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Člověk, p íroda a kultura
Man, Nature and Culture 

KULTURA JAKO GNOSEOLOGICKÝ NÁSTROJ ANTROPOLOGICKÝCH 
VÝZKUM  
Existuje jen málo natolik magických slov, jako je pojem  
kultura. S tímto slovem se většina z nás setkala ji  v dět-
ství prost ednictvím návštěv výstav, koncertů, divadel  
nebo uměleckých a historických památek. Naši cestu „za 
kulturou“ většinou zahájili rodiče, úspěšně v ní pokra-
čovala škola, a nakonec i my sami, kdy  jsme zvali své 
p átele a blízké „na kulturu“. Ka dý věděl, co toto slovo 
znamená – kultura byla královská cesta za uměleckými 
hodnotami, za tím, co člověka zdokonaluje a humanizuje. 
V průběhu svého ivota jsme si ovšem uvědomili, e toto 
slovo je mnohoznačné. Dokonce „proklatě mnohoznač-
né“. Zejména p i cestách do cizích zemí jsme zjistili, e 
slovo kultura je mo né pou ívat nejen jako označení t ídy  
pozitivních hodnot, ale také jako synonymum pro odlišný  
způsob ivota, sdílený členy jiné společnosti. ž opět nám 
všichni rozuměli, kdy  jsme ekli: „je to jiná kultura“ 
nebo „v této kultu e bych si p ál ít…“. Mnohoznačnost 
pojmu kultura jsme si uvědomili i p i čtení knih. V někte-
rých jej auto i u ívali jako synonymum uměleckých hod-
not, v jiných jako označení cizích zvyků a odlišných oby-
čejů. Co tedy je kultura? V současné odborné literatu e 
p evládají čty i základní p ístupy k vymezení rozsahu 
a obsahu pojmu kultura:
1. Tradiční axiologické pojetí kultury vycházející z huma-
nistické a osvícenské tradice pou ívání tohoto pojmu ve 
ilozoii a uměnovědách. žxiologická koncepce kultury je 
výrazně hodnotící. Omezuje rozsah t ídy kulturních jevů 
pouze na sféru pozitivních hodnot, které p ispívají ke 
kultivaci a humanizaci člověka a k progresivnímu rozvoji 
lidské společnosti. Do kultury jsou tak tradičně zahrnová-
ny zejména takové oblasti duchovních hodnot společnos-
ti jako umění, věda, literatura, osvěta, výchova, ušlechtilé 
a pokrokové ideje apod.
2. Globální antropologické pojetí kultury zahrnující do 
pojmu kultura nejen pozitivní hodnoty, ale všechny nad-
biologické prost edky a mechanismy, jejich  prost ednic-

tvím se člověk jako člen společnosti adaptuje k vnějšímu 
prost edí. žntropologické pojetí kultury nemá hodnotící  
funkci. Díky tomu lze popsat, charakterizovat a klasiiko-
vat různá společenství v čase a prostoru podle jejich spe-
ciických kulturních prvků a komplexů. To umo ňuje  
komparativní výzkum sociokulturních systémů (kultur, 
subkultur, kontrakultur) v čase a prostoru. Studovat kul-
turu skrze prizma antropologického pojmu kultura zna-
mená studovat způsob ivota typický pro určitou společ-
nost. žntropologické pojetí kultury, chápané jako systém 
artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí sdílených 
a p edávaných členy určité společnosti, se prosadilo  
zejména v sociální a kulturní antropologii, archeologii, 
etnograii, etnologii, sociologii a psychologii.
3. Redukcionistické pojetí kultury zahrnuje velké mno -
ství p ístupů, pro které je typická snaha omezit rozsah 
pojmu kultura pouze na určitý výsek sociokulturní  
reality. Snaha vymezit antropologický pojem kultura 
tak, aby zahrnoval méně a odhaloval více, je charakteri-
stická nap íklad pro p ístupy rozvíjené v rámci směrů  
kognitivní a symbolické antropologie. V protikladu ke 
globálnímu pojetí kultury jsou rozvíjeny zejména  
sémiotické p ístupy, které redukují pojem kultura na 
systém znaků, symbolů a významů sdílených členy  
určité společnosti.
4. Dekonstrukční pojetí kultury zahrnuje pokusy oslabit  
nebo zcela eliminovat gnozeologický potenciál pojmu 
kultura. Snaha o dekonstrukci, kritiku nebo odmítnutí  
pojmu kultura jako významné kategorie věd o člověku,  
společnosti a kultu e je spjatá s nástupem postmoderni-
smu. Podle některých reprezentantů postmoderní vědy 
ztratil v současném světě pojem kultura svůj smysl, stejně  
jako tradiční taxonomie vymezující vztah antropologie 
a p edmětu jejího studia v kategoriích „my“ a „ti druzí“. 
Z perspektivy postmoderny se údajně současná kultura 
změnila v pouhou „kaleidoskopickou realitu“, v ní  nelze 
vést jednoznačnou hraniční čáru mezi různými kulturami 
ani kulturními identitami jejich nositelů.
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Snaha jednoznačně vymezit centrální kategorie věd o člověku a kultu-
e, stejně jako kritika nebo p ehodnocování jejich obsahu a výzkumného 

potenciálu, prostupuje celými dějinami lidského poznání. V p ípadě poj-
mu kultura, se ale nemusíme obávat, e právě tato kategorie pro ívá svoji  
„vědeckou smrt“. Problém jednoznačné deinice kultury je samoz ejmě 
slo itý. Jak ale podotkl americký antropolog Gerald Weiss, v článku  
Vědecký pojem kultura (1973), jedním z argumentů těch, kte í rezignovali  
na výzkum podstaty kultury, je tvrzení, e kultura je analogická pojmu  
ivot, pro něj  také nikdy neexistovala uspokojivá deinice (Weiss 1973). 

Tato skutečnost ale biology nikdy neodradila od studia podstaty organismu  
ani snahy tento fenomén vymezit. Není proto důvod, proč by společenští 
vědci zabývající se výzkumem kultury, měli postupovat jinak.

SíLA KULTURy
Kulturu je mo né z antropologického hlediska vymezit jako speciický  
negenetický program lidstva, jen  vystupuje v podobě artefaktů, socio-
kulturních regulativů a idejí. V této souvislosti je ale nezbytné uvědo-
mit si, e kultura p edstavuje teoretický konstrukt – vědeckou abstrak-
ci, kterou antropologové vytvo ili jako speciický gnozeologický model 
a způsob konceptualizace umo ňující komplexní poznání různých 

empiricky registrovatelných oblastí lidské společnosti. Jak v této souvis-
losti poznamenali američtí antropologové žlfred Kroeber a Clyde Kluc-
khohn, pojem kultura „je abstrakcí z chování a z produktů chování“  
(Kroeber, Kluckhohn 1952). Vědci pracující s tímto slovem do kategorie  
„kultura“ samoz ejmě zahrnují reálně existující věci, jevy a procesy, 
které lze empiricky identiikovat v čase a prostoru. Paleolitický pěstní  
klín, manufaktura, mrakodrap, pravidla pro výrobu keramiky, mytolo-
gické systémy nebo vědecké studie – to vše jsou z antropologického  
hlediska skutečně existující empirické součásti určité kultury. Ka dý 
z těchto kulturních prvků nebo komplexů je ale nezbytné určitým způ-
sobem popsat a interpretovat ve vzájemných souvislostech jako sou-
část širšího systémového celku. žntropologický pojem kultura vědcům 
umo nil p evést empirickou skutečnost, zahrnující různé formy a di-
menze naučeného lidského chování a jeho produktů, do podoby „kon-
struktu kultury“ – gnozeologického teoretického modelu, který je 
výsledkem antropologovy deskripce, klasiikace a interpretace empiric-
kých dat. Tak je mo né, v souladu s konkrétními vědeckými paradigma-
ty a empirickými daty, rekonstruovat různé obrazy kultur v geograic-
kém prostoru a historickém čase. Nikdy bychom ale neměli zapomínat 
na to, e „antropologické spisy mají daleko k neutrálnímu a objektivní-
mu popisu a analýze obyčejů a kulturních systémů. Formuje je autoro-
va minulost, literární styl a rétorika, ale i historické období, kdy spisy 
vznikly (nap íklad kolonialismus), a samoz ejmě také charakter terénní  
práce.“ (Eriksen 2008: 49) Následující scéná  vzniku a vývoje lidské kul-
tury jako speciického nadbiologického způsobu adaptace p íslušníků  
lidského rodu k vnějšímu prost edí je zalo en na konkrétních empiric-
kých poznatcích, které o průběhu evoluce kultury shromá dili vědci  
různých oborů. Výsledkem je konstrukt kultury – autorská narace, re-
konstruující evoluci rodu Homo z biokulturní perspektivy. 

