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1. Objasnenie základných pojmov:  ekologická etika a interdisciplinarita 

 

           V úvode sa pokúsime o základnú (a teda len stručnú) charakteristiku 

základných pojmov, s ktorými budeme v tomto vysokoškolskom učebnom texte 

pracovať – ekologická etika a interdisciplinarita. Ekologická etika je spôsob 

aplikácie normatívnej etiky na určitý súbor praktických (problémových) otázok, 

ale zároveň predstavuje aj nový spôsob realizácie rozširujúceho spektra 

konceptov normatívnej etiky vo všeobecnosti. Na rozdiel od ostatných morálno-

filozofických prístupov, ekologická etika nepracuje ani retrográdnou (top-down), 

ani progresívnou (bottom-up) metódou1 (obrázok 12 poskytuje vizuálne 

                                                            

 1   W. N. Adger a P. M. Kelly (In. Climatic Change, 2000  - pp 325-352, Volume 47: Theory and 

Practice in Assessing Vulnerability to Climate Change and Facilitating Adaptation. s.  326) 

definujú top-down prístup ako: "...vyhodnotenie koncového bodu v slede analýz, ktoré začínajú  

projekciami  budúcich emisných trendov, zúčastunujúce sa na vývoji klimatických scenárov a odtiaľ na 

biofyzikálnych štúdiách vplyvu a identifikácie adaptívnych možností ". Parry a Carter (1998), uvádzajú, 

že tento prístup sa opiera o budúce klimatické predpovede závislé na klimatických modelov 

založených na emisii skleníkových plynov.  O´Brien a kol. (In.Climate Polici. Volume 7, 2007. 

Published online: 15 Jun 2011: Why different interpretations of vulnerability matter in climate change 

discourses) tvrdí, že „...zdola nahor (bottom-up) prístupy berú do úvahy ´zraniteľnosť´ systémov... 

sociálnych a ekologických systémov, ktoré sú generované viacerými faktormi a procesmiv "(s. 

75). Tieto faktory predstavuje: bohatstvo, zdravotnícký a vzdelávací stav, sociálna spravodlivosť, 

spoľahlivosť potravín  a pod. 

 Obrázok 1 od Kilian Raiser in. Climate Exchange 24.2.2014. 

http://link.springer.com/article/10.1023/A:1005627828199#page-1
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reprezentáciu týchto dvoch prístupov), ale považuje teóriu za nevyhnutnú pre 

úspešnú prax a prax za nepostrádateľnú pre vytvorenie relevantnej teórie. 

Ekologická etika je tak normatívna ako aj aplikovaná; na jednej strane vyplýva z 

normativity a praxe -  no na strane druhej ich formuje. Prísne vzaté: existujú  črty 

alebo zložky, ktoré spoločne charakterizujú a približne definujú ekologicko-etický 

prístup: (i) jeho dosah je/musí byť globálny; (ii) je interdisciplinárny, resp. 

multidisciplinárny; (iii) spája teóriu a prax.  

      Kritérium ´globálneho dosahu´ je v ekologickej etike evidentné dvoma 

spôsobmi: vyžaduje sa globálny rámec a zároveň sa vyžaduje, aby bolo do úvahy 

brané konanie a povinnosti jednotlivcov, skupín, ale aj inštitúcií. Ak sa má ekologická 

etika zaoberať dilemami v súčasnom svete, potrebuje pochopiť aktérov, ktorých 

študuje. To vyžaduje viac než len morálnu a ekologicko-filozofickú analýzu. Je 

potrebná expertíza celého spektra odborníkov: ekonómov, právnikov, ekologických 

špecialistov a sociológov, ale aj odborníkov z praxe, aktivistov a zákonodarcov. Ak 

chceme brať ekologický dosah etiky vážne, tak je potreba interdisciplinárnej3, resp. 

                                                                                                                                                                                         

 
3 V literatúre sa dnes používa aj neutrálny termín cross-transdisciplinarity, ktorý odkazuje na 

´prekríženie´ disciplín v spoločenských, humanitných a prírodných  vedách  (predpokladá rovnaké 
východiská a  podmienky  ako interdisciplinárny, multidisciplinárny a medziodborový výskum). Pozri: 
In. Ecology and the social sciences. Philip Lowe, Geoff Whitman and Jeremy Phillipson. Article first 

http://climateexchangedotorg.files.wordpress.com/2014/02/image13.png
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transdisciplinárnej expertízy zrejmá. Z toho vyplýva, že ekologická etika je vo svojej 

podstate interdisciplinárna. Ekologická etika sa dotýka fundamentálnych problémov 

skutočného sveta, skutočnej nespravodlivosti, ľudského a mimoľudského utrpenia a 

globálnych hrozieb, takže nemôže byť chápaná iba ako intelektuálne cvičenie. 

      Interdisciplinárny výskum možno charakterizovať ako  komunikačnú 

a kontextuálnu bázu, ktorej  cieľom je prenos poznatkov z jednej disciplíny na 

druhú. Umožňuje vedcom  vzájomne sa informovať o svojej práci a kontextuálne 

porovnávať jednotlivé výsledky výskumu.  

       Vo svojej klasickej podobe bola filozofia pojmom, vzťahujúcim sa na všetko 

poznanie a bola tak hlboko interdisciplinárna. Je oveľa presnejšie opísať filozofiu ako 

pôvodne pred-disciplinárnu, keďže predchádzala demarkácii jednotlivých disciplín. 

História hľadania vedomostí v európskej tradícii sa vyvíjala ako progresívne 

´odlučovanie´ špecializovaných foriem poznania z non-disciplinárnej matrice, známej 

ako filozofia. Fyzika, astronómia, prírodná história alebo biológia, psychológia – 

vrátane dnešných humanitných a spoločenských vied – boli kedysi súčasťou filozofie, 

ako na to ukazujú diela Platóna, Aristotela a ich nasledovníkov.  

Vznik morálnej teórie alebo etiky ako explicitnej dimenzie poznania, konania 

a správania je príkladom javu, ktorý vedci spoločenskovedných disciplín nazývajú 

                                                                                                                                                                                         
published online: 3 MAR 2009, DOI: 10.1111/j.1365-2664.2009. Rozdiely medzi trans – multi- a inter-
disciplinarnym výskumom uvádzame v tabuľke: 

 

Transdisciplinárny výskum 
Multidisciplinárny 

výskum 
Interdisciplinárny výskum 

Spolupráca, v ktorej ide o 

výmenu informácií, 

o spoločné  špecifické 

prístupy, zdieľanie zdrojov a 
integráciu odborov, kde sa 

dosahuje spoločný vedecký 

cieľ. Transdisciplinárny 
výskum umožňuje bádateľom 

„prekračovať priestor“ svojej 

vlastnej disciplíny, vzájomne 

sa informovať,  zachytiť 
zložitosť výskumného 

problému a vytvoriť nové 

intelektuálne priestory. 

Výskumní 

pracovníci z rôznych 

odborov pracujú 

spoločne v určitom 
okamihu v priebehu 

projektu, ale majú 

samostatné otázky, 
samostatné závery. 

Vedci komunikujú s cieľom prenosu 

poznatkov z jednej disciplíny na 

druhú. Umožňuje vedcom  vzájomne sa 

informovať o svojej práci a kontextuálne 
porovnávať jednotlivé výsledky výskumu. 

Absencia, resp. slabá interdisciplinárna 
komunikácia v prostredí akademickej obce 

na Slovensku má niekoľko dôvodov. 

Jedným z najproblematickejších sa javí 

neakceptácia iných spôsobov myslenia, než 
na aké sme vo svojom odbore a vo svojej 

komunite zvyknutí. 
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procesom štruktúrnej diferenciácie. V priebehu ľudskej histórie vzniká tendencia 

oddeľovať mnohé aspekty ľudskej kultúry, ktoré kedysi tvorili syntetickejšiu jednotu. 

Napríklad jedným dištinktívnym príznakom obdobia medzi 500 p.nl. a 500 nl., najmä 

medzi národmi obývajúcimi severovýchodné pobrežia Stredozemného mora, bol 

postupný pohyb k rozlišovaniu medzi prvkami práva (gr. nomos), morálnym zvykom 

(gr. ethos), naratívnym príbehom (gr. mythos), racionálnym myslením (gr. logos) 

a prírodou (gr. physis). 

Od 16. storočia v Európe  tento proces pokračoval, takže vo vede (kde fyzika, 

chémia, geológia, biológia, a i. boli rozlíšené ako rozdielne formy poznatkov), vo 

vláde (rozdelenie právomocí), a v náboženstve (množstvo cirkevných denominácií) 

vznikol nadbytok štruktúrnych diferenciácií. Táto diferenciácia zase viedla 

k opakovanému proti-úsiliu presadzujúcemu vzťahy alebo interakcie medzi 

prepojenými socio-kultúrnymi štruktúrami, vytvárajúc mnohonásobné manifestácie 

interdisciplinarity: interdisciplinárny výskum vo vede, teamový manažment 

v priemysle, ústavné formy a štátne náboženstvo v štáte, ekumenizmus 

v náboženstve a univerzálne ľudské práva v kultúre. Dnešnú filozofiu by bolo možné 

charakterizovať ako všeobecnú snahu reflektovať a pochopiť tieto diferenciácie 

a protipohyby. 

V hrubom historickom náčrte sa vývoj filozofie formoval v piatich prekrývajúcich 

sa interdisciplinárnych interakciách alebo formatívnych snahách premostiť  štruktúrne 

diferenciácie v kultúre (Brennan:  2002). 

Prvá etapa formovania sa uskutočnila v Grécku, v storočiach, ktoré 

predchádzali nášmu letopočtu, ako smerovanie k pochopeniu istých spoločenských 

noriem, zdokonaľujúcich ľudskú podstatu integráciou ľudí do prírodných alebo 

kozmických poriadkov. Makrokozmos kozmickej reality bol chápaný ako odrážajúci 

sa v ľudskom mikrokozme, tak, ako je to vyjadrené vo výraze „tak, ako je hore, je aj 

dole“. Z tejto perspektívy, malo štúdium prírodného sveta  samo o sebe filozofický 

význam. Filozofia bola sprostredkovávaním  medzi ľudskými bytosťami, ale aj medzi 

spoločenským a prírodnými poriadkom.  

Pretože  spoločenský poriadok  bol vnímaný ako príklad kozmického poriadku, 

filozofia by mohla byť tiež chápaná, v druhej etape interdisciplinárneho formovania, 

ako sprostredkovateľ medzi jednotlivcami a spoločenským poriadkom.    
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Tretia etapa formovania vznikla v  spojení so židovsko-kresťansko-islamskými 

predstavami o božskom zjavení, ktoré je vyjadrené najmä v kresťanskej teológii. 

V zjavenej teológii môžu byť božské alebo nadprirodzené vnuknutia zhora  chápané 

ako uzatvárajúce prírodu, alebo ako prírode protirečiace. Z pohľadu Tomáša 

Akvinského, filozofia prirodzeného práva rozumu bola jednoducho potvrdená 

a povýšená na vyššiu úroveň filozofiou zjavenia; prirodzené cnosti ako sú odvaha, 

zdržanlivosť, skúsenosť-múdrosť, a spravodlivosť boli chápané ako cnosti dopĺňané 

nadprirodzenými cnosťami viery, nádeje a lásky. Naopak, pre Augustína, bolo úlohou 

zjavenia zrelativizovať dôležitosť prírody, antické cnosti boli len ´svietiacimi hlasmi´. 

V oboch prípadoch však filozofia fungovala ako ´slúžka teológie´, ktorej úlohou bolo 

sprostredkovanie medzi zjavenou a prirodzenou múdrosťou. 

Štvrté formovanie filozofie ako interdisciplinárnej disciplíny sa nieslo v duchu 

opozície k myšlienke filozofie ako ´slúžky zjavenia´. V tomto prípade filozofia funguje 

ako spojenec nového druhu vedy: modernej prírodnej vedy. Počas osvietenstva sa 

stala interdisciplinárnym sprostredkovaním jednak medzi prírodou a spoločnosťou, 

ale predovšetkým medzi spoločensko-politickým poriadkom a hľadaním vedy v jej 

modernej podobe, ktorá vníma mimo-ľudské reality ako reality zbavené morálneho 

významu, s výnimkou prípadov, kedy im je pripisovaná hodnota ľuďmi. V jednej 

z verzií je filozofia predstavovaná ako ochranca vedy. Táto predstava  podporuje 

autonómiu vedy a jej podporu štátom, kvôli jej prínosom pre spoločnosť. V inej verzii 

filozofie ako kritickej disciplíny, sa nachádzajú argumenty pre ohraničenie, 

vymedzenie demarkácií vedy -  s cieľom chrániť ľudí pred nadvládou vedy.  

                        Napokon, v piatom formovaní môže byť filozofia chápaná ako reflektovanie, 

vedúce k istému druhu osvietenia alebo zjavenia zdola. Tento pohľad môže byť 

interpretovaný tak, že dodržiavanie vedeckej metódy vedie k skutočnému poznaniu. 

Podľa tohto formovania filozofie  môžu byť obe oblasti (filozofia a veda) opísané ako 

vznikajúce prirodzeným spôsobom z ´usporiadania skúseností´ (the disciplining of 

experience). Pojem ´disciplína´ v tomto prípade vykazuje odlišné, ale analogické 

významy ako sú tie, ktoré sú zvyčajne spájané s diskusiami o interdisciplinarite.  

Tento stručný historický prehľad piatich období formovania filozofie ako 

interdisciplinárnej vedy môže byť zhrnutý nasledovne. Veľmi všeobecne - filozofia 

ako interdisciplinárna veda funguje ako mediácia a syntéza: 
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(1) ľudskej a kozmickej reality; 

(2) individuálnych a spoločenských poriadkov; 

(3) rozumu a zjavenia; 

(4) vedy a ľudských záležitostí; 

(5) ako cesta k pochopeniu a preniknutiu k podstate veci.  

Od začiatku 2. polovice 20. storočia je tiež možné identifikovať nové formy 

interdisciplinarity  vo filozofii  – aplikovanú filozofiu4 – kde interdisciplinarita  

a multidisciplinarita v menej metaforickom význame hrá čím ďalej tým zásadnejšiu 

úlohu. Prehľad vybraných diel z rôznych oblastí aplikovanej filozofie, odhaľuje aká 

zásadná je interdisciplinarita v takmer každej kritickej reflexii  života, spoločnosti a 

kultúry v technológiami nasýtenom svete. Aplikácie sú aktuálne a svojim spôsobom 

nevyhnutné v oblasti tu riešenej problematiky filozofie ekológie ale aj  politickej 

filozofie, ekonomickej filozofie, filozofie výchovy, aplikovanej etiky atď. Logika ako 

súčasť jadra filozofie sa stala  dôležitou v matematike, lingvistike, psychológii, 

počítačových vedách a i. Dôležitú ´aplikačnú misiu´  má  aj  epistemológia,  ktorá 

pomáha  porozumieť predpokladom poznania  a  zdôvodnenia presvedčenia v oblasti 

práva, teórie rozhodovania  a celom rade  ďalších odborov, disciplín a spoločenských 

sfér. Diskurzy  v tejto oblasti sú otvoreným poľom spektrálnych prístupov a výpovedí.  

Úloha, ktorú sme si vytýčili v predloženom texte, a ktorá úzko súvisí s jeho 

predpokladaným didaktickým využitím, má výstup prezentácie vybraných východísk, 

problémov a tém, ktoré sú pre ekologickú etiku charakteristické od jej počiatkov. 

Ďalším výstupom je deskripcia a predstavovanie najvýznamnejších koncepcií a ich 

autorov, s ktorými sú zvyčajne identifikované.  

Vychádzame z predpokladu, že pochopenie relačných interdisciplinárnych väzieb 

medzi vedou (ekológiou) a etikou konceptualizuje vzájomné vzťahy kultúrnej, etickej 

a prírodnej sféry a je možným produktívnym komponentom tvorby nových paradigiem 

(kultúrnych, etických, vedeckých). Ďalšia úloha súvisí s detailnejšou analýzou 

teoretických východísk jednotlivých koncepcií ekologickej etiky a ich variabilných 

                                                            
4  Všeobecnú charakteristiku aplikovanej filozofie možno formulovať ako aplikáciu zásad a konceptov 
odvodených od a na základe filozofie vo vzťahu k štúdiu a porozumeniu praktických oblastí a činností. 
Aplikovaná filozofia  sústreďuje celý rad  nových filozofických reflexií. Odmietame  názor, že tieto 
oblasti sú len derivátmi filozofie. 
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postojov k riešeniu individualistického a holistického okruhu morálnej významnosti, 

inštrumentálnych a neinštrumentálnych hodnôt a hodnotenia prírody, etického 

monizmu a pluralizmu v ekologickej etike   a i.  

Pri reflektovaní uvedených problémov vystupuje do popredia problematika 

vlastnej hodnoty (intrinzic value) prírody, prírodných entít, resp. mimoľudského 

života, tak na úrovni individuálnej, ako aj na úrovni celku (biocentrizmus5), či hodnoty 

fyzikálnych komponentov ekosystémov (ekocentrizmus). Buď ju autori jednotlivých 

koncepcií ontologicky ukotvujú v samotných veciach, teda nezávisí od subjektu, 

alebo naopak, odvíja sa od subjektívne určovanej morálnej významnosti 

mimoľudských entít. V každom prípade sú tu pokusy rozšírenia axiologického 

horizontu tradičnej západnej teórie morálky tak, aby sa medzi priamych beneficiárov 

etiky dostali aj mimoľudské bytosti a entity. Terminologické penzum  je ovplyvnené 

predstavou sveta ako more-than-human world (ktorý obsahuje viac než iba človeka). 

                                                            
5 Pozoruhodným vymedzením biocentrického prístupu (fundavaného evolučnou ontológiou, ktorá 

artikuluje potrebu prebudovať celú kultúru na biotických princípoch - vytvoriť biofilnú kultúru. Je to 

len návrh, hypotéza. Predovšetkým treba zmeniť to, čo prof. Šmaj nazýva vnútorná pamäť kultúry 

´kultúrny genóm´), je tzv. Biofilní desatero českého mysliteľa  prof. J. Šmajsa: 

1. Člověče, uctívej Zemi, svou matku, svébytnou planetární bytost, jíž jsi podřízen. 

2. Závisíš na Zemi každým nadechnutím, každým douškem vody, každým soustem. 

3. Jsi dočasně postaven z látky a energie Země, které, až umřeš, si planeta vezme zpět.  

4. Tvůj druh je produktem téže evoluce jako Země. Je jen drobnou větvičkou na zeleném stromě 

života, výhonkem, který po čase uschne. 

5. Lidé i všechny ostatní živé bytosti mají Zemi jen v užívání. Z hlediska její neukončené evoluce 

jsou součástí velkolepého experimentu tvořivých sil vesmíru. 

6. Země jako důmyslná jednota živého a neživého nemůže patřit ani žádné živé bytosti, ani 

člověku, jemuž se podařilo zapálit destruktivní kulturní evoluci.  

7. Ale ani umělá kultura, z přírody vytvářený systém s duchovní kulturou jako vnitřní informací, 

člověku nepatří. I když je jeho vlastní konstrukcí, vznikla z odcizených živých a neživých 

produktů planety. 

8. Kulturní evoluce vytváří pozoruhodně uspořádanou kulturu, ale jen jako chatrč ze sutin 

bořeného chrámu staršího a nadřazeného kosmického výtvoru Země. 

9. Země opoziční kulturu nepotřebuje a její novátorství nemůže přijmout.  Po lidském zániku se 

ani nejsofistikovanější stavby a technické systémy na Zemi nezachovají.  

10. Člověče, respektuj starší, širší a mocnější svébytnost planety, její nepodmíněnou subjektivitu 

zakotvenou v Ústavě Země, jejímž je tvá subjektivita jen dílčím a dočasným aspektem (viac 

informácií na na www.ustavazeme.cz).  
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Ide o inkrementálne rozšírenie hodnotovej a morálnej významnosti za hranice 

druhov.  

Rozširovaním horizontu problematiky sa konfrontujeme s tzn. relativizujúcimi 

výpoveďami, v ktorých je ontologická a epistemologická relativita zákonite 

podmienená ľudským senzóriom6, navigujúcim celkom prirodzene určité ekoetické 

koncepcie ku kritike tzv. antropocentrického elitarizmu, šovinizmu, radikálneho 

biocentrického egalitarizmu alebo ekoanarchizmu, čo predznamenáva (často 

tendenčné a extrémne) prúdenie a privilegovanie určitých ontologických, noetických, 

axiologických, etických a politických pozícií. Táto navigácia dokumentuje, že z 

hľadiska ´komunikatívnosti´ a mnohovrstvenosti morálnych postojov, princípov a 

noriem vpletených do intrakultúrnych, interkultúrnych a paradigmatických určení, je  

stav ekologickej etiky poznamenaný transformatívnym prechodom od modelu 

nevyčerpateľne a bezhranične otvoreného priestoru významov, očakávaní a 

nehierarchickej diferencie (80. roky 20. storočia) k modelu adaptácie na hodnotovú a 

morálnu diverzitu normatívne ukotvenú pojmom prírody ako existenčného habitátu 

(nerozlišujúca normatívna jednota sveta kultúry a sveta prírody). 

Pri úvahách o hodnotových preferenciách v ekologickej etike sa dostávame ku 

koncepciám, kde sa korene ekologickej krízy hľadajú či odhaľujú v nikách donedávna 

´nerizikových´: v inštrumentálne preracionalizovanom technickom a utilitárne 

motivovanom (dominantnom, panskom) vzťahu človeka k prírode. V tejto súvislosti 

nemožno nesúhlasiť s konštatovaním, že „...skutočný ekologický prístup sa nesnaží 

dospieť k mentálne predstaviteľnej budúcnosti, ale pokúša sa ešte hlbšie preniknúť 

do zmyslovej prítomnosti. Snaží sa byť pozornejší voči ostatným životom, voči 

ostatným vnímajúcim a cítiacim formám....“ (Abram  2013: 329). Keďže riešenie 

otázok vzťahu medzi človekom a prírodou je u autorov tohto (abramovského) razenia 

brilantné a výrečné, asi by bolo vhodné u nich tolerovať, že neberú do úvahy 

exponenciálny nárast faktorov, v akých prebieha ľudský život dnes v porovnaní s 

minulými časmi. Nie je ťažké pochopiť, a často musíme súhlasiť s tým, že náklady na 

komfort civilizácie v jej momentálnej štruktúre sú príliš vysoké. Ale môžeme vzniesť 

voči ich argumentovaniu námietku z dôvodu  ‚presvedčenia‘. S väčšinou ´klasických 

pragmatistov´ majú spoločné vedecké základy, ktoré predchádzali ich záujmu o 

                                                            
6 S. Lem (1999) tak pomenoval súhrn všetkých zmyslov a dráh – predovšetkým nervových, ktorými do 
centra nervovej sústavy prúdi tok informácií o ´existencii´ všetkého.  
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filozofiu. Prečo potom uprostred svojich výkladov o novom prístupe a ´hlbších 

prienikov do zmyslovej prítomnosti´, mágii a mysticizme neprejavujú často ani kúsok 

pokory pred ‚mágiou‘ vedeckej metódy? Je zvláštne, keď vedci – bez ohľadu na 

zameranie – majú tak málo čo povedať o prínose vedy. 

Ekologická etika ako typ aplikovanej etiky sa orientuje: 1. problémovo – 

poukazuje na konkrétne problémové oblasti poškodzovania prírody, napr. toxické 

odpady, kyslé dažde a i., riešia sa zložité prepojenia etických, technických, 

ekonomických a politických otázok, otázok medzinárodného práva a bezpečnosti; 

alebo sa fundament ekologických problémov odhaľuje ako: 2. odcudzenie človeka od 

hlbokých koreňov bytia, od biotopu, od vlastnej prirodzenosti, od existenčného 

habitátu, resp. zodpovednosti voči svetu prírody atď. Tu vystupuje do popredia 

požiadavka inkrementálneho rozšírenia morálky – pozornosť sa sústreďuje na 

problematiku rozšírenej etizácie a hodnotovej autonómie všetkých fragmentov 

biosféry (diskusie o možnostiach proprírodnej axiológie). Tretí typ koncepcií odkrýva 

príčinu ekologickej krízy: 3. v prevládajúcich postojoch moderného Západu k prírode; 

ich cieľom je vybudovať od základu nové axiologické, ontologické a etické 

východiská reflektujúce alternatívne postoje voči prírode (Vladyková 2013).   

 Jednou z úloh, ktorú sme si stanovili pri vypracovávaní predloženého textu, je 

deskripcia základných antropocentricky a neantropocentricky orientovaných 

koncepcií ekologickej etiky. Tak pri neantropocentrických ako aj tzv. slabých 

antropocentrických koncepciách v ekologickej etike bolo možné ilustrovať odkaz 

Darwinových metafor, ktoré sa jednoznačne „...stali kultúrnymi poslami vedy pre 

etiku“ (Rozzi 1999: 917). Poskytli inšpirácie pre obrazotvornosť environmentalistov a 

ekologických etikov 20. storočia, spochybňovaním esencializmu, prírodnej teleológie 

a agresívneho antropocentrizmu. Stimulovali zmysel príbuznosti ako výzvu pre 

tradičnú západnú morálku z hľadiska požiadavky rozšírenia morálnej významnosti za 

hranice vlastného druhu a sústredili pozornosť na problém hodnoty prírody, 

mimoľudských bytostí a entít, vrátane našich povinností, ak nejaké máme, voči 

prírode. 

 Pri reflektovaní jednotlivých koncepcií ekologickej etiky sa poodkrýva difúzny 

charakter zdôvodňovania a aplikácií celého radu etických teórií. Možno práve 

´difúzia´ tohto typu spôsobuje rozpaky a úvahy nad ´neschopnosťou´ ekologickej 
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etiky aktívne zasiahnuť do neustále diskutovaného problému ekologických dosahov 

transakcie ľudského spoločenstva (svet kultúry) s jeho existenčným habitátom 

(prírodný svet). Sú uvádzané mnohé dôvody tohto stavu. Dôvodom je možno 

ortodoxný filozofický predpoklad, že hodnota je oddelená od faktu (v etike neustále 

máta prízrak naturalistického omylu), resp. že filozofia prijíma informácie iba od tzv. 

univerzálnych (napr. astronómia) alebo základných (napr. fyzika) vied. Ekológia, ako 

relatívne mladá subverzívna veda, k nim samozrejme nepatrí. Ďalej je veľmi 

problematická etizácia a axiologizácia (predovšetkým vo vzťahu k vlastnej 

(intrinzickej) hodnote) prirodzenej vlastnosti mimoľudskej bytosti, entity, resp. 

ekosystému nezávisle od vedomého (ľudského) preferovania danej vlastnosti. Možno 

sa dá odhaliť morálnou intuíciou alebo výnimočnou mystickou schopnosťou, ako to 

dokumentujú niektoré koncepcie ekologickej etiky. Zdá sa, že táto oblasť zostáva, 

z hľadiska obhájenia ´čistej´ objektívnosti vlastnej hodnoty prírody, mimoľudských 

bytostí a entít, beznádejne metafyzická. Dá sa predpokladať, že v blízkom časovom 

horizonte niet ani nádeje na konsenzus založený na rozumnom diskurze. Možno len 

konštatovať, že tu sú objektivisticky a subjektivisticky, monisticky a pluralisticky 

orientované prístupy k vhodnej axiológii pre ekologickú etiku. Analogické demarkácie 

a nedorozumenia sú spôsobované množstvom ´centrizmov´.  

V predloženej publikácii nebudeme neproduktívne strácať čas hľadaním 

odpovede na otázku, ktorá pozícia vo vzťahu k vlastnej hodnote prírody, 

mimoľudských bytostí a entít, k morálnej významnosti a i., na pôde ekologickej etiky 

je ´tá správne kompaktná´. Naším cieľom je poskytnúť širší prehľad názorov na dané 

problémy.  

V neposlednom rade je ekologická etika nasycovaná otázkami, ktoré prekračujú 

jej „intra-argumentačné“ pole a sú zamerané prevažne „inter-argumentačne“, tzn. 

prekračujú tradičné demarkácie  etiky a smerujú napr.  k vnímaniu sveta ako more-

than-human world, k multidisciplinárnej expertíze, k predpokladu komunikácie o 

mechanizmoch vhodných na celoplanetárne riadenie ekologickej politiky, ekologicko-

ekonomických regulatívov7 a ekotechnológií zabezpečujúcich a rešpektujúcich tak 

kultúrnu diverzitu, ako aj biodiverzitu. 

                                                            
7 Volanie po celoplanetárnom riadení ekologickej politiky a ekonomických regulatívov môže 

„metastazovať“ do neželanej podoby (z hľadiska ekologických tlakov perspektívnej nedostatkovosti 
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2. Ekologická etika ako kultúrna evolučná možnosť 

 

 

Globálna ekologická kríza by mala byť katalyzátorom ďalekosiahleho 

prehodnocovania základných hodnôt, princípov a postojov v každej oblasti ľudského 

bytia, poznania a konania. Znamená to tiež, že pred každou disciplínou stojí výzva 

i príležitosť preformulovať a zodpovedať na niektoré základné otázky. Zdá sa, že 

existujúce (západné) kultúrne paradigmy nedokážu adekvátne riešiť problémy, pred 

ktorými teraz stojí ľudská civilizácia, takže potrebujeme načerpať inšpiračné a 

motivačné impulzy aj z alternatívnych zdrojov, premýšľať o novej aliancii s 

mimoľudskými druhmi a ekosystémami, pretože životaschopnosť človeka a spôsob 

jeho adaptácie sa dnes spochybňujú a možno konštatovať, že sme naozaj zaviedli 

podmienky celého biosférického systému života do nebezpečnej slepej uličky (Griffin 

2000). 

Toto prehodnocovanie vstúpilo ako konfliktná harmónia aj do vzťahu 

ekologických vied a etiky. Pokusy o využitie poznatkov evolučného procesu 

v prospech zmeny mechanomorfného svetonázoru na organizmický pohľad na 

vesmír a prírodu (ako na evolučný proces či ´príbeh´) zrodili smerovanie, ktoré hľadá 

nový (iný) svetonázor. Svetonázor, ktorý neakceptuje ideu dekonštrukcionistického 

relativizmu, „...ktorý už nechce byť súhrnným nazeraním všetkých mysliteľných 

oblastí vedenia, ale skôr skúmaním rozličných postojov, ktoré určujú vzťah medzi 

človekom a svetom“ (Delfová 1993: 327). Svetonázor, ktorý chce byť skúmaním 

účelu, zmyslu a autopoietickej hodnoty života a sveta, a tým i zdôvodnením ľudského 

konania vo vzťahu k svetu. Relacionizmus v ňom obsiahnutý je predovšetkým 

ekologický, ale aj pragmatický v tom zmysle, že má poskytovať vhodný návod na 

                                                                                                                                                                                         
vhodného prostredia pre život) ekodiktatúry. Veľké projekty venované ochrane sveta prírody (napr. 

megakonferencie v Rio de Janeiro, Kjóto a ostatná konferencia opäť v Kjóto (marec 2003) venovaná 

problematike vody a nových ekotechnológií) vo svojich rámcových dohodách a konvenciách 

akcentujú nové modely „blahobytu“ dosiahnuteľné ekologickými štrukturálnymi zmenami, ale keďže 

konvencie nezaväzujú vlády krajín, ktoré ich podpísali, k žiadnym opatreniam, ostávajú len morálnym 

záväzkom, resp. morálnym apelom, takže v podstate neriešia nič, resp. veľmi málo, čo nahráva 

možným radikálnym riešeniam (čakajúcim ´v ústraní´). Dúfajme, že ten istý osud nečakáva aj 

dokumenty z klimatickej konferencie v Paríži (30.11. – 11. 12. 2015), ktorej cieľom je kľúčová dohoda 

o znižovaní emisií skleníkových plynov. Musíme zdôrazniť, že holistické riešenie klimatických zmien je 

vo svojom jádre neoddeliteľnou súčasťou globálneho procesu  budovania mieru. 
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konanie. Toto hľadanie by malo vyústiť v „svetonázor, ktorý možno schvaľovať – 

vďaka jeho koherentnosti a relatívnej adekvátnosti – aspoň ako nie očividne 

nesprávny; svetonázor, ktorý ako súčasť dôkazov o svojej relatívnej adekvátnosti 

dokáže zmierniť napätie medzi rôznymi pozíciami, rešpektujúc prvky pravdy v každej 

z nich“ (Griffin 2000: 190). Jedným z ´produktov´ tohto hľadania je ekologická 

filozofia a ekologická etika8.  

H. Skolimowski vo svojej  knihe Vízie nového milénia (1999) v časti venovanej 

novému porozumeniu sveta píše, že každá filozofia je dieťaťom svojej doby. Takou 

bola filozofia Platóna, Tomáša Akvinského i filozofia K. Marxa. Takou je aj ekologická 

filozofia, osobitý a samostatný smer vo filozofii, ktorý sa konštituoval v 70. rokoch 20. 

storočia ako smer „...zaoberajúci sa problémami spoločnými pre ekológiu a filozofiu“ 

(Naess 1993: 60). Ale prečo vlastne ekologická? Pretože iné systémy myslenia, či už 

ekonomické alebo technické, nielenže neprispievajú k oslabovaniu a k riešeniu 

množstva kríz dnešného sveta (existenčná, sociálna, morálna, ekologická...), ale ich 

prehlbujú. Tradičné filozofie nemôžu porozumieť historicky jedinečnej emergentnosti 

dnešnej ekologickej situácie. Nemôžu porozumieť dnešnej západnej civilizácii, ktorá 

sa stala pozoruhodne úspešnou prijatím projektu moderny riešiaceho problémy 

akéhokoľvek charakteru sektorizovanou, nehodnotiacou vedou a technikou.  

Napriek svojej úspešnosti je to civilizácia ohrozujúca samu seba tým, že 

prevažne extrinzicky a inštrumentálne vníma a využíva svoj existenčný habitát: 

prírodu. Jej doterajší rozvoj sa opieral o skrytý predpoklad – o vieru v neviditeľnú 

ruku života; o vieru, že príroda je „elastická“ a priaznivo naklonená vedeckým 

experimentom a pokusom skúmať ju a analyzovať; o vieru, že vedeckými a 

technologickými „vkladmi“ nemôžeme narušiť či zničiť svoju ekologickú niku.  

Veda je v postindustriálnej dobe na jednej strane nositeľkou ohrozujúceho 

napätia, prameniaceho z tušeného či možného nesprávneho využitia jej teoretických, 

                                                            
8 Z týchto myšlienok vyplýva aj bohatší prístup k šíreniu eko-gramotnosti. Od systémov myslenia, ktoré 

vychádzajú iba z jednej alebo dvoch sústav ideí sa dokážeme najjednoduchšie oslobodiť zavedením 

multidisciplinárnych a transdisciplinárnych jednotiek a študijných odborov, ktoré dávajú priestor 

mnohosústavovému uvažovaniu. Ako príklad takéhoto odboru môžeme uviesť humánnu ekológiu, 

ktorá vychádza z poznatkov z rôznych prírodných vied, ale aj z etiky,  filozofie, politiky a 

medzinárodného práva. Ak dokážeme vyprodukovať dostatok absolventov, pre ktorých bude tento 

spôsob myslenia prirodzený, potom máme šancu, že títo absolventi prídu so širšou škálou riešení pre 

naše ekologické a environmentálne problémy. 
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informačných a artefaktových ´produktov´. Na druhej strane pôsobí ako 

imunostimulátor riešenia tohto napätia. A predsa, nositeľka ohrozujúceho i 

imunostimulačného napätia, odhaľujúca a obohacujúca veda, „...nekontroluje svoju 

vlastnú štruktúru myslenia. Vedecké poznanie je poznanie, ktoré vôbec nepozná 

samo seba. Veda, ktorá vyvinula také udivujúce a vhodné metódy, aby sa zmocnila 

všetkých vonkajších objektov, nemá žiadnu metódu, aby poznala seba samu a aby o 

sebe mohla premýšľať“ (Morin 1995: 14).  

Kritická reflexia zmienenej ambivalencie je možná jedine vo filozofii, ktorá sa 

vracia k svetu prírody, povýšenecky ho neprekračuje, uznáva jeho podporné piliere. 

Je možná v ekologickej filozofii a ekologickej etike, ktorá sa neidentifikuje v sterilnom 

úzko analytickom šedom priestore ideálnych entít, ukotvenom v jednostranných 

sústavách ideí9, resp. s univerzalizáciou morálnych princípov, nezávislých od  

priestoru a času. 

 Prečo je dnes aktuálna ekologická etika? Väčšina ekologických etikov sa 

prikláňa k názoru, že aktuálnosť ekologickej etiky priamo súvisí s ekologickou krízou 

ako krízou tradičnej etiky ako praktickej filozofie. Pretože výsledky vedeckého 

bádania a technického aplikovania sú nepredvídateľné10 a táto nepredvídateľnosť 

„nie je absolútnou, ale kvantitatívnou a kvalitatívnou premennou“ (Frolov-Judin 1989: 

265), čo vyžaduje okrem iného aj prehodnotenie princípu laissez–faire vo vede a 

                                                            
9 O častom ´šedom priestore ideálnych entít´  môžeme hovoriť aj v tradičných  prevládajúcich 

konceptoch sústav ideí, ktoré: 

(i) poskytujú pojmový aparát a súbor konceptov, ktoré umožňujú opísať istý predmet, 

(ii) poskytujú materiál, na základe ktorého možno budovať teórie o tomto predmete a 

(iii) podávaju dosť obsiahly opis svojho predmetu na to, aby vytvorila samostatný uhol pohľadu, ktorý, 

ak ho prijmeme, (aspoň na určitý čas) vylučuje všetky ostatné uhly pohľadu. 

Napriek tomu, že sú tieto charakteristiky veľmi všeobecné, môžeme na ich základe povedať o 

sústavách dve veci. V prvom rade, máme tendenciu rozmýšľať v sústavách ideí, a v druhom rade, 

niektoré sústavy majú schopnosť javiť sa ako úplné, vylučujúce všetky ostatné sústavy a ponúkajúce 

uspokojivé odpovede na určité otázky. Na  základe týchto sústav boli napísané celé traktáty a 

vybudované celé myšlienkové smery. Je však dôležité uvedomiť si, že sústavy ideí majú v rôznych 

obdobiach tendenciu k hegemónii. Termín hegemónia tu neoznačuje iba tendenciu dominovať, ale 

najmä reduktívny potenciál sústav. Tendencia k hegemónii so sebou prináša nebezpečenstvo 

jednostrannosti a sterility konceptov. 

 
10 J. Ellul (1964: 125) predikoval autonómnosť technosféry ako nezávislej reality, čo považoval za 
rozhodujúci moment jej nekontrolovateľnosti a nepredvídateľnosti, keď konštatoval: „Technika...ako 
nové špecifické prostredie...je autonómne vo vzťahu k hodnotám, ideám, štátu. Je sebaurčujúca. 
...Technika nemôže byť iná iba totalitárna.“  
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technike z hľadiska etiky a etických teórií. Veda nikdy vo svojej turbulentnej histórii 

povolenie na svoju existenciu nepožadovala. Ostentatívne odmietania a zákazy 

podfarbené politicky a nábožensky, ktoré sa objavili v 70. rokoch zvlášť po zverejnení 

prvých správ Rímskeho klubu, upozorňujúcich na blížiaci sa kolaps kultúry a ekosféry 

v súvislosti s barbarským západným drancovaním vyčerpateľných prírodných 

zdrojov, a opakovane koncom roku 2001 po zverejnení správy Advanced Cell 

Technology o úspešnej (?) aplikácii technológie klonovania ľudskej bytosti, sú skôr 

moralizujúcou agitáciou ako reálnou hrozbou vedeckej cenzúry.  

Otvára sa však nový horizont pre aplikovanú etiku, ktorá nebude pritakávať, 

poprípade ignorovať neúnosný a neprijateľne ľahostajný vzťah tradičných etických 

teórií k pustošeniu Zeme a k likvidácii životodarnej diverzity rastlinných a živočíšnych 

druhov, k vedeckej „tvorbe“, ktorá prekračuje prirodzený horizont nás samých so 

(zatiaľ) skrytým cieľom. Aplikovanú etiku, ktorá nebude v duchu svojej akademickosti 

a abstraktnosti nevšímavá k undergroundovým laboratóriám, kde pre objaviteľských 

dravcov (Spengler 1931) je úcta k životu len zbytočným balastom. Aplikovanú etiku, 

ktorá takpovediac vstúpi do vedy, a tak otvorí jej cestu vystúpenia z múrov 

laboratórií, uvedomí si svoj spoločenský rozmer a absorbuje očakávania a problémy, 

ktoré trápia väčšinu ľudí na tejto planéte i túto planétu samú. Aplikovanú etiku, ktorá 

novým spôsobom prekročí tradičné západné etické systémy, ktoré prírodu reflektujú 

odživotnene, odduševnene ako objekt, teda zmrtvene (Scheler 1980), ktoré 

neharmonizujú, resp. neposkytujú ani motívy na morálne uznanie mimoľudských entít 

a bytostí či minimálne na ich rešpektovanie a zahrnie do svojej ´komunity´ aj tých 

etických beneficiárov, ktorí doteraz nemali status morálnej významnosti. Jednoducho, 

etiku rozširujúcu sféru priamej morálnej významnosti. 
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3. Potrebujeme ekologickú etiku? 

