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Zo sveta

Kde bolo t am bolo..., bola raz jedna krajina. Tá kra-
jina sa rozprestierala na ostrovoch na severozápad
od Francúzska, dobývali ju Vikingovia a Rimania, na
jej poliach hrdlačili Anglosasi, panovali jej dobrí i zlí
králi, žili v nej takí i onakí ľudia. Dnes je to kr ajina,
v ktorej sa stretávajú všetky národnos ti sveta, farby
pleti a vierovyznania. Ľudia prichádzajú za prácou,
vzdelaním či skúsenosťami. Ja som bola jednou
z nich.

Anglický k onzer vativizmus
Múdra kniha hovorí: konzer vativizmus je neschopnosť

alebo nevôľa akceptovať zmeny. A čis tokrvní Angliča-
nia takí sú. Ozlomkrky bránia výstavbe novej mestskej
časti, nedopus tia na chalúpku, aj keď sa už nakláňa na
jednu stranu, ponechajú starý dub, hoci je už napoly
vyschnutý. Niekedy sa stane, že sa znenazdajky ocit-
nem pár desaťročí dozadu. Starší manželia si s úsme-
vom frčia vedľa nás na diaľnici na starom Morris Minor,
oproti sa rúti hipisácky Volgswagen camper, v diaľke
zapíska parný vlak a oblohu križujú dvojplošníky
z leteckého múzea v Duxforde. Ak chcete
zablúdiť ešte hlbšie do minulos ti, stačí
nahliadnuť do niektorého z kaštieľov či
hradov a ponoriť sa do osudov ich majite-
ľov, spoznať ich bežný život. Nazrime  do
jedného z nich, ktorý stojí na pastvinách
za dedinkou Long Melf o rd. Kráčame
k nemu míľu dlhou alejou star ých stromov
cez lúky plné huňatých oviec. Do kaš tieľa
opäť zavítala r odina Johna Cloptona
z dynastie Tudorov, ktor ých príchod sig-
nalizuje zvuk stredovekých píšťaliek a ro-
hov. Je šes tnáste storočie, kedy všetci páni
búrlivo diskutujú o reforme náboženstva
a ako to ovplyvní ich osudy. V kaš tieli je
živo, z kuchyne sa šíri vôňa pečeného
mäsa a koláčov pre panský s tôl. Kuchári
dostanú len svoju kašu či z eleninový vý-
var. V ďalšej miestnosti sa múti maslo,
vyrába syr, každá troška sa využi je, nič sa
nevyhodí. Veľa žien pradie ovčiu vlnu a
farbí v cibuľovom odvare. Hlavne vlna po-

mohla rodine Cloptona
zbohatnúť, ako aj celej de-
dine. Na dvore sa kuje, zbí-
ja, robota len zdriedkake-
dy utíchne.  Je jún, ovce
čoskoro stratia svoje kabá-
ty a v poliach sa chystá
seno. Nenájde sa nik, kto
by mal voľné ruky, ani de ti.
Tie sa musia učiť remeslu,
hoci občas odbehnú, aby
sa zahrali a zabudli na po-
vinnosti...Takto vyzerá kaž-
doročná demonštrácia tra-
dičného života na pans tve
Kentwell.

O niekt o ré kaštiele
a parky sa star á organizá-
cia National Trus t. Tieto
kupuje od majiteľov, ktorí

si nemôžu dovoliť platiť
vysokú daň z dedičstva.
Väčšinou však zostávajú
žiť v časti kaš tieľa, pričom
zvyšok je zr eštaurovaný a
prer obený na múzeum,
ktoré dokumentuje histó-
riu rodu, približu je osudy
ich členov a umenie vte-
dajše j doby. V našej dedi-
ne je t akýmto kaštieľom
Melford Hall, v ktorom žije
Sir Richard Hyde-Parker
so svojou rodinou.  Veľká
časť domu, záhrad a past-
vín je prístupná pre náv-
števníkov a dobrovoľníci,
ktorí tu pracujú, vám poti-
chu pošepkajú aj tie naj-
skrytejšie tajoms tvá z je-
ho histórie.