V současné době je tvá  naší planety obalená t emi kvalitativně odliš-
nými sítěmi kulturních prvků a komplexů. První, tradiční kulturní vrst-
va je spjatá s kultivací zemědělské půdy, která v průběhu lidských dějin  
dala vzniknout kulturní krajině. Druhá kulturní vrstva, je  se zrodila 
společně s průmyslovou revolucí, industrializací a urbanizací, promě-
nila p írodu na svět průmyslových komplexů, dolů, silnic, eleznic a i-
velně rostoucích městských aglomerací. T etí kulturní vrstva spoutala 
naši planetu soistikovanou sítí komunikačních technologií, které za-

hrnují široké spektrum různých masmédií od klasického tisku p es roz-
hlas, ilm a televizi a  k internetu a „datovým schránkám“. Tyto různé 
dimenze kultury se postupně rodily v průběhu kulturní evoluce a dnes 
p edstavují základní determinantu i kontext lidského ivota. P íslušníci  
lidského rodu vtiskli původně čisté p írodě pečeť kultury, která nám ne-
smlouvavě dává najevo svoji metabiologickou sílu. žmerický antropo-
log Conrad Phillip Kottak vtipně popsal otisk kultury do světa p írody 
ve své učebnici Kulturní antropologie (1991) následujícími slovy: „Jed-
nou jsem p ijel do letního tábora v pět hodin odpoledne. Bylo mi horko 
a chtěl jsem si zaplavat v místním jeze e. Nicméně jsem si p ečetl pra-
vidla kempu a dozvěděl se, e koupání je po páté hodině zakázáno. Kul-
turní systém se zmocnil jezera, které je součástí p írody. P írodní jezera 
toti  nezavírají v pět hodin odpoledne, ale kulturní ano.“ (Kottak 1991: 
40) Kultura ale nep evrstvila pouze p írodu, ale také původní biologic-
kou p irozenost, kterou člověk sdílí s ostatními ivočichy. Stejně jako 
subhumánní tvorové i p íslušníci lidského rodu pot ebují jíst, spát, vy-
měšovat a reprodukovat se. V průběhu socializace a enkulturace si ale 
p íslušníci různých kultur osvojují naučené a v dané společnosti závazné 
vzorce chování, které p i uspokojování pot eb uplatňují jako sdílenou  
kulturní strategii. Nap íklad všichni lidé konzumují potravu, ale prefe-
rované jídlo, čas jeho po ívání a doprovodné potravní návyky a rituály 
variují od kultury ke kultu e.

Výraznou charakteristikou ka dé kultury je, e je integrovaná a systé-
mově uspo ádaná. Pohled na kulturu jako na integrovaný systém umo -
ňuje postihnout kulturní prvky a komplexy v jejich vzájemném funkčním  
vztahu a strukturálních souvislostech. Nezbytnost pohlí et na ka dý 
kulturní prvek nebo kulturní komplex jako na součást širšího systému si 
uvědomovali ji  klasici sociální antropologie, jako byl nap íklad britský  
sociální antropolog polského původu Bronisłav Malinowski. Ten p i in-
terpretaci svých výzkumů na Trobriandových ostrovech v Tichomo í 
zdůrazňoval, e ka dý artefakt, jako je nap íklad kánoe, nesmí být redu-
kován na izolovaný element. Podle Malinowského kánoe, jako významná  
součást ivota tichomo ských ostrovanů, je pochopitelná a  v síti 
funkčních technologických, ekonomických a symbolických vztahů, které 
odhalí, jak byla loď vyrobena, kdo ji vlastní, jaké znalosti jsou nezbytné 
k jejímu pou ívání a jaké magické ob ady s ní souvisí. Malinowski v této 
souvislosti dokonce upozorňuje na to, e pro domorodce je kánoe mno-
hem víc ne  pouhý utilitární p edmět. Je to „krásný p edmět“ a „ ivá 
věc“, která má svoji vlastní individualitu (Malinowski 1922).

Skutečnost, e na ka dou kulturu je mo né pohlí et jako na systém 
vzájemně spjatých prvků, lze z antropologického hlediska ilustrovat na 
ka dé společnosti. Nap íklad v ivotě polonomádských východoafric-
kých Samburů hrají významnou roli kulturní prvky a komplexy spjaté 
s chovem krav. Kravská krev a mléko tvo í součást jejich potravy, ků e 
slou í k výrobě šatů, bot a šperků, moč krav je pou ívána jako antisep-
tikum a jejich hnůj je vyu íván ke stavbě domů a jako palivo na va ení. 
Kromě těchto ekonomických aspektů chovu krav tato zví ata hrají důle-
itou roli jako součást obchodních transakcí p i uzavírání sňatků nebo 

p átelských koalic mezi mu i. V neposlední adě se krávy v této kultu e 
staly součástí symbolických systémů jako námět písní, téma básní,  
vyprávění a pověstí (Fratkin 2011). Podobným způsobem je mo né v zá-
padní společnosti pohlí et na automobil, jen  p edstavuje multidimen-
zionální kulturní prvek, který je součástí integrované sítě strukturál-
ních vztahů, spjatých s různými oblastmi kulturního systému moderní 
industriální a postindustriální společnosti. Pohlí íme-li na automobil 
jako na kulturní element, jen  je součástí širších kulturních konigura-
cí a technologických komplexů, zjistíme, e vývoj automobilu a expan-
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ze automobilového průmyslu výrazně utvá ely současnou kulturu. Ve 
druhé polovině 20. století automobil p estal být luxusním p edmětem 
určeným pouze pro bohaté. To zásadním způsobem ovlivnilo způsob 
ivota a trávení volného času obyvatel západních zemí. Zrodilo se „au-

tomobilové nomádství“ jako speciický typ kultury volného času a trá-
vení dovolené. Na cesty za odpočinkem nebo poznáním se začaly vydá-
vat desítky milionů lidí, co  vyvolalo nutnost podstatně zvýšit nabídku 
turistické infrastruktury. žutomobil jako symbol nové svobody, dynami-
ky pohybu a teritoriální nezávislosti pronikl na plátna kin a do krásné 
literatury. Ukázkou gloriikace automobilu jako nástroje osvobození  
je nap íklad román amerického spisovatele Jacka Kerouaca Na cestě 

(1957), jeho  hrdinové se v automobilu doslova „ ítí“ Spojenými státy 
a vyjad ují tak nespoutanost a nonkonformismus ivotní ilozoie p í-
slušníků hnutí beat generation. Ukázkou fascinace jedoucím automobi-
lem jsou také četné ilmy reprezentující ilmový ánr road movie  