 

 

 V úvahe prednesenej na Svetovom filozofickom kongrese v roku 1973 Is There a 

Need for a New Environmental Ethics? Richard Routley tvrdí, že „dominantná 

západná etická tradícia“ v princípe vylučuje environmentálnu (ekologickú) etiku, a 

tým od nás vyžaduje vypracovanie etiky na netradičných základoch. Podľa Routleyho 

analýzy spočíva morálna nezrelosť obsiahnutá v bezohľadnom ľudskom správaní, 

v našej neschopnosti uvedomiť si dôsledky našich činov. Preto mimoľudské bytosti, 

entity, veci, sú objektmi etického záujmu iba nepriamo, to znamená, iba pokiaľ 

súvisia s inými ľudskými záujmami alebo právami. 

R. Routley tieto názory ilustruje dômyselnými paradigmami krajných (hraničných) 

prípadov, ktoré zahŕňajú situácie analyzované takým spôsobom, aby vylúčili zo 

zreteľa iných ľudí, nie však mimoľudské prírodné entity a bytosti. Napríklad žiada, 

aby sme uvažovali o poslednom človeku (´ktorý likviduje každú živú vec, zviera alebo 

rastlinu´) alebo o posledných ľuďoch. Ako uvádza J. B. Callicott (1989), 

predpokladajme, že po rozšírení jadrových elektrární sa zistí, že vedľajšie účinky 

radiácie zablokovali akúkoľvek možnosť ľudského rozmnožovania. Vo svojej 

zatrpknutosti posledná generácia ľudí začne systematicky ničiť všetok život na 

planéte. Keďže budúci ľudia – potomstvo, v podstate neprichádzajú do úvahy, podľa 

prevládajúcich západných etických tradícií to, čo poslední ľudia prírodnému 

prostrediu spôsobia, nebude ani zlé, ani morálne odsúditeľné, pretože 

v prevládajúcich západných etických tradíciách sú morálne významní len ľudia. Zdá 

sa, že Routleyho hraničné prípady sú presvedčivé skôr intuitívne než logicky. Ale ak 

predpokladáme, že Routley má pravdu, keď amplifikuje nutnosť novej 

environmentálnej (ekologickej) etiky, ktorá by garantovala správanie v takýchto 

situáciách, musíme sa opýtať, aká by to mala byť etika.  

Predbežne by to mala byť etika, kde by konanie ľudských bytostí, aké Routley 

opisuje vo svojich príkladoch, bolo neoddiskutovateľne nesprávne. Tak ako existuje 

celý rad alternatívnych etických systémov, vysvetľujúcich správne (morálne) a 

nesprávne (nemorálne) vzťahy medzi ľuďmi a poskytujúcich príslušné vysvetlenie a 

zdôvodnenie, musí existovať celý rad možných pojmových prvkov odvodzujúcich 
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normy a princípy správania vo vzťahu k prírode. Ak by mal posledný človek zachovať 

prírodný svet v pôvodnom stave, znamenalo by to, že tento svet má autonómnu 

hodnotu, teda hodnotu, ktorá presahuje vzťah k hodnotiacemu. „Príroda pre nás takto 

vystupuje ako univerzálna hodnota i zdroj hodnôt. Vzťah k nej a k tvorom, ktorí ju 

spolu s nami spolu obývajú a spoluvytvárajú, je filozofickou témou sui generis...“ 

(Hála 1997: 396). Toto presahovanie však neznamená odstránenie perspektívy, ktorú 

so sebou priniesla kultúra a civilizácia. Veď, parafrázujúc E. Sobera (1995), aby sme 

si cenili divočinu, nemusíme sa nutne „stať divokými“ (nech to znamená čokoľvek). 

Skôr možno uvažovať o prebytkovosti materiálneho pohodlia, ktoré vedie človeka 

v najvyspelejších častiach sveta k nebývalému ochranárskemu záujmu o prírodu, o 

mimoľudské bytosti a proprírodne orientované axiologické preferencie. Bolo by 

naivné domnievať sa, že ľudia trpiaci pod bremenom nedostatkovosti ohrozujúcej ich 

biologické prežitie, denno-denne sužovaní hladom, ničivými chorobami atď. (a práve 

chudobní a takto ohrozovaní ľudia tvoria na našej planéte väčšinu) si budú robiť 

starosti o prírodný svet. Prvým predpokladom na ceste k starostlivosti o svet je 

uspokojenie elementárnych ľudských potrieb, až potom, keďže sa zdá, že „nášmu 

druhu nie je žiadna inštinktívna ekologická morálka vlastná, že ohľaduplné 

zachádzanie s prírodou nepatrí k našej prirodzenosti“, sa môžeme, či lepšie, musíme 

ekoetickému vzťahu k prírodnému svetu učiť „navzdory našej prirodzenosti, a nie 

v súlade s ňou“. Etické postoje k svetu prírody “nám nie sú vrodené. Priznajme si, že 

sme to aj tak dávno tušili“ (Ridley 2000: 235). Musíme sa stať ekologicky gramotní a 

neutralizovať modlu účelového algoritmu dal/dostal; neutralizovať modernú ´kultúrnu 

infekciu´ zvanú emocionálna anémia, tzn. krátkodobo uvažujúci a osobnými 

záujmami ovládaní hráči, ktorí sa postupne menia na racionálnych hlupákov.  

Ak by mal posledný človek zachovať prírodný svet v pôvodnom stave, prvým 

krokom je zosúladenie toho, čo tu je (máme na mysli existujúce etické systémy), 

s tým, čo by malo byť (akceptácia prírody ako hodnoty presahujúcej vzťah 

k hodnotiteľovi – nazeranie na prírodu ako na hodnotu o sebe, ako na ľudský 

existenčný habitát). Výsledok zosúladenia by sa mal stať inherentnou súčasťou 

všetkých stupňov škôl (počínajúc riekankami, rozprávkami a pesničkami pri výchove 

malých detí) a vedeckých odborov, pretože ´sme učiace sa zvieratá´ (S. J. Gould 

1997), a tým jedinečné bytosti a táto naša jedinečnosť priviedla k životu „...nový typ 

evolúcie (kultúru – pozn. Ľ. V.) umožňujúcu odovzdávať z generácie na generáciu 

naučené znalosti a správanie“ (ibid.: 341). 
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Alternatívny etický model (chápaný ako elementárny scenár), ktorý máme 

k dispozícii a ktorý sa môže zmeniť „...zo sna jedného človeka na skutočnosť celého 

ľudstva“ (Callicott 1989: 237), má, podľa nášho názoru, podobu etiky Zeme A. 

Leopolda. 

 

 

 

4. Prečo ekologická etika? 

 

 

 

Za duchovného ´otca´ ekologickej etiky je považovaný Aldo Leopold, ktorý tento 

typ etiky načrtol v roku 1933 a znova uverejnil v podstatne upravenej forme pod 

názvom Etika Zeme v roku 1949. Etika Zeme je súčasťou Leopoldovej práce 

venovanej ochranárskej a ekoetickej problematike Sand County Almanac11 a medzi 

teoretikmi je považovaná (aj keď to tak nebolo vždy) za ekoetické evanjelium, 

paradigmatický prípad pre takmer všetky stratégie v ekologickej etike. Aj teoretici 

v tejto oblasti na Slovensku sa domnievajú, že východiskové princípy ekologického 

uvažovania  tak, ako boli  formulované v etike Zeme Alda Leopolda v roku 1949, 

v zásade neboli dodnes prekročené, v mnohých prípadoch sa východiská takmer  

zúžili.  

Ako upozorňuje J. B. Callicott, nie je tu radikálna požiadavka zosúladenia celej 

ekologickej etiky s Leopoldovou paradigmou. Etika Zeme síce predstavuje niečo ako 

exemplárny typ pre ofenzívne definovanie ekologickej etiky, ale rozsah, v akom určitý 

etický systém akceptuje východiská etiky Zeme, slúži skôr ako kritérium toho, do akej 

miery je alebo nie je ekologickou etikou. Pasáže zo Sand County Almanac sa stali 

nielen teoretickými maximami ekologickej etiky, ale aj praktickými východiskami 

dnešného hnutia za ochranu prírody. Leopold si uvedomoval, že teoreticko-vedecké 

východiská ekológie sú príliš abstraktné a nie sú samospasiteľné. V zásade nemenia 

naše správanie. Rozhodujúcou zmenou prechádza ľudské správanie až vtedy, keď 

sa ekologická informovanosť (racionalita) snúbi s emocionálnym vzťahom k niečomu, 

čo môžeme vidieť, cítiť, milovať, čomu môžeme porozumieť, alebo v to inak veriť. 

                                                            
11 Slovenská mutácia publikovaná pod názvom Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky v roku 1999 
vydavateľstvom Abies v Tulčíku. 
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Jednoducho, keď sa ekologická racionalita snúbi s etikou. Leopold bol prvým 

mysliteľom, ktorý uvažoval o morálnej významnosti mimoľudských bytostí a entít 

v priamej nadväznosti s evolučnou teóriou Ch. Darwina a modernou ekológiou. 

Vhodnejšia je formulácia jedným z prvých, pretože pred ním myšlienku rozšírenia 

morálnej významnosti týmto smerom naznačili G. Santayana (jeho prednáška z roku 

1911 The Genteel Tradition in American Philosophy znamenala výrazný posun 

v hľadaní novej ekologicky orientovanej etiky), A. Schweitzer a H. Salt (nespájali ju 

však s poznatkami konkrétnej prírodnej vedy). Významný prínos A. Schweitzera na 

poli ekologickej etiky si žiada malé odbočenie a stručnú interpretáciu jeho odkazu. 

A. Schweitzer je pokračovateľom konativizmu – nadväzujúceho na 

novokantovskú voluntaristickú etickú tradíciu, ktorú uviedol A. Schopenhauer. 

Konácia, resp. vôľa k životu, je podľa A. Schopenhauera nielen vlastná každej živej 

veci, ale je univerzálnejšia než rozum. Takto pudená vôľa „je to najvnútornejšie, jadro 

všetkého jednotlivého i celku“ (1967: 302). Schweitzerova etika úcty k životu nesie 

zreteľné črty Schopenhauerovho vplyvu. Mysliteľ zovšeobecňuje konáciu – ako 

fundament ega – na všetko bytie prejavujúce ´vôľu k životu´, čo má výrazné 

ekoetické implikácie – všetko živé nadobúda vlastnú (intrinzickú) hodnotu. A. 

Schweitzer upozorňoval na povrchnosť západného vyhraneného a arogantného 

antropocentrizmu, „vyživovaného“ diskrepanciou medzi racionalitou a moralitou. 

Etika úcty k životu, ako etický monizmus, je v širokom slova zmysle prejavom úcty 

k záujmom všetkého, čo žije. Takto koncipovaná etika odmieta technokraticky 

orientovaný antropocentrizmus a inštrumentálny racionalizmus, nazerajúci na všetko 

živé (vrátane človeka) len ako na materiál a predmety. V tejto súvislosti Schweitzer 

zmieňoval pochybnosti o uskutočniteľnosti svojej etiky orientovanej na konatívnosť. 

Bolo pre neho ´bolestnou záhadou´, ako žiť podľa pravidiel úcty k životu vo svete, 

v ktorom dominuje vôľa – tvorivá i deštruktívna súčasne. Preto odmieta biocentrický 

romantizmus a inauguruje „...environmentálny antropocentrizmus, ktorý vychádza 

z polycentrizmu prírody a výnimočnosti miesta človeka na Zemi. Spočíva v uznaní, 

že normálny život ľudského indivídua závisí tak od spoločnosti, ku ktorej patrí, ako aj 

od ekosystému, v ktorom žije“ (Kučírek 1995: 92). Základnou tézou etiky úcty 

k životu je neohraničená zodpovednosť za všetko živé a prisviedčanie svetu života.  

Etiku Zeme sme uviedli ako pozoruhodne prínosnú pre evolúciu ekologickej etiky. 

Ani zďaleka sme však nevyčerpali jej motivujúcu dynamiku. Významným prvkom 
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v koncepcii etiky Zeme je jej jednak holistický a jednak individualistický aspekt. 

Zdôrazňuje morálnu významnosť biotického spoločenstva ako takého a zároveň 

morálnu významnosť jeho jednotlivých členov.  

Pre A. Leopolda nie je problém dobra, resp. zla fragmentárnou záležitosťou, 

týkajúci sa len určitej entity biotického spoločenstva. Keď formuluje ekologicko-etickú 

maximu etiky Zeme „určitá vec je správna, keď smeruje k zachovaniu celistvosti, 

stability a krásy biotického spoločenstva. Keď smeruje inam, je zlá“ (1999: 254) ide o 

holistickú akcentáciu tohto problému, kde však každá jednotlivina má svoje 

nezastupiteľné miesto. Morálna významnosť je ukotvená starostlivosťou o 

zachovanie integrity, stability a krásy biotického spoločenstva. Znamená to, že: 

„holizmus etiky Zeme ju viac ako jej ktorákoľvek iná črta odlišuje od prevládajúcej 

paradigmy modernej filozofie morálky. Je preto tou črtou etiky Zeme, ktorá vyžaduje 

najtrpezlivejšiu teoretickú analýzu a najcitlivejšiu praktickú interpretáciu“ (Callicott 

1989: 84). Na základe analýzy J. B. Callicotta etika Zeme spočíva na troch 

vedeckých pilieroch: evolúcii, ekologickej biológii a koperníkovskej astronómii. 

Evolučná teória predstavuje pojmové prepojenie medzi etikou, organizáciou a 

rozvojom spoločenstva. Poskytuje vedomie ´spriaznenosti s blížnymi´, ako aj 

vedomie našich ´spolu pasažierov´ v príbehu evolúcie. Vytvára diachrónne spojenie 

medzi ľuďmi a mimoľudskou prírodou. Aj keď A. Leopold výslovne nespomína 

koperníkovský pohľad, teda poňatie Zeme ako „malej planéty“ v obrovskom a 

absolútne nepriateľskom vesmíre, toto poňatie v každom prípade produktívne 

prispieva k ľudskému vedomiu spriaznenosti, spolupatričnosti a vzájomnej závislosti 

medzi obyvateľmi pozemskej domácnosti. V tomto poňatí sa Zem redukuje na vcelku 

útulný ostrov v pustom oceáne. Fundamentálne pojmové prvky etiky Zeme tvoria: 

koperníkovská kozmológia, darvinovská protosociobiologická prírodoveda etiky, 

darvinovské putá spriaznenosti medzi všetkými formami života na Zemi; a to všetko 

je ukotvené na humovsko-smithovskej psychológii morálky. Etika Zeme postuluje 

predpoklad, že prírodný výber obdaril ľudské bytosti citovou morálnou reakciou na 

vnímané putá spriaznenosti, členstva v spoločenstve a identity; že Zem je 

spoločenstvo – biotické spoločenstvo. Preto ekologická etika je jednak možná – 

existujú na to potrebné biopsychologické a kognitívne podmienky a jednak 

nevyhnutná – pretože ľudské spoločenstvo sa stalo rizikovým a táto rizikovosť 

produkuje civilizáciu ekologického ohrozenia so schopnosťou ničiť integritu, diverzitu 
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a stabilitu prírody. V tejto súvislosti A. Leopold zdôrazňuje: „etika Zeme mení úlohu 

homo sapiens z dobyvateľa spoločenstva Zeme na jedného z mnohých jej členov a 

občanov. Implikuje úctu k ostatným členom spoločenstva a tiež úctu k spoločenstvu 

ako takému“ (Leopold 1999: 235). 

Ekologická etika sa bezpochyby informatívne vzťahuje k  ekologickým vedám. 

Túto informatívnu vzťažnosť chápeme ako relevantný impulz, odhaľujúci 

fundamentálne problémy. Nakoniec, paradigmatické východisko ekologickej etiky – 

etika Zeme – kotví v novom poňatí sveta prírody a miesta človeka v ňom – 

iniciovaným vznikom a rozvojom ekológie a ďalších biologických teórií a vied. Zatiaľ 

čo tzv. tradičná prírodoveda opisovala prírodu skôr taxonomicky, ako súbor objektov, 

ktorých súvislosť je náhodná a externá a ich hodnota neurčitá, ekológia prináša novú 

prírodnú paradigmu. Predstavuje prírodu ako spoločenstvo: ako spoločnosť zvierat, 

rastlín, geologických objektov, vody, vzduchu. A. Leopold ako jeden z prvých prijíma 

model ekológie na báze biotického spoločenstva (Ch. Elton) a dopĺňa ho 

radikálnejšou holistickou paradigmou superorganizmu (F. E. Clements, S. A Forbes) 

integrujúceho súčasti biotického spoločenstva. Poučený evolučnou teóriou a 

motivovaný metaforami ´strom života´ (príbuznosť všetkých živých bytostí) a ´tkanivo 

života´ (interakcia v biotických spoločenstvách a ekosystémoch) artikuluje filozofický 

fundament etiky Zeme: ontologickú nadradenosť objektov a ontologickú podradenosť 

vzťahov charakteristickú pre klasickú západnú vedu odmieta a vďaka ekologickej 

kontextovosti fakticky obracia. Relačné bázy v tomto spoločenstve sú úzko a 

špecificky prepojené, umožňujú rozšírenie organizmov na Zemi, udržiavanie 

biologickej stability a ľudské bytosti ako špecialisti na nešpecializované (S. J. Gould) 

tvoria významnú súčasť týchto vzťahov.  

Vráťme sa späť k otázke: prečo ekologická etika? Opakovaním otázky hľadáme 

odpoveď na problém pomenovania12 toho typu etiky, ktorá vo svojej teórii reflektuje a 

rieši rekonštrukciu vzťahu ľudí nielen k svojmu bezprostrednému životnému 

prostrediu13, ale k celému svetu prírody. E. Kohák (2000) vyjadruje presvedčenie, že 

                                                            
12 Pokiaľ ide o pomenovanie tohto typu aplikovanej etiky, zdá sa, že pojmy ekologická a 
environmentálna sa chápu synonymne. V anglicky hovoriacich krajinách sa udomácnili obidve 
pomenovania: ecological ethics, environmental ethics; vo Francuzsku: éthique écologique, éthique de 
l´environnement; v Taliansku: etica ecologica; v Nemecku: ökologische Ethik, Umweltethik. 
13 O. Suša (1997) interpretuje pojem „životné prostredie“ v kontextoch súčasnej modernej 
priemyselnej spoločnosti. Rozlišuje tri prístupy k poňatiu životného prostredia: 1. prírodovedecký 
prístup; 2. sociokultúrny prístup; 3. prístup vychádzajúci z princípov interdependencie. 
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pomenovanie etika životného prostredia (environmentálna etika) implikuje 

osvojiteľské tendencie človeka ako stredu všetkého zmyslu, ako arbitra, ktorý môže a 

má obcovať so svojím prostredím, so svojím svetom podľa vlastnej ľubovôle. Je 

zavádzajúce nazývať biosféru (len) ľudským životným prostredím, uvádza E. Kohák. 

Takýto prístup predpokladá životné prostredie (´vďaka´ antropocentrickým 

konotáciám pojmu prostredie) ako arénu ľudskej interakcie, akoby hodnotovo 

neutrálnu sféru.  

V súčasnej situácii ekologickej neistoty je dôležitým krokom na ceste k 

relevantnej teórii ekologickej etiky kritická reflexia nových smerov techniky (jadrová 

energia, genetické inžinierstvo, transgenéza, klonovanie a naň nadväzujúce 

možnosti „preventívnej“ profylaktickej eugeniky, kybernetika a i.), ktoré si tvorcovia 

uznávaných etických teórií nepredstavovali ani vo sne. O to je ťažšia úloha novej 

etiky; pokiaľ má zabezpečiť harmonickú readjustáciu protikladných dispozícií a 

tendencií ľudských i mimoľudských životných záujmov, pokiaľ má orientovať ľudské 

racionálne, emocionálne, hodnotové,  etické (morálne) a praktické tendovanie po ose 

proprírodnosti, pokiaľ má v týchto súvislostiach kriticky reflektovať súčasné 

technické, ekonomické či politické vplyvy, z akých teórií má vychádzať? „Akademickí 

filozofi 20. storočia sa usilovali ohraničiť si pre seba kúsok intelektuálneho trávnika – 

skôr než si ho bude nárokovať veda – a vybaviť sa svojou vlastnou arkánou, ktorej 

súčasťou mal byť žargón a symbolický spôsob vyjadrovania. V dôsledku toho sa 

filozofi stále viac izolovali a stávali sa irelevantnými v širšej intelektuálnej komunite. 

Tak ako sa storočie postupne napĺňa, táto disciplína sa stáva jednou 

z najnespoľahlivejších a najscholastickejších. Medzitým sa svet, v ktorom žijeme, 

mení závratným tempom“ (Callicott 1989: 4) a radikálne sa zmenili aj základné 

predstavy o ňom. Napriek tomu neustále komunikujeme ekologický problém buď na 

základe tradičného moderného poňatia, tzn. na základe reifikácie, predmetného 

myslenia a hodnotenia, subjekt-objektového schematizmu, čo diskusie o ekologickej 

obozretnosti posúva do roviny hodnotenia techniky (technology assessment). Keď 

vychádzame z predpokladu, že normatívna etika je do istej miery ovládaná 

kontraktariánskymi teóriami, ako napr. kantovskou deontológiou (so zameraním na 

povinnosti jednotlivca), benthamovským utilitarizmom (so zameraním na 

maximalizáciu prínosov alebo blaha čo najväčšiemu počtu), rawlsovským princípom 

pojmov spravodlivosti (so zameraním sa na podmienky pre prerozdelenie sociálnych 
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východísk), hoci tieto normatívne etické teórie boli bohato vypracované v literatúre o 

morálnej filozofii, vyhneme sa diskusii o relatívnych prednostiach jednej či druhej, 

pretože dôraz sa v rámci tohto textu kladie na kontext  podmienok posudzovania 

ekologickej etiky,  než by sa zameriaval na jeden normatívny prístup. Je však 

dôležité poznamenať, že ak tieto normatívne teoretické prístupy  aplikujeme na nové 

problémové situácie, ktoré sú ´produktom´ záplavy nových informácií, ideí, scenárov 

a s nimi súvisiacich nových artefaktov, techník a technológií, neskončí naše úsilie 

v abstraktnom intelektuálnom vákuu? Nezostane len ďalším zdôvodnujúcim apelom 

normatívnych tvrdení o tom, čo by malo byť?  

    Druhý krok uvažovania je spätý s tak často traktovaným predpokladom, že sa 

vníma ako truizmus, ktorý nie je nutné amplifikovať. S predpokladom 

antropocentrizmu, antropomorfizmu a naň nadväzujúceho dichotomizmu, 

redukcionizmu a hodnotového hierarchizmu, spätého s konštrukciou opresívnych 

konceptuálnych schém v etike. Schém deklarujúcich, že svet mimoľudských bytostí, 

biosféra a ekosféra vstupujú do etiky iba ako aréna už spomínanej interakcie medzi 

ľuďmi a sú vnímané ako „...hodnotovo neutrálny vektor medzi ľudským morálnym 

agensom a ľudským morálnym paciensom“ (Callicott 1989: 2).  

     Je to stáročiami zakorenený predpoklad – veď je mimo akúkoľvek pochybnosť, že 

my, ktorí máme myseľ, my, ktorí sa staráme, sme tí, ktorí rozhodujú a patria do triedy 

privilegovaných, vyčlenených „...proti všetkému ostatnému vo vesmíre“ (Dennett 

1997: 16). A. Leopold v úvode štúdie Etika Zeme nachádza analógiu tohto 

predpokladu v Homérovej Odyssei (1917; 1984). Homér ctil prastaré tradície a vžité 

schémy a jeho Odyseus ducha tradícií nesklamal. Po návrate z Tróje sa domnieval, 

že otrokyne počas jeho neprítomnosti páchali neprávosti – a tak ich jednoducho 

desať obesil na jeden povraz. Bol ich pánom, boli jeho majetkom, urobil to, čo uznal 

za vhodné. Vzťah ľudského spoločenstva k prírode, biosfére, k Zemi sa od dôb 

prastarých patriarchálnych zvyklostí, neskôr „obohatených“ židovsko-kresťanským 

preferovaním individualizmu a patriarchálneho vlastníctva priamo vyzývajúceho k 

dobýjaniu prírody, stal v západnej kultúre rovnako panský a mocenský.  

      Posvätný esprit prírody postupne sublimoval a ona sa stala len prostredím, 

v ktorom človek žije, ktoré ´vlastní´, a teda aj nakladať s ním môže, ako uzná za 

vhodné. Ale etika, ktorá chce odhaľovať symbiózny vzťah človeka, Zeme, 
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mimoľudských bytostí, rastlín a živočíchov, je infikovaná „...evolučnou možnosťou a 

ekologickou nutnosťou“ (Leopold 1999: 233), kde platí ekologicko-etická maxima, 

bez ohľadu na to, či to arbitri životného prostredia považujú za technický, 

ekonomický, politický alebo estetický prepych. 

Z etymologického hľadiska termín ekológia je spojením gr. oicos (dom) a logos 

(slovo, náuka, racionálny kozmický poriadok, atď.). Je náukou o domovskom 

priestore živých bytostí; je vedou, ktorá skúma „podmienky jestvovania živých 

organizmov a vzájomné vzťahy medzi organizmami a prostredím, v ktorom žijú“ 

(Dajoz 1975: 9). Je vedou reflektujúcou vzájomné súvislosti celého bytia a života 

(biosféry). Ekologický prístup ku skúmaniu živej prírody nenesie predpoklad 

privilegovaného miesta človeka v biosfére (veľkú zásluhu na tomto prístupe ekológie 

má evolučná teória Ch. Darwina a jej evolučné pokračovanie v podobe 

neodarvinizmu, tzn. druhou darvinistickou revolúciou14) a principiálne mení 

východisko vzťahu človek–kultúra–príroda.15 Snahou kritického myslenia 

hľadajúceho body dotyku medzi vedeckými teóriami a etikou je dosiahnutie 

vyváženosti ich záujmov pri nevyhnutnej transformácii toho, čo je žiaduce pre 

riešenie globálnej ekologickej krízy. Pri skúmaní kontextovosti spôsobov poznania 

prírodného sveta a života v ňom „...vedecké/etické interanalýzy umožňujú diskusiu, 

ktorá vedie za redukujúcu metódu „riešenia problémov“, karikovanú ako trilógiu snáh: 

boj o prežitie, hľadanie výlučne technických environmentálnych riešení a 

nespochybnenie v súčasnosti dominujúceho modelu „rozvinutej“ spoločnosti“ (Rozzi 

1999: 13).  

Integrujúce väzby medzi vedou a etikou obohacujú etickú reflexiu a senzibilitu vo 

vzťahu k rozhodujúcim modusom ľudskej existencie, pričom oslabujú nekritické 

lipnutie na inštrumentálne racionalistických paradigmách. Vzťah ekologických vied a 

etiky je implementáciou scenárov pre konanie ľudí, pre uvoľnenie a väčšiu pružnosť 

tvorby teoretických a praktických modusov prístupu k svetu prírody. Treba podotknúť, 

                                                            
14 Vývoj vo vede napreduje  a napríklad s  anglickým biológom a zakladateľom memetiky R. 
Dawkinsom (Sebecký gén) sa spája termín univerzálny darvinizmus. Prívržencami myšlienky 
univerzálneho darvinizmu sú kozmológ L. Smolin, fyzik W. Zurek a memetička S. Blackmoreová. 
Univerzálny darvinizmus vo svojej knihe Darwin’s Dangerous Idea (1995) obhajuje aj filozof D. 
Dennett. 
 
15 Ekoeticky produktívnou sa javí východisková pozícia tzv. slabého antropocentrizmu (Norton 1984). 
Adjektívum slabý upozorňuje na možnú či aktuálnu neracionálnosť ľudského panského vzťahu 
k prírode. B. Norton stavia slabý antropocentrizmus (pragmatický, pluralistický, liberálny) proti „silným“, 
tzv. konzumným verziám antropocentrizmu.  
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že tak, ako ekologická etika nie je len jednoduchým presahom deskriptívneho odboru 

(ekológie), „...nie je ani vonkajším normatívnym korpusom, do ktorého by sa mali 

navliecť ekologické vedy – nie je iba ďalší nástroj na riešenie súčasnej ekologickej 

krízy. Vzájomné vzťahy medzi nimi možno skôr chápať ako dynamicky a intímne 

prepojenú jednotku: ekológovia konštruujú svoje vedecké teórie pod vplyvom 

etických hodnôt a etici hodnotia prírodu na základe konkrétnych vedeckých teórií“ 

(Rozzi 1999: 14).  

Keď konštatujeme, že ekologická etika, ako regulátor postojov a správania 

človeka k mimoľudskému svetu, sa bezpochyby informatívne vzťahuje k ekológii a 

ekologickým vedám, ktoré sú pre etiku ´impulzom, odhaľujúcim kľúčové problémy´ 

ekologickej situácie, vystavujeme sa riziku kritiky oponentov  z naturalizácie etiky, 

v zmysle predpokladu, o ktorom sa od doby G. E. Moora (1903) diskutuje ako o 

naturalistickom omyle (naturalistic fallacy).16 Napriek tomuto „tradičnému“ riziku 

pravdepodobnou je cesta, na ktorej je možné prekonávať schizmu medzi objektívnym 

poznaním – vedeckým ´je´ a etickým ´malo by byť´, cestou spojnice porozumenia 

medzi spôsobmi poznania prírody a spôsobmi jej obývania a hodnotenia. Ekologická 

etika je v tomto porozumení „...sústavou zásad, ktoré človeku naznačujú, ako by sa 

mal správať vo svojom obcovaní s mimoľudským svetom“, alebo „súbor zásad trvale 

(pokladáme za vhodnejší pojem dlhodobo – doplnila Ľ. V.) udržateľného súžitia 

ľudstva s celým biotopom“ (Kohák 2000: 17); alebo ekologicky zdôvodnenou 

„...existenciou záväzkov za a nad vlastný (ľudský) záujem“ (Leopold 1999: 239).  

Ešte jeden rozmer je v tejto súvislosti pozoruhodný. Ekológia je odvetvím 

biológie, ktoré sa zaoberá okrem iného aj deskripciou vzájomných vzťahov a 

vzájomným pôsobením organizmov a ich vzťahom k okolitému svetu prírody potiaľ, 

pokiaľ sa nezaoberá ľudským vstupom. V momente vstupu človeka, jeho 

spoločenských skupín, lokálnych komunít a na nich nadväzujúcich duchovno-

ekologických hnutí (duchovná ekológia, ekológia človeka, sociálna ekológia) a 

ľudského „...pobývania v spoločenstve všetkých bytostí“ (Kohák 2000: 26) 

s interdependentným pôsobením, obojstranným ´obcovaním´ už nejde len o 

deskripciu faktov, ale o normatívny úsudok, o hodnoty. Už nejde len o to, „...čo je 

život, ale o to, aký má zmysel, ako ho žiť“ (ibid: 27). To je rozhodujúci moment  

                                                            
16 Sú tu aj iné názory: W. Franken (1949) v štúdii venovanej analýze „naturalistického omylu“ G. E. 
Moora argumentuje, že dichotómia je/malo by a naturalistický omyl sú dve rozdielné záležitosti a že 
naturalistický omyl nie je omylom v pravom slova zmysle. 
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obratu  v nazeraní a pobývaní vo svete prírody (metaforicky, ako obratu z 

heideggerovského ´básnicky býva človek´ na ´ekoeticky býva človek´), ktorý súvisí 

s tvorbou novej paradigmy vo vede a etike. Dochádza k preklenutiu mechanistického 

determinizmu, lineárnej kauzality a analyticko-diferencujúceho spôsobu nazerania. 

K preklenutiu, ktoré naviguje celostný, nefragmentárny pohľad na skutočnosť a 

kontextualitu porozumenia mnohosti sveta vedou a etikou. 

Ekológia prostredníctvom synekológie (súčasť ekológie), ktorá je zameraná na 

štúdium spoločenstva všetkých živočíšnych a rastlinných organizmov v určitom 

biotope, reflektujeme miesto a úlohu človeka ako bezpochyby veľmi špecifickej 

súčasti živočíšneho spoločenstva. Povedané slovami zakladateľa ekologickej etiky A. 

Leopolda, „...to, že človek je členom biotického tímu, sa ukazuje pri ekologickom 

výklade dejín. Mnohé dejinné udalosti, ktoré boli interpretované len na základe 

ľudských zámerov, boli vlastne interakciami medzi ľuďmi a Zemou“ (Leopold 1999: 

235). Leopold predpokladal ekologické porozumenie Zemi ako porozumenie ekológii, 

ako porozumenie prírodnému svetu ako mohutnému spoločenstvu. „Ekológia nás učí, 

ako v živočíšnych populáciách hľadať analógie našich vlastných problémov... voľná 

príroda a voľne žijúce živočíchy nás kŕmili a utvárali našu kultúru“, pripomína Leopold 

(ibid.: 217) a dodáva, že sme sa príliš sústredili na reifikáciu ľudskej racionality a jej 

aktualizáciou do podoby techniky – nesmierne dynamizujúceho elementu – sme 

rozpútali len ťažko kontrolovateľnú ničivú deštrukciu biosféry. Promiskuitne neničíme 

len časť jej hodnoty, ale hodnotovo deštruujeme aj samých seba, namýšľajúc si, že 

príroda je niečo, z čoho sme už vyrástli. Zdá sa, že „...rovnako ako je zdevastovaná 

príroda vonkajšia, je zdevastovaná i príroda myslenia – logiké fysis“ (Kratochvíl 1994: 

167). 

Ako sme už vyššie naznačili smer našich argumentácií, fundamentálnou 

myšlienkou ekológie je predpoklad, že mimoľudské prírodné bytia (pôda, vodstvo, 

zvieratá a rastliny) sú funkčnými členmi biotického spoločenstva, ku ktorému patríme 

aj my a od ktorého sú priamo závislé naše existenčné podmienky. Tento argument je 

východiskom aj pre tú časť aplikovanej etiky, ktorú označujeme termínom ekologická, 

už aj z toho dôvodu, že stav biotického spoločenstva a ekosféry vyžaduje praktickú 

podobu etiky, ktorej korene predstavujú normatívno-etické princípy trvalej 

udržateľnosti života a s nimi súvisiace princípy dlhodobej udržateľnosti kultúry. 



 

29 

 

Obavy teoretikov, zaoberajúcich sa ekoetickou problematikou, z tzv. ekologizácie 

– teoretického privilegovania ekológie vo vzťahu k filozofii a etike – sú predčasné 

v situácii integratívneho, interdisciplinárneho a polylogického charakteru 

aplikovaných etík. Rovnako ekologické vedy a ich výskum má interdisciplinárny a 

systémový charakter a jeho výsledky buď bezprostredne, alebo sprostredkovane 

heuristicky ovplyvňujú smerovanie etiky a jej neuralgického centra – nových hodnôt 

(snahy o modelovanie proprírodnej axiológie). Bez ekologického výskumu, ktorý 

prináša nové poznatky, modely a scenáre o holistickej súvzťažnosti, interakciách 

v biosfére ako globálnom ekosystéme, v ktorom človek a jeho aktivita zohráva vážnu 

rolu, by sme len ťažko mohli hovoriť o ekologickej etike ako o jednom zo 

zmysluplných a relevantných „mechanizmov“ reálnej regulácie jednotlivých 

sociálnych subsystémov, tzn. o posune a transformácii žiaducich ekoetických 

princípov a hodnôt z roviny dobre mienených apelov a výziev na ich informované a 

konkrétne presadzovanie. Musíme však spolu s A. Naessom (1993) zdôrazniť, že 

ekológia nie je vedou univerzálnou (napriek Toulminovmu (1983) konštatovaniu, že 

ekológia je paradigmou všetkých postmoderných vied), jej teoretické východiská a na 

nich nadväzujúce modely možno chápať ako heuristické ašpirácie, umožňujúce vidieť 

morálne problémy tam, kde vznikajú, tam, kde sú ´doma´. Tieto ašpirácie nám 

umožňujú identifikovať a edukačne a edifikačne formovať emocionálne a racionálne 

dispozície vzťahu k prírode. 

Výhrady voči pomenovaniu ekologická etika či ekoetika v duchu nutnosti čeliť 

povrchnému  stotožňovaniu ekológie s ochranou prírody, ideológiou, resp. hnutím17, 

poprípade obavy z ekologizmu18 (v prípade, že sa chápe ekologizmus ako  

                                                            
17 Táto nekonzistentnosť môže byť dôsledkom toho,  že ekológia má  aspoň štyri súvisiace 

významy, z ktorých každý je dôležitý v súvislosti s diskusiami o zachovaní biodiverzity a ďalšimi 
problémami v oblasti environmentu:  

ekológia prírody: príroda ako materiálna skutočnosť a ako materiálny základ ľudskej existencie;  
ekológia ako veda: biologická/é disciplína/y;  
ekológia ako ideológia: normatívne pohľady na ľudskú existenciu, odvodené z toho, čo je známe o 
´hospodárstve´ prírody;  
ekológia ako hnutie: politické aktivity, ktoré sa  snažia zmeniť spoločnosť synergiou s  
´ekologickými ideálmi´. 
Použitie pojmu ekológia v prvom význame (´materiálna´ skutočnosť), je v  rozpore a výraznom 
rozdiele s druhým  použitím pojmu ekológie ako vedy.  Medzi týmito dvoma názormi však môže 
vniesť určitú harmóniu  verzia umierneného  vedeckého realizmu.  

 
18 Náše chápanie ekologizmu je jeho ponímani ako  postoja, ktorý kotví v  rozvíjajúcom sa záujme o 

morálne, politické, ekonomické a vedecké otázky, ktoré sa  sústreďujú na človeka vo vzťahu k 

životnému prostrediu planéty. Koncept ekologizmu vychádza z pozície, že mimoľudský svet je  

morálne významný a že je potrebné vziať ho do úvahy pri usporiadaní spoločenských, ekonomických 
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redukujúca väzba konkrétnej prírodovednej disciplíny – ekológie, vo vzťahu k etike), 

sú problematické. 

Preferujeme pomenovanie ekologická etika, resp. ekoetika pred environmentálna 

etika, resp. etika životného prostredia, argumentujúc, že v druhom prípade je 

zachovaná dichotómia, resp. dualistické myslenie späté s hodnotovou 

hierarchizáciou vyvierajúcou z dualizmu: človek verzus príroda (rozum verzus 

príroda), zatiaľ čo prefix (samozrejme - nejde len o jednoduchý akt prefixu, ale o 

ekologicko-etické väzby, kontextualitu atď., o ktorých už bola reč) eko – resp. pojem 

ekologická - otvára omnoho širší horizont súvzťažnosti, rozširujúc sféru priamej 

morálnej významnosti (bližšie interpretované v 6. paragrafe tohto textu).  

Najpálčivejšie problémy, ktorým čelí ľudstvo dnes - preľudnenie, nedostatok 

energie, zmeny klímy, erózia pôdy, vymieranie druhov, riziko epidémií, hrozba vojny, 

ktorá by mohla zničiť všetky ťažko získané výdobytky civilizácie, a dokonca aj 

nedávne fibrilácie akciových trhov - sú ekologické alebo majú veľký ekologický 

dopad. 

Vieme, že „.....prírody sú prítomné, no spolu so svojimi reprezentantmi, 

vedcami, ktorí hovoria v ich mene. Spoločnosti sú prítomné, no spolu s objektmi, 

ktoré ich odjakživa zaťažujú" (Latour 2003: 188). Hovoríme o prírode 

´predstavovanej´ vedou - lebo na rozdiel od iných ľudských aktivít si veda nekladie za 

cieľ svet meniť, ale meniť predstavu o ňom, čo však znamená vážnu konzekvenciu 

vo vzťahu k technológiám a  technike, lebo tak, ako si svet predstavujeme - tak v 

ňom konáme. Svet prírody už nemožno chápať len ako arénu pre interakciu medzi 

ľuďmi, resp. ako hodnotovo neutrálny vektor medzi ľudským morálnym agensom a 

mimoľudským paciensom. Je prírodou skúmanou prírodnými vedami.  Práve v tomto 

bode je dôležitý apel na spoločenské štúdium vedy (vylučujúce úzko ponímané 

epistemologické analýzy - neprekračujúce rovinu pojmovej interpretácie), pretože 

jeho implikáciou je, že práve táto príroda, príroda opísaná biológiou, ekológiou, 

chémiou, fyzikou... je niečo, k čomu máme prístup cez praktickú a spoločensky 

organizovanú činnosť. 