Príbeh prastarej krajiny
Pohľad Liptáčky, ktorá sa zatúlala na anglický vidiek

Zelené monument y
Snáď neexistuje char akteristickejšia

črta pre anglickú krajinu ako sú živ é plo-
ty. Sú jednoducho všade. Odhaduje sa,
že celkovo merajú vyše 800-tisíc kilomet-
rov. Gerald Durrell raz napísal, ž e stačí
odmerať tridsať krokov dlhý úsek tr adič-
ného živého plota a spočít ať v ňom dru-
hy drevín. Ich množstvo by sa malo zhru-
ba rovnať počtu stor očí. Zdá sa to neuve-
riteľné, ale tent o fakt sa zakladá na
podrobnom staros tlivom výsk ume. Pri
zakladaní živého plota totiž r oľník použi-
je jeden, najviac dva druhy drevín. Po
rokoch sa v plote uchytia i ďalšie seme-
ná zanesené v truse vtákov alebo zahra-
bané hlodavcami, kt oré na ne nakoniec
zabudli. A tak niektor é z týchto plotov
ohraničujú pastviny a polia viac ako tisíc
rokov. S tredovekí ľudia k nim prechová-
vali hlbokú úctu, lebo verili, že v nich žijú

škr atkovia, elfi a iné čarovné bytosti a spájali s nimi
množstvo svojich tradícií a povier. V nedávnej minu-
losti boli živé plot y prekážkou pre poľnohospodárov,
a preto sa časť týchto pr astar ých zelených monumen-
tov rozbágrovala. Dnes sa však trend mení, a kam sa
pozriem, vidím zakladanie nových, ktoré sa čoskoro
stanú ďalším domovom pre spevavce, ježkov, lasičky
a mnohé iné živočíchy, ktor é sa starajú o rovnováhu
v krajine a sú nenápadnými pomocníkmi pre roľníka.

Mo žnosť výberu
Pozývam vás na nákup. V supermarkete na nás však

odvšadiaľ zazerá globalizácia: jablká z Nového Zélan-
du, paradajky zo Španielska. Ľudia sa pýtajú: „A u nás
nerastú?”. Rastú. Ak si chce zákazník vybrať, môže
si. Treba len odbočiť podľa značky „Farm Shop”  a po
trochu hrboľatej ces te zamieriť k stanu uprostred ovoc-
ného sadu, kde usmievavá mladá farmárka pr edáva
ovocie a zeleninu tradičných odrôd, džemy, med, ovoc-
né nápoje, domáce pivo, víno, cestoviny, koláče, zmrz-
linu a kopu ďalších dobrôt. Ak si trúf ate ponaťahovať
stuhnuté údy a pot ešiť sa z vône záhrad a sadov, s ta-

Dedinka Ker sey v Suffolk u

Chalúpka v poliach s typickou slamenou s trechou

Tradičná vidieck a architektúra (Suffolk)
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Trh.  Trhovis ko s babkami pr edávajúcimi zeleninu,
ovocie a kvety, r emeselníkmi so svojimi výrobkami,
gazdami s jalovicami, ovcami a hydinou. Taký obyčaj-
ný náš trh bez monumentálnej tr žnice, bez morských
rýb, vietnamských pr edavačov, čínskych výrobkov,
rôznych har abúrd, cár achov a šmeliny. Poctivý
s minimálnou dávkou nepoctivosti (s hádžucim sa via-
nočným kaprom v premočenom primrznutom papieri
na labilnej váhe). Raz za čas blší trh (blšák) s predajom
nepotrebných vecí za babku, ktoré ešte niekto môže
využiť skôr, než sa stanú neseparovaným odpadom
(dnes nahrádzaný dovezeným tr eťor adým tovarom
z druhej ruky – Second handom). Pod tr hom si málo-
kto pr edstaví v eľký biznis, burzy cenných papierov,
trhovú ekonomiku vymyslenú možno už Sumermi, Jo-
zefom  v Egypte, prípadne Angličanmi okolo roku 1750.
Spomeniem si však na článok 55 Slovenskej ústavy,
podľa ktorého naše hospodár stvo je zalo žené na soci-
álne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomike.
I keď tuším, čo chcel autor týchto slov vy jadriť, pri-
znám sa, že ich nechápem, no rád si ich nechám od
kohokoľvek chápavejšieho vysvetliť. Ekologickú trho-
vú ekonomiku?

