just that is so finding article of science of culture 
and environmentalistics as well as their educational aspects. I consider this mo-
ment to be important and alternative in finding points of departure how to stave 
off model of so biological apocalypse as well as cultural apocalypse. 
     Present dissertation wants to be some „rebounding bridge" for motivation in 
environmental education (in the framework of cultural education) that can look 
for impulses in traditional known of nature of ancient Slavonian as well. Al-
though concepts like reputation to the nature or submission towards nature I re-
gard as disputable, however, they can be identified in this meanings in folklore 
and religion of native nations, vanished historical etniks or ancient Slavs as well. 
I think that genesis of this status consists in defective technological equipment of 
creators of this folklore and religion, but in spite of this I consider spiritual heri-
tage of these cultures to be inspiring in environmental education which also 
should respect anthropological approach and especially start from this. Environ-
mental education, in the framework of cultural education, is able in the ultimate 
implication to help in change of value orientation from anthropocentristic posi-
tion to environmental - anthropocentric position (I namely think that clearly bio-
centristic approach isn't possible), and however, can also help to strengthen cul-
tural identity, that is in nowadays increasingly homogeneous world not without 
reason.  
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Z oponentských posudkov 

 
Erich Mistrík: 
O možnostiach riešenia environmentálnej krízy 
 
 "Považujem kulturológiu za jednu z kľúčových vedných disciplín, ktorá 
svojim zameraním a výskumom môže viac než len sekundovať environmentalis-
tike" tvrdí v úvode svojej práce Mgr. I. Dubnička. V tejto vete vyjadril hlavný 
cieľ svojich snažení aj jadro výsledkov svojej práce. V nevyhnutnom zapojení 
kulturológie do riešení problémov ekologickej krízy súčasného sveta je asi jediné 
možné východisko pre skutočné riešenie tejto krízy.  
 Autor práce sa v celom texte snaží vyhýbať prázdnej rétorike - ku ktorej 
majú sklony teoretici zaoberajúci sa problémami životného prostredia. Kultivo-
vane upozorňuje na tie argumenty v environmentalistických teóriách, ktoré ne-
majú za cieľ nič iného, len zvýrazniť morálny pátos, prípadne afektovane vyjad-
riť odstup autorov podobných rétorických argumentov od ostatného, "nevedomé-
ho" ľudstva. Tento prístup mu umožňuje vecne a v podstate systematicky sa za-
oberať príčinami súčasnej ekologickej krízy a umožňuje mu aj vidieť do budúc-
nosti bez pátosu, bez prílišného pesimizmu, aj bez prílišného optimizmu. Jeho 
pohľad je vecný - čo stále nie je celkom bežné v úvahách o environmentálnych 
problémoch. Najlepšie sa tento jeho prístup prejavuje v časti o tzv. morálnej eko-
lógii. Jednoducho a racionálne usvedčuje autorov z oblasti morálnej ekológie z 
rétorickosti a z prázdneho pátosu. Jeho skepsa voči patetickým apelom na morál-
nosť človeka je sympatická, hoci človeka nešetrí a je nemilosrdná. Súčasne však 
ukazuje, že takéto apely na morálnosť nikam nevedú a že riešenie environmen-
tálnej krízy treba založiť úplne inak.  
 Riešenie autor naznačil. Prepojenie kultúrnej výchovy s environmentálnou 
je dnes asi jediné možné východisko, pričom autor nezabúda na širšie spoločen-
ské súvislosti - ekonomické, organizačné, politické a pod.  
 V naznačení takéhoto širokého riešenia považujem za dôležité ešte jedno 
hľadisko. Autor v kontexte dvoch prístupov k výchove človeka - environmentál-
na výchova a kultúrna výchova - kladie dôraz na kultúrnu výchovu. Takýmto 
prístupom hľadí do budúcnosti a otvára možnosti pre širokospektrálne pôsobenie 
na človeka.  
 Autor sa v práci zaoberá hlavnými teoretickými prístupmi k ekologickej 
kríze súčasnosti. Hoci text vychádza z poznania mnohých autorov, je celkom po-
chopiteľné, že svoju pozornosť sústredil na troch autorov - K. Lorenza, J. Šmajsa 
a J. Kučirka. Prostredníctvom ich teoretických argumentov je možné modelovo 
analyzovať celú šírku environmentálnej problematiky súčasnosti. Reprezentujú 
skutočne odlišné koncepcie a poskytujú Mgr. I. Dubničkovi možnosť vysporia-
dať sa s hlavnými tendenciami v ekologickom myslení. Pomáhajú aj autorovi 
práce dospieť k vlastnému pochopeniu príčin environmentálnej globálnej krízy. 
Príčinu vidí v kombinácii sociálnych rozporov vo vnútri spoločnosti s rozporom 
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kultúry a prírody. Domnievam sa, že Mgr. Dubnička tu siahol po skutočných hl-
bokých príčinách súčasných ekologických problémov.  
 Prácu považujem za premyslený prínos k úvahám o možnostiach v riešení 
súčasnej environmentálnej krízy. Autor uvažuje systematicky, pre svoje úvahy 
uvádza dostatok argumentov, je schopný zvažovať pozitíva a negatíva rôznych 
teoretických prístupov.  
 