                                                                                                                                                                                         
a politických systémov. Ekologizmus je v prvom rade morálna doktrína, aj keď doktrína, ktorá čerpá z 

určitých vedeckých a metafyzických tendencií. Jej morálno-filozofické ukotvenie spočíva v stratégii 

proprírodnosti (pronaturalness) – pozri: Lubov Vladyková (2009). 
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Možno práve tu je zdroj rastu filozofického záujmu o ekológiu za posledných 

tridsať rokov, ktorý  odráža dôležitosť ekologických vied v rovnakom období. Tento 

záujem je skomplikovaný skutočnosťou, že existuje nesúlad medzi ekológmi v otázke 

– čo je doménou ekológie? Mnoho ekológov dáva prednosť užšej - reštriktívnej 

definícii, ktorá sa zameriava na vlastnosti mimoľudských organizmov v prírodnom 

prostredí. Iní obhajujú širšiu expanzívnejšiu definíciu, ktorá zahŕňa štúdium vzťahov 

človeka a životného prostredia. Je to  pohľad, ktorý je výzvou pre tradičné poňatie 

ekológie, ako prísne biologickej vedy. V dôsledku toho je chápanie morálno-

filozofickej reflexie ekológie čiastočne závislé na tom, či sa akceptuje  užšie alebo 

viac expanzívne poňatie ekológie.  Vo svojom reštriktívnom režime sa morálno-

filozofická reflexia ekológie zaoberá koncepčnými a metodickými problémami v 

populáciách, spoločenstvách a ekosystémoch. Vo svojom expanzívnejšom režime  

rieši  problémy v oblasti sociálnej ekológie19 a ekológie človeka20.  

Vyjadruje širšie vzájomné väzby človeka so svetom prírody, tzn. „...toho, čo 

nazýval (Leopold) Zemou a čo je dnes zvykom chápať povrchne ako prírodné 

prostredie“ (Míchal 1999: 268); so svetom, kde je „...človek prírodná bytosť, ktorá sa 

vzťahuje k svetu (zvýraznila Ľ. V.) a nie len k nejakému okoliu...“ (Kratochvíl 1994: 

                                                            

19 Sociálna ekológia  je  interdisciplinárny odbor akademického štúdia, ktorý skúma vzájomný vzťah 
medzi ľudskými sociálnymi javmi a inštitúciami,  a ekologickými alebo environmentálnymi otázkami. To 
úzko súvisí s ekológiou človeka, s oblasťou  biologických vied, ktorá sa zaoberá úlohou človeka v 
ekosystémoch. Avšak štúdie v sociálnej ekológii majú oveľa širší záber, zahŕňajúci mnoho oblastí 
spoločenských a prírodných vied. Tento interdisciplinárny odbor ponúka veľa empirických údajov, 
ktoré  sociálna ekológia využíva vo svojej filozoficko  teoretickej reflexii. 

20 Ekológia človeka je prístupom k štúdiu človeka a jeho vzťahov k ekosystémom, v ktorých človek 

participuje s cieľom zachovania budúcich generácií a ekosystémov, resp. ich budúceho vývoja. 

„Ekológia človeka je jednou z najinterdisciplinárnejších vied“ (Ekológia človeka: Pospíšil – Sieglová, 

UK, 1989: 3) a jej špecifickosť je určovaná niekoľkými základnými črtami: zmenou environmentu 

v dôsledku rozvoja technológií, tzn. tvorbou nového prostredia – umelej prírody – s mentalitou 

´technologickej fixácie´, ktorá má na človeka rovnaký vplyv ako prírodné prostredie (dôsledky tohoto 

vplyvu sú často nejasné a nepredvídateľné a len niekoľko posledných desaťročí sa kriticky reflektujú); 

vzťahom medzi zmenami v organizácii populácií, novými technológiami a tlakmi prírodného prostredia; 

´umelou prírodou´ a jej sociálnou organizáciou, ktorá nielenže v mnohom nahrádza prírodné 

prostredie, ale prakticky formuje novú  tzv. ľudskú ekológiu. Ekológiu človeka nemožno redukovať na 

biologické pojmy, avšak nie je možné ich ani ignorovať, resp. transcendovať vo význame číreho 

prekračovania. Ako uvádza P. Shepard, ekologické myslenie vyžaduje nazeranie, ktoré presahuje 

hranice. Z hľadiska filozofickej reflexie „...je človek vo svete a jeho ekológia je povahou tohto jeho 

bytia v ňom“ (Shepard 1969: 1). Ekológia človeka sa tak ´vynára´ z biologickej reality a vyrastá z faktu 

symbiotickej prepojenosti (Margulisová 2005) a synergie ako všeobecného princípu života. Zaoberá 

sa ľudským životom a prírodou, keďže tvoria sieť, ktorá siaha ďaleko do predhistorickej doby a za 

pojmové hranice iných vied o človeku. 
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167). Pojem svet je tu interpretovaný, ako usporiadanosť fysis, ako celostnosť, ako 

kontextovosť, ako vzájomnosť, a táto usporiadanosť je vnútornou súčasťou, nie je 

vnesená zvonku. Konečne, je faktom, že formovanie ekologickej etiky bolo 

problémovo iniciované emergentným tlakom hroziaceho kolapsu ekosféry (teda toho, 

čoho usporiadanosť je jeho vnútornou súčasťou). Na možný kolaps tohto typu 

upozornili ako prví vedci (napr. A. Leopold, R. Carsonová a i. boli v prvom rade 

prírodovedci) a následne, v začiatkoch veľmi neisto, etici hľadali teoretické 

zdôvodnenie a základy nových hodnôt, etických noriem a princípov ukotvujúcich a 

orientujúcich správanie a konanie človeka (ľudského spoločenstva) vo svete prírody. 

Vo svete, do ktorého sme my (teda zvonku) vniesli disharmóniu, aj keď sme v ňom a 

s ním až pozoruhodne dlhú dobu dokázali byť v ambivalentnej symbióze.  

Uvedomujeme si deskriptívny a vedecký presah pojmu ekológia vo filozofickej 

interpretácii (vid. vyššie), kde sa napĺňa nielen metaforickým, transcendujúcim a 

heuristicko ašpiratívnym rozmerom. H. Skolimowski, predstaviteľ jednej z 

relevantných ekofilozofických škôl – ekologickej filozofie, ktorá je prameňom jeho 

ekoetiky (etyky kosmicznej), tvrdí, že pojem ekológia transcenduje bežne používaný 

pojem environment a jej korene spočívajú v princípe pokory k prírode. Tu sa vynára 

už spomínaná paralela (ktorú na tomto mieste chceme viac priblížiť) medzi filozofiou 

a konkrétnou vedou – ekológiou. 

Biologické teórie (teda aj ekologické teórie) sa neprezentujú v podobe 

formalizovaných zápisov, ale majú navonok (zdanlivo) podobu rozprávania a z tohto 

formálneho pohľadu majú bližšie k filozofii, ku kontemplatívnemu či špekulatívnemu 

výkladu. Pri všetkej zložitosti a exaktnosti ekológie21 fundamentálne idey, s ktorými 

pracovala a pracuje, mali a majú charakter metaforických konštrukcií, často 

s „antropomorfným a mystickým kontextom“ (J. B. Callicott 1989: 106). Tieto 

metaforické konštrukcie sa rodili a vstupovali do určitého kultúrno-filozofického 

prostredia (v ktorom fungujú určité väzby medzi hodnotením a poznávaním), do 

určitej kultúrnej logiky spoločnosti (logika modernej západnej spoločnosti je účelovo-

                                                            
21 Od jej zrodu, pokiaľ zaň pokladáme pomenovanie disciplíny E. Haeckelom v roku 1866, keď bola jej 
základnou ideou „usporiadaná ekonómia prírody“, cez postulovanie tzv. živého organického 
Leviathana – superorganizmu – F. Clementsom, filozofickým holistom ovplyvneným odkazom celej 
plejády mysliteľov – Kantom, Hegelom, Goethem, Spencerom. V tridsiatych rokoch 20. storočia je 
formulovaný pravdepodobne najdôležitejší teoretický model ekológie: biotické spoločenstvo a v tom 
istom roku (1935) sa objavuje pojem „ekosystém“ inaugurovaný ekológom A. Tansleyom ako 
metaforickejšia interpretácia biocenóz. Kvantifikovateľný model ekosystému A. Tansleya inšpiroval H. 
G. Wellsa, J. Huxleyho a G. P. Wellsa (1939: 961) k použitiu termínu nová ekológia.  
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racionalistického typu), pričom okrem iných pre ekologickú etiku dôležitých 

konzekvencií toto kultúrne prostredie (prostredia) sa podieľalo na recipovaní 

ekologických teórií (metafor, príbehov) do aktuálneho axiologického a etického 

rámca. Možno práve táto koncepčná pluralita je dôvodom neujasnenosti a 

neproduktívneho sporenie sa o pojmy, ale čo je fundamentálnejšie, tým, že existujú 

rôzne prístupy, koncepcie a stratégie v ekologickej etike, ich reprezentanti podporujú, 

resp. odmietajú rôzne doktríny, princípy, hodnotové preferencie, čo naviguje 

pojmovú, terminologickú, interpretačnú a argumentačnú nejasnosť, rôznorodosť ba 

až chaos. V tomto prípade je nutná radikálna korekcia známeho tvrdenia svojrázneho 

filozofa vedy a metodologického ´dadaistu´ P. Feyerabenda (1987) – bez chaosu nie 

je vedenie – aj napriek tomu, že sme naklonení jeho kritickému reflektovaniu tzv. 

imunizačných ťahov západných racionalistov pri odlišovaní medzi základnou vedou a 

jej aplikáciami (k ruptúram, poruchám a ničeniu dochádza prácou tých, ktorí vedu 

aplikovali; vedci – teoretici sú nevinní), a západnou racionalitou pestovanej a 

argumentačne sofistikovanej ilúzie, že veda má najlepšie vedenie. 

      V súčasnej situácii ekologického ohrozenia sveta (máme na mysli všetky možné 

variácie jeho dosahu) by však bol jeho princíp anything goes (všetko je možné) 

akceptovateľný. Aj to je dôvod premyslenia povahy tejto rôznorodosti z hľadiska 

morálnej významnosti, hodnôt a hodnotenia prírody a prírodných entít v jednotlivých 

koncepciách ekologickej etiky, pretože mnohohodnotovosť prírody – ako možnej 

hodnoty o sebe a ľudského existenčného habitátu – je kľúčom k  etickému kontextu, 

ktorý  vyplýva z axiologického. 

 

 

5. Racionalizmus a naturalizmus - umelé verzus prirodzené? 

 

 

Podľa väčšiny autorov je západná kultúra najväčším producentom rôznych 

foriem a podôb ohrozenia biosféry. Táto jej nekrofilná aktivita je bezprostredne spätá 

s artefaktovou produktivitou prírodných a technických vied, tzn. technikou. 

V súvislosti so snahami zbaviť techniku jej démonickosti a zoslužobniť ju na 
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inštrumentálne-funkčnú úroveň sa začiatkom 20. storočia objavujú teórie o 

nehodnotiacom (wertfrei) charaktere vedy a racionality vôbec. V diskusiách na túto 

tému pred 1. svetovou vojnou zohrávali významnú úlohu názory M. Webera. Problém 

racionality, resp. špecificky uspôsobeného racionalizmu, a jej radikálneho odlíšenia 

od hodnotenia v západnej kultúre – ako jedinečnej udalosti ľudských dejín – to je 

ústredná téma Weberovej tvorby, ktorej súvislosť s ekologickou problematikou je 

prekvapujúco aktuálna. 

Veľká pozornosť dielu M. Webera bola venovaná od polovice 60. rokov 20. 

storočia. Okrem iného, záujem o Weberove koncepcie bol ´vyvolaný´ konkrétnymi a 

obsahovými problémami technického a vedeckého rozvoja, otázkami poňatia 

spoločenských vied, ich zmyslu a vzťahu k praxi atď. M. Weber (1922) považoval 

každé konanie za spoločensky podmienené, tak vo voľbe prostriedkov, ako aj v 

sledovaní cieľov. Rozlišoval model účelovej racionality (orientovaný podľa účelu, 

prostriedkov, úplne zbavený afektivity, emocionality, orientovaný na úspech) a model 

hodnotovej racionality (iracionálny tým viac, čim viac sa absolutizuje hodnota, na 

ktorú je konanie orientované). Rozhodovanie o hodnotách do sféry vied (prírodných i 

spoločenských) teda nepatrí. Je vykázané do sféry individuálnej, stáva sa výhradne 

vecou individuálneho rozhodnutia. Veda a racionalita musia byť wertfrei. Musia byť 

celkom zbavené pestrej kytice hodnôt, v mene účelov, efektivity, úspechov a vedenia 

západnej kultúry; principiálne niet žiadnej tajuplnej sily a všetko je ovládnuté 

prepočtom. Odčarovanie sveta (Entzauberung der Welt) znamená presne toto.  

Mnoho ekologicko-etických koncepcií sa dnes odvoláva na racionálnu zmenu (na 

základe vedeckých poznatkov, miery rastu poznatkov a informácií o prírode a 

donedávna netušených väzieb medzi ľudským spoločenstvom, mimoľudskými 

spoločenstvami a špecifickými väzbami v rámci nich) prístupu k prírodnému svetu a 

na jej základe zmenu hodnotových preferencií. Po viac ako dvoch storočiach vypätej 

dominancie účelovej racionality, v situácii ohrozenia ekologickej rovnováhy sveta, si 

obsesívne uvedomujeme častú nekrofilnú sterilitu účelovej racionality a nutnosť jej 

´vyváženia´.  

Toto uvedomovanie sa stalo súčasťou filozofického premýšľania a možno 

´najvyhrotenejší výskyt´ nadobudlo v kritickej teórii, kde kritika inštrumentalizmu vedy 

a techniky mieri k celostnému videniu racionality, lebo spomínané vyváženie je 
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výsledkom celostnej vzťažnosti, alebo „...až keď vzťah človeka k človeku, a tým tiež 

človeka k prírode, je utváraný inak než v perióde panstva a osamotenia, vstúpi 

roztržka subjektívneho a objektívneho rozumu (nevyčerpavajúceho sa v púhej funkcii 

účel–prostriedok – doplnila Ľ.V.) v jednotu. K tomu je však potrebná práca na 

spoločenskom celku – dejinné aktivity. Produkcia spoločenského stavu, kde sa jeden 

nestáva prostriedkom druhému, je zároveň naplnením pojmu rozumu...“ (Horkheimer 

– Adorno 1962: 204).  

Je neodškriepiteľné, že prírodné vedy a vedecké fakty, ako produkty novodobej 

kultúry, mnohostranne implikovali všetky kultúrne sféry, teda aj oblasť spoločenských 

vied, filozofie, etiky a hodnotových štruktúr. Výsledky vedeckého vplyvu však nie sú 

jednoznačné, pretože spoločenské postoje a rovnako aj hodnotové štruktúry sú 

ovplyvňované radom faktorov, nielen vedou. V každom prípade, niektoré spôsoby 

poznania sveta prírody sú niekedy viac, inokedy menej v súlade so životným štýlom a 

hodnotovými preferenciami, ktoré sa v kultúre vytvárajú so svetom prírody. M. Weber 

zdôrazňoval, že rozhodovanie o hodnotách je výhradne vecou individuálneho 

rozhodnutia; (aktuálna stratégia individuálnej reorientácie, keď je cieľom 

hodnotového posunu akceptácia prírody ako existenčného habitátu). Zdá sa, že 

„...Weber položil hranice vede, aby otvoril priestor voľbe, hodnotám, mimoracionálne 

kladeným cieľom. Veda teda nemôže byť principiálne radcom, čo činiť – je však 

potrebná na ujasnenie, ako konať a aké obmedzenia činnosti prijať – poprípade, čo 

nečiniť... Ide teda o aktivizmus (motivovaný hodnotovo, mimovedecky), ktorý 

kalkuluje racionálne“ (Šindelář 1967: 179).  

Nedávne reorganizačné tendovanie v etických diskurzoch súvisí s badateľným 

posunom od systémovosti k decentralizácii a etika prestáva byť chápaná ako 

solitérna a okrajová záležitosť pri riešení aktuálnych, problémových a konkrétnych 

situácií a prípadov sveta kultúry a sveta prírody. V tejto súvislosti, tak ako sme 

konštatovali vyššie,  je problematické hovoriť o vyhranenej (určitej) etickej teórii, ktorá 

by zohrávala úlohu arbitra pri vypracovaní relevantnej koncepcie ekologickej etiky. 

Prestávajú platiť klasické kritériá, a preto je produktívnejšie uprednostnenie etického 

kontextu a etických implikácií v aktuálnom etickom diskurze, čo pri diskusiách na poli 

aplikovanej etiky znamená odtabuizovanie možného prelínania viacerých, tradične 

rozlíšených a alternatívnych etických teórii.  
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Pri krátkom pohľade do histórie zisťujeme, že už v starogréckej spoločnosti sa 

všeobecne považovalo za záväzné, že morálne pravidlá sú absolútne a odrážajú 

poriadok celého kozmu. Putovanie sofistov po rôznych gréckych mestách i mimo 

Grécka ich viedlo k zisteniu, že morálne kódy, mravy, zvyky a právne systémy sa 

v cudzích kultúrach líšia, čo spochybňovalo pôvodné názory na absolútnosť a 

univerzálnosť morálnych pravidiel. Odtiaľ, zdá sa, pramení aj fundament Antifónovej 

kritiky konvenčnej morálky – naturalistická etika. Antifón vychádza z nevyhnutných 

faktorov ľudskej prirodzenosti. Je pravdepodobné, že chcel formulovať 

„...presvedčenie, že človek je zo svojej prirodzenosti ustrojený tak, že má isté sklony 

a averzie a že od človeka nemožno očakávať to, čo v skutočnosti nemôže splniť... a 

o ´skutočnej´ prospešnosti môže byť reč len tam, kde človek neprichádza k žiadnej 

škode“ (Graeser 2000: 89). Pod škodou sa u Antifóna skrýva to, čo v súčasných 

ekologicko-etických koncepciách patrí do sféry patocentrizmu, keď „...škodou 

rozumel to, čo (v poslednom dôsledku) vedie k zničeniu života, a ´prospechom´ 

potom to, čo život udržuje a podporuje. Tak chápal názor, že veci, ktoré znamenajú 

bolesť a pôsobia utrpenie, nie sú prírode (tzn. ľudskej prirodzenosti) užitočné, ale jej 

škodia a sú jej ujmou“ (Graeser 2000: 90). Tieto myšlienky sú blízke hedonistickému 

utilitarizmu, a jeden z prvých teoretikov hedonizmu Aristippos z Kirény formuloval 

etiku ako teóriu umenia života, keď človek v súlade s rozumom koná to, čo podporuje 

jeho slasť, a vyhýba sa tomu, čo spôsobuje bolesť či nepríjemnosť. To bolo 

východiskové pole pre etický utilitarizmus (J. Bentham, J. S. Mill, H. Sidgwick), 

jedného z etických systémov aplikovaných v koncepciách ekologickej etiky (o. i. etika 

práv zvierat). 

 Niečo podobné ako v prípade zistení sofistov sa odohráva aj v modernej 

západnej spoločnosti. Aj tu je tendencia považovať morálny princíp, napríklad zákaz 

zabiť človeka, za absolútny a univerzálny. Ale v určitej situácii tento absolútny 

morálny princíp nadobúda relatívny charakter: napríklad vo vojne, keď civilizované 

národy (nie ´primitívne´ kmene) uplatňujú ´amputáciu´ absolútneho morálneho 

princípu, relativizujú ho a uplatňujú iba v rámci vlastnej skupiny. Ako teda máme 

nájsť dostatočné dôvody na odmietnutie alebo akceptovanie presvedčenia o 

absolútnosti, resp. relatívnosti morálnych princípov?  

Konkrétne vedné disciplíny majú, napriek stále menej transparentným 

výsledkom, overovacie prostriedky na potvrdzovanie svojich teórií. Aký dôkaz a aký 
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druh overovaní by poslúžil na rovnaký účel pri testovaní morálnych pravidiel, noriem, 

princípov a presvedčení? Zdá sa, že k našim morálnym presvedčeniam 

nedospievame na základe dôkazov poskytnutých našimi zmyslami. Možno k nim 

však dospieť aj na základe dôkazu založenom na odlišnom druhu skúsenosti alebo 

emócie (napríklad: stotožňovaním, sebarealizáciou, ilumináciou a i.;  ako naše 

vnútorné stotožnenie so všetkým živým v hlbokej ekológii) napr. sympatie? D. Hume 

a ďalší filozofi (ktorí boli empirikmi v teórii poznania, boli obvykle naturalistami v teórii 

etiky) vykladali morálny súhlas či nesúhlas z hľadiska všeobecných tendencií ľudskej 

prirodzenosti. Podľa tohto názoru je pocit morálneho súhlasu výsledkom prirodzenej 

tendencie, etika závisí od ľudskej prirodzenosti a ľudská prirodzenosť vplýva na 

sociálny život. Etika je tak vysvetľovaná z pohľadu psychológie človeka, prirodzených 

citov a túžob. Odchýlky v morálnom kóde sú determinované rozdielnymi sociálnymi 

podmienkami. Sú tu tvrdenia, podľa ktorých vyplývajú kritériá morálneho správania 

z toku ľudskej evolúcie (napr. v neodarvinizme, evolučnej etike a sociobiológii); že 

ľudská prirodzenosť je vo svojej podstate egoistická, teda že ľudia na základe svojej 

psychickej dispozície konajú len zištne a sebecky, resp. recipročne a altruisticky (M. 

Ridley, R. Trivers a i.). Takéto názory sú verziami naturalizmu. 

 Ako protipól naturalistických teórií v etike vystupujú názory, že morálne hodnoty 

majú svoj absolútny základ (kozmický, božský, racionálny). V racionalistickom 

nazeraní sú pravdy o svete nadradené informáciám, ktoré získavame zo zmyslového 

vnímania, pretože sú nevyhnutné a univerzálne. Etické súdy si nárokujú svoju 

platnosť pre každého a za všetkých okolností (tak ako v matematike či formálnej 

logike), nie sú verifikovateľné ani falzifikovateľné. Typickým príkladom je mravné 

apriori – ako všeobecný princíp, ktorý praktický rozum vždy a nutne vzťahuje na 

určitú situáciu. I. Kant  formuluje mravné apriori v základnom zákone praktického 

rozumu – kategorickom imperatíve. Zdôrazňuje autonómiu svedomia (kladie ju ako 

kauzalitu na základe slobody proti kauzalite prírodnej) a teonómiu (zákonnosť daná 

Bohom) v protiklade k empirickej heteronómii. Etika I. Kanta je etikou povinnosti 

(deontologická), čo súvisí s bytnosťou človeka zameranou na ciele, ktoré majú 

charakter povinnosti.  

Zdá sa, že ekologická etika čelí značným teoretickým problémom svojho 

zdôvodňovania, čo mnohí ekologickí etici spájajú s tvrdením, že tradičné etické 

systémy neposkytujú dostatočnú oporu pre jej strategické ciele. Iní zas navrhujú 
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radikálnu nápravu. Nielen prehodnotenie a ´ozelenenie´ tradičnej etiky. Chcú 

vybudovať od základu nové axiologické, etické a metafyzické paradigmy. Tie by mali 

absorbovať a preklenúť výrazný kontrast medzi etikou zameranou na životnú situáciu 

jednotlivcov a etikou v ktorej má rozhodujúci význam ekologická stabilita 

ekosystémov a diverzita druhov. Problémom pre etiku je myšlienka holizmu22 (resp. 

obhajoba holistickej axiológie), že druhy a ekosystémy by sa mali zachovať 

z dôvodov, ktoré nesúvisia s ich hodnotou ako zdrojov pre ľudské využitie. Teda, že 

aj keď nepredstavujú žiaden konkrétny prínos pre ľudí, stále je tu hodnota v ich 

samotnom zachovaní. 

 Hľadať racionálne jadro tejto predstavy je pre väčšinu ekologicko-etických 

koncepcií náročný, ba takmer neriešiteľný problém. Pokiaľ sledujeme teoretickú 

stratégiu ekologickej etiky zameranej na životnú situáciu jednotlivcov, ako je etika 

práv zvierat (oslobodenie zvierat), ide spravidla o rozšírenie dobre známeho 

utilitaristického a patocentrického východiska, ktorým sa zohľadňuje blaho ďalších 

jednotlivcov, čo môže byť z hľadiska praktických dôsledkov revolučné, ale teoretická 

perspektíva nie je ničím novým. Ide o preferenčný utilitarizmus kotviaci v tzv. 

hedonistickom kalkule: podobnosť ľudí a zvierat spočíva v schopnosti pociťovania 

radosti a bolesti, v tom, že môžu trpieť. Rešpektovanie hodnotenia bolesti a radosti 

zdôvodňuje zákony proti krutému zaobchádzaniu so zvieratami (už v roku 1866 bola 

ustanovená Americká spoločnosť na prevenciu krutosti voči zvieratám). Analogicky je 

zdôvodňovaná morálna významnosť zvierat a morálna povinnosť utilitaristického typu 

voči nim. Jeden z prvých akademikov, ktorý sa zaoberal problematikou práv a 

oslobodenia zvierat na základe etického reflektovania tohto problému, P. Singer  

tvrdí, že speciesizmom (speciesizm – termín utvorený ako analóg šovinizmu a 

sexizmu) sú ovládaní ľudia akceptujúci kruté zaobchádzanie zo zvieratami. Je to 

prejav ich (reziduálne druhového) predsudku v prospech záujmov členov vlastného 

druhu, pred členmi iného druhu. Etika práv (resp. oslobodenia) zvierat nám, aj keď 

v rozšírenom etickom horizonte, teda iba pripomína dôsledky známych princípov 

                                                            
22 Holistické výskumné tradície predpokladajú, že ekologické systémy vykazujú poriadok, štruktúru a 

pravidelnosť v populácií, spoločenstvách a ekosystémoch úrovňou organizácie. Vlastnosti vyššej 

úrovne ovplyvňujú vlastnosti a zákonitosti nižšej úrovne. Preto holisti predpokladajú, že 

zovšeobecnenie upravujúce správanie populácií, spoločenstiev a ekosystémov je rozumný a žiaduci 

cieľ ekologického výskumu a formálne výskumy spoločenstiev a štruktúry ekosystému sú užitočné 

a nepostrádateľné. 
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(Sober: 1995). Tento prístup je problematický k mimoľudským entitám, ktoré nemôžu 

okúsiť bolesť, resp. nedisponujú pocitmi. 

 Ekocentristi zdôrazňujú kľúčovú úlohu diverzity druhov pre stabilitu 

ekosystémov. Toto tvrdenie sa u mnohých autorov generalizuje na globálny 

argument, že každý druh je významný pre vyvážený ekosystém. Vieme že 

ekológovia súhlasia s tým, že zložitosť ekosystému posilňuje jeho stabilitu. Táto 

hypotéza je však už dlhšiu dobu predmetom kritiky na úrovni teoretickej i empirickej 

perspektívy.  E. Sober v tejto súvislosti uvádza, že „pri niektorých druhoch (ktoré sa 

vyskytujú na pomerne malom teritóriu a ktorých prirodzená populácia je malá) je 

možné tvrdiť, že ich vyhynutie by pravdepodobne nenarušilo spoločenstvo 

ekosystému. Bez ohľadu na to, aká krehká môže byť biosféra, je takmer isté, že 

extrémny názor, že všetko je kľúčové, je pravdepodobne nepravdivý. Pochopiteľne, 

environmentalisti si robia starosti s tým, že k vyhynutiu teraz dochádza oveľa 

častejšie. Práve toto masové hynutie podľa nich ohrozuje biosféru, pričom toto 

konštatovanie sa vyhýba falošnému tvrdeniu, že spoločenstvá sú také krehké, že 

dokonca iba vyhynutie jedného druhu spôsobí kolaps. Ak podstata problému spočíva 

vtom, aby sme predchádzali masovému hynutiu druhov, ako to dáva racionálny 

dôvod na zachovanie druhu práve opísanej povahy, o ktorom sme racionálne 

presvedčení, že jeho zánik nebude znamenať destabilizáciu ekosystému? A vo 

všeobecnej rovine – ak je známe, že masové hynutie znamená nebezpečenstvo, ako 

sa to premieta do hodnoty zachovania nejakého konkrétneho druhu?“ (Sober 1995: 

230). Ako však môžeme zdôvodniť predstavu, že z hľadiska morálnej významnosti je 

dôležitý každý druh? Predsa ak pripisujeme hodnotu rôznorodosti, potom morálna 

významnosť a hodnota každého druhu „stúpa“ s klesajúcou rôznorodosťou. 

Ekologickí etici (alebo aspoň väčšina z nich) varujú pred globálnou ekologickou 

katastrofou, čo v súvislosti s hynutím a obmedzovaním rôznorodosti druhov 

oprávňuje názor na morálnu významnosť a hodnotu každého druhu. Sú tu však aj iné 

názory, ktoré vychádzajú z argumentu odlišnosti: prirodzené verzus umelé (pozri: 

Soperová 1995). O tejto problematike sa v literatúre veľa nehovorí, ale podľa nášho 

názoru je bytostne spätá s fundamentálnou otázkou ekologickej etiky: čo sa aplikuje? 

(určitá etická teória/teórie) a na čo sa aplikuje?  

V ekologickej etike je pozornosť sústredená na skúmanie možnosti etizácie 

mimoľudského bytia a problém zachovania toho, čo je ´prirodzené´. Napríklad 
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hodnotová úroveň divých a domestikovaných zvierat má určitý teoretický význam pre 

ekologických etikov všeobecne, pre etiku práv zvierat zvlášť. Ale ako pristupovať k 

prostrediu a organizmom, ktoré nie sú prirodzené? Tu do popredia vystupuje otázka, 

čo je prirodzené? Pokiaľ by sme túto otázku vyhrotili ad absurdum, tak by sme 

odpovedali podobne ako R. Sober: všetko je prirodzené! Pretože, ak sme súčasťou 

prírody, všetko, čo robíme, je súčasťou prírody a je teda prirodzené v tomto 

primárnom zmysle. Pokiaľ by to bolo tak, potom aj dnešná ekologická situácia je 

prirodzenou situáciou a z tohto ´primárneho hľadiska´ v zásade nie je čo riešiť. 

Dovolíme si poznamenať, že rozdiel medzi hodnotovou úrovňou prirodzeného a 

umelého (pokiaľ ho schematicky reflektujeme v tej najvšeobecnejšej rovine ako 

rozdiel medzi tým, čo je dielom prírody, a tým, čo je dielom človeka), nebol až do 

momentu nástupu vedotechniky podstatný. 

Myšlienka prirodzeného poriadku je veľmi stará a je súčasťou iónskeho 

protofilozofického odkrývania kozmosu. Takmer rovnako stará je aj myšlienka 

prirodzenej tendencie, zohrávajúca významnú úlohu dávno pre nástupom 

darvinovskej teórie. Už Aristotelova fyzika a biológia je vyjadrená formou vymedzenia 

prirodzených tendencií určitých objektov a interferenčných síl. V jeho biológii 

prezentovanej v Biological Treatises (Biologické pojednania. Hutchins 1952) 

nadobúda pojem pohybu ako entelecheii - význam v pojme organizmu a stáva sa 

základom vitalistickej teórie vysvetľujúcej život a organizmy teleologicky. Každý 

organizmus (živá vec) je producentom jemu podobnej živej veci. Je to jeho 

prirodzená tendencia, takže zviera produkuje zviera, rastlina rastlinu atď. 

Jednoducho, entelechiálny dej je možné interpretovať ako uskutočnenie, prekonanie 

látky tvarom, pričom tento dej (ale tiež činnosť, ktorá je završená) zaniká ako proces. 

V okamihu, keď sa organizmus ´vzpiera´ svojej prirodzenej tendencii (látka sa vzpiera 

tvaru), resp. pôsobia interferenčné sily, vznikajú odchýlky prirodzeného stavu 

(Aristoteles k takýmto odchýlkam zaraďoval sterilné hybridy, ženy – ktoré poskytujú 

iba látku a i.). 

Darvinovská biológia odmietla model prirodzenej tendencie. Odchýlka nie je 

považovaná za úchylku rovnorodosti. Hlavným pojmovým nástrojom pre opis rôznych 

vývojových ciest, ktoré má genotyp k dispozícii sa stáva norma reakcie. „Norma 

reakcie (genotypu) nehovorí vôbec nič o tom, ktorý fenotyp je ´prirodzený´. 

Myšlienka, že obilná plodina by mohla mať nejakú ´prirodzenú výšku´, ktorú je možné 
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zväčšiť alebo zmenšiť interferenčnými silami, je postdarvinovskej teórii celkom 

cudzia“ (Sober 1995: 23).  

Aj keď nás biologické myslenie nemotivuje k hľadaniu významu pojmu prirodzené 

pre ekologickú etiku, je pravdepodobné, že sa pojem prirodzené dá ´naplniť´ určitým 

normatívnym obsahom. Napokon, je tu veľa normatívne nasýtených pojmov (ľudské 

právo, či antropocentrická kalkulácia prirodzených práv ľudí vo vzťahu k prírode), 

ktoré môžu mať zmysel, aj keď sa nevzťahujú k žiadnej empirickej vede. Nevidíme 

však perspektívu v prílišnom spoliehaní sa ekologickej etiky na dejinno-filozofické 

zdroje a nimi formulované koncepcie prirodzenosti.  

 

 

6. Morálna významnosť v ekologickej etike 

 

 

V ekologickej etike s pokusmi rozlíšiť a určiť, čo má a čo nemá vlastnú hodnotu, 

sa úzko spája problematika morálnej významnosti. Ak si niečo vyžaduje, aby sme to 

brali do úvahy pri našich morálnych hodnoteniach a súdoch, tak je morálne 

významné. Morálna významnosť je jedným z determinantov prechodu od jednej etiky 

k inej, pokiaľ sa preukáže, že existujú nové morálne relevantné znaky, ktoré sú 

ignorované v konzervatívnejšej etike. Pokiaľ chceme identifikovať fundamentálne 

znaky morálnej významnosti v ekologickej etike, musíme prihliadať na jej 

antropocentrické alebo neantropocentrické ukotvenia a na holistické alebo 

individualistické preferencie. V tomto type uvažovania môžu byť morálne významní 

jednotlivci, ako aj celé spoločenstvá, ekosystémy, biosféra alebo celý kozmos. 

E. Sober (1995) sa domnieva, že sú aj ďalší kandidáti na morálnu významnosť: 

napríklad entita vyznačujúca sa rôznorodosťou častí, vlastnosťou funkčnej integrácie 

častí, harmóniou, bytím samoregulačných systémov (synergetikou), krásou a i. Táto 

skupina vlastností, ak sa považuje za determinanty morálnej významnosti, je 

relevantným znakom ekologického holizmu. Je to tak preto, že ide o vlastnosti 

najvýstižnejšie ilustrované ekosystémami a biosférou. Stratégia predovšetkým 

biocentricky orientovanej ekologickej etiky spočíva v rozšírení okruhu morálnej 
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významnosti stanovením podrobností medzi takými druhmi vecí, ktoré sa uznávajú 

za významné, a inými druhmi, ktoré sa vo všeobecnosti za také nepovažujú. 

Uvažované rozšírenia sú buď individualistické – pozornosť sa sústreďuje na 

predpoklad priority jednotlivcov, napríklad zvierat (P. Singer, T. Regan), alebo sa 

uprednostňuje holistický aspekt (A. Leopold, F. Capra, R. Sheldrake, P. Shepard, H. 

Rolston III. a i.). Určujúcim argumentom je tu tvrdenie, že veľké systémy – biosféra a 

ekosystémy, ktoré ju konštituujú, sa vyznačujú organizáciou a integráciou 

dostatočnou na to, aby sme ich chápali ako živé v tom zmysle, že majú vlastnú 

hodnotu. Sama vlastná hodnota sa stáva základom morálnej významnosti a implikuje 

myšlienku, že jednotlivé prvky si zasluhujú úctu, resp. musia sa rešpektovať. 

Jednotlivé prírodné bytosti a entity majú význam iba vo vklade, ktorým prispievajú 

k udržovaniu signifikantného celku, ku ktorému patria. V ekologicko-etickom holizme 

(analogicky v monizme) integráciou ´biologizujúcich´ pojmov ako ekosystém, 

homeostáza, stabilita a diverzita ekosystému alebo pojmov novej fyziky – energia, 

informácia, skryté premenné, samoorganizácia a i., a na nich nadväzujúcich 

proprírodných axiológií sa vytvára operačná báza na prestavbu ontologických 

východísk súvisiacich s ontologickou rehabilitáciou prírody. Je to širší prístup 

k ekoetickým problémom (ako napr. biocentrizmus alebo antropocentrizmus), pretože 

postuluje vnútornú svojbytnosť nielen pre živé bytosti, ale pre celú organickú a 

anorganickú prírodu. K holistickej línií možno zaradiť jeden z najstarších pokusov o 

teoretickú ekologickú etiku – etiku Zeme A. Leopolda, ktorý ako jeden z prvých 

uvažoval o morálnej významnosti mimoľudských bytostí a entít v súvislosti 

s modernou ekológiou.  

H. Rolston III. (1989) vo svojej konatívnej holistickej koncepcii (morálna 

významnosť odvodzovaná z holistického charakteru ekosystémov a 

koncept systémových hodnôt) vychádza z výsledkov teórií novej fyziky a ekológie. 

Používa niektoré jej pojmy (zovšeobecňuje ich na ontologické kategórie, ktoré môžu 

slúžiť ako východisko metateoretickej argumentácie), aby konštituoval bázu pre 

odvodenie normatívnych väzieb medzi človekom a prírodou; ekologická etika sa 

potom môže javiť ako filozofická extrapolácia teoretickej ekológie (expanzívnejšie 

vymedzenie a porozumenie ekológie).  

Pri úvahách o morálnej významnosti na poli ekologickej etiky sa často prelínajú 

deontologické a utilitaristické, menej teleologické argumenty. V prvom 
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argumentačnom poli vlastná (intrinzická) hodnota môže byť základom morálnej 

významnosti. Sú tu konštrukcie, kde morálne významné prvky sa ponímajú ako ciele 

o sebe (napr. tvrdenie, že živé veci sú cieľovo orientované a majú ciele osebe). 

Priznanie vlastnej hodnoty v prípade mimoľudských bytostí (zvierat)23 je uznaním 

myšlienky, že majú teleologicky definované dobro o sebe, a tým aj záujmy atď.24  

 Vyžadujú sa určité úvahy o metafyzických otázkach. Zdá sa, že presvedčenie o 

metafyzike prírodného sveta je úzko prepojené s etickými názormi, ktoré pomáhalo 

formovať. Napríklad odmietanie interpretácií hlbokej ekológie (osobitne ekologického 

holizmu) čiastočne súvisí s metafyzikou vychádzajúcou z descartovsko-

newtonovského odkazu – z vonkajškovosti res extensa a metódy more geometrico, 

z koncepcie res cogitans, ktorá je oddelená od ostatných a nie je ostatnými 

konštituovaná. Metafyzické úvahy s kozmologickým akčným zameraním výrazne 

čerpajú z vedy, z vedeckých, konkrétne ekologických odkazov a prezentujú 

koncepcie vzájomného prepojenia, súvzťažnosti, jednotného celku a i. 