Učiteľ. Šíriteľ poznatkov, skúseností, názorov a vier y,
ktoré sme ochotní počúvať/čítať, prijať, osvojiť si ich
a možno i šíriť ďalej v nemodifikovanej alebo modifi-
kovanej podobe podľa výsledkov vlas tného hľadania
pravdy. Sumerský Enki, egyptský Thovt, grécky Pro-
métheus... Nemusí ísť len o ľudí (bytos ti) s učiteľskou
kvalif ikáciou, z ktor ých nie všetkých radím medzi uči-
teľov, tak ako medzi environmentalistov neradím niekto-
rých absolventov environmentalistiky v službách síl za-
meraných proti starostliv osti o životné prostredie – en-
vironmentalistike (za environmentalistu považujem kaž-
dého, kto sa vedome star á o životné pros tredie, aj keď
po takom označení netúži alebo o ňom nevie). Učitelia
môžu byť aj v aši majstri a cechmajstri, k olegovia i iní
súkmeňovci, ktor ých myšlienky vás môžu osloviť
a ovplyvniť. Bez hanby ich pr evzatia, lebo sú spr ávne
alebo sa viete s nimi stot ožniť. S niekoľkými učiteľmi
som pobudol len krátko, no výr azne ovplyvnili môj ži-
vot, mo je myslenie a konanie. Niekt orých som ani ne-
stretol, mohol by som začať Buddhom, Je žišom Kris-
tom, Konfúciom, Zoroas trom... Komenským a jeho
univerzit ou. Z tých, s ktor ými som pr ešiel kus ces ty
za svetlom s vďakou spomeniem aspoň Miša Lukni-
ša, Palka Plesníka, Emila Mazúra, Ľuda Mičiana, Miš-
ka Zaťka, Oskara Ferianca, Ivana Cibulca, Milana Pa-

canovského, Joža V icela, Vlada Panoša, Laca Mikló-
sa... (nech mi ži júci i nežijúci prepáčia familiár ne oslo-
venie ako prejav úct y alebo priateľstva a ďalší, že som
ich nespomenul). Medzi učiteľov radím aj svojho otca
a s tar ého otca. Prit om aj učitelia majú svoje chyby,
veď kt o ich nemá, nech hodí kameňom. S tretol som
aj antiučit eľov demagógov a hegemónov hrubého zrna
anjelskej alebo buldodžej tv áre, s t endenciami pano-
vačne mentorovať, poúčať o užitočnosti hlúpostí,  pa-
teticky pr esviedčať o pravdivos ti lží a spr ávnosti ne-
osvedčených dogiem (nielen v kasárňach). Spozná-
vanie druhej zatienenej až nečistej s trany judášskeho
groša s matným leskom vám zase odhalí, čo sa ne-
patrí r obiť. Avšak za svojich učit eľov ich nikdy neozna-
čím a do smr ti nebudem považovať. Pr aví učitelia učia
dobro – hľadanie pravdy. Hosanna.