 
 
Zuzana Kiczková:  
Možnosti kulturológie zapojiť sa do procesu environmentálnej výchovy 
 
 V úvode doktorandskej dizertačnej práce si jej autor veľmi jasne vytýčil 
cieľ, ktorým má byť preskúmanie možností kulturológie zapojiť sa do procesu 
environmentálnej výchovy, ale aj hľadanie alternatív pri analyzovaní a riešení 
globálnej environmentálnej krízy. V snahe vymedziť spoločné styčné body medzi 
kulturológiou a environmentalistikou sformuloval niekoľko východiskových téz, 
napr. že "skúmať človeka len ako súčasť ekosystému nestačí", lebo sa treba viac 
zaoberať kultúrnou tradíciou a informáciou. Autor práce sa od samého začiatku 
hlási ku kontinuitnej predstave o tom, že environmentálny problém nie je len 
problémom 20., resp. 21. storočia, ale je permanentným problémom ľudstva od 
počiatku kultúry". Vzťah prírody a kultúry, človeka (spoločnosti) a prírody sa tak 
stal nosnou témou doktorandových úvah.  
 Pri koncipovaní kulturologicky orientovanej environmentálnej výchove 
vidí autor ako možnú inšpiráciu duchovný a symbolický odkaz dávnych Slova-
nov. Snahu seriózne sa zaoberať navodenými zložitými problémami prezrádza 
nielen autorove vymedzenie termínov: ekológia, environmentalistika, environ-
mentalizmus, životné prostredie, ale predovšetkým premyslené rozvrhnutie štruk-
túry práce, ktoré sa stalo zárukou toho, že sa v komplikovanej problematike ne-
stratil. Čiastočne k tomu prispelo rozdelenie autorov pokúšajúcich sa o analýzy 
do dvoch základných smerov, tých, ktorí sa pokúšajú o prebudenie mravnej zod-
povednosti a tých, ktorí sa zasadzujú o zmenu spoločenských štruktúr. K prvému 
smeru, k "morálnej ekológii" zaujal doktorand kritické stanovisko, keď im, mys-
lím, že správne vyčíta riskantnosť, resp. nedostatočnú produktívnosť (len) "mo-
rálneho osvietenia". Terčom jeho kritiky sa stala výzva k dobrovoľnej skromnos-
ti, smerovaná aj k postsocialistickým krajinám. Od ideologickej roviny pestujúcej 
ideál konzumného spôsobu života cez adresnejšie rozdelenie výzvy k dobrovoľ-
nej skromnosti, sa dostáva k ešte k diferencovanejšiemu pohľadu, keď do súvisu 
dá vyspelé krajiny a tretí svet.  
 Práca napísaná na kultivovanej úrovni, pri čítaní pôsobí sviežim dojmom a 
vyvoláva celý rad inšpiratívnych otázok. Nechýba v nej jasne sformulovaný dok-
torandov vlastný prístup a východiská.  
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Jozef Lysý:  
Kritická reflexia podporená kulturológiou 
 