      Náboženské orientácie so svojím metafyzickým rozmerom výrazne ovplyvňujú 

sféru morálnej významnosti ekologickej etiky. Tí, ktorí akceptujú predpoklad, že 

príroda bola stvorená pre človeka, budú menej naklonení hlboko-ekologickým 

úvahám, než tí, ktorí sa domnievajú, že ľudský rod je len jednou zložkou stvorenia, 

ktoré božská bytosť chápe v zmysle, že má hodnotu ako celok. Napokon tu môže byť 

aj názor, že príroda a vesmír je konkrétnym prejavom božskej bytosti, čo implikuje jej 

morálnu významnosť a úctu k prírode. Okruh morálnej významnosti by sa mohol 

rozširovať napríklad tak, aby zahŕňal prírodné predmety mimo živé veci, ktoré sa 

                                                            
23 Nový Zéland ako prvý štát na svete priznal veľkým opiciam zvláštne práva - v žiadnom prípade sa 
nemôžu stať predmetom pokusov. Austrálsky filozof a aktivista Great Ape Project Peter Singer prijal 
toto rozhodnutie s nadšením a predpokladá, že je to prvý krok v podobe národného zákona, ktorý 
prekračuje hranice druhu. P. Singer vo svojej ekoetickej koncepcii vychádza z jednoduchej 
patocentrickej premisy: všetky cítiace bytosti sa chcú vyhnúť bolesti, logickým je teda rozšíriť právo na 
šťastie na ostatné druhy. Od zrodu Darwinovej evolučnej teórie (ale zvlášť po Osvienčime a Hirošime) 
mnoho teoretikov nielen v oblasti ekologickej etiky má pochybnosti o dominancii ľudského species. 
Genetika oznámila jasnú správu o 98 % totožnosti našich génov s génmi veľkých primátov 
(šimpanzov). Teória R. Darta (aj napriek tomu, že v odborných kruhoch nemala dlhú životnosť), že 
australopithecus sa živil lovom-zabíjaním, naznačovala, že vlastne bol predstupňom mizantropie. Táto 
lovecká hypotéza ovplyvnila tvorbu mnohých mysliteľov a hoci ju antropológovia zavrhli, naďalej 
hľadajú emergentnú adaptívnu zmenu, ktorá naštartovala vývoj nás ľudí. Veľmi chceme, aby naše 
dominantné postavenie a vláda nad inými zvieratami bola potvrdená raz a navždy takými ľudskými 
znakmi ako chôdza, reč, veľký mozog, vedomie a technika. Zvieratá – napríklad šimpanzy 
používajúce nástroje, delfíny s veľkým mozgom, hovoriace papagáje atď. – nám narušujú nami 
stanovenú pevnú hranicu medzi ľuďmi a zvieratami, ktorá je fundamentom antropocentrizmu. 
Zmienený zákon na Novom Zélande je prvým krokom spochybňujúcim náš (hlavne západný) 
antropomorfizmus. 
24 Pozri: (Elliot 1995: 14–15). 
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vyznačujú organizáciou alebo štruktúrou. V poslednom období sa stáva súčasťou 

ekoreflexií potreba novej ontológie25, ktorej východiska je možné nájsť v rôznych 

formách nereduktívneho naturalizmu26,  rešpektujúcich fakty o príbuznosti človeka 

a ďalších obyvateľov Zeme. Ako uvádza J. Passmore „...keď nemá ´nová metafyzika´ 

skresľovať fakty, musí byť naturalistická, ale nesmie byť redukcionistická. 

Vypracovanie takejto metafyziky, je podľa môjho názoru,  najdôležitejšia úloha, ktorá 

leží pred filozofiou“ (1975:  261).Toto je priestor a výzva pre  filozofiu a jej 

produktívnu reflexiu ekológie aj v podobe modelu  tzv.  nesubstančnej ontológie, 

ktorý môže zásadným spôsobom motivovať ´dianie´ aj v oblasti morálnej 

významnosti ekologickej etiky, pretože „...nesubstančné ontológie sú svojím 

záujmom o predmetný svet omnoho viac prepojené s prírodnou vedou ako 

predchádzajúce metafyzické koncepcie, omnoho viac vťahujú do svojich koncepcií i 

človeka s jeho aktivitami (teoretickými i praktickými) a aj týmto spôsobom mu 

naznačujú vyššiu mieru jeho zodpovednosti za stav sveta“ (J. Krob 2001: 30).  

 

 

7. Hodnoty, hodnotenie prírody a prírodných entít v ekologickej etike 

 

 

Filozofické premýšľanie problematiky hodnôt začalo už v antike, ale k zvláštnej 

premene, ktorá otriasla statusom hodnôt ako absolútnej skutočnosti, došlo 

                                                            

25  Odkazujeme na evolučnú ontológiu profesora Josefa Šmajsa (pozri: Šmajs, J. 1995. Ohrožená 
kultura. Zvláštní vydáni...: Brno; Šmajs J. 1997. Konflikt přirozené a kulturní evoluce. Masarykova 
universita: Brno; Šmajs, J. 2000. Drama evoluce. Hynek: Praha; Šmajs, J. 1993. „Evoluční 
ontologie.“ In: Konec ontologie? Masary-kova universita, Brno; Šmajs, J. 2003. Jedenáct tezí 
k nutnosti nové ontologie. In. Folosofický časopis, č. 3, 497-508; Šmajs, J. Krob, J. 2003. Evoluční 
ontologie.MU: Brno). Sebastian Malet v štúdii From Knowledge to Ontological Awakening: Thinking 
Nature as Relatedness. In. The Trumpeter, Volume 28, Number 1 (2012) hovorí o relačnej ontológii, 
ktorá môže ponúknuť alternatívu k formulovaniu ponímania prírody, rezonujúcu  s  ekologickými  
poznatkami súvisiacimi s ontológiou vzájomnej previazanosti a závislosti bez nebezpečenstva zo 
sklznutia k redukcionizmu a solipsizmu.  
26 V súčasnej filozofii prevažuje  epistemologická a metodologická interpretácia naturalizmu: a) 
metafyzický naturalizmus  je definovaný v opozícii voči dualizmu a transcendentalizmu a je formou  
monistického materializmu, resp. panteizmu; b) axiologický naturalizmus  považuje všetky hodnoty, 
predovšetkým etické,  za výsledok organického vývoja: vyjadrujú potreby a záujmy organizmu; c) 
metodologický a epistemologický naturalizmus  vychádza z tézy všeobecnej aplikácie metód 
prírodných vied.  
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v novoveku, keď „...praktická mentalita so sebou priniesla presunutie ťažiska vzťahu 

človeka a sveta (popr. človeka a Boha) do ľudského subjektu a zrodila aj v oblasti 

filozofie hodnôt analogicky nový prístup... životná prax akoby mlčky previedla 

experimentálny dôkaz, že hodnoty sú pohyblivé podľa vôle subjektu, že nimi možno 

disponovať podľa ľudských potrieb a záujmov“ (Poláková 1993: 291). Tento 

experiment, ktorý úspešne pokračuje, je dnes viac ako očividný pri posudzovaní 

ekologického stavu sveta prírody. 

V 20. storočí filozofické myslenie venovalo veľkú pozornosť problému hodnôt a 

vznikli tzv. axiologické teórie, ktoré sa zaoberali hodnotami v tom najvšeobecnejšom 

rámci. Ich zameranie bolo buď objektivistické, alebo subjektivistické (následne sa 

prenieslo do podoby monizmu alebo pluralizmu, individualizmu alebo holizmu). 

Typickým reprezentantom objektivistického zamerania je axiologická koncepcia M. 

Schelera (1921), kde hodnoty sú dané pred ľudskými snahami, cieľmi a záujmami. M. 

Scheler vypracoval hierarchickú stupnicu hodnôt: najnižšie sú hodnoty príjemného a 

nepríjemného, nasledujú hodnoty biologické, hodnoty duchovné (kultúrne) a 

najvyššie je svätosť ako najvyšší stupeň hodnotenia. Podľa M. Schelera je základný 

spôsob poznania hodnôt ich prežívanie/precítenie (Wertfühlen). Ide o poznávací akt 

emocionálneho charakteru, ktorý má kognitívnu funkciu.  

Subjektivistický smer v axiológii má svoje korene v známej vete D. Huma: „...o 

jednu vec sa (človek) usiluje a druhej sa vyhýba podľa hodnoty, ktorú v jeho očiach 

majú, a podľa toho, v akom svetle sa ukazujú“ (1996: 23). Hodnota je v očiach 

pozorovateľa, subjekt je tvorcom i zdrojom hodnôt. R. Polin, Sartrov žiak, 

fenomenológ–existencialista, považuje ´tvorbu´ hodnôt za „funkciu vedomia, ktorá 

touto svojou činnosťou utvára a odhaľuje svoju axiologickú podstatu“ (Zelený 1969: 

118). Hodnotenie je teda záležitosťou sféry vedomia a myslenia subjektu a hodnota 

je výsledkom absolútne slobodnej individuálnej intencie tvorby. 

V objektivisticky i subjektivisticky zameraných axiologických teóriách problém 

hierarchie hodnôt predkladá problém najvyššej hodnoty, ktorá je zároveň mravnou 

hodnotou. Riešenie tohto problému vždy implikuje určité poňatie zmyslu ľudského 

života. Celé dejiny filozofie a etiky sú naplnené záujmom o tento problém spätý s 

výkladmi a rozlišovaním neinštrumentálnych–vlastných/intrinzických hodnôt a hodnôt 

inštrumentálnych–vonkajších/extrinzických.  
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 V súvislosti s identifikáciou vlastných a vonkajších hodnôt a pokusov o tvorbou 

novej axiológie a ontológie rehabilitujúcej prírodu, sústreďuje sa pozornosť mnohých 

teoretikov na kritickú reflexiu hodnotového dualizmu, konštruovaného dualistickými 

dvojicami ako absolútne odlišnými z morálne relevantného hľadiska, tzn. hľadiska 

morálnej významnosti, čo vedie k identifikácii ekoeticky problematických morálnych a 

hodnotových hierarchií.27 

Keď sa pýtame: aký by mal byť náš postoj k prírode? ani jeden ekologický etik 

neodpovie, že prírodu považuje len za prameň prírodných zdrojov. Ale pri otázke: aký 

druh rešpektu si príroda vyžaduje? alebo aký druh hodnoty príroda predstavuje? 

                                                            
27 Tento problém sa v 80. rokoch 20. storočia preniesol aj do techno-diskurzov, motivovaných a 
následne motivujúcich pokračujúce kritické diskurzy zamerané na hodnotenie techniky, etiku techniky 
a ekologickú etiku. Techno-diskurzy nevychádzali (ako by sa predpokladalo) z kyber-teórií alebo 
kyberpunku, ale z filozofických odkazov a systémov racionalistickej a empirickej tradície 
západoeurópskeho myslenia. Platonova dualizácia sveta a novoplatónske koncepty uvoľnenia duše z 
tela boli tým zdrojom, čo umožňoval „vnorenie do prúdu elektronických dát, a oblasťou jednoty sa 
stáva kyberpriestor“ (R. Coyne 1999: 10), alebo „neuronarkózu spôsobenú umelými realitami“ (T. 
Leary 1997: 21). Jeden z prorokov príchodu informačnej revolúcie Marshall McLuhan hovoril o 
jedinečnej perspektíve ľudstva v „mýte návratu“, uskutočniteľného „cez technológiu k predliterárnej 
spoločenskej realite“ (2000: 40-41). Predliterárna realita je pre McLuhana historické obdobie, v ktorom 
boli “zmysly človeka v harmónii a celistvosti, a tak človek bol sám so sebou a so svojím prostredím 
zajedno. Rola reči a načúvania bola ústredná a spoločenstvá žili vo svete, ktorý by (McLuhan) nazval 
„akustický“, v ktorom komunikácia zahŕňala vysoko interaktívne výmeny a myšlienka i čin boli 
neoddeliteľné. Táto kultúra bola kmeňová, aktívna, praktická a jednotná. Keď prišla gramotnosť, vzťah 
medzi človekom a prostredím sa novým médiom zmenil...husie brko ukončilo hovory, zrušilo 
tajomstvá, dalo nám uzavretý priestor a mestá, vytvorilo cesty a armády a byrokracie“ (2000: 41). 
Mechanizácia kníhtlače, kniha a gramotnosť, megapolis – to je podľa McLuhana začiatok cesty zmeny 
vzťahu medzi človekom a jeho prostredím. Návrat k jednote a harmónii je možný zas len 
prostredníctvom techniky, snúbiacej sa s vedou. Technologickými prostriedkami, ktoré tvoria 
fundament McLuhanovho technologického humanizmu. Zdá sa, že M. McLuhan podobne ako T. 
Leary, A. Huxley a i. je „infikovaný“ odkazom Hermanna Hessa tak v analógii troch štádií ľudského 
vývoja (analogický hegelovskej doktríne téza-antitéza-syntéza), vrcholiaceho v „spásnom 
znovuobjavení Jednoty všetkého“ (Leary 1997: 64), ako aj jeho prorockým opisom elektronického 
myšlienkového prístroja zvaného Hra so sklenenými perlami ako ideálneho úhrného pojmu „všetkého 
duchovného a múzického; (je to) sublimný kult, unio mystika všetkých odlúčených údov celej 
universita litterarum. Prevzal v našom živote sčasti úlohu umenia, sčasti rolu špekulatívnej filozofie...“ 
(H. Hesse 1996: 25). Tým sublimným kultom či „magickým divadlom“ je kybertechnológia, schopná 
vyriešiť najstarší filozofický problém: dualizmus duše a tela a s ním i všetky ostatné dualizmy ťažiace 
náš vzťah k čomukoľvek inému „digitálny mozog-telesná hmota-digitálna obrazovka...všetko – 
zvieratá, rastliny, minerály, veci hmotné, neviditeľné, elektrické – je pretvárané na digitálnu potravu 
pre mozog prahnúci po informáciach... duchovné je digitálne“ (Leary 1997: 24-25). Keďže sledovaná 
téma žiada kritické reflektovanie a poukaz na konštrukciu dualistických dvojíc, ako absolútne 
odlišných z morálne relevantného hľadiska, potom všetky technologické modely: McLuhanov 
„odhmotnený človek“ a virtualita ako stav straty telesnosti či Learyho „digitálny mozog“ ako 
„prevtelenie duchovnosti“ sú len ťažko predstaviteľnou cestou návratu k prírodnej realite. 
McLuhanova, Learyho a i. realita je primárne „podporená a podrobená“ technológiou, ba dokonca 
„nové média nie sú mostom medzi človekom a prírodou: ony sú prírodou“ (M. McLuhan: 1967, 
nestránkované). Konštrukcie návratu a znovuzjednotenia pospolitosti v „globálnej dedine“, v 
„simultánnom dianí“, v „kyberkultúre“ znovuštrukturujúce prapôvodný cit a kmeňové emócie 
prostredníctvom elektronických médií a virtuality sú výsledkom romantizujúcich techno-diskurzov, 
stimulujúcich hierarchicky zameranú morálnu významnosť určitého typu technológií. 
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nachádzame celé spektrum odpovedí, často neproduktívne rozdeľujúce ekologických 

etikov. 

Načrtneme hlavné prístupy, ale ako takmer všade, aj tu autori používajú tie isté 

termíny s rôznym obsahom. Začneme konštatovaním, že ľudia si cenia prírodné veci, 

ako napríklad vzácne druhy drevín, viacerými spôsobmi. Mnoho objektov je 

inštrumentálne užitočných, tzn. užitočných ako prostriedky pre ďalšie ciele. 

Považujeme ich za hodnotné ako nástroje či inštrumenty a neprisudzujeme im 

vlastnú hodnotu o sebe. V ekologickej etike nazývame tento druh užitočnosti: 

vonkajšia, resp. inštrumentálna hodnota objektu V druhom prípade, objekt má 

neinštrumentálnu hodnotu, ak má hodnotu mimo akejkoľvek užitočnosti ako 

prostriedku pre ďalšie ciele. Rozdiel možno ilustrovať na príklade pera a perokresby. 

V porovnaní s perom je hodnota perokresby iná. Rovnakú situáciu možno ilustrovať 

príkladom posledného vzácneho druhu stromu: aj keby nás nezaujímal ako zdroj 

dreva, mohli by sme si ho ceniť ako krásnu živú vec. Ak si ceníme posledný strom 

týmto spôsobom, nazeráme naň ako na určitý druh dobra, ktoré je nezávislé od toho, 

načo je. Nazeráme naň viac ako na perokresbu než na pero. 

 Jednou z hlavných úloh ekologickej etiky je zdôvodnenie neinštrumentálnej 

hodnoty prírody a prírodných entít, ale dosiahnutie tohto zdôvodnenia je asi 

najzložitejšou problémovou oblasťou ekologickej etiky. Mnohí autori používajú pojem 

intrinzická (vlastná) hodnota, čím sa zhruba myslí neinštrumentálna hodnota. Vlastnú 

hodnotu má určitá entita popr. bytosť vtedy, ak si ceníme to, čím je o sebe. Explicitne 

definovať intrinzickú hodnotu je pomerne zložité. Niektorí ekologickí etici ju 

stotožňujú s pojmom vnútorná hodnota, resp. inherentná hodnota, čo je 

nedostatočné. Lexikálne vymedzenie pojmu intrinzicky ponúka charakteristiku 

niečoho, čo prislúcha skutočnej podstate veci, nezávislé od vonkajších okolností 

(Webster´s New World Dictionary 1988: 708). Pojem inherentný je vyložený ako 

existujúce v niekom alebo niečom, ako prirodzená a neoddeliteľná kvalita, 

charakteristika alebo právo vrodené či základné (ibid.: 695). Zdá sa, že pojmy 

intrinzický a inherentný a s nimi späté ponímanie hodnoty sú totožné. J. B. Callicott, 

teoreticky ukotvujúci svoju koncepciu v ekocentrickom monizme, jednoznačne 

rozlišuje intrinzickú hodnotu ako hodnotu objektívnu a nezávislú od všetkého 

hodnotiaceho vedomia a inherentnú hodnotu ako hodnotu pre niečo, čo ju má (i keď 

jeho hodnota nie je nezávislá od hodnotiaceho vedomia), ak sa cení pre seba a nie 
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len ako inštrument, prostriedok pre niekoho či niečo iné. Niektorí autori (napr. P. W. 

Taylor 1981) používajú termín inherentná hodnota vo význame vlastnej (intrinzickej) 

hodnoty. J. Rodman (1977: 108) tvrdí, že napriek tomu, že nedisponujeme jasným a 

definitívnym vymedzením preferencií vo vzťahu k hodnotám a hodnoteniu biosféry, 

všetky prírodné entity majú vlastnú hodnotu už len preto, že sú tým, čím sú.  

H. Rolston III. (1982) (predstavil antropo-apikálny model ekologickej etiky) pri 

analýze hodnotovej preferencie prírody pracuje s modelom hodnotovej triády: 1. 

vlastná–prirodzená (intrinsic) hodnota; 2. sprostredkovaná (inherent) hodnota, ktorá 

predpokladá hodnotiaci subjekt; 3. inštrumentálna (instrumental) hodnota, ako 

primárna či objektívna vlastnosť objektu, konštituovaná človekom s jediným cieľom: 

využitie pre potreby človeka.  

Ilustračnou deskripciou uvedených modelov dokumentujeme veľkú (a často 

neprehľadnú) variabilitu v tejto problémovej oblasti. Kým prejdeme k výkladu 

prístupov k hodnotám a hodnoteniu prírody a prírodných entít v neantropocentrických 

koncepciách a následne ku kritickým výhradám zo strany ekologických pragmatikov, 

je vhodná poznámka, že aj v tejto oblasti ekologickej etiky ide o odkrývanie 

produktivity hodnotového pluralizmu a kontextuality, odhaľujúcej jednostrannosť 

fundacionalizmu v oblasti hodnôt a hodnotenia prírody. Zdá sa, že pri hodnotovom 

usudzovaní nemusí existovať žiadna „pravda“ alebo „nepravda“, pretože objektívne 

kritériá, ktorým by hodnotové usudzovanie mohlo, resp. nemuselo zodpovedať, 

neexistujú. Jednoducho, axiologická výpoveď sa nedá ani verifikovať, ani falzifikovať. 

Je tu však jeden východiskový aspekt – pri zdôvodňovaní významu a zmyslu hodnôt 

aj v prípade ich proprírodného zamerania je buď explicitná alebo implicitná väzba 

(okrem „extrémnych“ prípadov ignorujúcich človeka a jeho existenčné ukotvenie) na 

humánný rozmer.  

J. B. Callicott (1989), R. Routley (1973), P. Taylor (1981), V. Plumwoodová 

(1993), V. Davionová (2002), H. Rolston III. (1982; 1989) a mnoho ďalších autorov sa 

sústreďuje na zdôvodnenie teórie vlastnej hodnoty prírody z pozície 

neantropocentrických, resp. ´slabých´ antropocentrických argumentov (kde záujem 

ekosystému je aj záujmom človeka). Dôvodom ich spoločného záujmu je 

presvedčenie, že súčasná ekologická etika vyžaduje teóriu neinštrumentálnej 

hodnoty prírody, ktorá by (pokiaľ je to možné) prekračovala hranice subjektivizmu a 
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objektivizmu. Vyžaduje si novú axiológiu, ktorá nespočíva na archaickej 

dichotomizácii človeka a prírody. 

Takpovediac v ústrety ich snaženiu prichádza konkrétna veda – nová fyzika 

alebo sa teoretickým východiskom stáva to, čo E. O. Wilson nazýva biologizácia 

etiky. Transplantujú sa pojmy, ktoré vznikli na základe špeciálnych vied, a tento, zdá 

sa, efektívny pojmový aparát, umožňuje vyčlenenie problémov, ktoré sa v tradičnom 

jazyku axiológie a etiky vymykajú všetkým pokusom o konkretizáciu. 

Príkladom môže byť Planckova konštanta h, pokiaľ to chceme interpretovať 

schematicky (z hľadiska odbornej špecializácie autorky textu, je to jediná možná 

interpretácia), je hypotézou o tom, že pokiaľ je objekt pozorovania rádovo 

porovnateľný konštantou h (energia kvantuje, v prírode existuje najmenšie kvantum 

energie), potom pri interakcii s experimentálnymi prístrojmi pozorujúceho subjektu 

dochádza nevyhnutne k ovplyvneniu objektu a poznatky pozorujúceho subjektu o 

objekte sa stávajú neurčitými. Predovšetkým v tomto zmysle nemožno v novej fyzike 

zreteľne rozdeliť objekt a subjekt, ako to bolo v starej fyzike. J. B. Callicott je na 

základe tohto príkladu pripravený vyhlásiť, že „...res cogitans sa teda rúca do res 

extensa“ (1989: 168) a osud Descartovho zdanlivo prirodzeného rozlíšenia medzi res 

cogitans a res extensa je akoby spečatený.  

V podobnom duchu H. Rolston III. predkladá pokus o obhajobu „...všetkej možnej 

objektívnosti prirodzenej hodnoty“ (1982: 127) v nadväznosti na teórie novej fyziky. 

Na obhajobu objektivity prirodzených hodnôt využíva pojmové zdroje vied stredne 

úrovňového sveta a základnou líniou jeho snaženia je pochopenie nemožnosti 

riešenia axiologickej dichotómie modernej etiky medzi faktom a hodnotou, pokiaľ 

zostane nespochybnená metafyzická dichotómia modernej vedy medzi subjektom a 

objektom. Vracia sa k odkazu J. Locka (1983) a jeho dvojstrannému rozlíšeniu medzi 

primárnymi alebo úplne objektívnymi vlastnosťami objektu (primárne kvality), ako je 

hmotnosť, miesto, rýchlosť atď., a sekundárnymi vlastnosťami (sekundárne kvality), 

tzn. farba, chuť, vôňa atď. J. Locke použil toto rozdelenie na rozlíšenie medzi 

zdanlivo skutočnými a neskutočnými kvalitami prvkov G. Galilea a pokúsil sa 

zdôvodniť tento rozdiel skôr empiricky ako teoreticky. Dvojstranné rozlíšenie J. Locka 

rozšíril S. Alexander (1968), predstaviteľ teórie emergencie, o pojem terciálnych 

vlastností (terciálnych kvalít), pod ktorými J. Locke rozumel kauzálne účinky objektov 

pri pôsobení na iné objekty, napríklad keď oheň taví vosk. Keďže tento tretí druh 
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lockovských kvalít upadol do filozofického zabudnutia, ich vzkriesenie sa deje 

v zmysle hodnotových vlastností (kvalít) objektu.  

Nová fyzika v konečnom dôsledku narušuje rozdiel medzi primárnymi a 

sekundárnymi kvalitami a H. Rolston III. pripúšťa (napriek pôvodnému zámeru) 

predpoklad, že hodnota objektu závisí rovnako od vlastností objektu, ako od 

psychologickej konštitúcie subjektu „...hodnota existuje len tam, kde má subjekt 

predmet svojho záujmu“ (1989: 111). 

Na Rolstonov ústup z pozície obhajoby objektívnosti prirodzenej hodnoty reaguje 

Callicott takto: „Všetky vlastnosti treba chápať tak, ako sa chápali klasické 

sekundárne vlastnosti, tzn. sú nedichotómne, existujú buď na strane objektu, alebo 

na strane subjektu, sú potenciálne a dipolárne a vyžadujú pre svoju realizáciu 

interakciu medzi niekdajšími subjektmi a niekdajšími objektmi. Hmotnosť a pohyb, 

farba a chuť, dobro a zlo, krása a škaredosť, to všetko sú rovnaké potenciálnosti, 

ktoré sa aktualizujú vo vzťahu k nám alebo k iným podobne konštituovaným 

organizmom“ (1989: 169).  

Pre H. Rolstona III. sa objekty prírody stávajú nositeľmi ´terciálnych´ kvalít, tzn. 

hodnotových vlastností, ktoré nie sú ani nezávislými entitami (v zmysle ich 

objektivizácie, napr. ako ´svet hodnôt´), ani konštrukciou subjektu. Okrem už 

uvedenej triády členenia hodnôt H. Rolston III. predkladá taxonómiu hodnôt prírody 

v tzv. axiológii životného prostredia28 pozostávajúcej z desiatich kategórií, tzn. 

všeobecných charakteristík skutočne sa vyskytujúcich v prírode, ľuďmi 

považovaných za hodnotné: 1. ekonomické hodnoty; 2. hodnoty udržania života; 3. 

rekreačné hodnoty; 4. vedecké hodnoty; 5. estetické hodnoty; 6. hodnota života; 7. 

hodnoty diverzity; 8. hodnoty spontaneity a stability; 9. dialektická hodnota; 10. 

sakramentálna hodnota.  

Bežne aktualizované rozlíšenie vlastnej (intrinzickej) a vonkajšej (inherentnej) 

hodnoty považuje J. B. Callicott za nedostatočne relevantné pri riešení 

najzložitejšieho problému ekologickej etiky – problému vlastnej hodnoty prírodných 

bytostí a prírodných entít. Podľa Callicotta žiadna vlastnosť v prírode nie je vlastná, 

tzn. ontologicky objektívna a nezávislá od hodnotiaceho vedomia. Predpokladá, že 

prírodné vedy, predovšetkým nová fyzika s teóriou neurčitosti tým, že narušujú 

Descartovu dualizáciu, dekonštruujú klasickú karteziánsku metafyzickú paradigmu, 

                                                            
28 Pozri: H. Rolston III. (1988). 
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negujú dichotómie subjekt–objekt, fakt–hodnota a ich výklad hodnôt upúšťa od 

terminológie ´subjektívne´ a ´objektívne´ a je nahrádzaný termínom nonjektívne, ktorý 

zaviedli R. a V. Routleyovci (1995). 

Platonova metafora komplementárnych potencialít a terminológia kvantovej 

teórie je bázou umožňujúcou alternatívny výklad prírody ako zdroja „celého radu 

potenciálnych hodnôt. Niektoré veci sú potenciálne inštrumentálne hodnotné, tzn. 

cenia sa pre svoju užitočnosť... a niektoré veci majú vlastnú hodnotu, t. z. sami 

osebe sú potenciálne hodnotné kvôli sebe samým“ (Callicott 1989: 169). Túto 

hodnotovú potencialitu prírody Callicott pomenováva termínom virtuálna–potenciálna 

hodnota (virtual value), ktorú interpretuje ako „ ontologickú kategóriu zahŕňajúcu 

všetky hodnoty... v prírode aktualizovanú na základe interakcie s vedomím“ (ibid.: 

169-170). 

  Samozrejme, že takáto interpretácia vlastnej hodnoty navodzuje predstavu 

známeho príbehu o sýtom vlkovi a celej ovci. Callicott tvrdí, že to tak nie je, pretože 

„...rozdiel medzi týmto výkladom a výkladom axiologického subjektivizmu je skôr 

teoretický než praktický. Z praktického hľadiska si podľa oboch výkladov možno 

prírodu ceniť kvôli nej samej. Podľa axiologického subjektivizmu je táto hodnota 

intencionálnou náklonnosťou, prameniacou vo vedomí a premieta sa na objektívne 

bezhodnotovú prírodu, zatiaľ čo podľa mnou navrhnutej kvantovej teoretickej 

axiológie spočíva jej výhoda v skutočnosti, že poskytuje taký výklad vlastnej hodnoty, 

ktorý ju ontologicky usúvzťažňuje s inými vlastnosťami, vrátane kultúrou uctievaných 

kvantitatívnych vlastností“ (ibid.: 170). Pri výklade vlastnej hodnoty predikuje 

kontinuitu ega a prírody ako „...integrálnu hodnotovú zásadu egosveta“ (zvýraznila Ľ. 

V.), vyžadujúcu konanie v duchu tejto kontinuity: „Ak je pre mňa rozumné konať v 

svojom vlastnom záujme a ak ja a príroda sme jedno, potom je pre mňa rozumné 

konať v najvlastnejšom záujme prírody“ (ibid. 173).  

Predchádzajúce vysvetlenie si žiada stručný exkurz do dejín etiky. V tradičných 

etických koncepciách má niečo vlastnú hodnotu, ak má túto hodnotu o sebe a pre 

seba. Je to entita s ´účelom o sebe´. V západnej filozofickej tradícii sa výklad tejto 

hodnoty menil a transformoval do rôznych podôb. Platón pokladal za najvyšší zdroj 

vlastnej hodnoty Dobro stojace na vrchole pomyselného platónskeho trojuholníka. 

Pre Aristotela je blaženosť jediná intrinzicky hodnotná vec, o ktorú sa usilujeme kvôli 
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nej samej. I. Kant nachádza vlastnú hodnotu len v človeku (a s ním v každom 

rozumnom tvorovi), lebo len človek je účelom o sebe. 

 J. Bentham v súlade zo svojou etikou tvrdí, že iba bytosti schopné zmyslového 

vnímania majú vlastnú hodnotu a mravným dobrom je to, čo poskytuje najvyššie 

blaho najväčšiemu počtu ľudí. Poňatie vlastnej hodnoty u G. E. Moora spočíva v jej 

pochopení ako elementárnej neprirodzenej vlastnosti objektov (neponecháva priestor 

racionálnej diskusii o kontroverzných prípadoch; človek ju buď vníma, alebo nie; 

môžem vnímať vlastnú hodnotu v prírode a niekto iný ju vnímať nemusí). 

Z predložených vysvetlení vyplýva, že tradičná axiológia hľadá a nachádza 

vlastnú hodnotu veľmi často iba u človeka ako jediného príjemcu či nositeľa tohto 

typu hodnoty vďaka tomu, že disponuje rozumom, mysľou, sebauvedomením, 

morálnou autonómiou, skúsenosťou atď. Mimoľudské bytosti a veci disponovali a 

disponujú nanajvýš inherentnou hodnotou (ak o tom rozhodne človek), ale 

predovšetkým vonkajšími hodnotami, napr. inštrumentálnou či manipulatívno–

funkčne–účelovo–ekonomickou hodnotou.  

Pokiaľ sa chceme vyhnúť jednostrannosti vo výklade hodnôt a hodnotenia 

prírody, prírodných bytostí a entít, bude vhodným nechať otvorený priestor pre 

stanoviská, ktoré sa nestotožňujú s výkladom vlastnej hodnoty prírody pozične 

neantropocentricky zameraných autorov.  

B. Norton v eseji Environmental Ethics and Weak Anthropocentrism 

(Environmentálna etika a slabý antropocentrizmus. 1984) predstavil projekt, 

zameraný na podporu pluralistického a kontextuálneho chápania ekologických 

hodnôt ako alternatívy k univerzalisticko-fundacionalistickým projektom 

neantropocentristov. Vyjadruje svoj nesúhlas s identifikáciou ekologickej etiky ako 

oblasti, v ktorej sa univerzálne schvaľujú vlastné (intrinzické) hodnoty prírody, 

napriek ich ontologickej a epistemologickej nejasnosti. Jeho úsilie sa sústreďuje na 

odvrátenie pozornosti „....od radikálnych a ťažko zdôvodniteľných tvrdení o vlastnej 

hodnote mimoľudských objektov“ (ibid.: 138) a kladie dôraz na produktívnejší spôsob 

uvažovania na báze pluralistického a liberálneho antropocentrizmu.  

Norton rozlišuje medzi pociťovanými a premyslenými preferenciami ontologickej 

schémy človeka a tento model mu umožňuje oddeliť slabý antropocentrizmus na 

báze širokého inštrumentalizmu od konzumných a výsostne inštrumentálnych verzií 
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silného antropocentrizmu, ktoré rozhodujúco (a oprávnene) motivovali kritiku rôznych 

koncepcií neantropocentrickej ekologickej etiky. Vyzýva zástancov 

neinštrumentalistického hodnotového prístupu k prírode, aby metaeticky vysvetlili, 

prečo práve tento druh hodnoty považujú za jediný základ akceptovateľný 

v ekologickej etike. Jeho poznámka o nevhodnosti amplifikovať ´pochybné 

ontologické konštatovania´ vlastnej hodnoty prírody len preto, aby sme mohli 

reformovať deštrukčnú environmentálnu prax a poukaz na Occamovu britvu, 

zdôrazňuje ontologický konzervativizmus, z ktorého neinštrumentalistický hodnotový 

prístup k prírode vychádza. 

Na diskusie, či paradigmatický posun od antropocentrizmu k neantropocentrizmu 

je potrebný na dosiahnutie adekvátnej úrovne ochrany životného prostredia, 

odpovedá Norton, na rozdiel od ekologických feministov, hlbokých ekológov a 

radikálnych environmentalistov, ktorí tvrdia, že takýto posun nie je iba užitočný pre 

ochranu životného prostredia, ale že je morálne nutný (A. Naess 1973, S. Griffin 

2000), že nie je potrebný a je politicky rozbíjačský (analog. A. Weston 1982, A. 

Dobson 1990). 

Adekvátne ekologické chápanie ľudskej závislosti na prírodných systémoch 

(existenčný rozmer) spolu s morálnym záujmom o blaho budúcich generácií (lobby 

pre tých, ktorí ešte neexistujú) môže vytvoriť základ pre ekologickú etiku s rovnakými 

praktickými dôsledkami ako posun k neantropocentrizmu - tvrdí Norton a pokračuje 

v tom duchu, že ak vieme vygenerovať rovnaké praktické dôsledky bez 

paradigmatického posunu, potom diskusia antropocentrizmus/neantropocentrizmus 

je prinajlepšom zbytočná obchádzka a prinajhoršom rozdeľuje ľudí, pre ktorých by 

bolo lepšie, ak by spolupracovali. Preto „...teória, že environmentalisti by sa mali 

roztriediť do dvoch táborov podľa toho, či zastávajú alebo nezastávajú princíp, že 

príroda má vlastnú hodnotu ... nevedie k žiadnemu dôležitému rozdielu medzi 

environmentalistami a ich kritikmi v radoch hlbokých ekológov” (Norton 1987: 236). 

Na obranu tohto tvrdenia navrhuje konvergenčnú hypotézu ako prezentáciu 

rozvážnej receptivity voči myšlienke vlastnej hodnoty prírody. 

Konvergenčná hypotéza umožňuje tvrdenie, že „....koncepcie slúžiace záujmom 

ľudského druhu ako celku budú z dlhodobého hľadiska slúžiť tiež ´záujmom´ prírody 

a naopak” (ibid.: 240). Pochopenie tejto skutočnosti vyžaduje prijatie ekologického 

svetonázoru, v ktorom „...sa spájajú dve veľké myšlienky: darvinovská biológia učí, 

že ľudia sa v podstate vyvinuli zo zvierat; ekológia učí, že evolúcia pôsobí v takmer 
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neuveriteľne zložitých a vzájomne prepojených organických systémoch na 

previazaných úrovniach siahajúcich cez molekuly, bunky, orgány, organizmy, 

habitáty, ekologické systémy, bioty ako celok a napokon až k abiotickému systému“ 

(ibid.: 204), a z tohto dôvodu „...prírodné dejiny homo sapiens chápaného ako vysoko 

rozvinutá a vysoko inteligentná, ale fyzicky závislá bytosť, čo pretrvala 

v nepriateľskom svete, môže slúžiť ako návod na ľudské správanie“ (ibid.: 206).  

Reformovanie deštrukčného prístupu k prírode je možné dosiahnuť aj v rámci 

inštrumentalistickej axiológie slabého antropocentrizmu, tvrdí B. Norton. Prečo ´aj 

v rámci´ inštrumentalistickej axiológie? ´Aj´ znamená, že Norton neodmieta 

takpovediac absolútne úlohu vlastnej hodnoty v prístupe k prírode, chce len 

zdôrazniť, že nie je jediným zdrojom, ktorý má ekologická etika k dispozícii, a že 

tento zdroj nemusí byť v určitých situáciách koherentný.  

V roku 1992 v časopise The Monist publikuje úvahu, kde akoby ustupuje od 

navrhovanej konvergenčnej hypotézy a dospieva k názoru, že neantropocentrické 

chápanie tohto pojmu je v konečnom dôsledku kontraproduktívne. Vlastná 

(intrinzická) hodnota tak ako sa aplikovala v neantropocentricky orientovanej 

ekologickej etike, skôr zahmlievala problematiku a práve preto, namiesto akceptácie 

napríklad Callicottovho monistického inherentizmu sa zdá „...oveľa rozumnejšie a 

jednoduchšie riadiť sa názorom E. Hargova: rozdiel medzi inštrumentálnou a 

neinštrumentálnou hodnotou je síce dôležitý, ale chápe sa ako rozdiel medzi dvoma 

typmi antropocentrických hodnôt. Ba, ešte radikálnejšie povedané, riadiť sa mnou po 

ceste J. Deweyho, ktorý úplne odmietol myšlienku intrinzickej hodnoty. Neriadim sa 

Deweym pri asimilovaní všetkých hodnôt do inštrumentálnej hodnoty. Jednoducho 

som sa rozhodol, že prestanem používať poškvrnené termíny. Tento radikálnejší 

smer sa vyhýba potrebe puntičkárstva, a čo je dôležitejšie, ukazuje cestu k skúmaniu 

antropocentrických neinštrumentálnych hodnôt...“ (Norton 1992: 221-222). 

B. Norton akceptuje problematiku neinštrumentálnych hodnôt, ale nie je ochotný 

akceptovať ich umiestnenie do neantropocentrického rámca. Podobne ako ďalší 

ekologickí pragmatici vychádza z odkazu J. Deweyho na problematickú situáciu ako 

ťažiska morálnej skúsenosti, čo znamená, že samotná problémová situácia je 

najzákladnejšou rovinou pre morálny projekt. 

V žiadnom prípade to nie sú vopred zadefinované etické ´absolútna´ či 

univerzálne princípy, pretože „otázka reflexie pri určovaní skutočného dobra sa nedá 

vyriešiť raz a navždy...musí sa riešiť stále a stále odznova z hľadiska podmienok 
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konkrétne vznikajúcich situácií“ (Dewey 1989: 212). Prísne vzaté, morálne 

argumenty, postavené na vlastnej hodnote prírody, sa hodnotia situačne, na základe 

svojej schopnosti prispieť k riešeniu konkrétneho problému, nikdy však nevedú 

k cieľom o sebe. Je to kontextový a v zásade pluralistický prístup k riešeniu 

ekologickej situácie: problémové situácie sú rôzne, možno teda predpokladať, že 

rôzne budú aj ciele v nazeraní. Čo je z hľadiska posledných rokov minulého storočia 

zvlášť aktuálne, je vzťah medzi hodnotami a empirickými kontextami v znamení 

ekologicky motivovaného myslenia a ekologicky zameraného konania ako 

nevyhnutnosti reflektovať charakter a dôsledky fakticity ekologickej nestability sveta 

prírody.  

Filozofická pozornosť ekologických pragmatikov sa sústreďuje na skutočný svet 

praxe a politiky, teda tam, kde, ako sa domnievajú, sa riešia a vznikajú ekologické 

problémy. Ako píše B. A. Minteer: „...kontextové neinštrumentálne hodnoty nie sú v 

zásade nezávislé od iných typov hodnotových požiadaviek, pretože vo väčšine 

prípadov sa tieto požiadavky ukážu ako dostatočne efektívne iba vtedy, keď sa spoja 

so širokou škálou inštrumentálnych argumentov podporujúcich ekologickú politiku, 

ako ich predkladá B. Norton“ (2001: 71), oživovaním Deweyovej náuky o kontinuite 

prostriedkov a cieľov. 

B. Norton vidí v ekológii možné poskytnutie nevyhnutného chápania ľudskej 

závislosti od zvyšku prírodného sveta a spolieha sa, ako mnohí pred ním, na 

objektívnu bezhodnotovú vedu, nepoškvrnenú morálnym ani politickým kontextom, 

v ktorom existuje. Ale diskusia antropocentrizmus/neantropocentrizmus nie je iba 

morálnou diskusiou o morálnej významnosti mimoľudských bytostí, mimoľudských 

entít a prírody. V. Davionová (2002) upozorňuje, že tieto diskusie majú tiež vplyv na 

to, ako budú výskumné programy vo vede sformulované a zrealizované. Aj keby bola 

pravda to, že existuje objektívny, bezhodnotový vedecký pohľad, ktorý dokáže 

odhaliť a následne posilniť ekologický svetonázor, je veľmi dôležité, či budeme 

vychádzať z antropocentrických alebo neantropocentrických východísk. To má vplyv 

nielen na otázky, ktoré si budeme klásť, ale aj na to, ktoré odpovede sa zoberú 

vážne. 