Voda. Podmienka života, troška vodíka a kyslíka
(H

2
O) zamiešaná do kr vi, mlieka a vína. Zložka život-

ného pr ostredia v rôznych skupenstvách, pre mnohých
ako samozrejmosť bežného života, pre smädných pri-
oritný nedos tatok, pre dehydrátovaných jediná túžba,
pr e utopencov osud, pre vododisponovateľov  vábivý
biznis, pr e viaceré organizmy ich environment. Prie-
zračná, čír a, osviežu júca a životodarná substancia, ale
aj kalná, zapáchajúca, eutrofizovaná a choroboplodná
kvapalina. Živá voda, ne živá voda a oživ ená voda. Dob-
rá (pitná/nezávadná) a zlá (nepitná/závadná), ale s tále
základná potreba a s tavebná látka organizmov, vrá-
tane človeka, ohraničená ich telesnou schr ánkou
a geniálne neopakovateľne zmiešaná s ich kôpkou su-
šiny. V rozprávke sa hovorí: „Soľ nad zlato.” K tomu
by sme mali nerozprávkovo pridať: „Voda nad soľ.
A t en kyslík  nad všetko.”

Zdravie. Pr edpoklad bytia, o ktorom pri r ôznych roz-
vinutých spôsoboch a podmienkach diagnostikovania
chorôb dnes viacerí lekári tvrdia, že každý ho má na-
rušené. Teda niet úplne zdravého človeka. Ak to pri-
pus tíme, potom môžeme r ozlišovať ľudí zdravších od
mene j zdravších, resp. spr ávnejšie chorých od menej
chor ých. Kým prvých možno trápi rakovina, tí druhí
môžu z ničoho nič z omrieť na srdcový infar kt alebo
mozgovú porážku – mŕ tvicu. T isíce ďalších lomcuje
zimnica malárie, sf arbuje na žlto hepatitída, dusí astma
alebo tuberkulóza, trápi alergia už pomaly na všetko,
pripravuje na smr ť s trata imunitného systému vply-
vom HIV (AIDS). Milióny ľudí hynú od hladu a smädu,
žijú – živoria nielen za hranicou chudoby, ale na hra-

čí jej povedať, že si chcete ovocie Pick your own (natr-
hať sami). Môžete si vybrať len tie najkrajšie, najčerve-
ne jšie jabĺčka, najšťavnat ejšie hrušky, najvoňavejšie ma-
liny... a zaplatíte menej, keďže ste sa toľko snažili. Na
okolitých farmách kúpite mies tne vyrobené syr y, mäso
a ďalšie nevyhnutnosti, väčšinou produkt y Free range
(voľne pasúcich sa zvier at).

Ak však neodoláte africkej káve alebo oceňu jete kva-
litný indický čaj, celkom lokálne sa žiť nedá. Aj tu ale
existuje možnosť výberu.  Moje obľúbené kakao ozna-
čené Fair trade a Organic na krabičke vysvetľuje: „Toto
organické kakao je vyr obené z najlepších kakaových
zŕn,  ktoré vyrástli v tieni s tromov dažďového pralesa.
Kupujeme ho priamo od miestnych farmárov a platíme

im viac, ako by dostali za obyčajné konvenčné kakao...
Zloženie: 100-percent organický kakaový prášok (cer-
tif ikovaný podľa medzinár odných štandardov Fairtra-
de).” Int eligentným ľudom čoraz viac záleží na zdraví,
budúcnosti svojich detí a ľudí tretieho sveta. Siahnu po
výrobkoch bez chemikálií, a hoci zaplatia o trochu viac,
podporia, aby aj ľudia ťažko pr acujúci v poliach boli spr a-
vodlivo odmenení.

