
9.2 Oblasti kultúry

Človek je bytím telesno-psychicko-duchovným a kultúra musí integrálnym spôsobom obsiahnuť 
celého človeka s jeho možnosťami a hierarchickou štruktúrou. V dejinách filozofie sa rozlíšili štyri oblasti 
kultúry:  theoria,  praxis,  poiesis,  religio.  Všetky štyri  oblasti  kultúry tvoria  integrálny celok,  nakoľko 
pochádzajú od človeka a sú manifestáciou jeho spôsobu existovania a rozvoja.

Theoria  tvorí  oblasť aktov správneho rozumu vzhľadom na schopnosť dôjsť  k  pravde.  Ľudská 
schopnosť  poznávať  pravdu  nachádza  svoju  vrcholnú  formu  vo  vede.  Vedecké  poznanie  je  forma 
zorganizovaného  a intersubjektívne  komunikovateľného  poznania,  ktoré  vlastní  vymedzený  predmet, 
metódu a cieľ.  Cieľom teoretických vied je  pravda ako pravda.  Rozumová činnosť sa riadi  zákonmi 
predmetu svojej činnosti. Informujeme sa o skutočnosti a s ňou uvádzame do súladu vlastné poznanie. 
Veda je  odlišná oblasť kultúry.  Vznikla  v starovekom Grécku a  stanovuje svojskú črtu  tzv.  západnej 
kultúry. K základným vedám patrí: filozofia, odborné vedy (prírodné a humánne), teológia.

Praxis  zahŕňa sféru ľudského morálneho konania, ktoré má na zreteli dobro. Do tejto sféry patrí 
etika - teória individuálnej morálky; ekonomika - teória rodinnej morálky; politika - teória spoločenskej 
morálky. Praktické vedy (praxis) majú riadiť ľudské rozhodnutia a správanie, či postupovanie. Cieľom je 
dobro postupu, riadené rozvážnosťou. Ide o morálne poznanie ako také.

Poiesis  sa dotýka ľudských výtvorov, v ktorých má na zreteli krásu alebo úžitok. Tvorivé vedy 
(poiesis) riadia ľudskú tvorivosť. Cieľom je dobro diela, ako tvoriť. Tu patria remeslá, technika (techné) a 
umenie, tzn. krásne umenie (ars). Ide o technicko-tvorivé poznanie.

Religio  zahŕňa  sféru  vzťahov  človeka  k  Bohu  ako  Stvoriteľovi  a  Cieľu  ľudského  života. 
Náboženstvo  (religio)  vzhľadom na  takúto transcendentálnu  reláciu sa  stáva  ohniskovým momentom 
celej  kultúry.  Boh je  totiž  v absolútnom a nekonečnom stupni  Pravda,  Dobro a  Krása a  pre  človeka 
stanovuje poslednú závislosť v ostatných oblastiach kultúry.

Rovnomerný podiel a prítomnosť rôznych oblastí kultúry musí stanoviť civilizačné pole pre plný 
rozvoj človeka. Človek má mať k dispozícii možnosť tak intelektuálneho (nezideologizovaného), ako aj 
morálneho  (zdravé  zvyky,  vážnosť  práva),  umeleckého  (zušľachťovanie  vnímania  a  možnosť  jeho 
vyjadrovania) a náboženského (v individuálnom a spoločenskom rozmere) rozvoja. Až vtedy je možné 
povedať, že daná spoločnosť reprezentuje vysokú kultúrnu úroveň. Ak však mnoho z týchto oblastí je 
zanedbaných (škola  namiesto vyučovania  indoktrinuje,  alebo prestáva  učiť),  iné podľahli  degenerácii 
(zákon má slúžiť ochrane záujmov vlády, a nie spoločnému dobru), iné zas sú inštitucionálne ničené (v 
komunizme štátny ateizmus), tak potom kultúra danej spoločnosti kazí človeka alebo ho ohrozuje. Skôr je 
to antikultúra alebo acivilizačný stav, ale nie kultúra vo vlastnom zmysle. Realistická filozofia kultúry 
poukazuje na fakt, že nie je možné klásť na tú istú úroveň všetky kultúry ako jednu z mnohých. Na druhej 
strane  nejde  o  úsilie  mať jednu unifikovanú všeľudskú kultúru.  Totiž  mierou kultúrnej  (civilizačnej) 
úrovne  je  stupeň,  v  akom  dovoľuje  integrálny,  osobný  rozvoj  človeka  podľa  prirodzenosti  a  cieľa 
ľudského života. Boli a sú civilizácie, ktoré bytnostne ohrozujú človeka zasahujúc do jeho života, rodiny, 
národa,  štátu,  viery,  blokujú intelektuálny rozvoj  a  demoralizujú.  Existujú objektívne kritériá  získané 
analýzou ľudskej prirodzenosti, ktoré dovoľujú posúdiť, ktorá z civilizácií je pre človeka a ktorá je proti 
nemu. Získať tieto kritériá je možné iba vo filozofii kultúry, ktorá sa opiera o koncepciu ľudskej osoby a 
je vypracovaná v rámci realistickej filozofickej antropológie.
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