
pritom a j  o v˝skumy realizované uû  skôr V .  Bakoöom, J. Bodnárom, T. Milnzom, 
O. Mészárosom, J. VicenÌkom a ÔalöÌmi predchodcami. 

Na záver moûno uviesù, ûe  zaujÌmavá a na vysokej profesionálnej úrovni spraco-
vaná publikácia R. Dupkalu j e  jednoznaËne pozitÌvnym prÌnosom do poznatkového 
fondu z v˝skumu dejÌn filozofického myslenia na Slovensku. ZároveÚ j e  prvou prácou 
tohto druhu, ktorá sa systematicky a ucelene zmocÚuje problematiky filozofovania 
a reflexiÌ európskej filozofie na preöovskom kolégiu a zároveÚ poskytuje pomerne 
prehæadn˝ obraz o historick˝ch peripetiách tejto unikátnej inötitúcie v dlhom obdobÌ j e j  
existencie. Pokiaæ ide o zásadn˝ poznatok vypl˝vajúci z práce, j e  to najmä poznanie, ûe 
na územÌ Slovenska, konkrétne v kultúrnom centre v˝chodného Slovenska v Preöove, sa 
viac ako tri storoËia pestovalo a kultivovalo filozofické myslenie. Prezentovali, reflekto-
vali, diskutovali i oponovali sa tu idey súdobej európskej filozofie. Pestovanie ökolskej 
i akademickej filozofie na preöovskom kolégiu v uvedenom obdobÌ patrÌ k tak˝m teore-
tick˝m a ideov˝m aktivitám, ktoré sú charakteristické pre krajiny európskeho kultúrneho 
kontextu. 

Karol Kollár 
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ZÁKLADY ENVIRONMENTÁLNEJ FILOZOFIE 

DUäAN äPIRKO: Základy environmentálnej filozofie. Bratislava, Slovenská technická 
univerzita 1999, 148 s. 

Posledné desaùroËie v Slovenskej republike charakterizujú r˝chle zmeny podmie-
nok formujúcich ûivot spoloËnosti. Tieto r˝chle zmeny sprevádzajú dosiaæ  nepoznané 
sociálne, ekonomické a environmentálne fenomény a prejavujú sa o.i. a j  v hodnotovej 
dezorientácii jednotlivcov i cel˝ch spoloËensk˝ch skupÌn. 

Práca D. äpirku Základy environmentálnej filozofie sa snaûÌ reflektovaù  súËasné 
problémy a procesy z pohæadu environmentalistov. Zameriava sa na anal˝zu sociálno-
ekonomick˝ch faktorov a hodnotov˝ch preferenciÌ Ëloveka. 

Práca j e  jednou z prv˝ch systematick˝ch prác na slovenskom filozofickom poli 
zameran˝ch na filozofickú reflexiu environmentálnych problémov. Autor skromne na-
znaËuje, ûe cieæom jeho práce j e  uviesù  Ëitateæa do problematiky environmentálnej filo-
zofie. Samotn˝ obsah práce Ôaleko presahuje tento cieæ. Na základe znalosti bohatého 
materiálu domácej a j  zahraniËnej proveniencie analyzuje D. äpirko nosné problémy 
environmentálnej filozofie, princÌpy a historické korene hodnotového systému, stojace 
v pozadÌ naöich prÌstupov k ûivotnému prostrediu. Pozornosù venuje alternatÌvnym 
návrhom a rieöeniam, ktoré zohæadÚujú ochranu ûivotného prostredia. 
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V odborn˝ch Ëlánkoch, ako a j  v beûnej komunikácii sa stretávame s nejedno-
znaËn˝m pouûÌvanÌm pojmov ûivotné prostredie, ekológia, environmentalistika, prÌroda 

a kultúra. Autor práce hneÔ v úvode venuje znaËnú pozornosù objasneniu t˝chto poj-
mov, priËom poukazuje na ich nejednoznaËnosù a viacv˝znamovosù pri ich pouûÌvanÌ. 
Pri anal˝ze pojmov prÌroda a kultúra hlboko a pre Ëitateæa zaujÌmavo interpretuje histo-
rickofilozofick˝ v˝voj t˝chto pojmov. A j  keÔ Ëitateæovi j e  z kontextu práce jasné, Ëo j e  
environmentálna filozofia, bolo by vhodné, keby autor explicitne definoval predmet 
environmentálnej filozofie. 