 Ďalší názor, ktorý je kritickou reflexiou argumentácie vlastnej hodnoty prírody, je 

reprezentovaný Keekok Leeovou (1999). Jej kritika koncepcií, zakladajúcich morálny 

záujem o prírodu na sekundárnych a axiologických vlastnostiach prírodných entít, 

ako je schopnosť vnímať, pociťovať bolesť, život, zdravie, diverzita, komplexnosť, 
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krása atď., vyúsťuje v ich obvinenie z nepochopenia primárneho ontologického 

statusu prírody ako nezávislého iného. Nezávislá inakosť prírody je primárna a 

ontologická, pretože prirodzene sa vyskytujúce entity majú túto vlastnosť na základe 

toho, čím sú, zatiaľ čo nie celá príroda je komplexná, rozmanitá, krásna, zdravá, 

schopná vnímať alebo živá atď. Autonómnosť a nezávislosť od ľudí je základom 

prírodných entít. Vážny nedostatok pri oceňovaní prírody z hľadiska sekundárnych 

charakteristík – namiesto jej fundamentálneho ontologického statusu – je, že ľudia 

dokážu vyprodukovať objekty s týmito vlastnosťami. Ak si ceníme prírodu kvôli týmto 

charakteristikám, nemáme dôvod odmietnuť artefaktové napodobeniny prírody, ktoré 

nimi tiež disponujú. Ak považujeme nezávislosť prírody za jej primárnu hodnotu, 

umožňuje nám to podať jednotný výklad hodnoty celej prírody, vrátane abiotickej 

prírody.  

Ďalším problémom podľa K. Leeovej je lokalizovanie hodnoty biotickej prírody na 

hodnotu ´tu na Zemi´, čo neposkytuje dôvod na rešpektovanie abiotickej prírody 

mimo Zeme a nevznášajú sa tým ani námietky proti deštrukčnej činnosti mimo našu 

planétu. Keď všetky prírodné entity, vrátane entít, ktoré existujú mimo biosféry Zeme, 

vykazujú svoju vlastnú trajektóriu; a keď prírodné entity existujú o sebe, majú svoje 

trajektórie a neexistujú len preto, aby slúžili ľudským cieľom, to sú „presvedčivé 

dôvody pre nás, ľudí, aby sme uznali, že príroda má hodnotu nezávisle od nás” a 

teda celkom prirodzene „máme povinnosť... neničiť túto hodnotnú vec” (1999: 175). 

Moderný človek sa podľa autorky necíti doma medzi prírodnými bytosťami, ale 

túži po humanizovanej prírode. Prírode projektovanej a poskytovanej modernou 

vedou a technikou. Humanizácia pretvára prírodu na artefakt a eliminuje prírodu ako 

to, čo je iné. „Príroda má nezávislú hodnotu a najradikálnejšia a najkritickejšia hrozba 

pre ňu je... jej eliminácia... v zásadnej transformácii prírodného na artefaktové“ (ibid.: 

81). Najhlbšia ekologická hrozba nevyplýva zo znečisťujúcich technológií, 

rozkladajúcich fungovanie biosféry (v dôsledku globálneho otepľovania, ozónovej 

diery atď.), ale z technológií, „nahrádzajúcich prírodu, infikujúcich prírodu 

redundanciou alebo nemodernitou, čo vedie k nahradeniu prírodného“ (ibid.: 223). 

V tejto situácii všetko, čo je prírodné, sa môže v princípe transformovať na 

artefaktové, využitím existujúcich technológií alebo technológií blízkej budúcnosti. 
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Presvedčenie autorky, že biotechnológie, počítačové molekulárne 

nanotechnológie a transformujúce technológie premenia nedávnu science-fiction na 

realitu a ohrozia existenciu prírodných sfér, je zjavne kassandrovského razenia, aj 

keď má svoje opodstatnenie. Biotechnológie už umožňujú substitúciu prírodných 

druhov artefaktovými druhmi. Ako príklad možno uviesť plodiny odolné voči 

herbicídom, ryby, ktoré prežijú v okyslených jazerách, a myši geneticky modifikované 

tak, že majú sklon k rakovine prsníka. Dokonca aj ľudia by sa dali geneticky upraviť 

tak, aby zniesli vyššie dávky toxínov, dali by sa klonovať kvôli požadovaným 

charakteristikám, je možná výmena génov v zárodkoch, takže „hrozí 

nebezpečenstvo, že sa premenia na takmer úplné biotické artefakty“ (ibid.:110).  

Leeovej dramatická obhajoba hodnoty prírody ako nezávislého iného vychádza z 

apelu na hrôzy totálne humanizovaného artefaktového sveta. Vytvorenie takého 

sveta je prejavom „morálnej slepoty voči niečomu inému, než sme my sami” 

(ibid.:119), a tým sa stávame vinníkmi za „ontologické ochudobňovanie” a ľudstvo sa 

stáva väzňom „v existenčnom alebo ontologickom solipsizme svojho vlastného 

výtvoru” (ibid.:194).  

Projektujeme „narcistickú civilizáciu” schopnú vyjadriť údiv a úžas len nad 

vlastným výtvorom. Neschopnosť uvedomiť si a chrániť hodnotu prírody ako 

nezávislého iného znamená „...ľudskú kolektívnu ego mániu” (ibid.: 203). Predpoklad 

prírody – ako nezávislého iného, predurčujúceho vlastnú hodnotu prírody, kritika 

technocentrizmu ako artefaktového inštrumentalizmu zaraďuje K. Leeovú k plejáde 

autorov, ktorí devastáciu prírody odvodzujú od novovekého úsilia o vedecké 

poznanie a technické ovládnutie prírody, klíčiace Baconovým experientia a 

Descartovým dualizovaním res extensa a res cogitans, a následne 

pretransformované do novovekej vedeckej skúsenosti sveta modifikuje ľudský rod na 

predátora, túžiaceho „...ako byť na celom svete doma,  ako kultivovať svoju vlastnú 

prirodzenosť. Bol to však aj pokus, ktorý zastrel prirodzený svet sieťou umelých 

ukazovateľov...“ (Kratochvíl 1994: 100). 
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8. Etický pluralizmus a monizmus v ekologickej etike 

  

 

Ľudské ´zakúšanie´ ekologickej nestability, dokumentujúcej antropo-

technologické narušenie niečoho dôležitého v ekologickom a biotickom toku prírody, 

tej prírody, ktorá bola od počiatkov jej filozofického reflektovania považovaná za 

nevyčerpateľnú a stabilnú, núti k zmene etiky a jej jadra axiológie, ktorá má 

tendenciu vnášať hodnotové hľadisko do čoraz širšieho spektra.  Tento zväčšujúci sa 

horizont interpretácií ovplyvňuje hodnotové diskurzy ekologickej problematiky, 

prebiehajúce v dvoch zdanlivo protichodných líniách.  

Prvá je línia pluralizmu (reprezentovaná napr. B. Nortonom, A. Brenmanom, Ch. 

D. Stoneom a i.), kde je ekologický problém pochopený ako mnohodimenzionálna, 

viacrámcová záležitosť alebo sa obhajuje stanovisko neprivilegovania teórií a 

koncepcií, tzn. nič nás neoprávňuje k privilegovaniu jedinej teórie, koncepcie alebo 

súboru pojmov, hodnôt a princípov, resp. sa do komplexnejších koncepcií ekologickej 

etiky integrujú kompatibilné teoretické východiská. Je to reakcia na ekologický deficit 

tradičných etických teórií a koncepcií, na jednostranne racionalistické projektovanie 

sveta i privilegovania a výlučnosti subjektu. Jeden z popredných reprezentantov 

etického pluralizmu Christopher D. Stone29 (1988) predstavuje paradigmatický prípad 

etického pluralizmu v ekologickej etike. Konštatuje, že žiadna monistická etická teória 

nedokáže vyriešiť morálne problémy ľudských bytostí disponujúcich vedomím, zvierat 

so zmyslovým vnímaním a organizmov, druhov a ekosystémov bez schopnosti 

vnímať. 

Príčinou nie je len to, že rôzne faktory, ktoré garantujú morálnu významnosť, sa 

od seba zásadne odlišujú, ale tiež to, že morálka v sebe obsahuje niekoľko 

zreteľných činností, vrátane voľby spôsobu konania, schvaľovania a kritiky morálnych 

konateľov a vyhodnocovacích inštitúcií (1988: 145). Stone tvrdí, že ak majú morálni 

konatelia konať správne, musia sa riadiť tou etickou teóriou, ktorá je v danej situácii 

najvhodnejšia. Aj keď sa zdá, že jeho prístup sa javí ako relativistický, Ch. D. Stone 

(ibid.: 146, pozn. 5) argumentuje, že je možné vyhnúť sa morálnemu relativizmu: 

môžu existovať ´skutočne správne´ a nie iba relatívne správne odpovede, ale cesta 
                                                            
29 Dôslednú analýzu jeho postoja podáva D. Domský (2001). 
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k ich nájdeniu nevedie cez jeden jediný princíp, konšteláciu pojmov atď., ale cez 

niekoľko rozdielnych rámcov, z ktorých každý vyhovuje pre svoju sféru entít a/alebo 

morálnych činností (charakter vyhodnocovania, hierarchia správaní atď.). 

Ch. D. Stone svoje ponímanie etického pluralizmu ukotvuje v situačnom 

aplikovaní tej-ktorej etickej teórie a pozitíva, ktoré z toho plynú, sústreďuje do téz: 1. 

často v danom prípade nepotrebujeme uplatňovať viac než jednu etickú teóriu; 2. aj 

keby bolo potrebné uplatniť viac než jednu etickú teóriu, rôzne teórie často vedú 

k rovnakým morálnym záverom. Iba v situácii, vyžadujúcej uplatniť rôzne teórie 

poukazujúc na protichodné povinnosti, vznikajú potenciálne problémy. Avšak Ch. D. 

Stone potláča tieto obavy vysvetlením, že nemáme dôvod predpokladať, že takéto 

konflikty budú bežné, a čo je dôležitejšie, nemali by sme preceňovať možnosti etiky a 

požadovať od nej, aby poskytovala jednoznačné odpovede na každú morálnu dilemu.  

Etickí pluralisti si plne uvedomujú a rešpektujú komplexnosť našich morálnych 

problémov, a práve preto by ekologická etika mala uprednostniť ich prístup, 

domnieva sa Ch. D. Stone. 

Komplexnosť presadzovaná v pluralite obrazov sveta vystupuje aj ako 

synonymum postmoderny, ktorá je charakteristická pluralitou a príklonom k nej (J. P. 

Lyotard, G. Deleuze a i.). V priebehu rokov sa veci zmenili a uskutočnil sa celý rad 

skúmaní postmodernizmu v ekologickej etike. Tieto analýzy boli vo všeobecnosti 

podrobené určitej epistemologickej kritike zo strany samotného postmodernizmu. 

Niekedy sa usilovali postaviť ekologickú etiku na postmodernom myslení, ba dokonca 

aj charakterizovali postmodernizmus a ekologickú etiku ako dve strany tej istej mince. 

Pre niektorých autorov sa zdá inšpiratívnym tematizovanie a pripisovanie priority 

tomu, čo sa vždy chápe ako vonkajšie alebo náhodné, minoritné alebo sekundárne 

voči objektom štúdia alebo otázkam, ktorým sa pripisuje najväčšia dôležitosť.  

Ak je ekologický pluralizmus charakteristický tým, že je nevyhnutné, aby sa 

každé rozhodnutie prijalo v kontexte a aby sa každý objekt identifikoval v kontexte, 

potom tento kontext, toto prostredie (environment) treba chápať tak, že je určitým 

spôsobom základné pre prijaté rozhodnutie alebo pre prezentovaný objekt. Hodnoty 

a hodnotové preferencie sa skúmajú na báze kontextu a komplexnosti. Komplexnosť 

sa dotýka závažných otázok: čo je život; má príroda vlastnú hodnotu; aká je 

dynamika ekosystémov a komplexných spoločností? Každá z týchto otázok, keďže 
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sú formulované v kontextovej súvislosti, má otvorenú výpovednú hodnotu. Preto 

„...pluralizmus môže tiež znamenať postoj, nie len nejakú teóriu. Postoj, v rámci 

ktorého som schopný pripustiť, že moje riešenie konkrétneho ekoetického problému 

nie je jediné možné“ (Ondok 1998: 68). Tak ako spomínaný autor aktualizujeme 

v tejto súvislosti etické princípy formulované K. R. Popperom (v nadväznosti na etiku 

vedeckej činnosti: princíp omylnosti, princíp rozumnej diskusie a princíp približovania 

sa k pravde); zvlášť princíp omylnosti: možno mám ja nepravdu a ty máš pravdu, ale 

môžeme mať nepravdu obidvaja (Popper 1994: 184) je produktívny v tých prípadoch, 

keď si uvedomujeme, že definitívne riešenie nejestvuje, že cieľ riešenia ´je tečúci´.  

J. B. Callicott v eseji The Case against Moral Pluralism (Argument proti 

morálnemu pluralizmu) (1990) a neskôr ešte jednoznačnejšie v príspevku Moral 

Monism in Environmental Ethics Defended (Na obhajobu etického monizmu 

v environmentálnej etike) (1994) ako zástanca etického monizmu v ekologickej etike 

uvádza tri dôvody, prečo by sa mal etický pluralizmus v ekologickej etike odmietnuť: 

 Po prvé, pluralista nemá možnosť zmierenia protikladných príkazov, ktoré aspoň 

niekedy nevyhnutne vyplynú z jeho postoja. Keď rôzne morálne teórie, zohľadňované 

morálnym pluralizmom, zároveň prikazujú aj zakazujú určité kroky, pluralizmus 

obmedzuje, pretože protikladné príkazy môžu mať rovnakú váhu; 

 Po druhé, keďže etický pluralizmus ponúka rôzne teórie bez toho, aby určil 

spôsob, ako si medzi nimi voliť, je tu možnosť poskytnúť „dômyselnému lumpovi hŕbu 

trikov na racionálne zdôvodnenie svojho vlastnému prospechu“ (Callicott 1990: 111); 

Po tretie, a najdôležitejšie, pluralizmus ignoruje potrebu koherentnej 

a konzistentnej praktickej filozofie. Filozofie, ktorá bude konštantná a bez protirečení, 

ponúkajúca trvalý základ – umožňujúci poznať najvyššie dobro, pravé bytie, 

univerzálnu hodnotu.  

 J. B. Callicott je presvedčený, že existuje viacero alternatívnych teórií voči 

etickému pluralizmu. Napríklad konatívne teórie, ktoré hlásajú filozofi ako H. Rolston 

III. či R. Attfield, sú prijateľné a koherentné. Rovnako vhodné sú teórie 

sebarealizácie, ktoré zastávajú hlbokí ekológovia ako A. Naess a W. Fox.  

Etický monizmus na báze komunitarizmu (communitarianism) prezentovaný 

Callicottom, priznávajúc naše členstvo v rôznych spoločenstvách, generuje 
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povinnosti a záväzky voči ostatným členom týchto spoločenstiev. Ako členovia 

rodiny, spoločnosti, národa, druhu, rôznych biotických spoločenstiev či rôznych 

zmiešaných spoločenstiev máme celý rad povinností, často prekrývajúcich sa 

povinností voči členom rodiny, ostatným členom našej spoločnosti, národa, rodu, 

rôznym druhom a ekosystémom. J. B. Callicott síce nepredstavuje skutočný kalkul 

riešenia konfliktov medzi rôznymi povinnosťami, predstavuje však etiku a v nej 

prinajmenšom pravdepodobné riešenie konfliktov. Aby to však nebolo také 

jednoduché, tvrdí, že keď odmieta etický pluralizmus v ekologickej etike, odmieta iba 

jeho intrapersonálnu verziu, pri ktorej sa konateľ obracia na rôzne etické teórie, hlási 

sa k rôznym a protikladným etickým teóriám. Interpersonálny etický pluralizmus, pri 

ktorom sa konateľ obracia na jednu etickú teóriu (je na ňom, ktorú privileguje), nie je 

predmetom diskusie a dôležité je nezamieňať si tieto dve formy pluralizmu, 

upozorňuje J. B. Callicott. 

Pluralistická a monistická línia v hodnotových diskurzoch ekologickej etiky v 

princípe nadväzujú na axiologický subjektivizmus, resp. axiologický objektivizmus. 

Tieto línie, napriek odlišnostiam, skúmaním možností hodnotovej paradigmatickej 

zmeny spája spoločný protivník: článok viery v ľudské nespochybniteľné a 

neodnímateľné právo na neobmedzené privlastňovanie vzduchu, vody, zeme ako 

bezplatného tovaru. Tento článok viery je v ekologickej etike pracujúcej s 

predpokladom aktuálneho, resp. perspektívneho recipovania vlastnej hodnoty ako 

hodnoty prírody a mimoľudských entít30 spochybňovaný, resp. problematizovaný.  

R. Routley bol presvedčený, že západná etická tradícia je v princípe 

inkomensurabilná, ba priamo vylučuje ekologicky orientovanú etiku, čo 

predznamenáva vypracovanie ekologickej etiky na netradičných (alternativistických, 

minoritných) etických a axiologických základoch. V čase, keď R. Routley predniesol a 

publikoval svoju štúdiu (1973), začali sa objavovať, resp. znovuoživovať 

inklunzívnejšie teórie spájajúce vlastnú hodnotu so životom (vôľou k životu), 

bioempatiou (všetci pútnici na vesmírnej lodi Zem majú právo na existenciu), 

skúsenosťou (whiteheadovské ponímanie hodnotovej skúsenosti, ktorá tvorí 

najhlbšiu podstatu vesmíru; Whitehead požaduje rozvíjať filozofické myslenie na 

vedeckej erudícii a zjednocovať „...obraz sveta, ktorý sa bude zakladať na vede, a 

                                                            
30 Ako to dramaticky dokumentoval na príklade myšlienkového experimentu s „posledným človekom“ 
Richard Routley vo svojom programovom príspevku Is There a Need for a New, an Environmental 
Ethics  (1973). 
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tak zruší odtrhnutie vedy od výrazových foriem našej etickej a estetickej skúsenosti“ 

(1989: 230), samoorganizáciou, synergetikou (samobytie–Selbstsein prírody ako 

totožnosti natura naturata a natura naturans). Teórie rozleptávajúce novodobú 

´dokonale´ zostavenú predstavu o prírode. Ich ambíciou boli projekty 

s adekvátnejším obrazom prírody, spätým s iným (novým) axiologickým, 

ontologickým a etickým poňatím prírody, novou axiosférou. Autori nových 

ekoetických teórií vychádzali z predpokladu, že v aktuálnych ekologických 

podmienkach už nejde len o zmenu optiky myslenia, ale (a to predovšetkým) o 

zmenu správania človeka, čo v kontexte ekologického problému naznačuje posun z 

výlučne etického rámca do širšieho kontextu premýšľaní o vzťahu človeka a prírody 

(nielen vzťahu človeka k prírode), prepojení deontologického, utilitaristického a 

teleologického rámca praktickej filozofie. P. Shepard v súvislosti s charakteristikou 

metafyzických dôsledkov ekológie píše, že ekologické myslenie nás núti či vyžaduje 

nazeranie ´cez hranice´, cez tradíciou vymedzené demarkácie vo vede i vo filozofii 

„...pretože krása a zložitosť prírody tvoria s nami kontinuitu. Ego je stred organizácie 

neustále čerpajúci z okolia a ovplyvňujúci okolie“ a „vzťahy medzi vecami sú rovnako 

reálne ako veci“ (1969, 2-3). Shepardova metafora prekračovania hraníc a 

demarkácií nás vedie, síce okľukou, k predpokladu, že ekologické ruptúry nútia 

´prekračovať´ nielen intraargumentačné hranice praktickej filozofie, ale aj sociálno-

politické hranice, hranice paradigiem tradičných disciplín a ich konceptuálne schémy, 

čo nazeranie ´cez hranice´ konkretizuje do podoby tranzverzality, interkultúrneho a 

interdisciplinárneho diskurzu. 

 

 

9.  Rímsky klub 

 

  

Pohľad cez hranice, akceptujúci vyššie uvedené „prekročenie“ do interkultúrnych 

a interdisciplinárnych diskurzov, skúmajúcich možnosti komplexného a širokého 

politického, ekonomického a technologického konsenzu o nových modeloch 

bytovania na tejto planéte dosiahnutých ekologickými štrukturálnymi zmenami, bol 
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dokumentovaný napríklad v koncepcii trvale udržateľného rozvoja. O niečo 

pesimistickejšie boli dokumentácie správ o stave sveta (Rímsky klub), ktoré 

predstavovali systémový objektivizujúci prístup (general systems theory) zameraný 

na projekciu ekologickej krízy, z hľadiska stretu dvoch celkov – kultúry a prírody, tzn. 

analýzu vzťahu dvoch systémov, ktoré rozhodujúco určujú správanie jednotlivcov. 

Na Slovensku sa v tomto duchu etabloval medzinárodný program Global ReLeaf 

(slovenská podoba programu nesie názov Zelené tradície života). Tento program má 

lokálne i globálne dimenzie a je jedným z najdynamickejšie sa vyvíjajúcich 

ekologických programov. Argumenty, s ktorými pracuje Global ReLeaf, kotvia 

predovšetkým v imperatíve celosvetovej ekologickej (ozeleňovacej) spolupráce a 

odmietnutí nadraďovania krátkodobých ekonomických kritérií nad ekologické. Nie je 

nevyhnutné opakovať všeobecne známe parametre ekologickej katastrofy, keďže sú 

dobre zdokumentované v takých publikáciách, ako sú výročné správy Stavu sveta, 

vydávané Worldwatch Institute. Napriek tomu stručne zhrnieme činnosť organizácie, 

ktorá sa veľkou mierou zaslúžila o dekonštrukciu ekologickej negramotnosti.  

Rímsky klub vznikol v roku 1968 z osobnej iniciatívy talianskeho priemyselného 

poradcu a podnikateľa A. Pecceia. Bol aj prvým predsedom klubu. Koncom 

sedemdesiatych rokov mal klub 100 stálych členov z 30 krajín. Bola to rada 

verejných činiteľov, vedcov, humanistov, ktorí študijne a podnecujúco participovali na 

riešení globálnych problémov a hľadali stratégie prežitia v rozdelenom svete.  

Veľký ohlas predovšetkým u radikálnych predstaviteľov ekologického hnutia a 

ekoeticky orientovaných teoretikov mala prvá správa Rímskeho klubu (presnejšie 

tretí variant prvého podkladu) Hranice rastu (The Limits to Growth) (1972). Ponúkala 

pozoruhodné riešenie ekologickej situácie – prestať s nekontrolovateľným 

antropogénnym pôsobením na prírodu; prestať s plytvaním vyčerpateľných 

prírodných zdrojov a na určitý čas akceptovať nulový rast. Pokiaľ sa naďalej bude 

presadzovať „ideológia hrubej výroby“, nielenže sa vyčerpajú surovinové zdroje, ale 

príroda sa vyčerpáva pod ťažobou odpadu, konštatujú zostavovatelia správy. Podľa 

ich odhadov k úplnému vyčerpaniu a zrúteniu dôjde najneskôr o 100 rokov. 

Upozorňujú, že v globálnom rozvoji exponenciálny rast za každú cenu nemôže mať 

žiaden zmysel, je nevyhnutné nahradiť ho nulovým rastom. Kolektív autorov 

upozorňuje na nebezpečenstvo vedotechniky a jej rozvoja, pričom zdôrazňujú 

potrebu apelovať na spoločenské inštitúcie, aj na morálku všetkých ľudí. Po búrlivej 
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odozve na kontroverznú požiadavku nulového rastu nasledovali správy menej 

radikálne a viac kompromisné. 

Druha správa, Mankind at the Turning Point (Ľudstvo na križovatke) (1974), 

akoby bola korekciou tej prvej. Už neháji nulový rast, ale regulovaný rast, a ten berie 

do úvahy tzv. širšie súvislosti. Zatiaľ čo v prvej správe bol použitý model, v ktorom sa 

rozvíjajú založené tendencie, ale nie je uzavretý; v druhej správe bol použitý 

viacúrovňový uzavretý model. Empiricko–matematická rafinácia mala pomôcť nájsť 

„pravdu sveta“ (počet rovníc v modeli dosiahol okolo sto tisíc). Záver správy znie: 

krízový charakter svetového vývoja je výsledkom „najlepších úmyslov" ľudí, 

hazardujúcich so životom budúcich generácií pre vlastné blaho a pohodlie. Je to 

dôsledok divergencie rôznych tradícii, kultúr, cieľov, prístupov, prostriedkov. 

Stratégia prežitia, plniaca účel druhej správy, spočíva na regionálnej úrovni a včasnej 

kontrole ekonomických a bio-ekologických bilancií, pričom tieto bilancie je nutné 

uvádzať do rovnováhy. 

Keďže, z hľadiska témy, nie je dôležité podať deskripciu každej správy Rímskeho 

klubu, sústredíme sa len na tie správy, ktoré relevantným spôsobom reflektujú 

problematiku súzvučiacu so sledovanou témou.  

V piatej správe Rímskeho klubu Goals for Mankind (Ciele ľudstva) (László a kol. 

1977), na ktorej sa podieľal aj filozofujúci prírodovedec I. Prigogine, nájdeme 

rozsiahlu interpretáciu situácie človeka technizovanej doby. Môžeme mať výhrady k 

abstraktne poňatej a subjektívne motivovanej mozaike názorov a východísk tzv. 

globálneho humanizmu, ale situácia ľudského druhu vo svete modernej techniky je 

formulovaná dostatočne jasne. Medze rastu nechápu autori správy len vonkajškovo, 

fyzicky a inštrumentálne. Skutočne zásadné medze nachádzajú vo vnútornom svete 

človeka – v jeho nedostatku kultivovanosti a vzájomnosti. Kľúč na riešenie 

globálnych problémov je v zaostávaní človeka, v oblasti normatívno–afektívnych 

vzťahov, hodnotovej a komunikatívnej racionality, v oblasti solidarity a empatie. 

Autori správy považujú za nevyhnutné elimináciu násilia medzi ľuďmi ako 

predpokladu eliminácie násilia voči prírode. Ďalším krokom je vytvorenie prijateľných 

a záväzných pravidiel globálneho humanizmu ako normy správania sa a solidarity 

ako mechanizmu interkultúrnych vzťahov.  

Správy Rímskeho klubu pôsobili ako varujúce impulzy pre mocných tohto sveta i 

pre mysliteľov o tomto svete. Odhalenie konečnosti a vyčerpateľnosti prírodných 

zdrojov spôsobovalo napätie zvlášť v mocenských štruktúrach. V sedemdesiatych 
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rokoch na závery prvých správ Rímskeho klubu reagujú niektorí myslitelia, medzi 

nimi aj R. Inglehart v práci Tichá revolúcia (The Silent Revolution). Po rozsiahlych 

opakovaných prieskumoch v mnohých krajinách západnej Európy v rokoch 1973 – 

1976 boli zaznamenávané náznaky hodnotového posunu od ´materialistických´ k 

´postmaterialistickým´ hodnotám. Čo neznamená nič iné ako síce pomalý, ale predsa 

posun od zdôrazňovania materiálneho blahobytu k stále väčšiemu dôrazu na kvalitu 

života, zahŕňajúci v sebe určitú mieru proprírodnosti. Požiadavka odklonu od 

prevládajúcich koncepcií, v ktorých má určujúce miesto inštrumentálna racionalita 

voči hodnotovej a komunikatívnej racionalite, je jasnejšie formulovaná. 

V tejto súvislosti možno hovoriť o zásadnom presahu hraníc čírej filozofickej 

špekulácie a o prenesení akcentu na spoločenské, politické, ekonomické a často 

zabúdané edukačné a edifikačné kontexty proprírodnej výchovy a vzdelávania. Tieto 

presahy implicitne projektovali už prvé správy Rímskeho klubu napriek tomu, že 

výsledky jeho činnosti ´kolovali´ väčšinou len vo svete ideí a nestali sa tak 

významným indikátorom pretvárajúcim svet, ako sa očakávalo. 

  Zvlášť v šiestej správe Rímskeho klubu z roku 1981 pod názvom No Limits to 

Learning (Učenie bez hraníc) sa veľká pozornosť venuje edukácii a tzv. inovatívnemu 

učeniu ako učeniu a učeniu sa zameranému na nové poznanie, nové hodnotové 

zameranie a nové intelektuálne potreby ľudstva. Tie by mali byť rozhodujúco 

orientované kvalitatívne a neinštrumentálne. Edukačné zmeny mali byť podľa autorov 

správy realizované neodkladne, aby sa predišlo hroziacim katastrofám. Súčasťou 

výchovy a vzdelávania sa musí stať eko-gramotnosť a duchovné osvojovanie 

globality31. Vzdelávanie musí byť nielen tradičné, ale tiež inovačné, nielen historické, 

ale aj prognostické. Má chrániť svet proti kultúrnej degradácii a agresii v akejkoľvek 

podobe (z hľadiska dnešnej situácie priam vizionárske videnie). V uvádzaných 

správach Rímskeho klubu sa síce explicitne neamplifikuje problematika novej 

axiológie a etiky, ale je načrtnutá jej nevyhnutnosť, pokiaľ chce ľudské spoločenstvo 

prekonať existujúce morálne, ekonomické, politické a ekologické problémy.  

                                                            
31 Alebo ako uvádza A. Klimková: „Ak hovoríme o ťažiskových úlohách ekologickej etiky v praxi, 

hovoríme o relevantnosti a užitočnosti v spoločenskej praxi, na všetkých jej úrovniach, na úrovni 

jednotlivca (občana, obyvateľa, nositeľa istej socioprofesijnej identity, napr. manažéra, učiteľa, 

politika), na úrovni organizácie ako špecifickom type spoločenstva, entity (tzn. organizačnej etiky v 

rôznom type organizácií), na úrovni systému, aj ako globálny prístup, a teda globálna  etika“ (2015: 

451). 
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Zaujímavou a prínosnou analýzou technocentrického sveta je jedenásta správa 

Rímskeho klubu Auf Gedeih und Verderb: Mikroelektronik und Gesellschaft (Pre 

rozkvet a skazu: mikroelektronika a spoločnosť) (1982). Správa podáva plastický 

obraz o prieniku mikroelektroniky do všetkých sfér spoločenského života a vyvolávaní 

radikálnej zmeny zásadným spôsobom transformujúcej život človeka, tak v oblasti 

práce, ako aj v oblasti vzťahov medzi inštitúciami a občanom. Objavujú sa názory, že 

mikroelektronika môže byť katalyzátorom navigácie: buď do mechanizovaného sveta 

odcudzenia a odmietania prírodného sveta, alebo do sveta obohacovania 

individuálneho života a väčšej kultúrnej rozmanitosti. Hmlistá formulácia, 

spoliehajúca sa na správne rozhodnutie tých, ktorých sa to týka, pri strategickom 

kalkule ´prežitia ľudstva´ dostáva v tejto správe novú dimenziu: technika je 

potenciálnym nebezpečenstvom. 

 Dva roky po vydaní správy zomiera A. Peccei, motor humanistickej inšpirácie 

Rímskeho klubu. Jeho nástupcom sa stal A. King, spoluautor niekoľkých správ. 

Rímsky klub aj v nasledujúcich správach reflektuje spektrum globálnej demokracie a 

humanizmu a predstavuje produktívnu deskripciu ekologickej situácie 

stechnizovaného sveta. V tomto duchu pokračuje správa z roku 1992, ktorá 

vychádza aj v českej mutácii Překročení mezí (konfrontace globálního kolapsu 

s představou trvale udržitelné budoucnosti) (1995). Autorský tím je široký a na jeho 

čele je trojica autorov: D. H. Meadowsová, D. L. Meadows, J. Randers. 

Překročení mezí charakterizuje rozšírený diapazón problémov, ktoré boli 

naznačené v prvej správe Rímskeho klubu. Dlhodobé procesy, typické pre 

exponenciálny rast, totiž pokračujú napriek politickým snahám a predsavzatiam. 

Autori vychádzajú z globálnych dát, z modelu WORLD 3 a z celkovej svetovej 

situácie posledných rokov. Konštatujú, že závery správy Hranice rastu sú stále 

platné, potrebujú však razantnejšiu dikciu: „1. využívanie životne dôležitého 

prírodného bohatstva a produkcia mnohých druhov znečisťujúcich látok, už prekročili 

mieru, ktorá je fyzicky udržateľná. Bez významného obmedzenia toku materiálov a 

energie nastane v nasledujúcich desaťročiach nekontrolovateľný úpadok produkcie 

potravín, využívania energie a priemyselnej produkcie na jedného človeka; 2. tento 

úpadok nie je nevyhnutný... nevyhnutné sú dve zmeny. Zásadnou je komplexná 

revízia politiky a praktík, čo vedie k trvalému rastu materiálnej spotreby a populácie; 

3. trvale udržateľná spoločnosť je stále technicky a ekonomicky možná...Prechod 

k trvalej udržateľnosti kladie požiadavku na dôsledné vyváženie dlhodobých a 
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krátkodobých cieľov...žiada viac než zvýšenú produktivitu a viac než zmenu 

technológií, vyžaduje tiež zrelosť, súcit, múdrosť“ (1995: 20-21). 

Tieto závery predstavujú podmienené varovanie, nie proroctvo. Ukazujú možný 

smer života na tejto planéte. Znova sa zdôrazňuje konečnosť Zeme a čohokoľvek 

fyzického – znovu sa konštatuje, že treba brať vážne hranice energie, materiálov, 

zdrojov. Je nevyhnutné uvedomiť si, že ľudský socioekonomický systém so svojou 

dnešnou štruktúrou je neovládateľný, že prekračuje svoje demarkácie a mieri ku 

kolapsu. Je preto nutné zmeniť štruktúru systému, tzn. zmeniť informačné väzby 

v systéme. Trvale udržateľný systém vytvára trvale udržateľnú spoločnosť, ktorú 

autori v najjednoduchšej podobe definujú takto: „trvale udržateľná je taká spoločnosť, 

ktorá môže pretrvávať generácie, ktorá je dostatočne predvídavá, pružná a múdra na 

to, aby si nepodkopala fyzické ani sociálne systémy, ktoré ju podporujú“ (ibid.: 228).  

Z týchto premís vyplýva pre autorov vízia nového sveta, ktorý by mohol vzísť 

z revolúcie trvalej udržateľnosti. Tento ťažko opísateľný typ revolúcie by mohol 

zmeniť tvár Zeme, ľudské sebapoznanie, inštitúcie, kultúru, vedu i filozofiu. Kľúčom 

k transformácii sú podľa autorov informácie, čo neznamená – viac informácií, ale 

nové prúdy, nových príjemcov a nový obsah informácií. Jednoducho, holý 

inštrumentalizmus vedy, ktorý je úspešný a efektívny, čo umožňuje starému systému 

fixovať svoju pozíciu a udržiavať striktnú kontrolu informácií, je dlhodobo 

neudržateľný. Cesta k trvale udržateľnému systému je komplikovaná, a je možné, že 

svet má len veľmi málo času. Avšak nestojíme pred predurčenou budúcnosťou, ale 

pred voľbou. Je to voľba medzi modelmi. Každý model zjednodušene reprezentuje 

skutočnosť. Každá tabuľka, graf, údaj o svete je v tejto správe modelom. Veď práve 

myšlienkové modely nám umožnili byť úspešným biologickým druhom a rovnako nám 

pripravili aj nemálo ťažkostí. 

Bez ohľadu na svoju silu či slabosť, ľudské myšlienkové modely sú nevyhnutne 

jednoduché v porovnaní s neustále sa meniacim svetom, v ktorom žijeme. V správe 

nachádzame niekoľko modelových východísk zo súčasnej globálnej ekologickej 

situácie: prvý model predpokladá, že tento konečný svet je (paradoxne) bez hraníc; 

druhý model tvrdí, že hranice sú reálne, ale už nemáme dosť času a ľudia nedokážu 

byť zodpovední a súcitní; tretí model konštatuje, že hranice sú reálne a máme toľko 

času, koľko potrebujeme, ale nesmieme ho už strácať. Ktorý z predložených modelov 

je ten pravý? V tejto správe nenájdeme presnú odpoveď. Všetky fakty, ktoré 

sústredili autori správy z celosvetových údajov do počítačových modelov, však 



 

68 

 

naznačujú, že tretí model by mohol byť relevantný: „neexistuje žiaden spôsob, ako 

získať istotu, okrem jedného: vyskúšať ho“ (ibid.: 254). 

 Publikovali sa ďalšie správy (ktorých výrazným rysom bola politická objednávka 

– už sa nepripravovali z iniciatívy jednotlivých teoretických stredísk) ale zdá sa, že 

Rímsky klub má svoje teleologické smerovanie naďalej kriticky otvorené32. 

Nepochybne patrí k významným nezávislým hlásateľom a kritikom globálnej 

ekologickej situácie a nedostatkov riadenia spoločenských procesov.  

 Prezentovaný typ pohľadu cez hranice praktickej filozofie je produktívnym a 

obohacujúcim pre ekologickú etiku tým, že poukazuje na vzťažnosť a kontextovosť 

pri presadzovaní ekologicky relevantných postojov na pôdu politickej, ekonomickej či 

pedagogickej praxe pomocou zrozumiteľnej argumentácie.  

Ekologická etika je na jednej strane oblasťou teoretických snáh o aplikáciu 

pôvodných etických či filozofických princípov na jedinečný typ emergentnej zmeny 

ľudského existenčného habitátu, na postihnutie novej mravnej dimenzie vzťahov 

človeka a prírody bez možnosti akejkoľvek novodobej analógie. Na druhej strane je 

oblasťou etického a filozofického hľadania nových či alternatívnych etických a 

filozofických princípov, ktoré vyžaduje nový (iný) vzťah sveta človeka a prírody, nový 

(iný) svetonázor, ktorý by bol (ako už bolo konštatované) hlboko ekologický, ale aj 

pragmatický v zmysle poskytnutia vhodného návodu na konanie. Napriek tomu, alebo 

práve preto, sa zdá, že evolúcia ekologickej etiky nesmeruje k univerzálnej koncepcii, 

skôr možno počítať s rozmanitosťou (diverzitou) koncepcií, ktorá by logicky 

zodpovedala kultúrnej diferenciácii. Dôležitým prvkom konceptuálnej rozmanitosti je 

symetrická komunikácia medzi existujúcimi koncepciami, aj keď si to vyžaduje širokú 

úroveň komunikácie pri argumentáciách problémov, ktoré vedú k ostrým stretom. 

Takto chápaná komunikácia by mohla byť ´prechodným stavom´ pre dosiahnutie 

modus vivendi, kde najzásadnejšou ingredienciou je hodnota existenčného habitátu, 

ako habitátu všetkého biofilného - životného a živého. 

 

 

 

                                                            
32 V ostatnej správe  sa konštatuje, že nasledujúca  generácia nemá trpezlivosť, pretože už nechce 
niesť bremeno starých ekologických krívd (píše rakúsky člen rímskeho klubu  K. Wagner – a tvrdí, že 
revolúčné zmeny musia nastať do roku 2020). 
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10. Historická retrospektíva – Lynn White Jr. 

 

 

Odhliadnuc od etiky Zeme A. Leopolda, na ktorú sa sústredila pozornosť až 

koncom 70. rokov 20. storočia, a dnes už kultovej knihy americkej biologičky a 

novinárky R. Carsonovej Tichá jar (Silent Spring) (1962) (v čase jej vydanie sa 

problémy, ktoré nastolila autorka, skôr bagatelizovali a nikomu nenapadlo brať vážne 

jej zobrazenie hroziacich problémov a ekologickej krízy), jedným z prvých pokusov o 

určenie základov „tichej krízy“ západnej kultúry bola štúdia Lynna Whitea Jr. The 

Historical Roots of Our Ecological Crisis (Historické korene našej ekologickej krízy) 

(1972). Autor štúdie zdôrazňoval predovšetkým náboženské a teologické aspekty 

ekologickej krízy (podobne Arnold Toynbee, M. Scheler (1923) a iní) a možno práve 

preto vyprovokoval širokú diskusiu o ekológii. 

 V troch najvplyvnejších monoteistických náboženstvách je Boh (vždy mužského 

rodu, ako by na to upozornili ekofeministi v súvislosti s tzv. útlakovou pojmovou 

sústavou patriarchálnej kultúry) transcendentným tvorcom a zákonodarcom, pričom 

existuje neprekonateľná priepasť medzi Bohom a ľuďmi, ktorých jedinou úlohou je 

poslúchať zákony a podporovať cirkev. Naproti tomu v animistickom náboženskom 

pohľade všetka príroda – zvieratá, rastliny, hory, lesy, rieky, krajina – bola oživená 

živou inteligenciou (nazývanou ´duchovia´), s ktorou tak šamani, ako aj obyčajní 

ľudia mohli symetricky komunikovať. 

Monoteistické náboženstvá, podľa L. Whitea, túto symbiózu navždy zmenili: 

príroda, svet je výtvorom vzdialeného transcendentného božstva. Svet je poškvrnený 

pôvodným hriechom, temný, neposvätný a napokon démonický a vzbudzujúci hrôzu 

(čo zodpovedá prikázaniu nadvlády a dobýjania). Zničením pohanského animizmu sa 

kresťanstvo radikálne oddelilo od koreňov spirituality zakorenenej v prírodnom svete. 