(Kerouac 2009). Vzhledem ke kombinaci technické a estetické dimenze, 
kterou v sobě automobil zahrnuje, nelze na tento kulturní element po-
hlí et pouze jako na utilitární prost edek plnící adaptační funkce spjaté  
s transportem lidí a zbo í. V moderní společnosti se automobil stal vý-
znamným statusovým znakem – symbolem společenského postavení,  
míry estetického vkusu a ekonomického kapitálu, jím  jeho majitelé  
disponují. Prost edkem ekonomického a společenského úspěchu se sta-
la zejména automobilová značka, která je symbolickou zprávou o i-
nančních mo nostech, ivotním stylu a aspiracích majitele daného au-
tomobilu. žutomobil, stejně jako tichomo ská kánoe nebo africká kráva, 
p edstavuje v rámci konkrétní společnosti významný kulturní element, 
který je „čitelný“ pouze jako součást širšího kulturního systému, jen  
utvá í a formuje způsob ivota p íslušníků dané kultury. Skutečnost, e 
kulturní prvky jsou součástí širšího systémového celku, výrazně ovliv-
ňuje také průběh kulturní změny, p i ní  dochází k transformaci kultur-
ních prvků a komplexů. Změna konkrétních kulturních prvků na úrovni  

inovovaných artefaktů, nových sociokulturních regulativů nebo idejí  
vyvolává následné proměny dalších strukturálně a funkčně spjatých 
kulturních komponent. Nap íklad růst vzdělání en a jejich hromadné 
zapojení do zaměstnání vyvolalo v padesátých a šedesátých letech 20. 
století v Evropě a Spojených státech rozsáhlé změny ve fungování rodi-
ny, ve ejné sféry i ekonomických systémů.

Speciickým rysem kultury je, e je adaptivní i neadaptivní. Je velmi 
lákavé formulovat hypotézu, e kultura plní čistě utilitární funkce smě-
ující k uspokojování lidských pot eb. Je dokonce pravděpodobné, e ge-

neze lidské kultury je s principem pozitivní adaptace spjatá. Tak jako 
výkonní predáto i z ivočišné íše pou ívají své ostré zuby a silné čelisti  
k lovu zví at, lidé v průběhu antropogeneze svůj biologický handicap 
vykompenzovali prost edky kultury. Vytvo ili si nadbiologické adaptační  
nástroje, jako jsou oštěpy, luky a šípy, jimi  lovili mnohem efektivněji  
ne li ostatní dravci. V průběhu evoluce lidského rodu se spektrum 
adaptačních prost edků a mechanismů neustále rozši ovalo. Bohu el 
stále více soistikované kulturní systémy, je  měly primárně slou it li-
dem, se v některých segmentech začaly obracet proti člověku i p írodě. 
Nap íklad masové pou ívání automobilů vede k ničení ivotního pro-
st edí a vývoj jaderných zbraní ohro uje samu existenci lidského rodu. 
Jedním z faktorů, který p ispívá k maladaptivitě kultury, je hypertro-
ický růst materiálních technologií tvo ících jádro industriální civiliza-
ce. Pojem hypertroie u ívají p írodovědci k označení procesu genetické 
transmise, p i ní  dochází k postupné transformaci původně adaptiv-
ního biologického znaku ve znak škodlivý a posléze destruktivní do té 
míry, e mů e vést a  k zániku daného druhu. žnalogicky je mo né po-
dobný proces identiikovat i na úrovni technické civilizace. Nap íklad 
zavedení sně ných skútrů, usnadňujících Inuitům lov zvě e v polárních 
oblastech, se zpočátku jevilo jako vysoce efektivní a adaptivní ešení. Po 
mnoha letech ale pou ívání skútrů vedlo ke sní ení kapacity lovné zvě-
e a destrukci místních potravinových zdrojů.

P i studiu adaptivního potenciálu různých kultur si musíme uvědo-
mit, e konkrétní adaptivní prost edky a mechanismy nefungují univer-
zálně ve všech kulturách. Co je adaptivní pro jednu kulturu, mů e být 
pro druhou adaptivně neutrální nebo neadaptivní. Nap íklad akademic-
ké vzdělání usnadňuje absolventům presti ních vysokých škol na Zápa-
dě nalézt dob e placenou práci a ít v materiálním dostatku. Tyto získa-
né znalosti a schopnosti jsou ale zcela neadaptivní jako strategie p e ití 
v podmínkách tradiční africké pastevecké kultury Nuerů v Súdánu. Vel-
ký podíl na růstu maladaptivity kultury v podmínkách kapitalismu má 
růst autonomie kulturních systémů a institucí a rezignace ze strany 
společnosti na jejich plánovitém ízení. Tento trend je evidentní zejmé-
na na vztahu lidí k fungování ekonomických systémů. Lidstvo dobrovol-
ně zvolilo jako optimální strategii ekonomického růstu víru v sílu tr -

Samburové. © Jimmy Nelson. Nuerský pastevec. © The Guardian.
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ního mechanismu, který nevy aduje p ímé plánovité ízení ekonomiky, 
ale sám lexibilně reaguje na lidské pot eby v rámci modelu „nabídka–
poptávka“. ivelně se rozvíjející, hypertrofující a stále více autonomní  
kulturní systémy ve svých důsledcích vedou ke stále větší závislosti lidí 
na surovinových a energetických zdrojích, prohlubující se ekologické 
krizi a růstu globálních problémů lidstva. 

Základními atributy kulturních systémů, které vystupují v podobě 
vzájemně spjatých artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí, je  jsou 
sdíleny a p edávány p íslušníky určité společnosti, je „nadindividuál-
nost“ a schopnost vytvá et na jednotlivce „nátlak“. Slovy amerického 
antropologa žlfreda Kroebera: „Kultura je faktor, který má mimo ádné 
působení, je to nesmírná síla …ovlivňující všechny lidské bytosti.“ (Kro-
eber 1948: 8–9) Člověk se rodí do kultury, která zde existovala jako in-
tegrovaná a jednotlivce p esahující superorganická realita a jev „sui ge-
neris“ ji  p ed jeho narozením a bude existovat i po jeho smrti. Chce-li 
svůj ivot pro ít v klidu a bez komplikací, je nucen p ijmout, sdílet a ge-
nerovat ji  stanovená kulturní „pravidla hry“ společnosti, v ní  ije. 
V p ípadě, e odmítá akceptovat „kulturní gramatiku“ své společnosti,  
je v průběhu socializace a enkulturace vystaven sankcím, které podpo-
rují konformitu. Ka dá společnost disponuje mechanismy sociální kon-
troly a neváhá je v p ípadě deviantních projevů chování vůči jedinci 
uplatnit. Deviaci je mo né vymezit jako „jednání, které není konformní 
vůči některé normě či soustavě norem, je  velké mno ství osob v dané 
komunitě nebo společnosti akceptuje.“ (Giddens 1999: 185) Sankce za-
mě ené proti deviantnímu chování mohou mít formální nebo neformál-
ní podobu. Formální sankce obvykle zajišťuje určená skupina lidí nebo 
organizace, jejím  úkolem je zajistit dodr ování společensky jasně vy-
mezených sociokulturních regulativů a norem. Neformální sankce jsou 
spjaty se spontánními, méně organizovanými projevy p íslušníků dané 
společnosti vůči jedincům, kte í vykazují nekonformní jednání. S proje-
vy deviantního chování se mů eme setkat na úrovni jednotlivce i sub-
kulturních skupin, jako jsou nap íklad některé nábo enské sekty, po-
uliční gangy nebo bezdomovci. žčkoli kultura vyvíjí na člověka velmi 
silný tlak a ovlivňuje jeho chování, lidé jsou schopni projevovat svobod-
nou vůli, nap íklad tím, e kulturní normy a sdílené hodnoty p ehod-
nocují a p etvá í, nebo mají tendenci je ignorovat. Projevy tohoto ne-
konformního jednání ale samoz ejmě vyvolávají ze strany p íslušníků 
majoritní kultury výše zmíněné sankce nebo vedou k vytvá ení nových 
vzorců chování, kulturní inovaci a následné kulturní změně.