Veækú pozornosù venuje anal˝ze charakteristick˝ch momentov vzùahu kultúry 
a prÌrody, a to predovöetk˝m t˝ch, ktoré sú relevantné z environmentálneho hæadiska. 
V tomto vzùahu identifikuje niekoæko v˝chodiskov˝ch princÌpov vyrastajúcich 
z historick˝ch koreÚov - princÌp dualizmu kultúry a prÌrody; princÌp antropocentrizmu; 
princÌp utilitarizmu a princÌp panstva Ëloveka nad prÌrodou. 

Veæká Ëasù práce j e  venovaná anal˝ze techniky ako environmentálne najv˝raz-
nejöej zloûke materiálnej kultúry. Pre moderného Ëloveka j e  charakteristická takmer 
neobmedzená dôvera v techniku. Technika sa vo vöeobecnosti vnÌma ako "nástroj" 
ovládania prÌrody a j e j  rozvoj sa a j  dnes povaûuje za základnú podmienku pokroku. 
Menej sa zvaûujú, resp. Ëasto sa zakr˝vajú - najmä v praktickom rozhodovanÌ - j e j  ne-
gatÌvne dôsledky. Autor upozorÚuje na dvojak˝ rozmer techniky. Faktom je,  ûe technika 
j e  spôsobom vyjadrenia Ëloveka, existuje tu v urËitej forme, Ëlovek ûije s technikou 
a nedokáûe ûiù bez nej. Otázkou zostáva, ak˝mi cestami Ôalej rozvÌjaù techniku 
a technológie, aby boli environmentálne prijateæné, aby Ëo najmenej zaùaûovali ûivotné 
prostredie. 

Medzi najËastejöie kritizované ûivotné princÌpy modernej spoloËnosti patria ekono-
mick˝ rast a s nÌm spät˝ konzumn˝ öt˝l ûivota. Hoci hospodársky i sociálny ûivot naöej 
kultúry stále podmieÚujú Ëinitele, ktoré j e j  zatiaæ nedovoæujú prejsù k environmentálne 
únosnejöej ekonomickej stratégii, hæadajú sa nové, environmentálne (ale a j  æudsky) 
únosnejöie alternatÌvy ekonomického i celkového sociálneho rozvoja spoloËnosti. Jed-
nou z nich j e  koncepcia trvalo udrûateæného rozvoja, prijatá na Konferencii OSN 
o ûivotnom prostredÌ a rozvoji v Rio de Janeiro v r. 1992. KæúËové problémy Správy sa 
premietli do Agendy 21, koncepËného dokumentu, ktor˝ predstavuje ak˝si plán aktivÌt 
v rôznych oblastiach spoloËenského rozvoja s v˝hæadom do 21. storoËia. Koncepciám 
a diskusiám súvisiacim s t˝mto dokumentom sa D. äpirko venuje v poslednej Ëasti svo-
j e j  práce. V súvislosti s nimi kladie dôraz na zmenu vzorcov správania tak jednotlivcov, 
ako a j  spoloËensk˝ch skupÌn v oblasti spotreby, kde preferuje zásadu striedmosti 
a zdôrazÚuje tie kvality ûivota, ktoré nie sú odvodené od úrovne konzumu. Sú to naopak 
práve tie kvality, ktoré konzumn˝ öt˝l ûivota potláËa. 