Protestantizmus, ktorý – ako konštatoval M. Weber, resp. M. Scheler – posunul vývoj 

exploatívneho kapitalizmu svojím zameraním na racionalitu a hodnotu práce 

v materiálnom svete, dokončil desakralizáciu prírodného sveta a „...znížil prírodu na 

číry objekt vlády a práce“ (Scheler 1923: 111). 
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V modernom ateistickom a materialistickom svetonázore nebola žiadna 

spirituálna bytosť, ani v tomto živote, ani po smrti, ani v prírode, ani nad ňou – avšak 

riadenie, využívanie a exploatácia vo vzťahu k prírode boli stále normou.  

Ale to sme sa dostali príliš ďaleko od pôvodných koreňov ekologických 

problémov, ktoré sú (podľa L. Whitea) staré rovnako ako ľudské využívanie zariadení 

šetriacich prácu – techniky. „Typicky západná tradícia vo vede začala koncom 11. 

storočia rozsiahlym prekladaním arabských a gréckych vedeckých prác do latinčiny. 

Niekoľko pozoruhodných kníh, napríklad Theophrastus, uniklo západnému hladu po 

vede, avšak v priebehu necelých dvesto rokov bol celý korpus gréckej a moslimskej 

vedy sprístupnený v latinčine“ (Mitcham – Mackay 1972: 261). Tu bol zrod 

narastajúcej nedôvery v staroveké autority a tu bol kritický prístup, z ktorého vzišli 

nové poznatky – začal západný technický a vedecký pohyb. Ďalším koreňom toho, 

čomu dnes hovoríme ekologická kríza, je víťazstvo kresťanstva nad pohanstvom, 

predstavujúce „...najväčšiu psychologickú revolúciu v dejinách západnej kultúry“ 

(ibid.: 262).  

Na rozdiel od intelektuálnych tradícii starovekého západu, kde viditeľný svet 

nemal počiatok a v zásade vládlo cyklické ponímanie času, kresťanstvo „zdedilo po 

judaizme nielen ireverzibilné a lineárne poňatie času, ale tiež výrazný príbeh o 

stvorení“ (ibid.: 262) vyzdvihujúci človeka ako individuálnu duchovnú bytosť nad 

prírodu. Nastúpil efektívny monopol svätých–človeka–ducha a staré zákazy 

zmocňovania sa a zneužívania prírody sa rozpadli. L. White však upozorňuje na 

zložitosť kresťanstva a na jeho dôsledky, ktoré sú v rôznych kontextoch rozdielne: 

„východná teológia bola intelektualistická. Západná teológia zas voluntaristická. 

Grécki svätí rozmýšľajú, západní svätí konajú“; je teda zrejmé, že „dôsledky 

kresťanstva pri ovládnutí prírody sa jednoduchšie presadili v západnej atmosfére“ 

(ibid.: 263). Naša súčasná situácia nemá korene v tzv. vedeckej revolúcii 17. 

storočia, ani v tzv. priemyselnej revolúcii 18. storočia, ale je oveľa staršieho dáta. 

Vinníkmi nie sú ani Galileo, Newton, Koperník, ani Baconovo krédo, že vedecké 

poznanie znamená technickú moc nad prírodou. Vinníkom nie je ani Descartes a 

karteziánska metafyzika. Na lavici obžalovaných je západná forma kresťanstva, ktorá 

je exemplárnou podobou najantropocentrickejšieho náboženstva.  
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Kresťanstvo v úplnom kontraste so starovekým pohanstvom a ázijskými 

náboženstvami postuluje krajný dualizmus človek/príroda a trvá na ľudskom 

oprávnení využívania prírody z Božej vôle. Keď v dobách antiky každá mimoľudská 

bytosť mala svojho genius loci, kresťanstvo odstránením pohanského animizmu 

vytvorilo podmienky k inštrumentalizácii prírody na základe ľahostajného vzťahu 

k pocitom prírodných bytostí a prírodných entít. Vytvoril sa efektívny a efektný 

monopol človeka a ducha nad svetom. Analogicky, západná veda a technika majú 

svoje korene v judaisticko–kresťanskej tradícii. Sú ukotvené kresťanským postojom 

vzťahu človeka k prírode a napriek ´koperníkovskému obratu´ všetok vesmír sa točí 

okolo našej malej planéty a človeka, a to tak v oblasti vedy, ako aj etiky. Napriek 

Darwinovej evolučnej teórii väčšina z nás necíti spoluúčasť na prírodnom procese, 

ale neustále preferuje nadradenosť, panský vzťah k prírode a mimoľudským 

bytostiam.  

V závere svojej štúdie L. White obracia pozornosť k jednému z najväčších 

radikálov v kresťanských dejinách – Sv. Františkovi z Assisi. Sv. František sa pokúsil 

zosadiť človeka z jeho piedestálu Bohom povereného arbitra nad stvorením a 

nastoliť demokraciu všetkých Božích výtvorov. L. White považuje za jediné možné 

východisko zo súčasnej ekologickej situácie redefiníciu hodnôt na báze odmietnutia 

kresťanskej axiómy, že existencia prírody nemá žiaden iný dôvod, než slúžiť človeku. 

Je dôležité odmietnuť majoritnú kresťanskú aroganciu voči prírode, ktorou sú 

naplnené vedy a technika Západu, a prijať minoritný kresťanský odkaz sv. 

Františeka, ktorý navrhol alternatívny pohľad na prírodu: myšlienku rovnosti všetkých 

tvorov. Navrhol alternatívu akceptácie prvkov organizmickej jednoty a určitých zásad 

biocentrickej jednoty. To sú fundamenty, ktorými žil sv. František z Assisi (1181-

1226) a o niekoľko storočí neskôr ich obhajoval ďalší kresťanský ´enfant terrible´ G. 

Bruno (1548-1600). V prístupe sv. Františka, ponímajúceho ľudské bytosti ako jednu 

zo zložiek stvorenia, ktoré Božská bytosť chápe v tom zmysle, že majú hodnotu ako 

celok, je transparentne prezentovaný hlboko ekologický aspekt. Sv. František nazerá 

na prírodu a vesmír ako na konkrétny prejav Boha, čo podporuje úctu k prírode. Jeho 

viera v cnosť pokory, nielen pre jednotlivca, ale pre celý ľudský druh, bola cestou 

zrovnoprávnenia všetkých Božích výtvorov. Sv. František nebol prívrženec 

panteizmu a jeho chápanie prírody a miesta človeka v nej je osobitým druhom 
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panpsychizmu všetkých vecí, živých i neživých. Všetky veci i bytosti chvália svojho 

Stvoriteľa a sú si rovné: sestra Luna, brat mravec, sestra rieka, brat človek.  

Sv. František bol výnimočnou ľudskou bytosťou. V pasivite ho nedokázali udržať 

dobové ideologické, náboženské a kultúrne obmedzenia, či už sa týkali sociálnych, 

stavovských alebo morálnych oblastí. Zdá sa, že Sv. František mal rád každého, ale 

najmä tých, ktorých nemal rád nikto, a načúval tým, ktorým ani sám Boh nenačúval. 

Možno preto bol schopný vnímať prirodzené veci v novom svetle. Vo svetle projektu 

synergie prírody a človeka, osvetľujúceho cestu človeka pokorou k človeku i svetu 

prírody. Neprekvapuje, že L. White uzatvára svoju štúdiu výzvou, aby sa patrónom 

ekológov stal sv. František.  

Je len samozrejmé, že Whiteovo ´odhalenie´ koreňov ekologickej krízy v tejto 

podobe, tzn. ako náboženských (židovsko–kresťanských) koreňov, vyvolalo širokú 

diskusiu, ktorú možno interpretovať ako jeden z prvých významnejších krokov 

v otvorených diskurzoch o ekológii. 

 

 

11. Základné vymedzenie ekologickej etiky a náčrt sústav ideí  

 

 

Ekologická etika je významnou súčasťou širokého diskurzu o ekologických 

problémoch, keď v kritickom svetle poukazuje na komplexné dôsledky praxe 

objektivizácie, účelovej racionality a aplikácie panstva inštrumentality na svet prírody. 

Je akcentovaná v súvislosti s expanzívnosťou abiotických technológií západnej 

kultúry a odhalením, že mravný kód spoločnosti je deformovaný účasťou ľudí na 

devastácii prírody. Napriek tomu, že jej stratégie sa typovo rôznia, v zásade sa sporia 

antropocentrické (homocentrické) koncepcie s  koncepciami neantropocentrickými 

(kozmocentrickými, naturocentrickými, biocentrickými, ekocentrickými).  

Posun, presah a korekcia tak výsostne etických, ako aj filozofických hraníc pri 

tomto type aplikovanej etiky, uvedomenie si kultúrnej diferenciácie a prírodnej 

diverzity, snahy o postupnú premenu lokálnych ekologických diskurzov v celosvetový 
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ekologický diskurz, to všetko vyžaduje „...organickú spätosť oboch prístupov, lebo 

adekvátne poňatý biocentrizmus musí zahŕňať vedomie nutného antropocentrického 

východiskového stanoviska nás ľudí a naopak, vážne reflektovaný antropocentrizmus 

musí integrovať širšiu biocentrickú perspektívu“ (Hála 1997: 395).  

      V poslednej dobe panuje všeobecná zhoda o tom, že ekologické a 

environmentálne problémy sú jednými z tých najpálčivejších, ktorým ľudstvo v 

súčasnosti čelí. Možno nečelíme ekologickej  kríze, ale je to preto, že ekologické 

katastrofy a hromadenie krívd páchaných voči zdraviu planéty nespôsobujú akútne, 

ale skôr chronické problémy. Avšak čelíme kríze čo sa týka nášho chápania samých 

seba a našich vzťahov s prírodným okolím. Morálno-filozofická reflexia o týchto 

otázkach je aktuálna jednak v súvislosti s budúcnosťou ľudstva, ale aj v súvislosti s 

budúcnosťou mnohých iných druhov, ktorých prežitie máme vo svojich rukách. 

Teraz sústredíme pozornosť na významnú subdisciplínu aplikovanej etiky (AE) – 

ekologickú etiku, kde morálno-filozofická reflexia ekologických problémov je bazálnou 

sférou, v ktorej nie je možné oddeliť teóriu od praxe.  Ekologická etika je spôsob 

aplikácie normatívnej etiky na určitý súbor praktických (problémových) otázok, ale 

zároveň predstavuje aj nový spôsob realizácie rozširujúceho spektra konceptov 

normatívnej etiky vo všeobecnosti.33 Uvedená myšlienka upozorňuje na dôležitú 

úlohu ekologickej etiky dneška: z hľadiska rôznych druhov techné, rôznych druhov 

moci a s nimi súvisiacej panskej mentality, ktoré sa stávajú hrozbou života; 

z hľadiska nenahraditeľnosti prírody ako existenčného habitátu človeka a všetkých 

živých mimoľudských organizmov, sú polarizácie a následne normatívne 

                                                            
33 Arthur Rich (1994) zaraďuje k hlavným podobám normatívnej etiky okrem etiky noriem a princípov, 
kazuistickej etiky, situačnej etiky, etiky zmýšľania a etiky zodpovednosti aj empirickú etiku (empirické 
zdôvodňovanie morálky), ktorá je bežne súčasťou deskriptívnej etiky. Zdôvodňuje to tým, že nad čistú 
opisnosť sa empiricka etika dostáva povyšovaním empiricky opísateľného a overiteľného pravidla 
správania na hodnotu povinnosti a udeľuje mu normatívnu váhu. Ide o tzv. normativitu faktického. 
Preniesť normativitu faktického do ekologickej etiky je súčasťou našej analýzy vzťahu vedy a etiky a 
následne pochopenia prírody ako existenčného habitatu človeka. Keďže štúdium etiky (ako sme už 
uviedli v úvode) sa obvykle riadi určitými predpokladmi a medzi hlavné patrí: 1. že sme viac menej 
racionálne bytosti, ktoré dokážu pochopiť svet; 2. môžeme konať na základe toho, čo pochopíme; 3. 
naše konanie môže slúžiť účelu, keď človek ako rozumná bytosť, ktorá je schopná konať na základe 
pochopenia, deskriptívne výroky o tom, čo je (príroda je ohrozený existenčný habitat človeka), 
zamieňa za normatívne výroky (keďže sledujeme svoj životný záujem, sledujeme záujem prírody), 
vstupujú do hry „skryté“ hodnotové postoje „a práve v tomto zmysle sa empirická etika javí ako skrytá 
odnož normatívnej etiky“ (1994: 27). 
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univerzalizácie, či už humánneho a ekologického, resp. utilitaristického, 

deontologického, kazuistického, situačného či teleologického, neproduktívne.34 

Ako sme už uviedli, ekologická etika je subdisciplínou AE, pri ktorej nie je možné 

oddeliť teóriu od praxe. Aby sme mohli odpovedať na etické výzvy, ktorým svet čelí - 

teória, legislatíva a prax - musia byť prepojené. Na rozdiel od ostatných morálno-

filozofických prístupov, ekologická etika nepracuje ani retrográdnou (top-down), ani 

progresívnou (bottom-up) metódou, ale považuje teóriu za nevyhnutnú pre úspešnú 

prax a prax za nepostrádateľnú pre vytvorenie relevantnej teórie. Teória nie je 

neutrálna, naopak, má vplyv na to, čo je v danej situácii považované za eticky 

významné. Ak sa zamyslíme nad tým ako rôzne teórie pristupujú k rôznym 

kontroverzným otázkam, uvedomíme si dôležitosť oboznámenia sa s teóriou, nielen 

pre formulovanie vlastných argumentov, ale aj pre porozumenie tomu, ako uvažujú 

iní a aký je zmysel ich tvrdení. Preto je ekologická etika tak normatívna ako aj 

aplikovaná; na jednej strane vyplýva z normativity a praxe -  no na strane druhej ich 

formuje. Prepojenie teórie a praxe je základom ekologickej etiky, pretože na rozdiel 

od väčšiny disciplín morálnej filozofie nie je ekologická etika čisto akademickým 

projektom, v ktorom je snaha vyhrať hádku vo filozofickej komunikácii. Ekologická 

etika sa dotýka fundamentálnych problémov skutočného sveta, skutočnej 

nespravodlivosti, ľudského a mimoľudského utrpenia a globálnych hrozieb, takže 

nemôže byť chápaná iba ako intelektuálne cvičenie. 

     Ekologická etika sa nesnaží presadiť akúsi ´ekologickú morálku´. Nepodporuje 

jeden konkrétny spôsob života s jediným súborom pravidiel, rovnako ako 

nepresadzuje jediný princíp, či súbor princípov, ani jediný súbor hodnôt. Ekologická 

etika neponúka riešenie, s ktorým by ľudia súhlasili, a ktoré by si potom osvojili; 

nevynucuje ´morálne konvertovanie´. Ak chceme brať ekologický dosah etiky vážne, 

tak je potreba multidisciplinárnej expertízy zrejmá. Z toho vyplýva, že ekologická 

etika je vo svojej podstate interdisciplinárna, ba až multidisciplinárna. Toto je 

                                                            
34 Na individuálnej úrovni ide o porozumenie, že možno nie je dôležité, či urobíme krok dopredu alebo 

dozadu, krok k univerzalizácii či diverzifikácii princípov ekologickej etiky. Možno je dôležitejšie urobiť 

krok do hĺbky, do hĺbky nás samých, pričom tento krok bude prvým na ceste k pochopeniu úplnej 

jednoduchosti bytia. V čom spočíva táto jednoduchosť? V pochopení a odkrytí seba samého a 

odmietnutí pokrytectva a prílišného fenomenálneho preháňania človeka – vo všetkom. Tým, že 

reflektujeme, často veľmi emotívne a romantizujúco, „hrozbu pre život“, staviame aj pomocou 

ekologickej etiky hrádzu adaptačnému tlaku „spánku únikovosti“, rezignujúceho pohodlia - 

nezodpovednosti. 
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závažné tvrdenie v tom zmysle, že záväzok k interdisciplinarite nie je daný typom 

otázok, ktorými sa ekologická etika zaoberá, ale je hlavne metodologický. Vyplýva z 

presvedčenia, že nielenže je pragmatické pristupovať k ekologickej etike berúc do 

úvahy poznatky z rôznych disciplín, ale že je to jediný efektívny spôsob, ako 

formovať ekologickú etiku. Ekologická  etika je teda inherentne interdisciplinárna: 

spája ekologické vedy s morálnou a politickou filozofiou;  s inými disciplínami 

napríklad s politológiou, medzinárodnými vzťahmi, právom, religionistikou, bioetikou  

či sociológiou. Toto metodologické špecifikum opäť odlišuje ekologickú etiku od 

ostatných subdisciplín aplikovanej etiky, ktoré sa mohli stať interdisciplinárnymi, resp. 

multidisciplinárnymi zhodou okolností, ale nestanovili si nevyhnutne záväzok, že 

budú hľadať relevantné informácie v iných disciplínach. 

      Na tomto mieste sa nebudeme venovať tomu aké množstvo rôznych potenciálne 

negatívnych vplyvov má ľudstvo na planetárne systémy slúžiace na podporu života. 

Predpokladáme, že čitateľ si je aspoň v hlavných črtách vedomý toho, aké výzvy so 

sebou prináša znečistenie, vymieranie druhov, ťarcha narastajúcej populácie či 

globálne otepľovanie a klimatické zmeny, ktoré súvisia so zmenami pomeru plynov v 

atmosfére. Teraz nechceme uvažovať ani o existencii týchto nebezpečenstiev, ani o 

spôsoboch, ako sa k nim môžeme postaviť, ale o rade oveľa zakladnejších otázok, 

akými sú napríklad "Kto je zodpovedný za ekologické katastrofy, ktorým čelíme?" 

"Aký je ich charakter?", "Prečo sa odohrávajú?". Ak však chceme zodpovedať tieto 

otázky, narazíme na vážny problém. Ako uvádza A. Brennan (2002: 517) marxista 

alebo anarchista by mohli tvrdiť, že znečistenie produkované Američanmi a Britmi je 

dôsledkom vykorisťovateľského prístupu k prírode typického pre kapitalizmus. Na 

prvý pohľad sa môže zdať, že na tejto myšlienke je kus pravdy. To, že sme dali trhu 

príliš veľkú slobodu a nepodarilo sa nám presadiť dostatočne tvrdú legislatívu 

týkajúcu sa ochrany prírody možno vysvetľuje časť problémov. Avšak aj letmý pohľad 

na niekdajšie centrálne plánované ekonomiky dokazuje, že veľké environmentálne 

katastrofy nie sú výsadou trhových ekonomík. Iní teoretici (ako už bolo spomínane – 

vid. L. White jr.) zas vinia zo šírenia arogantného a panského prístupu k zvyšku 

prírodného sveta židovsko-kresťanskú tradíciu. Komplikácie, ktoré sme načrtli sú 

symptómami hlboko zakorenených problémov. Naša neschopnosť odpovedať na 

tieto  otázky je spojená s tým, aké náročné je povedať niečo ´užitočné´ o ekologickej 

problematike. Keďže nám chýba jednoznačná a  jasná predstava o tom Prečo? a 
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Akým spôsobom? sa náš vzťah s prírodou pokazil, nevieme v konečnom dôsledku 

pochopiť akému problému čelíme.  

     Prvou podmienkou na to, aby sme urobili krok dopredu v diskusii o ekologickom 

probléme je jednotné chápanie toho, o čom by takáto diskusia mala byť. Ak platí to, 

čo sme vyššie uviedli, potom musí ekologická etika vytvoriť podmienky na reflexiu o 

ľudských bytostiach a ich správaní. Z toho vyplýva, že táto reflexia  musí byť viac než 

len získavanie istých technických zručností. Pretože - ak nie je jasné akému 

problému čelíme, potom určite nie je isté, že čelíme iba problémom technickým.  

      Aby sa uľahčilo hľadanie odpovedí na vyššie položené otázky, A. Brennan  

zavádza pojem sústavy ideí. Sústava ideí je v Brennanovom ponímaní podobná 

tomu, čo možno  nazvať  formou poznania, a je zároveň podobná akademickej 

disciplíne.  Taktiež vychádza z niektorých myšlienok o lingvistických sústavách, ktoré 

predstavil Rudolf Carnap. Ale napriek týmto podobnostiam ide o  koncept poňatý 

oveľa širšie než ostatné spomínané koncepty. Predtým než sa pokúsime o čo i len 

zbežnú definíciu tohto pojmu, predstavíme niekoľko príkladov sústav. Keďže sa 

zaujímame o komplexnú tému, menovite o ľudské bytosti a ich vzťah k prírode, 

upriamili sme  pozornosť výlučne na príklady súvisiace s touto témou. Pozrime sa 

napríklad na špecifické náboženstvá, akými sú judaizmus, kresťanstvo, budhizmus 

alebo islam. Tieto náboženstvá v našom ponímaní predstavujú sústavy názorov, 

pretože ponúkajú pojmový aparát a súbor konceptov, ktoré opisujú ľudské bytosti a 

ich vzťah k sebe navzájom ako aj k ich okoliu. Navyše, každé z veľkých náboženstiev 

takisto ponúka taký pohľad na svoj obsah, ktorý aspoň na istý čas vylučuje všetky 

ostatné pohľady. Kresťanská perspektíva napríklad vylučuje konkurenčné 

náboženské perspektívy, ako aj perspektívy nenáboženské. Napriek tomu, že v 

poslednej dobe sa biológia a kresťanstvo akoby ´čiastočne zmierili´, v 19. storočí 

existovala jasná voľba: buď bol človek chápaný z náboženského, kreacionistického 

pohľadu, alebo z pohľadu biologického, evolučného.  

     Teraz obráťme našu pozornosť na rôzne prírodné vedy. Každá z nich takisto 

predstavuje opis ľudských bytostí a ich vzťahov dosť obsiahly na to, aby nám 

umožnila nahliadať na ne z takého uhla pohľadu, ktorý sa aspoň dočasne javí ako 

jediný správny. Samozrejme, úplnosť a výlučnosť rôznych vedeckých uhlov pohľadu 

sa v rôznych obdobiach líši. V období zrodu modernej fyziky bola otázka či sú ľudské 
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bytosti iba súčiastkami v mechanicky fungujúcom stroji  živá  presne tak, ako je dnes 

zabudnutá. Naopak, sociobiologickí autori, medzi ktorých patrí aj Richard Dawkins, 

dali v posledných rokoch determinizmu nový, evolučný a genetický rozmer. Vo svetle 

týchto príkladov môžeme vytvoriť  pracovnú charakteristiku konceptu sústavy.  

     Sústava ideí: (i) poskytuje pojmový aparát a súbor konceptov, ktoré umožňujú 

opísať istý predmet; (ii) poskytuje materiál, na základe ktorého možno budovať teórie 

o tomto predmete a (iii) podáva dosť obsiahly opis svojho predmetu na to, aby 

vytvorila samostatný uhol pohľadu, ktorý, ak ho prijmeme, (aspoň na určitý čas) 

vylučuje všetky ostatné uhly pohľadu (ibid.: 518).  

     Napriek tomu, že sú tieto charakteristiky veľmi všeobecné, môžeme na ich 

základe povedať o sústavách dve veci:  

1. máme tendenciu rozmýšľať v sústavách ideí; 

2. niektoré sústavy majú schopnosť javiť sa ako úplné, vylučujúce všetky ostatné 

sústavy a ponúkajúce uspokojivé odpovede na určité otázky. 

     Určité sústavy majú v rôznych obdobiach tendenciu k hegemónii. Termín 

hegemónia tu neoznačuje iba tendenciu dominovať, ale najmä reduktívny potenciál 

sústav. Je dôležité uvedomiť si existenciu tendencie k hegemónii, a takisto priznať si, 

že so sebou prináša jednorozmernosť a jednostrannosť. Aby sme objasnili toto 

tvrdenie, môžeme ako príklad uviesť otázku našej starostlivosti a povinnosti voči 

mimoľudským bytostiam. Niektorým ľuďom sa aj dnes zdá zvláštne, že ekologickí 

etici píšu, hovoria a konajú tak, ako keby považovali rastliny, ekosystémy či dokonca 

krajinné útvary za bytosti, ktoré musíme brať do úvahy pri posudzovaní morálnosti 

ľudského konania. Jednou z príčin ich neistoty je, že etika bola často chápaná ako 

metóda, ktorá mala pomáhať pri rozhodovaní a určovaní priorít medzi bytosťami, 

ktoré boli charakterizované ako ľudské bytosti. Sústava ideí, ktorá sa zakladá na 

predpoklade, že jedine skupiny morálnych agentov sú morálnymi komunitami, bude 

mať problém vyrovnať sa s myšlienkou, že v morálnom myslení môžu mať miesto aj 

iné veci, resp. mimoľudské bytosti (také, ktoré sami nie sú morálnymi agentami). 

Napríklad ostatné zvieratá môžu tiež cítiť bolesť alebo pôžitok a môžu prosperovať, 

ale nie sú morálnymi agentami. Z toho, čo doteraz vieme -  vyplýva, že rastliny 

necítia bolesť ani pôžitok, a tým menej hrajú úlohu ako morálnych agentov. Ako je 

teda možné, že ľudia pociťujú zábrany vo svojom správaní voči ostatným zvieratám a 
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rastlinám? Tak ako sa niektorí ekonómovia  snažia prisúdiť peňažnú hodnotu 

všetkému, čo má akúkoľvek hodnotu, tak sa niektorí moralisti snažia často 

vynaliezavo vysvetliť tieto fenomény každodenného života. Niektorí napríklad tvrdia, 

že nemáme povinnosť rešpektovať priamo rastliny, ale musíme preukazovať 

zdržanlivosť v našom správaní k rastlinám pre dobro ostatných ľudí, ktorí sa chcú 

tešiť z existencie a prosperovania týchto rastlín. To, o čom sme si mysleli, že je náš 

záujem o dub alebo o zriedkavý kvet, je v skutočnosti iba záujem o ostatných ľudí, 

ktorí si cenia takéto veci. Takáto prekrútená argumentácia je nám nanucovaná tými 

vlastnosťami sústavy etiky, ktoré nám bránia využiť určité možnosti alebo položiť 

určité otázky. Nie je jednoduché vyhnúť sa takýmto latentným formám zaujatosti v 

našom myslení. Aby sme to dokázali, musíme si byť vedomí toho v rámci akej 

sústavy ideí rozmýšľame, a následne z odstupu uvažovať o základných 

predpokladoch, na ktorých je táto sústava založená. 

 

 

12. Základné koncepcie ekologickej etiky  

 

 

V súvislosti s vyššie uvedenými myšlienkami sa pokúsime o stručnú rekapituláciu 

odlišnosti antropocentrických, synergických a neantropocentrických koncepcií na 

úrovni teoretickej reflexie ich uchopenia a výkladu vzťahu človeka k prírode ako 

celku, k mimoľudským bytostiam, organickému svetu, ekosfére. Stručnosť je 

odôvodnená podrobnou analýzou tohto problému v prácach iných autorov35.  

Antropocentrické koncepcie vychádzajú z predpokladu, že vzťažnou základňou 

hodnotenia je ľudská zložka. Nie sú len rezíduom novovekého európskeho myslenia, 

ako je to často prezentované. Už v antike sa stáva človek meradlom všetkých vecí. 

Je tým, kto môže poznaním získať moc nad prírodou (F. Bacon), je tým, kto myslí, a 

teda je aj z morálneho hľadiska významný, zatiaľ čo mimoľudské bytosti sú len 

bezduché stroje (R. Descartes). Je tým, kto vie, že bytosti, ktorých existencia závisí 

                                                            
35 Pozri: P. Jemelka (1999), J. P. Ondok (1998), E. Kohák (2000) a i. 
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od prírody (zvieratá, rastliny) a nie od ľudskej vôle, majú len inštrumentálnu hodnotu 

(I. Kant). 

Ľudský rozum je východiskom viery v schopnosť človeka premeniť svet prírody a 

spoločnosti tak, aby dokonale prosperovali. Axiologickým východiskom je človek a 

každý ekoetický argument je v podstate utilitárny, členiaci hodnoty na vlastné (v 

tradičnej západnej etike majú vlastnú hodnotu, teda hodnotu osebe a pre seba iba 

ľudia – disponujúci sférou vedomia, rozumom, sebauvedomením, skúsenosťou a 

morálnou autoritou, z čoho vyplýva, že ľudské bytosti, ľudské šťastie a blaho majú 

túto hodnotu) a vonkajšie (všetky veci, vrátane mimoľudských bytostí, majú hodnotu 

iba ako niečo pre niečo iné, ktoré slúžia niečomu inému). 

V antropocentricky orientovaných koncepciách ekologickej etiky sa interpretácia 

vzťahu človeka k prírode ako celku i k mimoľudským bytostiam formuluje v rôznych 

podobách. Buď je to ´anti-živočíšne´ nasýtená verzia antropocentrického 

karteziánstva (silná verzia antropocentrizmu), alebo sú to umiernené verzie. 

V scenároch tzv. silných verzií antropocentrizmu sa príroda naďalej interpretuje len 

ako objekt, čo implikuje vydelenosť človeka z prírody. Prírodné a technické vedy sú 

vedami, ktoré poskytujú človeku objektívne informácie o stave prírody, a takto 

inštruovaný človek koná na základe dominantnej paradigmy humanizácie prírody. 

Teda projekt ekologicko-etického reflektovania stavu sveta je naďalej vedený po osi 

zosúlaďovania prírody s ľudskými záujmami. 

Sú tu aj koncepcie, ktoré  žiadajú obrat k  postnaturalizmu v ekologickej etike.  

Jedným z reprezentantov konca prírody v ekologickej etike je B. McKibben  (1989). 

McKibbenova koncepcia je východiskom pre ďalších teoretikov, napr. pre S. Vogela 

(1996, 2002),  pracujúceho s koncepciou konca prírody  pod ´aktovkou´  dôkladnej 

dekonštrukcie pojmu prírody  s cieľom odhaliť  spoločenské procesy skryté pod týmto 

substrátom, resp. prvotným základom. 

V jadre ekologickej krízy je podľa McKibbena skutočnosť, že sme v dôsledku  

rozsiahlych transformačných zásahov vstúpili do štádia, keď všetko vo svete je 

odlišné od pôvodného prirodzeného stavu, a teda všetko  sa v určitom zmysle stalo 

artefaktom. „Prírodu sme  zbavili jej nezávislosti a to je fatálne pre jej zmysel. Zmysel 

prírody  je  v jej  nezávislosti; bez nej niet už ničoho okrem nás“ (1989: 58).  Je 

koniec prírody – v zmysle  nezávislého mimoľudského sveta. Tvrdenie, že krajina 
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pretransformovaná ľudskou činnosťou už nie je súčasťou prírody, znamená, že 

existujú signifikantné ontologické a morálne rozdiely medzi človekom a inými 

entitami.  

Samotný pojem prírody je  nejednoznačný a vágny, neumožňuje to, čo od neho 

mnohí  environmentálni teoretici očakávajú – byť normatívnym základom 

zdôvodňujúcim ich intuície o tom, ako by sme mali pristupovať k svetu, ktorý 

obývame. S  koncom skutočnej prírody  sa pojem príroda javí problematický. Príroda 

ako substancia nezávisla na ľudskej činnosti je navždy preč, stopy človeka sú všade 

a nemožno ich vymazať, a práve toto poznanie nás  môže viesť cestou  hlbšej 

starostlivosti na základe  zodpovednosti, ktorú za nás nepreberie ani Boh, ani ju 

neurčuje príroda. Svet je stále viac transformovaný  našou praxou. Musíme nájsť 

spoločensky a politicky zodpovedajúci spôsob  uznania tejto skutočnosti a prevzatia 

zodpovednosti za ňu. Musíme  nájsť takú alternatívu ľudskej praxe (potvrdzujúcu 

vlastný spoločenský a transformačný charakter), ktorá zmení svet v lepšie, 

udržateľnejšie a krajšie miesto.     

Tzv. umiernené verzie antropocentrizmu v ekologicko-etických koncepciách 

môžeme dokumentovať už predstaveným slabým antropocentrizmom B. Nortona 

alebo kultivovaným antropocentrizmom (tiež metodologický antropocentrizmus) K. 

Otta (1993), kotviacim v tradícii nemeckej klasickej filozofie a fenomenológie, 

zohľadňujúcim dlhodobejšie časové horizonty záujmov človeka a rozširujúci morálne 

správanie na tzv. moral patiens (bytosti, ktoré sa nemôžu vo vzťahu k človeku chovať 

morálne recipročne). J. Habermas (1991: 220) interpretuje ľudský vzťah 

k mimoľudským bytostiam na základe morálnej významnosti v kantovskej tradícii. 

Navrhuje rozšírenie anamnetickej solidarity (súcitnej solidarity) na mimoľudskú 

prírodu. M. Seel (1991: 346) v estetike prírody rozlišovaním troch základných foriem 

estetického vzťahu k prírode, ktoré interpretuje ako kontempláciu, koreláciu a 

imagináciu, dostáva sa k tvrdeniu, že len filozofické objasnenie estetického rozmeru 

prírody poskytne návod na „dobrú etiku životného prostredia“. To, že jeho prístup je 

výrazne antropocentrický, potvrdzuje konštatovanie, že „ekonomická, ekologická a 

estetická ochrana prírody je v reflexívnom záujme každého človeka...Je súčasťou 

práva každého človeka na autonómiu. Právo ľudí na vlastný sebarozvoj je, okrem 

iného, tiež právom na voľnú prírodu...“. L. Ferry (1992) hovorí o perspektívnom 

antropocentrizme vo význame rozšírenia referenčnej roviny morálnych súdov na 
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oblasť prírody atď. V tomto type koncepcií dochádza k novému nazeraniu na vzťah 

poznania a hodnotenia, racionality, emocionality, morálky a etiky lebo „...prirodzená 

povaha vecí spolu s jej sociálnym významom a osobnostným zmyslom predstavuje 

to, čo nazývame hodnotou vecí pre človeka“, čo súvisí s pokusmi odstraňovania 

diskrepancie nehodnotiacej vedy a kritického myslenia s cieľom „...ponechať prírode 

jej čaro“ a „navyše pochopiť sám pôvod tohto čara“ (Černík, Viceník, Višňovský 1997: 

251), teda nanovo odčarovať prírodu emocionálne (hodnotovo racionálne).  

V podobnom duchu sa uberá aj názor, že kooperatívne spolupôsobenie a 

ekologicko-etické korešpondovanie medzi prírodným a kultúrnym systémom je 

posilňujúcim faktorom v prospech oboch. Spolupôsobenie (synergia) vzájomného 

akceptovania a tolerancie vedie k scenáru tzv. ontologickej demokracie (A. Naess 

1978: 205), pri predstave prírody ako nehierarchizovaného spoločenstva prvkov, 

vrátane spoločenstva človeka. K tomuto názoru sa prikláňajú ekoetickí synergisti 

(Wenz 2001: 167-209), pohybujúci sa na hranici umierneného antropocentrizmu a 

neantropocentrizmu. Tvrdia, že synergia existuje medzi úctou k ľuďom a úctou 

k prírode. Moderní synergici profitujú z integračných tendencií súčasnej vedy, z 

postupného metodologického zbližovania prírodných a spoločenských vied a novej 

aliancie či hodnotovo nasýteného diskurzu človeka s prírodou, pretože už vieme, že 

nepochybne existuje „korešpondencia medzi fungovaním prírodných a sociálnych 

systémov“ (Dachler 1984: 133), čo celkom logicky vedie k predpokladu, že z 

celkového a z dlhodobého hľadiska je úcta k ľuďom a prírode na prospech oboch. 

Úcta k prírode podporuje úctu k ľuďom, takže najlepší spôsob, ako ´poslúžiť´ 

ľudskému spoločenstvu, je starať sa o samotnú prírodu. Ľuďom to pomáha 

dosahovať ich vlastné dobro a príroda prosperuje, keď sa ľudia rešpektujú, keďže 

v takomto stave posilňujúceho spolupôsobenia sa šetrí diverzita prírodného sveta, od 

ktorého sú bytostne závislí ľudia, rovnako ako mimoľudské bytosti. Dochádza 

k zníženiu rôznych typov znečistenia (napr. toxického), ak sa ľudia rešpektujú, 

pretože sa bude považovať za neakceptovateľné. Týmto smerom sa uberajú názory 

W. Berryho, ekologických feministov, hlbokých ekológov inšpirovaných odkazmi 

domorodých amerických kultúrnych a náboženských tradícií a kresťanských 

radikalistov, ako bol napríklad sv. František z Assisi. 
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Prečo sa máme domnievať, že najlepší spôsob, ako získať z prírody čo najviac, 

je obmedziť naše aktivity z úcty k prírode? Veľmi zjednodušená odpoveď znie – pre 

človeka ohrozujúcu moc. Ľudia s neobmedzenou mocou ju ešte neobmedzenejšie 

zneužívajú. Nehumánne využívanie nekontrolovanej moci je bohužiaľ celkom bežné. 

Moderné politické organizácie utvárané so snahou o kontrolu a vyváženosť moci 

odrážajú náš strach z nekontrolovanej moci. Sme však paradoxne ambivalentní: aj 

keď máme strach z nekontrolovanej politickej moci, túžime po neobmedzenej moci 

nad prírodou a nadobudnutie tejto moci nazývame pokrok. Ľudia západnej 

spoločnosti si vo všeobecnosti cenia takýto pokrok, pretože sa domnievajú, že tým 

získajú viac z toho, čo potrebujú a chcú od prírody. Ľudia chcú cestovať, takže 

používanie spaľovacích motorov v autách je pokrokom. Tryskové lietadlá sú ešte 

lepšie, pretože sú rýchlejšie, a ak by sme mali schopnosť neobmedzeného pohybu 

rýchlosťou svetla (aj keby za obeť tomuto pokroku padla polovica dnes existujúcich 

druhov), bolo by to ešte lepšie. Ľudia chcú žiť dlhý a zdravý život, takže pokrok 

v medicíne je vítaným pokrokom. Zdá sa, že cieľom je zdravý a blahobytný život 

neobmedzeného trvania. 

V týchto a mnohých ďalších prípadoch oslavujeme využívanie prírody pre 

výlučne ľudské ciele a ceníme si nekontrolovanú moc, ktorej sa obávame v politike. 

Pri všetkých prínosoch, ktoré nám poskytuje moc nad prírodou, sme presvedčení, že 

zisk je väčší ako tušené ale neustále podstupované riziko. Podľa synergistov 

nekontrolovaná a neustále narastajúca ľudská moc nad prírodou môže byť rovnako 

nebezpečná (vychádzajúc z predpokladu: čím väčší nárast moci, tým náhlejšie a 

násilnejšie zmeny) ako nekontrolovaná politická moc. Špecializácia, zemepisná 

vzdialenosť, technológie a ideológia pokroku sa spájajú, aby antropocentristov 

s dobrým úmyslom urobili slepými voči ľudskému utrpeniu spôsobovanému mocou 

ekonomicky najvyspelejších krajín sveta a ich úsilím o dosiahnutie neobmedzenej 

moci nad prírodou. Ak to zhrnieme, tak ako nekontrolovaná politická moc, aj 

neobmedzená moc nad prírodou ohrozuje rovnako ľudské, ako aj mimoľudské 

bytosti. Najohrozenejší sú tí najslabší. Synergisti veria, že ľudia obmedzia využívanie 

svojej moci nad prírodou práve tak ako jej opresívne dôsledky pre iných ľudí iba za 

predpokladu, že akceptujú individualistické a holistické neantropocentristické záujmy. 

Znamená to všímať si utrpenie jednotlivých zvierat, redukciu diverzity druhov 
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a degradáciu ekosystémov, a to kvôli zvieratám, druhom a ekosystémom samotným 

nie kvôli ľudským záujmom.  
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Neantropocentricky (kozmocentricky, biocentricky, naturocentricky, ekocentricky) 

orientované prístupy v etike ponímajú prírodu (kozmos, biosféru, ekosféru, 

jednotlivcov mimoľudských druhov) ako hodnotu samú osebe a ľudské hodnotenie sa 

stáva reálnym len vo vzťahu k týmto sféram. Ide o posun ťažiska vlastnej hodnoty 

z ľudských jednotlivcov na mimoľudských jednotlivcov a entity, biosféru alebo 

ekosféru. Prírodu nemožno, podľa scenára týchto koncepcií, vysvetľovať človekom, 

ale naopak. Vlastná hodnota je predpokladaná ako hodnota objektívna a nezávislá 

od hodnotiaceho vedomia. Transparentne neantropocentrickú pozíciu cez kritiku 

antropocentrizmu interpretuje J. Seed, keď tvrdí: „...antropocentrizmus alebo 

homocentrizmus znamená ľudský šovinizmus. Podobá sa viere v nadradenosť 

mužov nad ženami, len slovo muž je nahradené ľudským druhom a žena - všetkými 

ostatnými druhmi. Ľudský šovinizmus, názor, že ľudia sú korunou stvorenia, zdrojom 

všetkej hodnoty, mierou všetkých vecí, je hlboko zakorenený v našej kultúre a 

v našom vedomí“ (J. Seed a kol. 1993: 41). 