Skutečnost, e kultura je nadindividuální a nátlaková, posiluje její 
další charakteristika, kterou lze označit jako atribut sdílení. K tomu, aby 
artefakty, sociokulturní regulativy nebo ideje mohly být pova ovány za 
součást kultury, musí být společně sdíleny p íslušníky dané společnosti. 
Jak v této souvislosti výsti ně konstatoval americký antropolog Conrad 
Phillip Kottak: „Kultura není atributem jedinců samotných, ale jedin-
ců jako členů skupin. Kultura je p edávána ve společnosti. Své vlastní 
kultu e se naučíme pozorováním, posloucháním, mluvením a jednáním 
s ostatními lidmi. Sdílíme kulturní názory, hodnoty, vzpomínky, vyhlíd-
ky, způsoby myšlení a jednání…“ (Kottak 1991: 41) Skutečnost, e lidé 
sdílí společnou kulturu, jim umo ňuje správně interpretovat realitu, 
adekvátně jednat a predikovat chování druhých. Nap íklad v naší kul-
tu e je gesto podání ruky p i vzájemném p edstavování interpretováno 
jako p átelský postoj, a nikoli akt útoku nebo nep átelství, zatímco na-
p a ená zaťatá pěst evokuje hostilitu. Podobně jsme schopni díky sdíle-
ní společné kultury správně „číst“ vzorce chování spjaté s chováním lidí 
v kavárně, na ulici, v obchodě, ve škole, v divadle nebo v supermarketu. 
Kultura je kolektivní fenomén, který si jednotlivec osvojil v průběhu so-
cializace a enkulturace. Tento naučený mentální program – negenetic-
ký „software lidské mysli“, odlišuje p íslušníky jedné kultury od druhé. 

Proto kdy  se ocitneme ve společnosti, její  kulturu nesdílíme, dochá-
zí k mezikulturnímu neporozumění a psychické nejistotě, která je čas-
to spojená s kulturním šokem. Vtipný p íklad rozdílu mezi kulturně sdí-
lenými vzorci chování a ne ádoucím idiosynkratickým jednáním, které 
vyrůstá z individuální, jedinečné a nep edvídatelné osobnostní kon-
igurace nonkonformního jedince, popisují antropologové Barton M. 
Schwartz a Robert H. Ewald v knize Kultura a společnost (1968). Hlavním  
hrdinou jejich p íběhu o idiosynkrazii je důstojně vyhlí ející starší pán, 
stojící na zastávce autobusů v jednom britském městě. Paniku, kterou  
způsobil, nevyvolalo jeho oblečení ani skutečnost, e p ed p icházejícími  
dvěma dámami smekl ob adně klobouk a uklonil se. Panickou hrůzu  
v očích en a následnou sankci vyvolaly dvě malé myši pobíhající po 
jeho plešaté hlavě. Míru jeho idiosynkrazie ú ady sankcionovaly – 
byl uvězněn. P itom jeho vzorce chování, jako jsou důstojný pozdrav 
a smeknutí klobouku, byly v souladu s britskou zdvo ilostí. Bohu el pro 
odsouzeného, za sdílené vzorce chování v dané kultu e nejsou pova o-
vány dvě malé myšky bydlící na temeni hlavy (Schwartz, Ewald 1968).

čLOVĚK VERSUS PŘíRODA
OSUDOVÉ SETKÁNí PŘíRODy A KULTURy 
ž  do doby p ed 2,8 a  2,5 milionu let se ivé organismy včetně primá-
tů adaptovaly k vnějšímu prost edí prost ednictvím svých biologických 
dispozic. Se vznikem rodu Homo se ale situace radikálně změnila. Ji  
první lidé z okruhu hominidních druhů Homo rudolfensis a Homo habilis 

toti  začali ve stále větší mí e systematicky a programově pou ívat  
jako nástroj adaptace k p írodnímu prost edí nadbiologicky vytvo ené  
prost edky – artefakty, které nebyly biologickou součástí jejich těla, ale 
materiálním produktem cílevědomé lidské práce. Tento kvalitativní  
skok v evoluci ivých systémů výsti ně komentoval zakladatel americký  
antropolog Julian Steward: „Člověk vstupuje na ekologickou scénu … 
nejenom jako další organismus, který je v určitém vztahu k jiným orga-
nismům z hlediska svých tělesných charakteristik, ale p ináší s sebou 
superorganický faktor kultury“ (Steward 1955: 31). Na této tezi je důle-
ité, e Steward pojmem kultura neoznačoval t ídu pozitivních hodnot, 

které kultivují člověka, ale u íval jej v moderním antropologickém vý-
znamu. Kulturu chápal jako nadbiologický způsob adaptace lidského  
rodu k p írodnímu prost edí – označení pro t ídu naučeného chování 
a jeho produktů. Zamyslíme-li se z této perspektivy nad osudem lidstva, 
mů eme konstatovat, e zrození kultury bylo pro vztah člověka a p íro-
dy zcela zásadní. Od této chvíle toti  evoluční úspěch lidského rodu ne-
závisel pouze na rozmarech biologické evoluce, ale ve stále větší mí e 
na člověkem ovlivňované evoluci kulturní. Bohu el, stejně jako v po-
hádkách, i v p íběhu lidské evoluce se za ka dý dar musí recipročně pla-

Lebka Homo habilis. © North Carolina School of Science and Mathematics.
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tit. Problém spočívá v tom, e člověk vstupem do kultury začal osudově 
porušovat rovnováhu ivotního prost edí, co  ve svých důsledcích vedlo 
ke vzniku osudové ekologické dichotomie „p íroda versus kultura“. 

Ekologické problémy spjaté se vznikem kultury existovaly mnohem 
d íve, ne li se lidé začali vá ně zabývat jejich vědeckou relexí. ada in-
dicií naznačuje, e ji  v období mladého paleolitu měly migrující tlupy 
anatomicky moderního člověka svůj podíl na vyhubení některých druhů 
megafauny. Ve starověku způsobily destruktivní zásahy lidí do p írod-
ních ekosystémů půdní eroze a rozsáhlé odlesňování. Schopnost lidstva 
zvyšovat kontrolu nad stále novými zdroji surovin a energie vedla v ob-
dobí st edověku a novověku ke stále rozsáhlejší modiikací p írodního 
prost edí a jeho transformaci do podoby kulturní krajiny. Negativní dů-
sledky lidské touhy „ovládnout p írodu“ výrazně akcelerovala průmys-
lová revoluce, rozvoj industrializace a urbanizace. Moderní technologie, 
které lidé ve vztahu k p írodě u ívali, na jedné straně vedly k civilizač-
nímu pokroku, na straně druhé vyvolaly adu ekologických problémů 
souvisících s narůstajícím poškozením hydrosféry, pedosféry, atmosféry  
i biosféry. 

Ve 20. století ji  nikdo nepochyboval o tom, e p íčinu ekologické kri-
ze je nezbytné hledat ve způsobu adaptace člověka na vnější prost edí.  
V ohnisku výzkumu se tak ocitly kulturní technologie, jejich  prost ed-
nictvím p íslušníci lidského rodu p etvá ejí p írodu. „Technologie ve 
velmi obecném významu slova se skládá ze systematizovaných získa-
ných dovedností a lidskou rukou vyrobených nástrojů, je  lidé opako-
vaně pou ívají p i svém působení na p írodu“ (Eriksen 2008: 245). Kul-
turní technologie jako systém znalostí a dovedností jsou materiálně 
objektivovány v technice a výrobním způsobu ka dé společnosti. V prů-
běhu lidských dějin existovaly jak velice stabilní společnosti, které po-
u ívaly technologie, je  nevratně neměnily jejich ivotní prost edí, tak 
společnosti, jejich  technologie p írodu výrazně ovlivňovaly nebo jí do-
konce destruovaly. Kulturní technologie ale neexistují izolovaně, neboť 
jsou nedílnou součástí širšího kulturního systému, který zahrnuje ma-
teriální, normativní a ideový subsystém dané společnosti. Snaha vědců 
popsat, pochopit a vysvětlit adaptační strategie a technologie v kontex-
tu kultury, jejím  prost ednictvím lidské populace realizují svůj vztah 
ke konkrétním ekosystémům, vyústila ve 20. století v etablování kultur-
ní ekologie (cultural ecology), ekologie člověka (human ecology) a an-
tropologické ekologie (ecological anthropology). Zde je ale nezbytné 
zdůraznit, e teoretickým a metodologickým zdrojem těchto vědních 
oborů byla vedle kulturní antropologie také biologická ekologie, která  
učinila p edmětem svých výzkumů studium vztahů ivočichů k jejich 
p írodnímu prost edí. žplikace p ístupů, metod a gnoseologických mo-