 Mgr. Ivan Dubnička skúma možnosti kulturológie v procese environmen-
tálnej výchovy. Globálna environmentálna kríza poskytuje dostatok argumentov 
o výnimočnosti tejto situácie, ale zároveň naznačuje ako bude neľahko urobiť 
potrebné a žiaduce kroky smerom k existenciálne optimistickému východisku. 
Nie je to prirodzene nový problém, ale faktom je, že nadobúda na intenzite, váž-
nosti, ide o prežitie. Šírka záberu je nebezpečne rozsiahla, ale taký je vlastne 
problém samotný. Možnože niektorí sú až tak ďaleko, že sa vzdali odvahy. Tomu 
sa náš autor nepoddáva a ku cti mu slúži, že k nadšeniu pridáva dôraz na kritickú 
reflexiu, podporenú kulturológiou. Mnohým sa tento prístup môže zdať aj opráv-
nene ako zúženie problematiky. Znepokojenie totiž zrejme pociťujú aj inak ako 
kulturologicky orientovaní bádatelia. Dubnička však identifikuje problém a naj-
viac sa obáva protiprírodne orientovaného indivídua, konzumenta. Bohužiaľ v 
tomto smere Európa prestáva byť v súčasnosti vzorom riešenia.  
 Mgr. Ivan Dubnička rozčlenil doktorandskú prácu okrem úvodu a záveru 
do štyroch kapitol. V prvej kapitole sa zaoberá koncepciou environmentalizmu 
ako myšlienkovej koncepcie 20. storočia. Činí tak prostredníctvom kritiky mo-
rálnej ekológie. Dubničku inšpirujú pozoruhodné myšlienky O. Fundu. Práve 
Funda vymedzuje dva smery, ktoré sa venujú analýze súčasnej environmentálnej 
krízy. Prvý, ktorý sa označuje ako "morálna ekológia" je predmetom pomerne 
ostrého odsudku Ivana Dubničku. Polemizuje s ich autormi a hádam najviac ar-
gumentov pridáva k téme, ktorá v tomto duchu vyzýva k dobrovoľnej skromnos-
ti. Náš priestor dáva dostatok možnosti na to, aby sme videli ako "dopadne" v 
skutočnosti morálna ekológia po zmene spoločenského systému. To, čo ľudí u 
nás motivovalo, totiž bol zrejme nielen obdiv k parlamentnej demokracii, ale aj 
obdiv ku konzumnému spôsobu života.  
 Druhú kapitolu venuje globálnej environmentálnej kríze. Všíma si ekolo-
gický i kulturologický aspekt problému. Vychádza z faktu krízy, kde nie je 
ohrozená iba biosféra, ale aj kultúra. Východiskom sa mu ukazuje aj racionálne 
riešenie.  
 V tretej kapitole sa venuje Ivan Dubnička environmentálnym pozíciám v 
diele K. Lorenza, J. Šmajsa a J. Kučírka. Lorenzov prínos je v podstate z rôznych 
hľadísk v literatúre pomerne dobre známy, takže autor nám približuje jeho kľú-
čové argumenty. Nasleduje priblíženie pozoruhodného ontologického prístupu J. 
Šmajsa. Dubničkovi je evidentne sympatická Šmajsova snaha naturalizovať celú 
ľudskú kultúru. Šmajsov cieľ je maximalistický v tom zmysle, že mu ide záchra-
nou prírody o záchranu, obnovu Európy. K tomu je však s najväčšou pravdepo-
dobnosťou úplne nevyhnutná rekonštrukcia politiky. Subkapitola venovaná J. 
Kučírkovi je originálnym autorovým prínosom. Dielo tohto slovenského polito-
lóga bolo bohužiaľ uzavreté skôr ako sa mohlo naplniť, Dubnička však ukazuje v 
čom je Kučírek iný. Jeho prínos pozoruje predovšetkým v sociálnej dimenzii en-
vironmentálnej krízy. Na záver kapitoly doktorand porovnáva uvedených autorov 
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a ponúka celkový spoločenskovedný, ale aj životný rámec súžitia človeka s prí-
rodou.  
 Záverečná kapitola sa zaoberá environmentálnou výchovou v procese kul-
túrnej výchovy. Problém, domnievam sa lokalizuje vzťahovo presne a nekompli-
kuje vzťah globálnej, kultúrnej a environmentálnej výchovy. Prácu uzaviera ná-
vrhom, ako je možné využiť slovanské pohanstvo ako možný zdroj environmen-
tálnej etiky a jeho komparáciu s náboženstvami prírodných národov. 
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Zábery z obhajoby doktorandskej dizertačnej práce 
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