Neantropocentrické ekoetické koncepcie sa inšpiračne a informatívne nasycujú aj 

zo zdrojov, ktoré nekorešpondujú s tradičnými západnými systémami etiky a filozofie 

a západným spôsobom myslenia. Ich alternatívnosť spočíva v myslení stojacom na 

silných príbehoch, s ktorými sa človek udomácnil vo svete, keď ešte neexistovali 

žiadne iné schémy na vysvetlenie ľudskej existencie. Tieto príbehy sú fixované 

v posvätných textoch starých kultúr, v príbehoch o starobylých bohoch a bohyniach; 

v príbehoch o regeneratívnej spiritualite zakorenenej v prírodnom svete; v 

animatizme a z neho vyplývajúcom presvedčení o všeobecnom oduševnení prírody, 

v presvedčení, že všetko v prírode je živé, má svoje myslenie i vôľu; v starých 

sanskrtských textoch, zasahujúcich do všetkých oblastí ľudského poznania a 

konania. Badateľné sú tieto inšpirácie pri ponímaní mimoľudských prírodných entít, 

keď ako predpokladaní členovia rozšírenej rodiny alebo spoločenstva (celku prírody) 

majú hodnotu osebe a pre seba, nezávisle od uspokojujúcich estetických, 

náboženských, ekonomických alebo epistemických požiadaviek človeka. 

Ekocentrické a ekosystémové prístupy a koncepcie v ekologickej etike reprezentuje: 

1. etika rozšírených práv; 2. extenzionistický a ekocentrický variant ekosystémových 

koncepcií; 3. evolučná etika. 

Etika rozšírených práv – biologického egalitarizmu – ponúka neprehľadné 

množstvo „právnych subjektov“ s právom na život. Patria sem ´hyperegalitaristické´ 

teórie a hnutia, ktorých autori sa explicitne odvolávajú na utilitaristickú tradíciu 
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vychádzajúcu z diela J. Benthama (berú do úvahy blaho ďalších bytostí) a na 

patocentrický prístup, známy už u Epikura (bolesť je zlo a jej opak, radosť a 

oslobodenie od bolesti, je dobro), považujúci utrpenie za primárne zlo (morálne 

významné sú bytosti schopné pociťovať bolesť). Tieto teórie a hnutia sa obvykle 

označujú ako oslobodenie zvierat alebo etika práv zvierat. Dôležité pojmy a 

terminologické penzum ktoré je charakteristické pre spomínané teórie a hnutia: 

speciesizmus (analógia s  rasizmom, sexizmom), ľudský šovinizmus (analógia 

s mužským šovinizmom) a pod. Vychádzajú z predpokladu, prítomného už 

v pôvodných sanskrtských textoch, že napriek pokroku vied nikto nedokáže stvoriť 

živú bytosť, a preto nikto nemá právo zo svojho rozmaru nejakú živú bytosť 

zneužívať či zabiť: „...vrahom je ten, kto dáva dovolenie, ten, kto zviera zabíja, ten, 

kto zabité zviera predáva, ten, kto zviera varí...“ (Bhaktivedanta Swami Prabhupada 

1992: 301). V súčasnej situácii (a ešte netušených perspektívach) možností genetiky 

a technológie klonovania by spomenutý argument obstál len s ťažkosťami.  

Ekosystémové koncepcie vychádzajú z predpokladu, že všetky druhy a ich 

členovia majú právo správať sa, vo svojich evolúciou daných species v ekosystéme, 

bez narušovania človekom, s výnimkou prípadov, keď ľudia musia uspokojovať svoje 

životné potreby. Každá ľudská činnosť je posudzovaná podľa jej vplyvu na 

ekosystém Zeme.  

Pre ekosystémový prístup je fundamentálnou kategóriou vitálna potreba. Ide o 

inkrementálne rozšírenie morálky za hranice druhov (tzn. aj na jednotlivcov), ale s 

pevným prepojením na postupy a prostriedky hlavného prúdu modernej teórie 

morálky, s tým rozdielom, že sa rozširuje okruh morálnych paciensov, čím sa 

extenzionistický variant výrazne približuje k etike oslobodenia zvierat. Ekocentristi 

obhajujú posun ťažiska vlastnej hodnoty z jednotlivcov na terestriálnu prírodu – 

ekosystém ako celok. Zastávajú pozíciu nezasahovania do mimoľudskej prírody: 

všetko má zostať „v réžii“ prírodného výberu. V kritike tradičnej západnej filozofie (a 

v rôznych vyslovene netradičných a racionálne ťažko zdôvodniteľných východiskách) 

sú ekocentristi na rozdiel od extenzionistov razantnejší. Ich cieľom je reinštalácia 

etickej a metafyzickej paradigmy západnej filozofie, teda redefinícia obrazu sveta, 

západnej kozmológie, ako odpoveď na ireverzibilne pretransformovanú ľudskú 

skúsenosť a prírodnú skutočnosť a na záplavu nových informácií a ideí, ktoré chrlí 

veda. 
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13. Hlboká ekológia ako ekozofická iluminácia 

 

 

Pojem deep ecology je nejednoznačný a nielen v súvislosti s českým a 

slovenským prekladom. E. Kohák vysvetľuje v knihe Zelená svatozář (2000: 120-

122), ako došlo k omylu a nedorozumeniu pri preklade. Mnohovýznamové členenie 

deep ecology opisuje D. Ray Griffin v eseji Whiteheadov hlboko ekologický 

svetonázor (Whitehead´s Deeply Ecological Worldview. 2000) a uvažuje o trojici 

významov tohto pojmu. 

V najvšeobecnejšom význame sa tento pojem vzťahuje na ekologicko-etickú 

koncepciu, ktorá nie je antropocentrická – fundamentom jej orientácie nie je ľudský 

záujem, ale vlastná hodnota iných druhov. Môžeme ju nazývať neantropocentrická 

hlboká ekológia. V tomto najvšeobecnejšom význame sú aj tí, ktorí sa zameriavajú 

na práva zvierat, hlbokí ekológovia. Ale tento termín sa obvykle používa v inom 

význame a stúpenci oslobodenia zvierat či reprezentanti etiky práv zvierat sa obvykle 

dávajú do protikladu k hlbokým ekológom. Zástancovia oslobodenia zvierat nielenže 

sa zameriavajú skôr na jednotlivé zvieratá – ako to vyplýva aj z označenia – ako na 

iné formy a ekosystémy, ale väčšina z nich zároveň obmedzuje svoj záujem na 

vyššie formy zvierat, najmä cicavce; okrem toho, väčšina z nich robí čiaru, pod ktorou 

už niet dôvodov na etické úvahy (napríklad mimo ich úvahy sú domestifikované 

druhy). Na druhej strane, hlbokí ekológovia sa obvykle zaoberajú biosférou ako 

celkom a nestanovujú demarkácie, za ktorými niet inherentnej hodnoty, ktorá by sa 

mala rešpektovať. Vychádzajú z princípu universal compassion k všetkým tvorom 

prírody. Toto smerovanie možno nazvať biosférická hlboká ekológia. Pre niektorých 

hlbokých ekológov však ani tento prístup nie je dostatočne presný. Ako tvrdia 

stúpenci A. Naessa (autor termínu deep ecology), skutočný hlboký ekológ  sa  hlási  

k biosférickému alebo biocentrickému egalitárstvu a odmieta akýkoľvek typ hierarchie 

hodnôt, kde niektoré bytosti majú inherentnejšiu hodnotu než iné. Tento typ 

smerovania v ekologickej etike môžeme označiť ako egalitárska hlboká ekológia. 

Začiatky histórie samotného pojmu hlboká ekológia a špecifickej koncepcie 

rovnakého pomenovania v ekologickej etike sú v 80. rokoch 20. storočia, keď sa 

najvplyvnejšou biocentrickou koncepciou v ekologickej etike stala A. Naessom 
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koncipovaná deep ecology. Jej pokračovaním je výrazne vyhranená časť hlbokej 

ekológie, tzv. hlbinná ekológia (ekológia hlbinného stotožnenia – (Kohák 2000: 121), 

kde je možné zaradiť J. Seeda, J. Macyovú a i.) s fundamentom kotviacim v tzv. 

pravedomí všetkého bytia, analogického s kolektívnym nevedomím v hlbinnej 

psychológii K. Junga; v základnej jednote všetkého života spočívajúcej vo 

vzájomnom súcitení (compassion) všetkých bytostí.  

Hlboká i hlbinná ekológia odkazuje na J. Muira, A. Leopolda a Ch. Eltona; je 

nasycovaná zo zdrojov vyvierajúcich z okrajových, minoritných kultúrnych zvyklostí, 

tradícii a filozofií západného sveta, ktoré majoritná kultúra prehliadala a nepripisovala 

im osobitý význam; z náboženských a filozofických odkazov Severnej Ameriky a 

Východu, stáročia pretrvávajúcim. K prameňom hlbokej ekológie patria aj diela 

mysliteľov, ktorí na prelome 19. a 20. storočia a neskôr vyjadrovali svoje obavy 

z razantného ťaženia modernej techniky a s tým súvisiacej plazivej ekologickej krízy:  

D. Brower, A. Huxley, R. Jeffers, P. Sears, M. Heidegger.  

Jedným z významných prameňov hlbokej ekológie je tzv. večná filozofia 

(philosophia perennial). Svojou metafyzikou interdependencie a synergie poskytuje 

základ pre vysvetlenie jednoty, prepojenosti a holizmu celého kozmu a súčasne berie 

do úvahy jedinečnosť každej jednotliviny. Do plejády koncepcií večnej filozofie A. 

Huxley (1945) zaradil myšlienky a odkazy takých velikánov filozofie ako: Herakleitos,  

Pytagoras, Platon (alegória jaskyne), B. Spinoza a ním budovaný systém 

nabádajúci k priamemu, intuitívnemu spoznaniu deus sive natura. K ďalšej 

pramennej inšpirácii hlbokej ekológie možno zaradiť kresťanský radikalizmus 

reprezentovaný sv. Františkom z Assisi; filozofiu a etiku amerických Indiánov 

poznávajúcich svet srdcom, citom a rozumom, obhajujúcich jednotu všetkých vecí a 

ľudskú spolupatričnosť ku všetkému živému; ekológiu; novú fyziku (napr. synergetiku 

skúmajúcu princípy samoorganizácie); inšpirácie hnutia Nového veku, ktoré hľadá, 

resp. nachádza produktívne paralely v alternatívnom ponímaní a prežívaní 

skutočnosti v jej celistvosti a univerzálnosti; zo zdrojov myslenia o kolektívnom 

predvedomí, kolektívnom nevedomí, širšom Ja (atman), ahisma a i. Podľa 

protagonistov hlbokej ekológie tieto zdroje odlišujú hlbokú ekológiu od povrchovej 

ekológie (shallow ecology – ekologicko-etickej reflexie, ktorá sa bez hlbších 
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filozofických implikácií obmedzuje na hodnotenie a riadenie techniky a jej vplyvu na 

prírodu – napr. technology assessment). 

Nórsky filozof A. Naess36 začiatkom 30. rokov 20. storočia navštevoval seminár 

M. Schlicka a pod vplyvom Viedenského krúžku vypracoval originálnu formu 

sémantiky (empirická sémantika), v ktorej význam v zásade závisí od konkrétnych 

situácií, čo umožňuje vykonávať empirické testy synonymie a presnosti či hĺbky 

zámeru. Na rozdiel od oficiálnej doktríny Viedenského krúžku A. Naess vypracoval 

širokú a oslobodzujúcu koncepciu filozofie, v ktorej tak metafyzika, ako aj veda 

prispievajú k všeobsiahlym systémom myslenia. Spomedzi mnohých oblastí a tém, 

ktorým sa A. Naess venoval, možno spomenúť: gándhíovskú etiku, spinozovský 

monizmus, skepticizmus, celostné systémy, vedecký pluralizmus a začiatkom 80. 

rokov 20. storočia predstavuje nový typ ekofilozofickej koncepcie deep ecology 

v štúdii: Povrchové a hlboké – dlhodobé ekologické hnutia: zhrnutie (The Shallow 

and the Deep, Long-Range Ecology Movements: A Summary. 1973).  

  Deje sa tak v čase, keď prírodné vedy, predovšetkým ekológia, začínajú razantne 

indikovať ´stav sveta´. A. Naess je presvedčený o ďalekosiahlych metafyzických 

implikáciách ekológie. Zdôvodňuje štrukturálnu podobnosť medzi ekológiou a novou 

fyzikou (kvantovou teóriou) na pôdoryse doktríny reálnych vnútorných vzťahov, tzv. 

relačného poľa. Relacionizmus (teória relačného poľa) potvrdzuje zmienené 

metafyzické implikácie, disponuje veľkou ekozofickou hodnotou, „...lebo vďaka nemu 

je jednoduché zbaviť sa predstavy, že organizmy alebo ľudia sa dajú oddeliť od 

svojho prostredia...základným predpokladom života je prostredie“ (1973: 87). 

V relačnom poli sú všetky veci uzlíkmi biosferickej siete, čo predznamenáva 

holistickú koncepciu prírody. Organizmy sú akoby uzly v pavučine života, 

v turbulencii životného toku. Na základe ekológie a kvantovej teórie je možné 

budovať a oživovať metafyzickú doktrínu vlastných (intrinzických) vzťahov, pretože 

„...vlastný (intrinzický) vzťah medzi dvoma vecami A a B sa vyznačuje tým, že tento 

vzťah patrí k definíciám alebo základným zložkám A a B, takže bez tohto vzťahu A a 

B nie sú viac tými istými vecami. Model celého poľa ruší nielen koncepciu „človek 

v prostredí“, ale každú kompaktnú koncepciu „vec v prostredí“ s výnimkou prípadov, 

keď hovoríme na povrchnej alebo predbežnej úrovni komunikácie“ (1973: 95).  

                                                            
36 Systematický výklad svojej koncepcie predkladá až v roku 1989 v spise Ecology, Community and 
Lifestyle (česká mutácia: Ekologie, pospolitost a životní styl. Abies, 1993). 
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Základné pojmy a problémy hlbokej ekológie možno sústrediť do nasledujúcich 

téz: ekofilozofia – vychádza z nášho bezprostredného ja a objíma ohromný svet 

prírody, hľadá a vyslovuje (vlastné) poňatie absolútnej hodnoty prírody, artikuluje 

novú ontológiu, ktorá považuje ľudstvo za neoddeliteľnú súčasť bytia prírody; 

ekozofia – (spojenie gr. slov oikos a sofia – domov – celá Zem a poznanie) múdrosť 

vzťahujúca sa na etiku, normy, pravidlá a prax; ekozofia T – (písmeno T symbolizuje 

Naessov horský zrub Tvergastein, teda väzbu k určitému miestu a jeho jedinečnosti) 

osobná filozofia, osobný systém, osobná rezonancia zodpovedajúca osobnej 

skúsenosti a kultúrnej zakotvenosti. V osobnej ekozofii sa má človek cítiť ako doma, 

má v nej oživovať a rozvíjať svoju schopnosť radovať sa z rozmanitosti a jednoty 

prírody. Ekozofia (tiež hlboká ekológia) predstavuje posun od vedy k múdrosti; 

zásada biocentrickej rovnosti (biocentrický egalitarizmus) – v Naessovom ponímaní 

táto zásada nie je praktickou normou, ale korektívom bežne prijímaného 

antropocentrického postoja, oprávnenosti ľudí využívať prírodné entity podľa 

vlastného uváženia. Je vodidlom, ktoré pomáha pochopiť a obmedziť ľudský 

deštruktívny postoj k prírode. 

 A. Naess však uznáva, že jeho intuícia o biocentrickom egalitárstve je 

problematická. Po opise svojej filozofie ako ekozofie T, čo znamená nazeranie 

priamo relevantné konaniu, konštatuje, že človek nemôže skutočne konať v súlade 

s tvrdeniami o biocentrickej rovnosti. Je problematické vyriešiť túto intuíciu 

dostatočne relevantným spôsobom. Zdá sa, že aj termíny intrinzická a inherentná 

hodnota používa Naess zameniteľne. 

Inherentná hodnota niečoho (v Naessovej interpretácii) je v protiklade výlučne 

s jej (vnímanou) hodnotou pre ľudské bytosti. Že je to tak, ukazuje prvý bod 

v osembodovom programe hnutia hlbokej ekológie z autorskej dielne Arne Naessa 

a George Sessionsa: „Ľudský i mimoľudský život na Zemi a jeho zachovanie majú 

hodnotu osebe (synonymá: vnutorná hodnota, inherentná hodnota). Tieto hodnoty sú 

nezávislé od miery užitočnosti mimoľudských druhov z hľadiska človeka“ (Deval – 

Sessions 1997: 90). 

Inherentná hodnota organizmu obsahuje jeho ekologickú hodnotu, tzn. hodnotu 

pre udržanie ekosystému. Keďže jediný druh hodnoty, ktorý je vylúčený z inherentnej 

hodnoty, je (vnímaná) hodnota niečoho pre ľudské bytosti, potom by v inherentnej 
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hodnote boli tiež zahrnuté niektoré iné druhy extrinzickej hodnoty, napríklad 

inštrumentálna hodnota, ktorú veci môžu mať pre mimoľudské bytosti. Hlavný záver 

tejto terminologickej diskusie je ten, „...že celková rovnosť rôznych druhov 

v inherentnej hodnote vyplýva z inverzného vzťahu, ktorý vo všeobecnosti existuje 

medzi vlastnou hodnotou a ekologickou hodnotou. Znamená to, že tie druhy, ktorých 

(jednotliví) členovia majú najmenšiu vlastnú hodnotu, napríklad baktérie, červy, 

stromy a pod., majú najväčšiu ekologickú hodnotu: bez nich by sa celý ekosystém 

zrútil. Na druhej strane, tie druhy, ktorých členovia majú najväčšiu vlastnú hodnotu 

(najväčšiu hodnotu pre seba), napríklad veľryby, delfíny a primáty, majú najmenšiu 

ekologickú hodnotu. V prípade ľudských primátov je ekologická hodnota fakticky 

negatívna: väčšina ostatných foriem života by bola na tom lepšie a ekosystém ako 

celok by nebol ohrozený, ak by sme neexistovali. V každom prípade, ak uvažujeme, 

že táto inverzná korelácia existuje vo všeobecnosti v celej ekologickej pyramíde, 

môžeme povedať, že všetky formy života majú zhruba rovnakú inherentnú hodnotu“ 

(Griffin 2000: 203), čo predstavuje fundament biocentrického egalitarizmu hlbokej 

ekológie. 

Ďalším pojmovým prvkom hlbokej ekológie je sebarealizácia (súvisí so 

sebapochopením – čo je neustály aktívny proces) ako stav rozvinutia svojho ja tak, 

že v ňom zahrnieme aj iných ľudí, iné druhy, prírodu. Samo ja sa zmení na Ja a svet 

na možnosť rozšíriť svoju Sebarealizáciu a stať sa súčasťou rastu ostatných. Je to 

prístup nadväzujúci na jeden z ústredných pojmov indickej filozofie átman ´ja´ (self), 

resp. v Bhagavadgite, kde výraz átman znamená druh ´metafyzickej maximy´ 

osobnosti. Možný je výklad v súvislosti so Spinozovým poňatím sebazáchovy – 

perseverare in suo esse – uchovávať sa vo svojom vlastnom spôsobe bytia. 

Sebarealizácia je navigácia na ceste, ktorou chceme ísť vo svojej ekozofii; 

stotožňovanie (identifisering) je synonymum všetko objímajúcej lásky – keď strácame 

časť seba tým, že získame akoby vyššiu identitu, ktorú nemožno formalizovane 

opísať. Je to proces „straty ja“, prostredníctvom nesebeckého správania, spätého 

s pravou spontánnou solidaritou, empatiou a sympatiou, spätý s prijímaním záujmu 

inej bytosti ako svojho vlastného. 

Z pohľadu kritikov hlbokej ekológie je neprehliadnuteľný jej 

antiantropocentrizmus a radikálny egalitarizmus. Výhrady voči antiantropocentrizmu 

sú vedené logikou, v ktorej platí, že každá forma ľudskej reflexie, aj tá, ktorá kritizuje 
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antropocentrizmus, je formou antropocentrizmu. Tejto koncepcii sa vyčíta málo 

duchovnosti, povrchné nazeranie na teóriu evolúcie a podpora radikálnych hnutí (tzv. 

zelený vyhrotený aktivizmus – napr. Earth First). H. Skolimovski hlbokú ekológiu 

charakterizuje ako ekologický pozitivizmus – bez transcendencie a hĺbky (kritika zo 

strany H. Skolimovského má možno aj osobné motívy spočívajúce v odmietavom 

postoji hlbokých ekológov (predovšetkým G. Sessionsa) k jeho projektu 

ekokozmológie). M. Bookchin (2002), tvorca sociálnej ekológie (ekofilozofická 

koncepcia, ktorá je konštruovaná špecifickým prepojením marxizmu, anarchizmu a 

ekológie), na adresu hlbokej ekológie, príliš hlasno vnucujúcej svoj monopol na 

ekofilozofické myslenie, vyslovil svojské Eko-tra-la-la a väčšina reprezentantov(tiek) 

ekofeminizmu nezabudla pripomenúť hlbokým ekológom ich neschopnosť zbaviť sa 

ukotvenia v agresívnej mentalite charakteristickej pre ´macho-patriarchálnu´ kultúru.  

Warwick Fox, zakladateľ transpersonálnej ekológie (1990) a  etickej teórie 

všetkého - A Theory of General Ethics (2006), ktorá by sa mala zaberať troma 

oblasťami:  biofyzikálnej povahy;  ľudskou symbolickou kultúrou a  hmotnou kultúrou 

a jej vzťahom k prírode.   Takáto teória by mala poskytnúť jednotný účet hodnôt vo 

všetkých troch oblastiach - napríklad, hodnotu ľudského života a myslenia, hodnotu 

cítiacich zvierat a non-cítiacich prírodných systémov.   Vo svojej tvorbe si kladie za 

cieľ ´psychologizovať hlbokú ekológiu´ a ´ekologizovať transpersonálnu psychológiu´, 

teda vytvoriť pojmové premostenie medzi psychológiou, filozofiou a ekológiou. Jeho 

kritika antropocentrizmu argumentuje rozlíšením medzi slabým tautologickým 

významom antropocentrizmu (všetko ľudské myslenie je apriórne sústredené na 

človeka) a silným informatívnym významom tohto pojmu (prejavuje sa 

v neopodstatnene rozdielnom prístupe k iným – mimoľudským bytostiam). Rozlišuje 

tiež medzi pasívnou a agresívnou formou tohto neopodstatneného rozdielneho 

prístupu. Agresívnu formu charakterizuje ako ľudský šovinizmus a ľudský 

imperializmus. 

W. Fox je presvedčený, že napriek agresívnej forme antropocentrizmu stále 

existuje možnosť transcendovať ľudský vrodený homocentrizmus. Stále môžeme 

empaticky uniknúť svojmu druhovo zameranému tendovaniu. Zdá sa, že toto je 

pohľad typický pre šamanské kultúry, ale moment, javiaci sa ako filozoficky triviálny, 

môže byť psychologicky signifikantný. Aj keď sa Foxova interpretácia „empatického 

úniku“ týka hlavne psychologických otázok, platí aj pre diskusiu k našej téme, lebo 
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„príroda...zaisťuje aj našu duchovnú reprodukciu... garantuje pozitívne orientovanú 

ľudskú osobnosť“ jednoducho „...príroda je nezastupiteľným formotvorným činiteľom 

duševne zdravej ľudskej osobnosti“ (Šmajs 1997: 42), ktorá nestratila dôverný citový 

vzťah k prírode.  

Foxova filozofická pozícia má svoj fundament v sebarealizácii – tzn. pozemskej 

realizácii ega v čo najširšom význame, vo svete ponímajúcom ega a veci-vo-svete 

ako procesy. Pri tvorbe tejto fundamentálnej normy transpersonálnej ekológie W. Fox 

vychádza z odkazov   B. Spinozu, M. K. Gándhího, a samozrejme A. Naessa, B. 

Devalla a    iných autorov identifikujúcich sa s deep ecology. Ako neantropocentricky 

orientovaný teoretik navrhuje rozšírenie etizácie na sféru mimoľudských bytostí. Na 

základe odlišnosti disciplín, ktoré chce kreatívne prepojiť, načrtáva originálne paralely 

medzi tripartitným modelom psyché (Freudovým modelom) id-ego-superego a tromi 

typmi ekologicko-etických postojov: exploatívnym prístupom, ochranou zdrojov a 

teóriou vlastnej (intrinzickej) hodnoty. Aktuálna je v tejto súvislosti poznámka týkajúca 

sa Freudovho učenia. Aj keď je Freudovo učenie racionálne a informuje o 

pozoruhodnom pôvode motivácie správania človeka, nedokáže relevantne vysvetliť 

celý rad javov spätých s vedomím v najširšom zmysle slova. Foxom prezentovaná 

vzťažnosť: superego-vlastná hodnota je značne vágna a možno prijatelnejšia pre 

oblasť ezoteriky.  

V nadväznosti na myšlienky hlbokej ekológie rozlišuje W. Fox tri typy 

identifikácie: personálnu (založenú na osobnej skúsenosti – ´osobnom zapojení´); 

ontologickú (založenú na jednote bytia – určitý druh existenčného potvrdenia); 

kozmologickú (ukotvenú v ucelenom výklade sveta – na základe vedeckého alebo 

mytologického či náboženského svetonázoru). Z rozšíreného významu identifikácie 

mu vyplýva prekvapivý záver, že to, čo je dôležité v súčasnej ekologickej situácii, je 

odlišné psychologické vnímanie, alebo identifikácia, alebo stav vedomia a nie nová 

etika, resp. hodnotový systém. Príklon k starostlivosti o rozvoj sveta vo všetkých jeho 

aspektoch je prirodzený, teda nie je výsledkom logiky, ale je to psychologický 

dôsledok ako výraz spontánneho rozvoja ega. Je to nepochybne pravda na 

individuálnej úrovni. Ale na úrovni intersubjektívnej, na úrovni životného sveta – na 

úrovni naliehavo vyžadujúcej reálne riešenie, len spontánny rozvoj ega nepostačuje. 
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14. Ekologický feminizmus 

 

 

 Dominancia, útlak, útlakova pojmová sústava, hodnotový dualizmus, odmietnutie 

mechanistického svetonázoru a hierarchicky budovanej patriarchálnej kultúry, teda 

pojmový a sociálny patriarchálny systém – to sú ústredné problémové témy 

feministickej filozofie. Posunom z pôvodnej analýzy sociálnej štruktúry ich akcentuje 

aj pri reflektovaní ekologickej problematiky. Je to prirodzený posun, pretože 

základným východiskom feminizmu je vytvoriť svet, v ktorom rozdielnosť (v 

akejkoľvek, teda aj mimoľudskej druhovej podobe) nevyúsťuje v ovládanie, 

dominanciu, útlak, resp. panský vzťah. 

 Žriedla inšpirácie ekologického feminizmu sú v hlbokej prehistórii ľudstva, 

v starobylých mýtoch o bohyniach, v matriarchálnych spoločenstvách. Adresátom 

kritiky ekologického feminizmu je agresívna mentalita charakteristická pre „macho–

patriarchálnu“ západnú kultúru. Vo filozofii je pre ekologický feminizmus prvým 

krokom kritické reflektovanie dominantného projektu moderny, spätého s dualizmom 

myslenia a dualizmom hodnôt a z nich vyplývajúceho antiholizmu, ktorý oddeľuje 

človeka od prírodného sveta a nekrofilne prezentuje prírodný svet ako mechanický 

hodinový stroj. 

Novodobá radikalizácia rozum verzus cit mala ďalekosiahle dôsledky v modeloch 

etiky maskulínného typu, ktoré sú rovnako nasýtené logikou dominancie 

(antiekologický obraz človeka ako autonómnej bytosti). Základom axiologickej stavby 

ekologického feminizmu sú hodnoty starostlivosti, dôvery, lásky, vzájomnosti proti 

panským hodnotám úspechu, efektívnosti, dobýjania. Tu má svoje podhubie 

emocionálna kontextualita, pluralizmus, inkluzivita a holizmus etiky starostlivosti 

(ethics of care). „Ekofeministická alternatíva voči západnému patriarchálnemu 

svetonázoru fragmentácie, odcudzenia, agonistických dualizmov a exploatívnej 

dynamiky znamená radikálne pojmové prehodnotenie, ktoré si ctí holistickú 

integráciu: vzájomnú previazanosť, transformáciu, stelesnenie, starostlivosť a lásku“ 

(Spretnaková 2000: 187). Neredukuje sa len na bázu úzkej prepojenosti ženy 

s prírodou. Táto idea je pre V. Plumwoodovú (1993), Ch. Spretnakovú (2000), L. 
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Code (2006 ) a ďalšie autorky37 príliš regresívna, odrážajúca ženu ako bytosť 

pasívnu, akoby vylúčenú z kultúry, adekvátne racionálne nereflektujúcu svoj život a 

svoje miesto v kultúrnych aktivitách.  

 Hodnotový dualizmus je podľa ekologického feminizmu prejavom útlaku, ktorý je 

hlboko zakódovaným návykom – jednoducho niečo musí byť vyššie, lepšie – a úplne 

samozrejme v patriarchálnej pojmovej sústave je to vždy to mužské.  

 Tzv. útlakovu pojmovú sústavu, vyznačujúcu sa hierarchickým myslením a 

hodnotovým dualizmom vždy predstavuje disjunktívna dvojica, v ktorej sa chápu 

disjunkty ako protiklady, ktoré sa vzájomne vylučujú, pričom vyššia hodnota sa 

pripisuje jednému z disjunktov (Warrenová 1990, Plumwoodová 1993). V mnohých 

ekoetických koncepciách je dualizmus rozum/príroda základom kritiky pojmového 

rámca tradičných západných hodnotových štruktúr. Podľa V. Davionovej (2002) tento 

typ dualizmu tvorí základ série príbuzných dualizmov, kde všetko, čo je spojené 

s rozumom, sa fundamentálne odlišuje a zároveň nadraďuje všetkému, čo súvisí 

s prírodou. Príkladmi takýchto dvojíc nie je len človek/príroda, rozum/príroda, 

rozum/cit, mužský/ženský, ale tiež duševný/telesný, duševný/manuálny, 

civilizovaný/primitívny atď. – dvojice slúžiace na legitimizáciu rôznych druhov 

posesivity a útlaku, vrátane útlaku pohlaví, rasového, triedneho a druhového útlaku. 

Všetko to možno odvodzovať z hľadiska centrálneho dualizmu, tvoriaceho základ 

systému: dualizmu rozum/príroda.  

V. Plumwoodová (1993) zahŕňa do konštrukcie dualizovaných identít päť znakov: 

1. potlačenie do úzadia; 2. radikálne vylúčenie;  3. začlenenie; 4. inštrumentalizmus; 

5. homogenizácia. Každý z týchto znakov slúži na potvrdenie vzťahu odmietnutej 

závislosti, ktorá je jadrom dualistických vzťahov. Potláčanie do úzadia zahŕňa pokus 

utláčateľa o využívanie utláčaných, čím sa vytvára závislosť od utláčaných, 

a o súčasné popretie tejto závislosti. Často sa to dosahuje popretím významu 

prínosu utláčaných znevažovaním tých foriem života, ktoré sú spojené s utláčanou 

skupinou. Dobrým príkladom je znižovanie hodnoty tzv. „privátnej“ sféry rodiny alebo 

domácnosti, tradične spájanej so ženami. Prínos utláčaných sa potláča do úzadia, 

znevažuje, nie je v centre pozornosti. 

                                                            
37 V slovenskom filozofickom prostredí napr. Kiczková, Z. 1998. Príroda: vzor žena!? 
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Radikálne vylúčenie zahŕňa nielen uznanie určitých rozdielov medzi 

dualizovanými pásmi, ale aj nazeranie na disjunkty ako na radikálne odlišné. Počet 

a význam rozdielov sa maximalizuje a spoločné charakteristiky, napriek tomu, že sa 

nedajú poprieť, sú považované za nepodstatné. Akákoľvek kontinuita medzi 

disjunktami sa buď odmieta, alebo sa považuje za nedôležitú. To prispieva ku 

konštrukcii idey radikálne odlišných a nezávislých fundamentov využívaných a 

využívajúcich, čím sa zdôvodňuje útlak, dominancia, nadvláda, panský postoj 

a zároveň sa tento stav javí ako niečo prirodzené a nevyhnutné. Začlenenie 

znamená konštrukciu identity znevažovanej strany dualizovaného páru z hľadiska 

nedostatku morálne významných vlastností znevýhodnenej strany, ktoré sú 

charakteristické pre druhú stranu Keďže kvality nezapadajúce do schémy sa 

ignorujú, druhá strana sa asimiluje alebo začlení do utláčateľovho chápania seba 

a nemusí sa považovať za nezávislú entitu, ktorá by bola sama osebe dôležitá. 

Ďalší znak dualizovaných identít inštrumentalizmus je ilustrovaný príkladom 

zoskupení, ktoré pokiaľ sa považujú za morálne podriadené, konštruujú sa tak, akoby 

nemali morálne dôležité nezávislé záujmy. Považujú sa za hodnotné iba 

z inštrumentálneho hľadiska: ako sa dajú využiť v prospech záujmov morálne 

významných zoskupení. A napokon homogenizácia predstavuje popretie rozdielu 

medzi „ťahajúcimi“ za kratší koniec v dualizovaných pároch. Takže napríklad všetky 

mimoľudské bytosti či ženy sa považujú za rovnakých, iba iných. 

 

 

15. Anarchizmus v ekologickej etike? 

 

 

Sociálna ekológia nie je ani ´hlboká´, ani ´vysoká´ – je sociálna, konštatuje jej 

iniciátor a predstaviteľ anarchistickej línie ekologickej etiky M. Bookchin. 

Východiskovou tézou tejto ekologicko-etickej koncepcie je, že veda a technika ako 

ideály osvietenstva radikálne pretransformovali charakter spoločenských a politických 

inštitúcií, čo viedlo k ´prevzatiu moci´ technologicko/priemyselnou spoločnosťou – 
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kapitalizmom – ktorý nesie zodpovednosť za ekologické problémy, za drancovanie 

živých i neživých zdrojov. 

Zo spoločenského hľadiska sociálna ekológia kriticky odhaľuje evolúciu 

hierarchie vo všetkých jej formách, vrátane neomaltuziánskeho elitarizmu, 

´ekobrutalizmu´ Davida Foremana, antihumanizmu Davida Ehrenfelda a mizantropie 

– „Miss Ann Thropie“ – sprevádzanej latentným rasizmom a „aroganciou vyspelého 

sveta, Yuppie nihilizmu a spiritualizmu postmoderny“ (2002: 134). 

 Inšpiračné zdroje sociálnej ekológie pramenia z organizmickej tradície západnej 

filozofie, ktorá má svoje počiatky u Herakleita, v takmer evolučnej dialektike Aristotela 

a Hegela a kritickom prístupe Frankfurtskej školy, „najmä v jej zničujúcej kritike 

logického pozitivizmu (opakovane sa dostávajúci na povrch u A. Naessa) a 

Heideggerovho primitívneho mysticizmu (ktorý sa neustále vynára v dielach hlbokej 

ekológie)“ (ibid.: 134). M. Bookchin celkom samozrejme nachádza inšpirácie v 

ekoanarchistických analýzach kniežaťa P. Kropotkina,38 radikálnych ekonomických 

názoroch K. Marxa, emancipačnom podhubí revolučného osvietenstva D. Diderota, 

vo feministických ideáloch L. Michelovej a E. Goldmanovej, komunitárskych víziách 

P. Goodmana a E. A. Gutkinda a v rôznych ekorevolučných manifestoch zo začiatku 

60. rokov 20. storočia. 

 Sociálna ekológia je podľa svojho autora radikálne zelená a z politického 

hľadiska radikálne ľavičiarska. Hlási sa „...k mimoparlamentným pouličným hnutiam v 

európskych mestách, k americkému radikálnemu ekofeministickému hnutiu, 

k požiadavkám novej politiky, založenej na občianskych iniciatívach, obecných 

zhromaždeniach a tradícii mestských zhromaždení Nového Anglicka; 

k neangažovaným (v tom zmysle, že nie sú súčasťou politických blokov) 

protiimperialistickým hnutiam doma i v zahraničí, k boju farebných za úplné 

oslobodenie od nadvlády privilegovaných bielych obyvateľov a superveľmocí“ (ibid.: 

134). 

                                                            
38 P. Kropotkin patril k sympatizantom anarchistických myšlienok M. Bakunina. Pridal sa 
k anarchistickému hnutiu, ktoré pripravovalo revolúciu v cárskom Rusku. Po odhalení bol zatknutý, ale 
po dvoch rokoch väzenia sa mu podarilo uniknúť do exilu. Žil hlavne v Anglicku. Vyprovokovaný 
názormi T. H. Huxleyho o prírode ako aréne neľutostného zápasu medzi sebeckými jednotlivcami, 
napísal knihu Mutual Aid: A Factor of Evolution (1902) (česká mutácia: Pospolitosť: její úloha 
v evoluci). Kropotkin sa v nej prihlásil k myšlienkovému odkazu Platona, Pelagiusa, Rousseaua, že 
človek sa rodí dobrý a cnostný, ale spoločnosť ho morálne zmrzačuje a kazí. Život v prírode nie je 
krvavou arénou či „vojnou všetkých proti všetkým“. Príroda je kooperačným poľom, teda kooperácia je 
rovnako produktom evolúcie ako konkurencia, domnieval sa Kropotkin. 
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Fundament sociálnej ekológie tvorí tzv. koherentná forma naturalizmu a 

racionalizmu či racionálneho premýšľania o evolúcii a biosfére na báze vedeckých 

poznatkov, kde sa príroda chápe vo veľmi reálnom zmysle ako príroda „...zložená 

z atómov, molekúl, vyvíjajúcich sa do podoby aminokyselín, proteínov, 

jednobunkových organizmov, genetických kódov, bezstavovcov a stavovcov, amfíbií, 

plazov, cicavcov, primátov a ľudských bytostí – a to všetko v kumulatívnom 

smerovaní k neustále väčšej zložitosti, neustále väčšej subjektivite a napokon 

k neustále väčšej kapacite pojmového myslenia, symbolickej komunikácie 

a sebauvedomenia“ (ibid.:135). 

 M. Bookchin odmieta interpretovať prírodu ako „zašifrovanú záhadu“, ako 

metaforickú podobu zaklínadiel či spirituálnych fantázií (ktoré Bookchin kriticky 

reflektuje ako „šamanistické bľabotanie“ napr. v hlbokej ekológii). Sociálna ekológia 

je racionálnou ekoetickou koncepciou a jej zaraďovanie k akémukoľvek centrizmu – 

ako prezentácie hierarchie a nadvlády – je neprijateľné. Sociálna ekológia 

jednoducho nie je ani biocentrická, ani antropocentrická, pretože nepopiera či 

nedegraduje jedinečnosť ľudských bytostí, ľudskej subjektivity, racionality a 

senzibility tak, ako to vraj robí biocentrizmus, ale ani niekoľkým privilegovaným 

neudeľuje právo pustošiť svet života, tak ako to umožňuje antropocentrizmus. 

 Základnou otázkou pre sociálnu ekológiu je otázka: ako podkopať kumulatívny 

vplyv negatívnych ruptúr, ktoré narušujú svet prírody? Podľa M. Bookchina je 

ekologický problém nadovšetko sociálnym problémom, a teda „...primárna otázka, 

pred ktorou ekológia dnes stojí, je to, či sa ekologicky orientovaná spoločnosť môže 

vytvoriť zo súčasnej antiekologickej spoločnosti“ (ibid.: 136). Pokiaľ nedôjde 

k porozumeniu, že kotvenie ekologických prešľapov je v spoločenských prešľapoch, 

pokiaľ sa jasne nepoukáže na korporatívne a politické záujmy kapitalizmu, pokiaľ sa 

nereflektuje a nepreskúma možnosť neutralizovať hierarchiu ako realitu a nie iba ako 

senzibilitu, pokiaľ sa budú ignorovať materiálne potreby chudobných ľudí a ľudí 

tretieho sveta, pokiaľ sa ľudský druh bude považovať za „rakovinový nádor“ na 

biosfére, nenastane zmena a príroda bude naďalej vystavená pustošivému a 

zničujúcemu tlaku. Jednoducho, globálny ekosystém je možné udržať len 

neutralizovaním či odstránením mocenských a hierarchických, triednych a 

komerčných štruktúr a záujmov. Nakoľko reálny je Bookchinov projekt sociálnej 

ekológie, nie je podstatné. Podstatným je, ako sa domnieva autor, posun pozornosti 
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na sociálnu ekológiu a zabudnutie na beznádejne ezoterické projekty reprezentované 

napr. hlbokou ekológiou, ktorú podľa autora nechajme klesnúť do hlbokého 

zabudnutia. 