delů biologické ekologie na výzkum vztahu lidských populací k p írodě  
v sobě nicméně skrývá mnohá úskalí. Na ty nejpodstatnější upozornil  
norský antropolog Thomas Hylland Eriksen: „Je nezbytně nutné p es-
ně rozlišovat mezi ekologickou analýzou, která se zabývá biologickými 
procesy, a vyu itím ekologického myšlení v jiných oblastech. V tomto 
p ípadě se ekologické metody vyu ívají p eneseně jako modely – p i-
bli ně stejným způsobem, jím  strukturní funkcionalisté pou ívají bio-
logické modely integrace organismů jako metaforu pro integraci spo-
lečností“ (Eriksen 2008: 239). K tomu, abychom pochopili odlišnost 
a současně vzájemné sepětí paradigmat p írodovědné a společensko-
vědní ekologie je ale nezbytné hlubší zamyšlení nad biologickou  
a kulturní adaptací člověka a lidských populací na ivotní prost edí 
(Kormondy, Brown 1998, Moran 2008, Sutton, žnderson 2010). Evoluce 
lidského rodu a způsob adaptace lidských populací na p írodní prost edí  
toti  zahrnuje dvě kvalitativně odlišné dimenze. První dimenzi repre-
zentuje adaptace biologická, druhou dimenzi reprezentuje adaptace  
kulturní. Z tohoto hlediska ekologie člověka zahrnuje dvě základní sub-
disciplíny, které studují různé typy vztahu člověka k prost edí. Jedná 
se biologickou ekologii člověka, zkoumající biologické aspekty vztahu 
člověka k ivotnímu prost edí a kulturní ekologii, je  se zabývá výzku-
mem kulturních technologií, jejich  prost ednictvím se lidé adaptu-
jí k p írodě. 

BIOLOGICKÁ ADAPTACE čLOVĚKA 
Biologická ekologie člověka (human biological ecology) se věnuje stu-
diu biologických adaptačních strategií a mechanismů, které p íslušníci 
lidského rodu vyu ívají ve vztahu k ivotnímu prost edí. Lidé se stejně 
jako jiní ivočichové biologicky adaptují na změny okolního ivotního 
prost edí. ždaptaci je mo né vymezit jako „schopnost organismu p e-
ít v daných podmínkách, být funkční a reprodukční“ (Beneš 1979: 159). 

Biologickou adaptaci a s nimi spjaté tělesné reakce lidského organismu 
je mo né rozdělit na dva základní typy: (1) adaptace fyziologické a (2) 
adaptace anatomické. Fyziologické adaptace jsou relativně krátkodo-
bé tělesné změny, které vznikají jako odpověď na změny okolí. Existen-
ce adaptivních fyziologických mechanismů je v lidském organismu dána 
geneticky, ale okolní podmínky určují, zdali jsou pou ívány. Nap íklad 
p ítomnost potních láz v ků i je genetická, ale tyto lázy neprodukují 
pot, dokud se tělo neoh eje. Mezi typické stresory vy adující fyziologic-
kou adaptaci pat í sluneční svit, nadmo ská výška, zima, horko, podvý-
iva a nemoc (Kormondy, Brown 1998). 

Fyziologické adaptivní reakce lidského organismu na působení stre-
sorů lze rozdělit na adaptace primární a adaptace sekundární. Primární  
fyziologické adaptace, někdy označované jako aklimatizace, jsou oka-
m ité a mohou probíhat několik minut nebo dní. Primární adaptivní 
odpovědi organismu mohou zahrnovat změny v metabolismu, respiraci,  
krevním tlaku a srdečním tepu, pocení a adu dalších tělesných reakcí. 
Sekundární fyziologické adaptace mají dlouhodobější charakter, neboť 
mohou trvat měsíce či roky. Tento typ adaptivní odpovědi organismu 
mů e zahrnovat změny rychlosti metabolismu, proměny vaskulárního  
systému, nárůst nebo úbytek svalové a tělesné hmoty, pokles schopnos-
ti efektivně pracovat nebo se biologicky reprodukovat (Sutton, žnder-
son 2010). Jako p íklad fungování primární a sekundární adaptace lze 
uvést adaptivní reakce, k nim  dochází u lidí, kte í se p estěhovali z níz-
ké do vysoké nadmo ské výšky. Lidský organismus zde musí čelit kyslí-
kové deprivaci (hypoxii), která je způsobena ni ším atmosférickým tla-
kem. V tomto prost edí je součástí primární fyziologická adaptace  
stoupající respirace, rozší ení il, zvýšený krevní tlak a srdeční tep. Tato 
bezprost ední adaptivní reakce dostačuje do chvíle, kdy je uvedena  
do chodu dlouhodobější sekundární fyziologická adaptace vedoucí Homo rudolfensis. © Uciencia.
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ke vzrůstu produkce červených krvinek, vzestupu počtu mitochondrií 
a rozpínání vaskulárního systému.

V evoluci lidského rodu sehrály důle itou roli anatomické adaptace,  
které na rozdíl od fyziologických adaptací odrá í změny lidského orga-
nismu, je  p echází na následující generace. Jedná se o dlouhodobé  
genetické změny genotypu (i fenotypu) probíhající pod vlivem selektiv-
ních tlaků ivotního prost edí. Nap íklad ve společnostech, jejich  p í-
slušníci se usadili v horském prost edí s vysokou nadmo skou výškou 
a  ili zde dostatečně dlouho, byli z ejmě reprodukčně úspěšnější  
lidé s vyšší plicní kapacitou. Růst plicní kapacity a s ním spjaté zvětšení 
hrudní dutiny vedly k tomu, e se u lidí adaptovaných na vysoké  
nadmo ské výšky, tyto anatomické struktury prosadily jako významná  
součást fenotypu. K anatomické adaptaci také docházelo pod vlivem 
různých typů klimatu. Nap íklad domorodí obyvatelé tropů jsou celkově 
štíhlejší a lehčí ne li obyvatelé chladných severských zemí, jejich trup 
je kratší a končetiny větší a delší (Beneš 1979). P esto e různé popula-
ce lidského rodu vykazují v geograickém prostoru adu morfologických 
a anatomických rozdílů, jako celek je druh Homo sapiens biologicky  
velmi uniformní. žnatomicky moderní lidé, kte í vznikli p ed 200 a  160 
tisíci lety ve východní žfrice, odkud se úspěšně rozší ili do celého světa, 
jsou z biologické perspektivy velmi homogenní druh. To, co činí z lid-
ského druhu unikátní fenomén, je skutečnost, e součástí adaptační 
strategie lidského rodu se vedle adaptace biologické stala adaptace kul-
turní. Skutečnost, e p íslušníci lidského rodu v průběhu antropogeneze 
rozší ili biologickou evoluci o evoluci kulturní, vy aduje, aby výzkumy 
vztahu člověka a p írodního prost edí věnovaly pozornost kultu e, která 
p edstavuje nebiologický adaptační mechanismus a univerzální techno-
logii lidstva, jejím  prost ednictvím lidé začali p etvá et nejen p írodu, 
ale i svoji biologickou p irozenost.