PozitÌvom práce D. äpirku Základy environmentálnej filozofie j e  to, ûe sa nezasta-
vuje len pri hæadanÌ prÌËin naöich súËasn˝ch problémov vo vzùahu k ûivotnému prostre-
diu, ale naznaËuje a j  moûné v˝chodiská. Navrhované v˝chodiská sú, samozrejme, 
predmetom odborn˝ch diskusiÌ. V kaûdom prÌpade j e  práca D. äpirku hodnotn˝m 
prÌspevkom, ktor˝ môûe zohraù v˝znamnú úlohu v rozvoji bádania na tomto poli. Ide 
o myölienkovo bohatú prácu, ktorá sa opiera o rozsiahlu literatúru domácej a j  zahra-
niËnej proveniencie. Autor si uvedomoval obmedzenia dané rozsahom knihy prijateænej 
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pre jeho ötudentov, preto zredukoval v˝ber autorov pri anal˝ze jednotliv˝ch problémov 
na najv˝raznejöÌch reprezentantov venujúcich sa danému problému. 

Kniha obsahuje kvalitne spracovanú bibliografiu kniûn˝ch prác a najv˝znamnejöÌch 
Ëasopiseck˝ch prÌspevkov t˝kajúcich sa problematiky nielen od zahraniËn˝ch autorov, 
ale najmä z domácej produkcie, Ëo j e  tieû veæmi dobrá pomôcka pre kaûdého, kto sa 
danej problematike hlböie venuje. ZároveÚ autor spracoval monografiu tak, aby sa dala 
vyuûiù ako uËebnú pomôcku pri univerzitnom ötúdiu filozofick˝ch aspektov environ-
mentálneho problému v rámci environmentálnej v˝chovy, osobitne na univerzitách 
s technick˝m zameranÌm. 

Zuzana PaloviËová 
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GÔDELOVE FILOZOFICKÉ ESEJE 

KURT GÔDEL: Filosofické eseje. Praha, Oikoymenh 1999, 220 s. 

»itateæ, ktor˝ si vytvoril na základe rozliËn˝ch odkazov o Gôdelovi urËitú predsta-
vu, bude asi z publikácie, ktorú pod názvom Filosofické eseje vydalo minul˝ rok 
vydavateæstvo Oihoymenh, sklaman˝. Vo vetách a odstavcoch tejto knihy totiû zrazu 
"stretávame" tak trochu iného Gôdela, neû ak˝ vystupuje v rozliËn˝ch poznámkach 
v dielach napr. z oblasti logickej sémantiky alebo metodológie vied. 

Autor esejÌ sa tu totiû prezentuje hlavne ako ideológ. (V˝nimkou j e  snáÔ prvá 
práca s názvom O nerozhodnuteæn˝ch vetách, ktorá Gôdela preslávila.) Vystupuje 
v prvom rade ako ideológ nadchnut˝ urËitou ideou, o ktorej j e  presvedËen˝, ûe j e  "ideou 
rozumnou", a z tejto pozÌcia následne so zaujatÌm takmer náboûensk˝m útoËÌ na 
vöetk˝ch t˝ch, ktorÌ v súvislosti so zmienenou "rozumnou ideou" upozorÚujú na urËité 
problémy, ktoré neustále vyvoláva. 

(Ako predstava "zdravého rozumu" sa pritom v tejto súvislosti prezentuje predstava 
matematiky ako nieËoho striktne apriórneho, predstava matematick˝ch právd ako "právd 
osebe" a predstava matematick˝ch pojmov ako "ideálnych objektov", ktoré reálne exis-
tujú od veËnosti kdesi v "rÌöi" matematick˝ch entÌt.) 

TerËom Gôdelov˝ch útokov a poËetn˝ch invektÌv sa tak postupne stáva napr. Poin-
caré a jeho konvencionalizmus, Brouwer, Weyl, Heyting a ich intuicionizmus, Camap, 
Schlick, Hahn a ich nominalizmus a mnoho ÔalöÌch rozmanit˝ch predstáv a prÌstupov 
k matematike. 

Zo vöetkého najviac ma prekvapilo, ûe predkladané eseje pritom eöte viac neû 
vecnú argumentáciu prezentujú urËité zaujatie, urËité presvedËenie. NiË, ûiadna iná 

596 