Dobrý pocit
Jeden zaujímavý dôvod, prečo sa tu v kroví nepova-

ľuje toľko odpadu ako u nás, sú obchody neziskových
organizácií. Pracujú v nich obdivuhodní ľudia, dobrovoľ-
níci, ktorých stovky hodín strávených ťažkou prácou
odmení dobr ý pocit, že pomohli zachr ániť ľudí či zviera-

tá. Vďačne vám poďakujú, keď im prinesie te staré kni-
hy, oblečenie čo už vyšlo z módy, alebo iné nepotr ebné
haraburdy, ktor é by sa možno zišli niekomu inému
a nemusia skončiť na skládke. Sú pr edávané za veľmi
nízku cenu a vyzbierané peniaze sa venujú na pomoc
ľuďom v ťažkých životných situáciách, na prevádzkova-
nie zvieracieho útulku a ďalšie dôležité veci. Ak chcete
v takom obchode pomôcť, veľmi r adi vás privítajú. Väč-
šinou v nich robia starší ľudia, ktorí chcú viesť aktívny
život, nájsť si priateľov a urobiť dobrú vec pre nás
všetkých. Mali by sme im byť za to vďační.

Lenka Milono vá
Foto: autorka

ABECEDA života a životného prostredia
nici biologickej existencie. Pritom deľba nadprodukcie
a premena zbraní na chlieb sa nečr tá ani na horizonte.
Hráme svoj vabank bez ľútos ti. Na opačnej s trane dob-
romyseľne so súcitom zbierame korunky-euráčiky-do-
láriky na dobročinnosť pod symbolom červeného kríža
alebo červeného polmesiaca, žltého narcisu, rôznych
humanistických, filantropických až altruistických orga-
nizácií, namiesto toho, aby sme zmenili systém hodnôt
a prer ozdeľovania výsledkov nášho mravčieho úsilia,
zamenili lesklé nechutné nábojnice za chutnú skyvu,
ničiace drogy za uzdr avujúce lieky, zlobu za ľudskosť
a lásku. Pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže, ale bez
zbr aní a násilia, ktoré splodí len násilie. Len tak , v mene
dobra a dobrého zdr avia nás vše tkých chorých.
A možno tak raz všetci vyzdravieme a zdraví aj zomrie-
me. Pax vobiscum.

Život. Zázrak na Zemi, s ktorým sa nemôže pochváliť
každá planéta, ak nejaká taká životodarná niekde vô-
bec existuje. Možno existovala, ale život na nej zani-
kol. Vplyvom ekologickej nestabilit y, likvidáciou jeho
environmentálnych podmienok - pr emenou životného
pros tredia na neživotné pros tredie samotnými organiz-
mami alebo pohromami, prípadne vonkajšími vplyvmi
z okolitého alebo vzdialenejšieho kozmu (zr ážkou
vesmírnych telies, žiar ením, zmenou gravitácie, výbu-
chom, rozpadom...). Napriek tomu, ž e väčšina nábo-
ženstiev a filozofií vedie ľudí k Schweitzerovskej úct e
k životu (u džinistov a vegánov pre ostatných až ne-
pochopiteľne), túžba po moci a mamone s podporou
hedonistických ideológií prefer ujú len vlastný život –
samoľúbosť a rozkoš, na ostatnom živote im nezáleží
a dokonca navádzajú k jeho likvidácii (v prípade ohro-
zenia vlastných záu jmov vedome až zúrivo v spojení
s výrobou pros triedkov ničenia nielen priamo život a,
ale aj životného pros tredia). Zabíjanie sa dokonca s ta-
lo globálnou záľubou (najrozšírene jším špor tom), i keď
na vlajkách dnes nezobrazujeme lebku so skríženými
hnátmi, ale symboly života a hviezdy mier u. Často len
ako preja vy proklamácie a populizmu, orientované väč-
šinou len na ľudí, resp. ich vybranú (vyvolenú/zvole-
nú) skupinu. Mnohé dr uhy živočíchov a rastlín ničíme
ako „zbytočné” (nevyužiteľné, protivné, nepríjemné, za-
vadzajúce, nebezpečné...). Žili sme spolu s nimi tisíc-
ročia a možno práve oni umožnili náš vývoj (priamo
alebo v rámci podmienok ekosystémov). Možno práve
ich vyhynutie prispe je k vyhynutiu človeka ako druhu.
Preto sa úcta k životu stala hla vnou zásadou environ-
mentalizmu – nádeje nášho žitia a prežitia.