KULTURNí ADAPTACE čLOVĚKA
Základním atributem existence všech biologických forem ivota je prin-
cip adaptivní činnosti. Obecně je mo né činnost vymezit jako informačně  
zamě enou aktivitu a interakci ivých systémů s vnějším prost edím, 
smě ující k p e ití a úspěšné reprodukci daného organismu. Lidská čin-
nost je ovšem stimulována, programována, koordinována a realizována 
prost ednictvím v ivočišné íši zcela unikátního mechanismu – kultu-

ry. Kulturu je mo né z ekologického hlediska vymezit jako systém nad-
biologicky vytvo ených prost edků a mechanismů, jejich  prost ednic-
tvím se p íslušníci lidského rodu adaptují k vnějšímu prost edí. T ídu 
kulturních jevů z tohoto hlediska tvo í produkty cílevědomé lidské prá-
ce (artefakty), naučené normativní vzorce chování (sociokulturní regu-
lativy) a kognitivní systémy (ideje). Kultura se liší od biologických fo-
rem adaptace svým negenetickým základem. Podstatu kultury je mo né 
spat ovat v p ekonání čistě biologického typu organizace činnosti, kon-
krétně ve schopnosti člověka p etvá et svět prost ednictvím artefaktů 
vyráběných standardizovanou technologií na základě p edem stanove-
ných ideových schémat a naučených vzorců chování (Soukup 2011).

Kultura p edstavuje univerzální technologii lidstva a základní atri-
but, jím  se rod Homo liší od ostatních ivočichů. U vyšších primátů se 
sice také vyskytují projevy nástrojového chování, avšak tento adaptivní  
potenciál nedosahuje takového stupně jako u člověka.  Lidská schop-
nost kumulativně p edávat artefakty, kulturní technologie a poznatky  
v čase zajišťuje kontinuitu kultury a umo ňuje nep etr itý růst lidské 
kultury. Z tohoto hlediska kultura funguje jako negenetická kolektivní  
paměť lidstva, která vystupuje v podobě kulturního dědictví. Kultura  
jako superorganická sféra, tvo ená artefakty, naučenými vzorci chování  
a ideovými systémy, p edstavuje kvalitativně nový typ reality, který  
podléhá jiným zákonům ne li svět anorganické a organické p írody. 
V této souvislosti je ale nezbytné zdůraznit, e slovo „superorganický“ 
neoznačuje realitu, která by byla neorganická nebo na organických vli-
vech nezávislá. Tento pojem vyjad uje pouze skutečnost, e kulturní 
jevy jsou organizovány na jiném principu ne  jevy organické a anorga-
nické. Vlastnosti, je  jsou speciicky vlastní jevům kulturní roviny, pro-
to nemohou být uspokojivě vysvětleny prost ednictvím principů, které 
platí pro rovinu kvalitativně ni ší. Zákonitosti ni ší roviny tvo í pouze 
rámec, v něm  jevy roviny vyšší fungují. Proto kultura p edstavuje sku-
tečnost jiného ádu – autonomní oblast, jí  lze pochopit pouze studiem 
jí vlastních principů a zákonů (Kroeber 1952).

Ve 20. století ji  byl pojem kultura úst ední kategorií sociální a kul-
turní a sociální antropologie, která zkoumala vznik, vývoj a fungování  
kulturních systémů v čase a prostoru. Zájem antropologů o studium 
tradičních preliterárních společností byl často spojen se studiem kul-
turních technologií, jejich  prost ednictvím se p íslušníci zkoumané 
společnosti adaptovali k vnějšímu prost edí. Snaha antropologů studo-
vat konkrétní kulturní systémy v interakci s p írodou vyústila ve druhé 
polovině 20. století ve zformování výzkumného směru a paradigmatu, 
který programově uplatňoval p i studiu kultur ekologickou perspektivu. 
Jednalo se o disciplínu, kterou dnes označujeme jako kulturní ekologii. 
Významnou roli p i vzniku kulturní ekologie sehrála výzkumná strate-
gie p írodních věd, zejména biologie a ekologie, jejich  explanační mo-
dely p edstavitelé kulturní ekologie v modiikované podobě vyu ívali ke 
studiu kultury. Nejobecnější východiska kulturní ekologie lze shrnout 
do čty  premis:
1. Kultura je pova ována za nebiologický adaptační systém, jeho  pro-
st ednictvím člověk jako člen společnosti realizuje svůj vztah k eko-
logickému prost edí. V tomto smyslu kultura zahrnuje naučené vzory 
chování, artefakty, technologii, ekonomické a politické organizace, ná-
bo enství apod.
2. Kulturní změna je chápána p edevším jako adaptační proces. P esto-
e člověk dosahuje této adaptace p edevším prost ednictvím kultury, je 

tento proces ízen obdobnými pravidly p irozeného výběru, jaká platí 
pro adaptaci biologickou.
3. Nejadaptivnější slo ky kultury p edstavují technologie, ekonomika 
a ty prvky sociální organizace, které jsou p ímo spojeny s výrobou.
4. Výzkum musí být prováděn komplexně v rámci celého sociokulturní-Homo sapiens. © Astrid Hulsebosch.
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ho systému. Proto e adaptační procesy probí-
hají také ve sfé e idejí, je t eba věnovat zvláštní  
pozornost i slo kám nemateriální kultury, 
a to p edevším těm, které jsou p ímo spojeny 
s vnějším prost edím zkoumaného sociokul-
turního systému (Casson 1981).

Hlavním cílem kulturní ekologie je popsat  
a vysvětlit konkrétní adaptační prost edky 
a mechanismy a odhalit strukturální, funkci-
onální a vývojové zákonitosti energetických 
a technologických způsobů, jimi  jednotlivé  
společnosti vyu ívají p írodní zdroje svého 
prost edí. I kdy  se p edstavitelé kulturní eko-
logie programově distancují od jednostranně 
technologického výkladu kultury, je tato orien- 

tace v jejich konkrétních výzkumech často  
obsa ena. 

VZESTUP A PÁD LIDSKÉ KULTURy: EKOLOGICKÁ 
PERSPEKTIVA
Kultura jako speciicky lidský způsob adaptace 
k vnějšímu prost edí se zrodila jako sekundár-
ní produkt biologické evoluce lidského rodu 
ve východní žfrice p ed 2,8 a  2,5 miliony let. 
Svědčí o tom nálezy kamenných industrií ol-
dovanského typu, zejména jednoduché seká-
čové nástroje, které jsou důkazem toho, e p í-
slušníci hominidních druhů Homo rudolfensis 

nebo Homo habilis ji  byli schopni vyrábět ar-
tefakty. Růst mentálních schopností a technic-
kých dovednosti našich p edků je evidentní  
na proměnách kamenných nástrojů, je  se 
v průběhu paleolitu neustále zdokonalovaly  
a umo ňovaly stále efektivnější adaptaci  
k vnějšímu prost edí. P ed 500 a  300 tisíci  
lety se u archaického Homo sapiens postupně  
objevuje potenciál lidské eči, který pozitivně  
ovlivnil další růst kultury. U ívání jazyka 
zefektivnilo sběračské a lovecké aktivity, posí-
lilo sociální solidaritu, zvýšilo efektivitu p e-
dávání znalostí a dovedností a usnadnilo vý-
chovu dětí. 

Za kvalitativní skok v evoluci lidstva lze 
označit vznik anatomicky moderního člověka,  
který se objevil p ed 200 a  160 tisíci lety 
v subsaharské části východní žfrice, aby poté 
p ed 70 tisíci lety zahájil migraci z žfriky do 
celého světa, kde nahradil jiné typy hominid-
ních populací. V období mladého paleolitu,  
p ed 40 a  11 tisíci lety, ji  Homo sapiens dosá-
hl mentálního potenciálu, který je srovnatelný 
se současným člověkem. O jeho kreativitě  
svědčí nástěnné paleolitické jeskynní malby,  
na které lze pohlí et jako na doklad vzni-
ku prvních sémiotických kultur a široké spek-
trum artefaktů, plnících celou adu funkcí 
(Barnard 2012). Je pravděpodobné, e kultu-
ra v tomto období ji  neslou ila pouze k uspo-
kojování utilitárních pot eb, ale souvisela 

také s duchovním ivotem společnosti, zejmé-
na nábo enskými p edstavami, poh bíváním, 
loveckou magií, rituály, uměleckou kreativi-
tou, hrou a zábavou. Zdrojem stále se zrych-
lujících kulturní evoluce byla lidská invence 
a schopnost neustále inovace kulturních prv-
ků a komplexů. Významným mechanismem, 
ovlivňujícím proměny kultury, byla také mig-
race jednotlivých tlup, které od sebe navzájem 
v p ípadě kontaktu p ebírali nové kulturní prv-
ky a komplexy. 

V průběhu kulturní evoluce výrazně ovliv-
ňoval vztah člověka k p írodě výrobní způsob, 
jeho  prost ednictvím lidé získávali z ekosys-
tému suroviny, potraviny a energii nezbytnou 
k p e ití.  Výrobní adaptivní strategie se po-
stupně vyvíjely od sběru a lovu, p es ekono-
miky zalo ené na pastevectví a zemědělství a  
k moderní průmyslové výrobě. Nejstarší for-
mou lidské adaptace na p írodní prost edí byl 
sběr divokých rostlin, lov a rybolov. Základní 
ekonomickou a společenskou jednotkou v ob-
dobí pravěku byly malé migrující tlupy, jejich  
počet se podle ročních období obvykle lexi-
bilně proměňoval od 20 do 40 lidí. Pro sběra-
čské a lovecké tlupy byla charakteristická děl-
ba práce podle pohlaví a věku, vysoký stupeň 
teritoriální mobility a volný p ístup k surovi-
novým a potravinovým zdrojům na poměr-
ně rozsáhlém území. Jednotlivé tlupy se spo-
jovaly a rozptylovaly podle klimatických změn 
v průběhu st ídání ročních období. P esně vy-
mezená práva na p írodní zdroje na určitém 
území nebyla stanovena. Mezi členy tlupy pa-
noval p i rozdělování potravy vysoký stu-
peň recipročního sdílení a rovnost v sociálním 
postavení. 

Významnou kulturní změnu v ekonomické  
adaptaci, smě ující k zvýšení produkce potra-
vin a zdrojů energie, znamenal p echod lid-
ských společností k zemědělství a pastevectví, 
který umo nil u ivit na určitém území mno-
hem více obyvatelstva. Klasickou formu ze-
mědělské produkce p edstavuje zahradničení 
(hortikultura). Pro tento způsob získání po-
travy je charakteristické pěstování zeměděl-
ských plodin za pou ití ručních nástrojů, jako 
jsou motyky a rýče. Vznik společností, prakti-
kujících zahradničení, vedl k růstu počtu oby-
vatel i velikosti jejich sídel. Lidé zůstávají na 
jednom místě poměrně dlouhou dobu. ijí 
v roztroušených osadách, které mají 100 i více 
obyvatel. Jednotlivé rodiny a p íbuzenské sku-
piny si začínají nárokovat určité části půdy, 
co  ve svých důsledcích začíná vést ke vzniku 
soukromého vlastnictví výrobních prost edků  
a růstu sociální nerovnosti. Součástí ekono-
mické produkce se začíná stávat výrobní spe-
cializace. Demograický růst obyvatel vyvolaný 
p echodem k zemědělství stimuloval hledání  
stále efektivnějších forem zemědělské produk-
ce. Nutnost zajistit rostoucí populaci více po-
travin vedla ke vzniku intenzivního zeměděl-
ství, které vyu ívá p i kultivaci zemědělské 
půdy nové kulturní technologie. Zemědělci za-
čínají vyu ívat k orbě ta né síly zví at, zavla-
ovací systémy a různé metody hnojení půdy 

umo ňující zvyšování hospodá ských výnosů. 
Intenzivní zemědělství umo nilo vznik měst 
obklopených zemědělskými osadami. Vznik 
nadproduktu vedl ke zrození prvních starově-
kých civilizací. Významnou politickou jednot-
kou se stal stát, v něm  panovala společenská 
nerovnost, sociální stratiikace a instituciona-

Nomádské pastevectví. © Barbora P tová.
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lizovaná kontrola porobených slo ek obyvatelstva prost ednictvím by-
rokracie. V ekonomické oblasti se prosadilo soukromé vlastnictví výrob-
ních prost edků, specializace práce, emesel a slu eb. 

Paralelně, s rozvojem různých forem zemědělské výroby, se na úze-
mích, která nebyla vhodná ke kultivaci půdy, objevilo nomádské paste-
vectví. Tento způsob získání potravy umo nil lidem adaptovat se na  
suché nebo chladné ekosystémy. Stáda dobytka pastevcům poskytují  
maso, mléko, ků i a vlnu, kterou mohou pou ívat pro vlastní pot eby  
nebo pro směnu. Domestikace zví at umo nila mnohem větší p ísun 
potravy, co  vedlo k růstu počtu členů pasteveckých společností.  No-
mádské pastevecké skupiny mají nestabilní počet členů a migrují se stá-
dy svého dobytka (krávy, velbloudi, ovce, kozy, sobi, koně, lamy) v závis-
losti na výskytu píce v jednotlivých ročních obdobích. Pastý ská práva 
souvisí s p íslušnosti k p íbuzenské skupině nebo kmeni. Dělba práce je 
zalo ena na pohlaví, věku a často také na rodové p íslušnosti. Nomád-
ské pastevectví, charakteristické pro oblasti neumo ňující zemědělskou 
produkci, p edstavuje speciickou formu ekonomické adaptace. S cho-
vem zví at se ale setkáváme i u zemědělců, kte í chovají zví ata určená 
k zemědělským pracím, transportu a dalšímu u itku, který z nich plyne  
v podobě mléka, vajec, masa, ků e nebo vlny. Omezené formy země-
dělské činnosti existují i u nomádských pastevců. Rozvoj zemědělství 
a pastevectví ve svých důsledcích zásadním způsobem změnil ekosysté-
my naší planety. Rovnováha mezi člověkem a p írodou byla fatálně po-
rušena. Původně člověkem relativně neovlivňovaná lóra a fauna se sta-
la součástí kulturních systémů – byla započata transformace p írody do 
podoby kultury. 

Zcela novou dimenzi vtiskl fungování tradičních ekonomických sys-
témů kapitalistický výrobní způsob. V kapitalismu ji  nebyla základním 
prost edkem výroby půda, ale zbo ní průmyslová velkovýroba, spjatá  
s vědeckým a technickým pokrokem. Hybnou silou dějin se stala průmy-
slová revoluce a industrializace, která se zrodila v 18. století v žnglii,  
a poté se velice rychle rozší ila v zemích západní Evropy. Základem prů-
myslové revoluce byla strojní výroba, vyu ívající ve stále větší mí e 
nové zdroje energie jako jsou pára nebo elekt ina. Většina obyvatel ro-
dících se průmyslových společností ji  nepracovala v zemědělství, ale 
v továrnách. Sekundárním produktem industrializace byla stále rozsáh-
lejší urbanizace, která vedla k tomu, e v moderních společnostech dr-
tivá většina obyvatel začala ít ve velkých městských aglomeracích. Ve 
20. století se ve vyspělých kapitalistických zemích objem průmyslové  
výroby neustále zvětšoval. Hospodá ský růst byl stimulován zejména 
rozvojem takových odvětví, jako jsou automobilový, chemický a elektro-
nický průmysl. Ve druhé polovině 20. století průmyslový rozvoj výrazně 
urychlovaly špičkové technologie vyvíjené v rámci leteckého, kosmické-
ho a jaderného průmyslu. Současně s růstem průmyslové výroby se roz-
víjela masová spot eba, jejím  symbolem se staly velkoplošné obchody. 
Distribuce zbo í a slu eb se stala průmyslovou činností, která vytvo ila 
nové pracovní p íle itosti. Masový spot ební způsob ivota podporova-
ný reklamou a masmédii vedl ve vyspělých zemích ke vzniku konzumní  
společnosti. Lidstvo se stávalo stále více závislé na nových technologi-
ích spjatých s informatikou, výpočetní technikou, telekomunikačními  
systémy a novými druhy energie. Optická vlákna, satelity a internet, 
umo ňují p enos informací v reálném čase z libovolného místa na ze-
měkouli, vedou společně s dalšími prost edky masové komunikace k vy-
tvá ení globalizované kultury a uniikaci způsobu ivota.

V průběhu průmyslové a vědecké revoluce se zrodil kvalitativně nový 
typ kultury, která v průběhu následujících staletí zcela p evrstvila  
všechny tradiční společnosti. Pod vojenským a ekonomickým tlakem 
Západu se ve 20. století bývalé kolonie změnily v země T etího světa, 
je  byly nuceny poskytovat vyspělým průmyslovým státům levné suro-

viny a energii. Proměny p írody ji  nesouvisely pouze s kultivací země-
dělské půdy a urbanizací, ale s expanzivním drancováním p írodních 
zdrojů, které v nebývalé mí e ničilo p irozené ekosystémy a vyvolalo 
globální ekologickou krizi. Celosvětový růst počtu obyvatel Země vy a-
doval neustále zvyšovat produkci potravy. Nutnost udr et ekonomický 
růst vedla kapitalistické státy k stále většímu čerpání p írodních zdrojů. 
Na sklonku 20. století ji  bylo evidentní, e p íroda svůj boj s kulturou 
prohrává a není schopná vlastními adaptivními mechanismy obnovit 
p irozenou rovnováhu mezi devastujícími důsledky existence lidského 
rodu a p irozeným fungováním p írodních ekosystémů.

Unikátní „experiment p írody“ jménem „kultura“, který umo nil p í-
slušníkům rodu Homo adaptovat se k vnějšímu prost edí nadbiologický-
mi prost edky a mechanismy technické civilizace, ve svých důsledcích 
vedl k destrukci všech základních slo ek ivotního prost edí. Hydrosféra  
je destruována změněnou vodní cirkulací, znečištěním vodních toků 
a růstem pot eby pitné vody. Pedosféra trpí půdní erozí a bezohledným  
čerpáním surovinových zdrojů. žtmosféra je stále více poškozena škod-
livými emisemi, kyselými dešti, vznikem ozonové díry a skleníkovým 
efektem, který vede k oteplování klimatu. Růst koncentrace antropo-
genních skleníkových plynů v atmosfé e (vodní pára, oxid uhličitý, me-
tan, oxid dusný, luorid sírový, luorovodík aj.) vede ke globálním změ-
nám klimatu. Ničivé důsledky má zejména oxid uhličitý vznikající p i 
spalování ropy, uhlí a zemního plynu. Zásadní podíl na růstu skleníko-
vých plynů má p edevším energetika, zemědělství, lesní průmysl a do-
prava. Destruktivní změny, které lidé prost edky kultury vyvolali v hyd-
rosfé e, pedosfé e a atmosfé e negativně ovlivnily stav biosféry naší 
planety. Podle harvardského sociobiologa Edwarda Osborne Wilsona  
v současné době lidé ohro ují svět vyvoláním biologické katastrofy, kte-
rá nemá v dějinách obdoby. Je toti  mo né napravit většinu ekologic-
kých škod s výjimkou jediné – zničení ivočišného nebo rostlinného 

Pyramida kapitalistického systému, 1911. © International Pub. Co., Cleveland, Ohio.
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druhu. Lidská populační exploze a hypertroie technické civilizace na 
počátku 21. století p ivedly ničivost lidského rodu na takovou úroveň, 
e ji  nevyhlazujeme pouze jednotlivé ivočichy, ale celé ekosystémy. 

Zázrak biologické rozmanitosti se projevuje v podobě více ne  deseti  
milionů ivočišných druhů na Zemi. Kácením pralesů, devastací vod-
ních zdrojů, expanzí průmyslových komplexů a rozši ováním orné půdy  
dnes lidé likvidují ivočišné druhy závratnou rychlostí 27 000 druhů  
za rok, 74 za den a 3 za hodinu. Vybíjení druhů je ale nerentabilní eko-
logicky i ekonomicky, je nerozumným krokem proti samotné podstatě  
a kontextuálnímu rámci našeho lidství. Rozmanitost p írody je součás-
tí našeho evolučního dědictví stejně jako umělecká díla a historické pa-
mátky. Člověk sice není tvůrcem biologické rozmanitosti, ale biologická  
rozmanitost je podstatnou součástí našeho světa. Slovy Wilsona: „Ne-
měli bychom p ipustit, aby s naším vědomím vyhynul jakýkoliv druh  
nebo odrůda. Od pouhých záchranných akcí musíme p ejít k obnově  
p írodních prost edí, abychom zvětšili divoké populace a zastavili ztrá-
tu biologického bohatství“ (Wilson 1995: 362). K tomu, aby bylo mo né 
tento cíl splnit ale nestačí pouze eliminovat negativní vliv ekonomiky 
a kulturních technologií na ivotní prost edí, ale je nezbytné změnit  
stávající vzorce chování a myšlení spjaté se ivotním stylem průmyslové 
spot ební společnosti. To, jak lidé reálně jednají ve vztahu k p írodě  
výrazně ovlivňuje „osvojený kognitivní model“, který p edstavuje cha-
rakteristiku „toho, co lidé vědí o prost edí, v něm  ijí, a jaké o něm 
mají p edstavy“ (Rappaport 1979: 97).  Problém vztahu člověka a p í-
rody souvisí s tím, e lidé vidí p írodu skrze prizma svých p esvědčení, 
znalostí a cílů, a nikoliv na základě skutečné struktury p írody. Bohu-
el západní kognitivní modely a s nimi spjaté referenční hodnoty jsou 

v rozporu s udr ováním a ochranou p írodního prost edí. Slovy americ-
kého kulturního ekologa Roy Rappaporta (1926–1997): „Ekonomické  
podmínky jsou nesoumě itelné s ekologickými a stav ‚rozvinutého světa‘ 
p esvědčivě ukazuje, e regulace ekosystémů v souladu s ekonomickými 
referenčními hodnotami pravděpodobně skončí zničením ivotního pro-
st edí…“ (Rappaport 1979: 100).

Smutným paradoxem současné fáze vývoje lidské kultury je skuteč-
nost, e lidé ovládají p írodu, ani  jí v plném rozsahu rozumí. Uběhla 

toti  p íliš krátká doba od chvíle, kdy vědci formulovali zákony biologic-
ké evoluce, objevili zákony genetiky, popsali chromozómy, analyzova-
li strukturu DNž a zahájili „ošidnou hru“ na genetické in enýrství, aby 
vytvo ili první klony… Jinými slovy je zavádějící myslet si, e člověk p í-
rodě porozuměl. Za mýtus je pravděpodobně mo né označit i p esvěd-
čení mnoha lidí, e kulturu máme pod svojí kontrolou. Současný vývoj 
kulturních systémů toti  v mnoha oblastech probíhá zcela ivelně. Lidé 
jsou sice tvůrci kulturních systémů, ty se ale v průběhu kulturní evoluce  
stále více proměňují ve speciický jev „sui genesis“ – superorganickou  
vrstvu reality, která se hypertroicky a ne iditelně vyvíjí podle svých 
vlastních zákonitostí bez ohledu na lidské zájmy a pot eby (White 1975).  
Lidstvo si p íliš pozdě uvědomilo, pokud si vůbec stačilo uvědomit, 
destruktivní potenciál kultury. Stejně tak odmítá p ijmout skutečnost, 
e rod Homo je ve stále větší mí e zajatcem kulturních systémů, které 

sám vytvo il.

Edward O. wilson. © Mary Maxwell.
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