Je nevyhnutné „...vrátiť sa k prírode ponímanej vo všetkej svojej plodnosti, 

bohatosti potencialít a subjektivite – a nie k nadprírodnému s jeho šamanmi, kňazmi, 

kňažkami a bizarnými božstvami, ktoré sú iba antropomorfným preformulovaním a 

premodelovaním „Človeka“ ako všeobsiahleho božstva. Musíme „odčarovať“ nielen 

abstraktný obraz „Prírody“, ktorý často odráža naše vlastné systémy moci, hierarchie 

a nadvlády, ale hlavne ľudské bytosti, ľudskú myseľ, ľudského ducha“ (ibid.:136). 

 

 

16. Henryk Skolimowski – ekologická filozofia a ekoetika 

 

 

Vedecký záujem H. Skolimowskeho sa sústreďuje na problematiku historicko-

kultúrnych zdrojov civilizačnej krízy a civilizačnej erózie podmienok ľudského života 

v planetárnych súvislostiach. Ako sám priznáva, inšpiračným žriedlom jeho 

ekokozmológie je dielo P. Teilharda de Chardina a Herakleita. V jeho ekoetike je 

evidentná inšpiratívna prítomnosť etiky úcty k životu A. Schweitzera (1986) a odkaz 

sv. Františka z Assisi. 

 Zastavme sa na chvíľu pri učení P. Teilharda de Chardina. Sústredením na 

kozmický zmysel P. Teilhard de Chardin ´modeloval´ celý rad koncepcií ekologických 

etikov a filozofov tak, ako priam mysticko-persuazívne pôsobil na svojich študentov a 

priaznivcov. 

P. Teilhard de Chardin spinozovsky nenachádza žiaden protiklad medzi duchom, 

kultúrou a racionalitou na jednej strane a telom, hmotou, prírodou, inštinktom na 

druhej strane. Rozlišuje tri etapy cesty ľudstva k vede: 1. etapa ezoterizmu (staré 

kultúry, mágia); 2. etapa estetizmu (antické Grécko, helénska perspektíva); 3. etapa 

zvedavosti (započatá renesanciou, pokračuje otváraním sa skúsenosti...). Otvorením 

sa etape zvedavosti a vedeckej racionality noosféra smeruje k bodu dozrievania tak v 

rovine individuálnej, ako aj v rovine kolektívnej a kozmickej. P. Teilhard de Chardin 
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považuje za nesprávne, ale aj márne brániť sa procesu technizácie, pretože práve 

zavádzanie strojov odbremeňuje človeka od starostí „metabolizmu tela“. Vedecký 

výskum a technizácia je legitímnou a významnou cestou k poľudšťovaniu: „...stále 

úplnejšia industrializácia sveta nepredstavuje nič iné, než kolektívnu ľudskú formu 

všeobecného procesu oživovania...znamená aj tu len zvnútorňovanie a 

oslobodzovanie – avšak len keď sa dokážeme správne orientovať (zvýraznila Ľ. V.)“ 

(1967: 81). Vedecké poznanie a následná technizácia je podľa mysliteľa vrodenou a 

prírodnou, tzn. biologicky danou formou, ktorou sa ľudstvo prezentuje v „okamžiku 

oslobodenia“, a zľudštená Zem v zjednocovaní vytvára atmosféru tvorivého úsilia, 

kde „všetko mieri tým istým, stále tým istým smerom – k ďalšej cerebralizácii“ (ibid.: 

85), ktorej úplne prirodzeným produktom je veda a zdokonalená technika. Pričinením 

technologického racionalizmu sa všetky (iné) možnosti ľudského vývoja redukujú – 

čomu však P. Teilhard de Chardin nevenuje zodpovedajúcu pozornosť – a ako už 

v roku 1934 varuje L. Mumford, technika tak všetko zabsorbuje alebo potlačí do 

univerzálnej a všemohúcej vrstvy mysle. Človek tzv. stlačujúcou socializáciou 

dospieva jednak k dynamickému nárastu vedy a techniky, ale aj k istej forme 

zovšeobecnenej ultrazodpovednosti spätej so solidaritou – nevyhnutným produktom 

kozmológie. Ultrazodpovednosť už nebude mať právny alebo morálny základ, ktorý 

možno porušiť alebo obísť, ale ako vizionársky predpokladá a logicky zo svojich 

konštrukcií kozmogenézy odvodzuje P. Teilhard de Chardin, bude to organický zákon 

(zdá sa že inšpiroval J. Ellula (1964) pri konštruovaní modelu biokracie), ktorý „...ak 

je porušený, neodpúšťa nikomu“ (ibid.: 156). 

Len niekoľko rokov po uverejnení týchto myšlienok sa objavili pochybnosti o vízii 

ultrahominizácie ako tzv. dospelejšej formy, ktorou ľudstvo presahuje samo seba. 

Tieto pochybnosti vyplynuli z nedostatočnej miery technickej sebareflexie a s ňou 

spojenej zodpovednosti človeka, čo neumožňovalo (a neumožňuje) dôverovať 

vedeckej racionalite do takej miery, aby bolo možné prijímať bez obáv teilhardovskú 

´nepotlačiteľnú zvedavosť´, odhaľujúcu a zosúlaďujúcu psychickú a technickú 

energiu človeka do tzv. konvergentného postupu. Pochybnosti v tomto smere tlmočil 

aj H. Skolimowski.  

H. Jonas (1997) razantne vyjadril skepsu vo vzťahu k vede, vedeckej racionalite. 

Napriek tomu prognózoval konečné víťazstvo technickej racionality nad človekom, 

pokiaľ bude pokračovať technický a organizačný rozklad prírody, človeka a jeho 

kultúrneho sveta. Na rozdiel od P. Teilharda de Chardina nie je H. Jonas naplnený 
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optimizmom z tvorivého úsilia, ktorého je technika výsledkom, a žiada stanoviť tzv. 

maximalistické poňatie etiky, súvisiace s úsilím o obnovenie metafyziky.  

Už v roku 1974 Skolimowski publikuje štúdiu Ekologický humanizmus. To bol 

začiatok jeho ekofilozofickej koncepcie. V roku 1981 prezentoval systematický výklad 

ekofilozofie v spise Ekofilozofia, návrh novej taktiky života (ako sám upozorňuje, 

publikuje ekofilozoficky zameraný koncept skôr, ako vychádza hlavné dielo deep 

ecology). Táto kniha bola preložená do 12 jazykov a rozpútala diskusie venované 

novému ´čítaniu´ vzťahu človeka, prírody a kultúry. V roku 1992 vychádza Living 

Philosophy. Ecophilosophy As a Tree of Life,39 kde H. Skolimowski precízne 

sformuloval architektúru siedmich pilierov ekokozmológie – relevantnej súčasti 

najvýznamnejších ekofilozofických škôl súčasnej doby.  

H. Skolimowski vychádza z predpokladu, že filozofia sa nasycuje poznatkami z 

kozmológie, kvantovej mechaniky, nerovnovážnej termodynamiky a synergetiky, 

ktoré prenikajú do všetkých oblastí kultúrnej tvorby, napríklad v podobe 

elektronických realít (na túto tému publikoval v r. 1970 úvahu Technológia – mýtus a 

skutočnosť). Objavujú sa nové súvislosti späté s niektorými problémami života a 

organizácie kultúrnych systémov. V tejto korelácii fyzikálnych, filozofických a etických 

predstáv nachádzajú predstavitelia ekofilozofie a ekoetiky ´esencie´ korešpondujúce 

s ich predstavami a koncepciami. Aj H. Skolimowski konštruuje pozoruhodný 

ekokozmologický projekt, v ktorom s využitím najnovších poznatkov kozmológie 

buduje novú ekofilozofickú mapu ako kubernetés pre dobu, v ktorej, ako tvrdia 

kvantoví fyzici, s výnimkou neistoty nie je nič isté. 

H. Skolimowski predpokladá, že fundamentálne príčiny „početných kríz“ našej 

civilizácie sú zakotvené v „základnej matici nášho svetonázoru, v našej kozmológii“ 

(1999: 20). Táto matica je konštruovaná mechanisticky v duchu galileovsko-

newtonovského konceptu, a to aj napriek tomu, že dnešná fyzika túto etapu už 

prekonala. Skolimowski jasne prezentuje svoje oportunistické stanovisko ku 

galileovsko-newtonovskému konceptu, keď zdôrazňuje: svet je svätyňa, nie 

deterministické hodiny či iný mechanický stroj. Mechanistická kozmológia implikuje 

vesmír i prírodu ako chladné a ľahostajné objekty, čo vedie k atrofii zmyslu ľudskosti 

a triumfu kvantity v podobe narastajúceho chaosu nekontrolovateľnej technizácie a 

                                                            
39 Slovenská mutácia (preložili: P. Stekauer a  L. Stekauerová): Živá filozofia. Ekofilozofia ako strom 
života. Slovacontact, 1999. 
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ireverzibilnému poškodzovaniu usporiadanosti kultúrnej a prírodnej evolúcie, 

domnieva sa H. Skolimowski. 

Architektonická stavba Skolimowského ekokozmológie kotví v siedmich pilieroch. 

Prvé štyri piliere sú budované kognitívnym spôsobom, teda načerpávajú svoj obsah z 

konkrétnych vied, z informácií o fyzikálnom vesmíre. Zostávajúce tri piliere sa týkajú 

etickej sféry ľudského vesmíru a jej ´dotykových bodov´ s tzv. prirodzeným 

poriadkom. 

Prvým pilierom Skolimowského ekokozmológie je antropický princíp, explicitne 

sformulovaný britským kozmológom B. Carterom na mimoriadnom Koperníkovskom 

kongrese Medzinárodnej astronomickej únie v roku 1973. Aj keď je tzv. silná verzia 

antropického princípu (fyzikálne parametre blízkeho vesmíru (slnečná sústava so 

Zemou), vzdialeného (Galaxia), ale i ďalekého vesmíru (Metagalaxia) sú nastavené 

tak, aby sa mohol vo vesmíre objaviť inteligentný život, tzn. mysliaca bytosť–človek) 

značne kontroverzná, Skolimowski ju považuje za východiskový bod svojej 

ekofilozofie a ekoetiky. Antropický princíp potvrdzuje vesmír ako domov človeka, 

implikuje ľudskú zodpovednosť za svoj osud a za osud prírody.  

Skolimowski nepripúšťa simplifikáciu, že antropický princíp je len ďalším 

potvrdením pyšného antropocentrizmu. Konštatuje, že antropický princíp potvrdzuje, 

že nie sme len vrtochom kozmických procesov, ale legitímnymi obyvateľmi a 

inteligentnými pozorovateľmi vesmíru. V súlade s antropickým princípom a s jeho 

hlbším rozvinutím je druhý pilier Skolimovského projektu ekokozmológie evolúcia 

ponímaná ako proces tvorivého vznikania (zdrojom je ponímanie evolúcie ako 

teleologickej konvergencie P. Teilharda de Chardina). 

Pre Skolimowského je evolúcia vyjadrením tvorivej sily v nových formách 

vedomia potvrdzujúceho život, v podobe sú-bytne odvíjajúceho sa procesu. Pri 

koncipovaní tretieho pilieru Skolimowski dopĺňa koncepciu participačného vesmíru J. 

A. Wheelera o tzv. noetickú podmienku – participačnú myseľ, tzn. o prítomnosť našej 

mysle vo všetkých formách poznania a chápania. „Vždy sa zúčastňujeme na tom, čo 

opisujeme“ (ibid.: 26). Týmto zúčastňovaním sa mení naša rola nezúčastneného 

pozorovateľa na pozorovateľa zahrnutého do svojich výpovedí. Ako píše I. Prigogine, 

„...dôkazy nemožnosti alebo neexistencie (v teórii relativity, kvantovej mechanike 

alebo termodynamike) svedčia o tom, že prírodu nemožno opisovať zvonku, z 
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pozície diváka (z pozície nazerajúceho). Opis prírody je živý dialóg, komunikácia, 

ktorá je podriadená tomu, že sme makroskopické bytosti, pohrúžené do reálneho 

fyzikálneho sveta“ (1984: 299-300). Ako pozorovatelia sa sebanachádzame v 

prirodzenosti sveta, participujúc mysľou s prirodzeným svetom. 

Štvrtým pilierom ekokozmológie je implicitný poriadok  (D. Bohm), 

prostredníctvom ktorého Skolimowski približuje základné charakteristiky vesmíru v 

jeho odvíjajúcom sa stave. Podľa D. Bohma sú elementárne častice v experimente s 

dvojitým štiepením nielen spojené, ale aj cez predpoklad určitej vnútornej jednotiacej 

sily ´monadologicky´ uvedomujúce si vzájomnú existenciu spätú so svojím zrodom. 

Celý vesmír sa tak javí ako nedeliteľná, avšak pružná a meniaca sa jednotka, ako 

celistvosť všetkého existujúceho. Skolimowski na základe tohto princípu vyslovuje 

hypotézu o vesmírnom holizme, čo mu umožňuje uvažovať o prepojení všetkých sietí 

života a významnosti ktoréhokoľvek prvku, tvoriaceho súčasť tejto siete. V prípade 

narušenia jedného jej bodu je narušená celá sieť. Dnešný konflikt medzi prírodou a 

kultúrou je výsledkom dlhodobej historicky vzniknutej deformácie (predovšetkým v 

dôsledku redukcie skutočnosti na jej statický fyzikálny obraz) a axiologickej redukcie 

prírody na niečo, čo je nižšie vo vzťahu k hodnotovej úrovni kultúry. A nielen to. Tieto 

dva systémy sme prezentovali ako nezávislé a neprepojené, čo viedlo k 

nesprávnemu „čítaniu“ prírody a nedokonalej interakcii s ňou. Toto deformované 

čítanie je zdrojom problémov. Je nutné ho zmeniť obratom k holistickej a evolučnej 

interpretácii prírody, obratom k novej ekokozmológii. Skolimowski nevnucuje svoje 

chápanie vzťahu medzi ekologickým vedomím a ekokozmológiou, logom a formou 

praxe, skôr podnecuje k znovupremýšľaniu hodnôt, spájajúcich zmysluplné konanie s 

vedomím. Požiadavkou rekonštrukcie, revízie, reformulácie len ´dotvrdzuje´ holistický 

pôdorys a koherentnosť nového svetonázoru a naň nadväzujúceho konania, lebo na 

ich horizonte je imperatív, ktorý vyžaduje ´recyklovať naše mysle´.  

Piliere týkajúce sa etického poriadku teológia nádeje, úcta k životu a ekoetika sú 

pokračovaním zmysluplnosti ekokozmológie ako úsilia zameraného na budovanie 

nových fundamentov pre ´zblúdenú´ západnú kultúru. Ekoetika H. Skolimowského je 

naplnená odkazmi A. Schweitzera, sv. Františka z Assisi a P. Teilharda de Chardina. 

Sám Skolimowski svoju víziu novej ekoetiky nazýva etika Kosmicsna – ako súčasť 

samého ponímania kozmu. Keďže kozmos je neredukovateľný a je pramatricou 
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všetkého, niet teda ničoho v živote sensu largo a v živote človeka, čo nemá 

ukotvenie v kozme. Sme akoby kozmické istoty, lebo taká je naša ľudská genéza.  

Ekoetika nie je náhodnou, ale je konzekvenciou evolučného napredovania, 

v ktorom je účastný kozmos. Podstatou ekoetiky (etiky Kosmicsnej) je potvrdenie, že 

svet je svätyňa; čo je nota-bene konzekvencia obrazu kozmu. Tu je fundament nášho 

konania vo vzťahu k svetu prírody i vo vzťahu k našim ľudským súputnikom. Tým 

fundamentom je veľká úcta k všetkým ľuďom a k celému stvoreniu. Lebo ako sa 

domnieva H. Skolimowski, každý z nás je svätyňou a žijeme vo svete, ktorý je 

svätyňou. Táto jednoduchá premisa implikuje hodnoty nevyhnutné pre život v tejto 

svätyni: pokoru, úctu, zodpovednosť, skromnosť a spravodlivosť pre všetkých. 

Predpokladom prijatia uvedených hodnôt je nutnosť odhaliť zdroj našich problémov, 

ktorý je v nás samých. Liečenie samých seba je súčasťou liečenia našej planéty. 

Nevyhnutnou terapiou tohto liečenia je recyklácia mysle. 

Teória H. Skolimowského sa dotýka najfundamentálnejších otázok existencie, 

vrátane nových koncepcií zodpovednosti, etiky a samotného pojmu Boha. Niektoré 

aspekty tejto teórie sú teologicky kontroverzné. Tvrdí, že spiritualita a Boh ako 

inherentná súčasť spirituality sú nevyhnutne evolučné (evolúcia ako tvorivá sila, ako 

princíp tvorivého vznikania v duchu Teilhardovho konceptu teologickej konvergencie), 

keďže spiritualita je neoddeliteľnou súčasťou ľudského stavu. H. Skolimowski sa 

domnieva, že Biblia vytyčuje program deštrukcie, program, na základe ktorého si 

ľudstvo nárokuje nadvládu a moc nad všetkým, vrátane moci deštrukcie. Zároveň si 

uvedomuje kontradikciu, ktorá vyplýva z jeho názorov na tradičné náboženstvá a 

vieru, ale tvrdí, že jeho cieľom nie je vytvárať konflikt či spory. Tvrdí, že ekofilozofia 

nechce vylučovať žiadne náboženstvá, azda okrem náboženstva trhu, ktoré 

nadväzuje na postoj škótskeho ekonóma a filozofa A. Smitha, podľa ktorého je trh 

ľudským osudom. H. Skolimowski sa v tejto súvislosti domnieva, že Boh má lepšie 

možnosti, ako sa prejaviť. 

V čoraz väčšmi materialistickej dobe, ktorej dominuje technika a efektívnosť, sa 

samozrejme natíska otázka: Kto sa bude zaujímať o spirituálne cesty, keď sa zdá, že 

dominantným cieľom života je čo najrýchlejšie nadobudnutie bohatstva? Na ľudí 

dnešnej doby neustále pôsobí negatívna persuázia. Ale keď sa stretávame s ľuďmi 

jednotlivo, alebo keď ich presvedčíme, aby sa navzájom stretávali, náhle niet nikoho, 
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kto by sa chcel nechať manipulovať, kto by uprednostňoval život v stroji pred životom 

vo svätyni, tvrdí filozof a predpokladá, že princípy ekofilozofie, v ktorých si ľudstvo 

uvedomuje Zem a ctí ju ako svätyňu, sa musia prijať, pretože Stvorenie nepripustí 

alternatívu. Skolimowského ekokozmologický a ekoetický projekt je bezpochyby 

ďalším príspevkom relevantného mapovania situácie dnešného ľudstva, dnešnej 

kultúry a v neposlednom rade významu kontextuality (alebo konziliencie?) vied, 

filozofie a etiky.  

 

 

17. Thomas Berry – ekológia Zeme  

 

 

Ekológia Zeme T. Berryho nachádza svoje žriedla inšpirácie u P. Teilharda de 

Chardina, v budhizme, taoizme i kresťanstve. Základné konzekvencie tejto koncepcie 

spočívajú v celkovej zmene kozmológie a v tvorbe nového náboženstva ako etiky, 

filozofie a životného štýlu. Ponímanie Zeme ako svätyne prezentoval vo svojej knihe 

Sen o Zemi (The Dream of the Earth). 

Pri výklade koncepcie T. Berryho sa sústredíme na jednu z jeho ostatných úvah 

Ekologická geografia (Ecological Geography) (2000), venovanú vedeckej 

(geografickej) fundácii ekológie Zeme. 

Je tragické, ako zdôrazňuje T. Berry, že  etika nedrží krok s našou mocou. Aj keď 

máme kódy a sankcií postihujúce vraždu a genocídu, nemáme žiadne sankcie 

zakazujúce geocidu. Ak nebudeme vidieť Zem ako náš primárny etické skúšobný 

kameň, budeme ako ´vodne riasy´ na povrchu najhlbších a znepokojivých etických 

´rybníkov´. Pri skúmaní našej súčasnej éry, Berry kombinuje odborné znalosti s 

východnými náboženstvami a trvalým záujmom o fyzikálne vedy.  Berry 

poznamenáva, že naša vládnuca kozmológie nie je v súlade s  poslednými 

inšpirujúcimi objavmi napr. v geografii. Berry sa domnieva, že to čo sa stane s 

vonkajším svetom,  sa stane aj s vnútorným svetom človeka. V prípade, že vonkajší 

svet je zničený vo svojej majestátnosti, ničí sa aj ľudská emocionalita,  intelektuálny a 

duchovný život človeka  zaniká.  Naša vnútorná bytosť zomrie, ak budeme 
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pokračovať v transformácii prírodných krás. Staneme sa bytosťami s  izolovanou 

dušou konzumnej spoločnosti. Vytvoríme ´svet odpadu´. 

Geografia je pre T. Berryho integrujúca disciplína, ktorá by mohla výrazne 

prispieť k celkovej náuke o zemi, ktorej potreba je výrazná v dnešných časoch 

narušených vzťahov medzi človekom a biosystémami planéty. Integrované 

fungovanie všetkého spoločenstva Zeme je podmienkou udržateľného spôsobu 

prítomnosti človeka na tejto planéte. Ale ako píše T. Berry, nestačia len teoretické 

vízie, toto integrované fungovanie musí pôsobiť v existujúcom poriadku vecí. Človek 

a ľudská kultúra predstavuje subsystém systému zeme. Ak Zem správne nefunguje, 

potom nie je možné, aby sa mohol človek správne prejaviť. 

  Vzťahy medzi človekom, svetom kultúry a prírodným svetom fungovali na báze 

ambivalencie od počiatkov. Ale s postupnou stále väčšou mocou človeka nad 

prírodnými silami tejto planéty sa väzby medzi prírodným svetom a svetom kultúry 

začali deštruovať. Pred touto deštrukciou panovala veľká úcta k prírodnému svetu 

ako k niečomu, čo sa malo poznávať prostredníctvom ľudských rituálov. Aj keď sa na 

prírodný svet vždy nazeralo ako na „bohatú pokladnicu“ vždy otvorenú pre človeka, 

v určitej dobe sa optika nazerania zmenila. Stal sa len zdrojom udržania 

materiálneho a kultúrneho blaha človeka. 

Ambivalentnú bázu vzťahu človek/zem mohla zem udržiavať veľmi dlho. Planéta 

bola rozsiahla v pomere k počtu ľudí a ich obmedzenej schopnosti zasahovať do 

fungovania planéty. Zlom nastal až v posledných dvoch storočiach, konštatuje T. 

Berry, s narastajúcou schopnosťou človeka pustošiť planétu. Napätie medzi 

človekom a ostatnými zložkami zemského spoločenstva sa stalo natoľko akútne, že 

už to presahuje znesiteľnú mieru. Pri náprave tejto situácie prehodnocovanie ľudskej 

prítomnosti na zemi vedie k zlej predtuche v celom ľudskom spoločenstve. Toto 

prehodnocovanie nachádza svoj výraz v hnutiach, označovaných niekedy ako 

environmentálne hnutia, niekedy ako ekologické hnutia. T. Berry sa domnieva, že 

prvé z nich sa viac zameriavali na prispôsobenie spoločenstva zeme potrebám 

človeka.  

Ekologické hnutia sa viac venovali prispôsobovaniu človeka potrebám 

spoločenstva zeme. T. Berry zvestuje novú ekozoickú dobu, predznamenávajúcu 

vstup do novej biologickej situácie a, čo je dôležitejšie, do novej planetárnej situácie. 
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Mysliteľ uznáva, že je ťažké opísať túto situáciu, „aj keď bežne používame termíny 

environmentálny či ekologický, bolo by vhodnejšie posudzovať situáciu z hľadiska 

planéty, ktorá sa stala dysfunkčnou, pretože nám chýba celostné vnímanie zeme, 

resp. spôsobu jej fungovania. Potrebujeme nové štúdium, ktoré by sa dalo označiť – 

slovami Roberta Mullera – ako celostná veda o zemi (Total Earth Science), veda, 

doposiaľ nikým správne nevyložená ako špeciálnu oblasť štúdia. Aj keď máme k 

dispozícii kozmológiu – zaoberajúcu sa celým materiálnym vesmírom, geológiu – 

zaoberajúcu sa materiálnym neživými štruktúrami na zemi, a biológiu, ktorá sa 

zaoberá systémami života, nemáme vedu, ktorá by sa zaoberala integrujúcou 

funkciou samotnej Zeme. Termín celostná veda o zemi, ktorý navrhol Muller, by 

mohol vyhovovať. Akokoľvek zvláštny sa tento termín môže javiť, obsahuje v sebe 

určitú presnosť pri označovaní oblasti poznania, vedeckou komunitou doteraz 

správne nevymedzenou. Táto nedostatočná jasnosť, pokiaľ ide o oblasť bádania, je 

asi jednou z príčin problémov ľudí, ktorí hľadajú svoje miesto v dynamike systému 

Zeme, a tiež príčinou skutočnosti, že skúmanie tejto otázky je také problematické. 

Prvé kroky sa urobili pri štúdiu makrofázových dimenzií Zeme z hľadiska jej 

geosféry, hydrosféry, atmosféry, biosféry, nousféry a ich vzájomného vzťahu. Štúdie 

Jamesa Lovelocka a Lynn Margulisovej sú v tomto kontexte najvýznamnejšie. Avšak 

ich práce znamenajú iba začiatok. V tejto súvislosti Berry žiada zosúladenie príbehu 

vesmíru, zeme a človeka, pretože dnes sú od seba príliš vzdialené na to, aby sa 

zachytili ako jeden celok (2000: 230-231). Situácia je natoľko naliehavá, píše Berry, 

že nemôžeme ďalej izolovať tieto jednotlivé prvky zeme od seba. Táto naliehavosť 

v sebe obsahuje všetky príbehy, ale predovšetkým príbeh Zeme: jej odlišnosť od 

ostatných planét, jej prvotné formovanie; vznik života vo všetkej jeho rozmanitosti 

a vzájomnej závislosti; rôznorodosť v bioregionálnych spoločenstvách života od 

arktickej tundry po tropické dažďové pralesy, od vysokohorských spoločenstiev po 

pobrežné regióny. „Keď sa obraciame k takým komplexným úvahám o zemi, 

zisťujeme, že jedna z centrálnych disciplín, ktorá až donedávna bola výrazne 

zanedbávaná vo všeobecnom vzdelaní, je geografia. Geografia spája svojím 

jedinečným spôsobom všetky sféry zeme: sféru vody, sféru súše, sféru vzduchu, 

sféru života a sféru mysle. Najbezprostrednejšia funkcia geografie však spočíva 

v tom, že slúži ako prepojenie medzi geológiou a biológiou. Keď ekológovia hovoria 

o bioregionalizme, zaoberajú sa tým, čo by sa dalo opísať ako regionálne 
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spoločenstvo života a čo treba v prvom rade chápať z hľadiska konkrétne 

geografického prostredia“ (ibid.: 233). 

T. Berry v podobnom duchu ako neskôr E. O. Wilson (1998) vyzýva 

k interdisciplinárnej spolupráci, keď upozorňuje: „...všeobecné ekologické bádania 

môžu byť príliš abstraktné, alebo príliš teoretické na to, aby vytvorili rešpektovanú 

vedeckú disciplínu. Biologické a geografické bádanie môže byť príliš špecializované. 

Environmentálna etika je veľmi potrebná oblasť bádania, avšak nemožno ju rozvíjať 

efektívnym spôsobom bez lepšieho chápania prírodného sveta. Humanistickejšie 

sféry poézie a prírodovedné eseje sú potrebné na prebudenie emocionálno-

estetického pociťovania zázraku prírodného sveta, ako aj prebudenie psychickej 

energie potrebnej na demontáž našich súčasných deštruktívnych technicko-

priemyselno-obchodných štruktúr a vytvorenie priaznivejšieho modusu 

ekonomického prežitia celého spoločenstva zeme. Samotné tieto humanistické 

pohľady sú podporované dôkladnejším porozumením charakteristických znakov 

a modusov fungovania bioregiónov. Žiadna z týchto oblastí bádania nemôže 

existovať v izolácii. Každá z nich sa odvodzuje od ostatných a spätne vedie 

k ostatným oblastiam. Vzťah človeka k zemi si vyžaduje všetky tieto modusy 

bádania, všetky modusy vyjadrenia. Avšak celková veda o zemi tu naznačila potreby, 

ktoré nespočívajú v plnom súčte uvedených rôznych pohľadov na zem. Nateraz sa 

ukazuje, že táto myšlienka celostnej alebo integrovanej vedy o zemi vyplýva z toho, 

čo v súčasnosti označujeme ako ekológia. Ďalší termín, ktorý sa začína používať, je 

zemská gramotnosť, relevantný termín, ktorý označuje základnú myšlienku potrebnú 

v celom výchovnom programe od najranejšieho veku až po profesionálnu úroveň. 

Každý z týchto termínov má svoju špeciálnu hodnotu. Moje očakávania sú také, že 

štúdium ekologickej geografie bude zohrávať významnú úlohu v budúcnosti ako 

jedna z najefektívnejších integrujúcich disciplín vedúcich k celkovej vede o zemi“ 

(ibid.: 236-237). 

 

 

 

 

 



 

108 

 

18. Hypotéza GAIA ako poznaná nutnosť v ekologickej etike 

 

 Hypotéza GAIA40, ktorú predstavil J. E. Lovelock, je jednou z často traktovaných 

hypotéz, ktorú autor sformuloval a predniesol po prvýkrát v roku 1969 v Princetone 

(štát New Jersey) na vedeckej konferencii venovanej pôvodu života na Zemi. Sám 

Lovelock hovorí, že vtedy nikoho nezaujala, okrem Lynn Margulisovej z Bostonskej 

univerzity, s ktorou od tej doby Lovelock spolupracuje. „Od tej doby sme definovali 

Gaiu ako zložitú entitu zahŕňajúcu biosféru, atmosféru, oceány a pevninu Zeme, ako 

celok tvoriaci vzájomne prepojený, alebo kybernetický systém, ktorý vyhľadáva 

optimálne fyzikálne a chemické prostredie pre život na tejto planéte“ (1993: 25). 

V roku 1979 vychádza prvé anglické vydanie práce GAIA – nový pohled na život na 

zemi. Jej prínos spočíva v „rekonštrukcii“ nielen vedeckej teórie (teórie evolúcie), ale 

aj v rekonštrukcii interpretácie spôsobu nazerania na živú prírodu, a tým aj v zmene 

filozofickej a etickej reflexie prírody. Zdá sa, že teória Gaia je jednou 

z fundamentálnych teórií postmodernej vedy. Teória Gaia, podľa mnohých 

vykladačov dnešnej filozofie prírody, je vedecká teória prijateľná pre prírodné 

prostredie, ktorá predpokladá že Zem je živá. J. Lovelock  definuje teóriu Gaia ako 

                                                            
40 Hypotéza Gaia je ekologická hypotéza -  biosféra a fyzické zložky Zeme (atmosféra, kryosféra, 

hydrosféra a litosféra) sú úzko integrované a tvoria komplexný  systém, ktorý udržuje klimatické a bio-

geo-chemické podmienky na Zemi v priaznivej homeostáze. Pôvodne hypotézu Gaia navrhol James 

Lovelock ako hypotézu spätnej väzby.  Hypotéza je často popisovaná ako pohľad  na Zem ako jeden 

superorganizmus. Lovelock a ďalší stúpenci jeho myšlienky  ju považujú za vedeckú teóriu a nie 

obyčajnú hypotézu, pretože veria, že  prešla prognostickými testami. V  októbri 2006 v Arlington, VA 

kampuse Univerzity George Masona sa konala tretia medzinárodná konferencia o teórii Gaia. Táto 

konferencia priblížila  Gaia teóriu  ako vedu aj metaforu, ako prostriedok k pochopeniu - ako by sme 

mohli začať riešiť problémy 21. storočia -  ako je zmena klímy a pokračujúce ničenie životného 

prostredia. Príkladom  zmeny prijímania  Gaia teórie je vyhlásenie  štyroch medzinárodných 

programov v oblasti výskumu globálnej zmeny - IGBP, IHDP, WCRP a medzinárodného programu 

biodiverzity DIVERSITAS. Ich závery z výskumu vykonávaného v posledných desiatich rokoch pod 

záštitou štyroch programov na riešenie týchto problémov ukázali, že: Zem sa chová ako jediný 

samoregulačný systém s fyzikálnymi, chemickými, biologickými a ľudskými komponentmi; ľudská 

činnosť  významne ovplyvňuje životné prostredie Zeme v mnohých ohľadoch, antropogénne zmeny 

zemského povrchu -  pôdy, oceány, pobrežia a atmosféra,  biodiverzita,  bio-geo-chemické cykly sú 

jasne identifikovateľné mimo prirodzenú variabilitu; globálne zmeny nemožno chápať v zmysle 

jednoduchej paradigmy príčiny a následku;  Ľudské aktivity majú potenciál pre ´zapnutie systému 

Zeme´ na program alternatívnej prevádzky, ktorý sa môže ukázať ako nenávratné a málo priaznivé 

pre ľudí a ďalší život; povaha zmien, ku ktorým teraz dochádza v pozemskom systéme, ich rozsah a 

rýchlost zmien -  je bezprecedentná. Zem  v súčasnej dobe pracuje v tzv. no-analógovom programe. 

Ostatné reflexie na hypotézu Gaia nájdeme v práci John Gribben,  Mary Gribben (2009) James 

Lovelock - In Search of Gaia.  Princeton University Press. ISBN - 978-0-691-13750-6.  
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globálnu systémovú teóriu, ktorá sa zakladá na predpoklade, že rozličné životné 

zložky Zeme pracujú synergicky, prostredníctvom sérií kontroly spätných väzieb 

na vytvorení fyzického prostredia vhodného pre život. 

Hypotéza Gaia (resp. dnes  geophysiology - geofyziológia41) predstavuje 

jednotlivé zložky: prírodné entity, vodu, vzduch ako vzájomne komplikovaným 

spôsobom prepojené, pôsobiace a zaisťujúce, že prostredie zostáva stabilné. Táto 

hypotéza je tak ekocentrickou, ako aj biocentrickou koncepciou uplatňujúcou princíp 

holizmu42 pri skúmaní prírodných a evolučných procesov. 

Hypotéza GAIA reprezentuje Zem ako superorganizmus (ide o organicistickú 

interpretáciu sveta, napriek jej neujasnenosti napríklad z hľadiska filozofickej 

organizmickej koncepcie) a predstavuje biocentrickú koncepciu uplatňujúcu princíp 

celostnosti pri skúmaní prírodných a evolučných procesov. Ako uvádza E. Kohák, 

stopy tejto hypotézy nachádzame v najstarších mytologických a náboženských 

systémoch – Zem je superorganizmus a život je jav planetárny. Slovo GAIA je 

starogrécke meno pre chtonickú prabohyňu Zem – bohyňu mnohých podstát, ktorá 

splodila všetky prírodné sily. Platon v dialógu Timaios hovorí o anima mundi – akejsi 

vesmírnej duši či Duchu sveta: všetko, čo je, čo existuje, je oživené jedným životom. 

O svete oživenom dušou, ktorá je rovnako smrteľná ako duša človeka, píše 

materialista Lucretius Carus. O Zemi ako Matke píše Filon z Alexandrie (v spise 

O stvorení). Kresťanstvo takéto ponímanie Zeme zavrhlo. D. Gálik (1996) upozorňuje 

na historicky bližšie korene tejto hypotézy, a to v 18. storočí u zakladateľa geológie, 

škótskeho vedca J. Huttona, a na prelome 19. a 20. storočia u ruského filozofa 

Korolenka.  

J. E. Lovelock uplatňuje princíp celostnosti pri skúmaní evolučných procesov, a 

na tomto základe konštatuje, že živé organizmy a prostredie, v ktorom žijú, tvoria 

jeden systém vzájomných vzťahov, nie sú pasívnymi objektmi pôsobenia prostredia, 

                                                            
41 Geophysiology (krajina-fyziológia) je štúdiom interakcie medzi organizmami na Zemi, ktoré fungujú 

pod podmienkou, že samotná Zem sa chová ako jediný živý organizmus.  

42 Uplatňovanie princípu holizmu pri skúmaní evolučných procesov vedie k zisteniu, že živé organizmy 

a prostredie, v ktorom žijú, tvoria jeden systém vzájomne prepojených väzieb. Organizmy nie sú 

pasívnymi objektmi pôsobenia prostredia, ale pôsobia na prostredie a transformujú ho. 
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ale pôsobia na prostredie a pretvárajú ho. Úzka spätosť živých organizmov a ich 

prostredia korešponduje s chápaním biotického spoločenstva v etike Zeme A. 

Leopolda.  

Ako už bolo spomenuté, hypotéza GAIA vyžaduje zmenu v spôsobe nazerania 

na živú prírodu tak vo vede, ako aj vo filozofii. Ľudstvo potrebuje novú harmóniu 

s organizmom všetkého života – Gaiou, potrebuje novú biosférickú etiku, píše 

Lovelock a zdôrazňuje, že ekológia nie je otázkou konania, ale otázkou poznanej 

nutnosti. Táto poznaná nutnosť sa riadi stoickým nadhľadom: čo je reálne, je aj 

rozumné, čo je, je, nemôžeme to zmeniť a „...nech sa nám to páči alebo nie a nech 

spôsobujeme celkovému systému čokoľvek, aj naďalej budeme vťahovaní, aj keď 

nevedomky, do gaiského procesu regulácie“ (1993: 145). Na základe týchto zvestí, je 

asi márne vzdorovať. Môžeme civilizovane žiť v závetrí dejinnej nutnosti (my ako 

druh a s nami aj naša kultúra), pretože poučení evolučnou teóriou vieme, že máme 

(tak ako každý živočíšny druh) svoj evolučný začiatok i koniec. V tomto konštatovaní 

nie je žiaden tragický akcent, domnieva sa Lovelock, už len z toho dôvodu, že sa 

v ňom zrkadlí väzba ekológie a termodynamických zákonov. Jednoducho, začlenenie 

organizmov do prostredia, kde platia termodynamické zákony, naviguje ich existenciu 

cestou počiatku-zrodu, zrením, starnutím, umieraním „...či krízou, akýmsi tlakom 

prostredia, ktorý organizmy kompenzujú zosilňujúcim pudom byť a žiť“ (Kocourek 

1997: 15). V takto ponímanej optike je život ľudského rodu (vnímaného ako určitý 

druh organizmov) len geologické ´žmurknutie´ vo vzťahu k superorganizmu GAIA. 

Prísne vzaté: ľudský rod môže svoju sebarealizáciu prežívať len stotožňovaním 

s GAIOU.  

Predpokladajme, že nie sme na tom tak zle ako Prefect (z románu D. Adamsa: 

Život, vesmír a všetko (2005:47), ktorý konštatuje“...môj doktor vraví, že mám 

zdeformovanú žľazu filantropie a od prírody ochabnutý nerv morálneho cítenia, takže 

som ospravedlnený z každého zachraňovania vesmíru...“. James Lovelock  uvažuje 

o jednej z možností, ktorú máme, aby sme následky možnej ekologickej katastrofy 

zmiernili: musíme “...napísať pre tých, ktorí prežijú, príručku, ktorá im pomôže  znovu 

vybudovať civilizáciu, bez toho, aby opakovali naše chyby....potrebujeme nejakú 

encyklopediu...niečo pre každého, koho zaujíma stav Zeme a nás všetkých – manuál 

pre dobrý život a prežitie“ (2009: 182-184).  
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19. Ekologicko-etické inšpirácie morfogenetických polí   

 

 

R. Sheldrake, britský biológ a filozof, je svojím modelom morfogenetických polí 

ďalším z celosvetovo uznávaných reprezentantov ekocentrizmu a holizmu v 

ekofilozofických a ekoetických koncepciách. Aj keď Sheldrakeove tézy vykazujú 

prekvapivé paralely s tisícročnými filozofickými a náboženskými tradíciami, on sám je 

presvedčený, že nové paradigmy vo vede väčšinou vychádzajú z nových údajov a 

nie naopak. Údaje pochádzajú z experimentov, ktoré môžu byť finančne náročné. 

Sheldrake poukazuje na to, že väčšina výskumov, ktoré v súčasnosti prebiehajú, je 

jednak neúmerne nákladná (tzn. jednotlivci a malé skupiny majú malé šance) a 

jednak veľmi konzervatívna (tzn. ďalšie bádanie v už osvedčených oblastiach).  

V knihe Sedem experimentov, ktoré by mohli zmeniť svet (Seven Experiments 

That Could Change the World) (1995) navrhuje niekoľko finančne nenáročných 

bádaní, ktoré by v prípade vedeckej realizácie mohli znamenať zásadný skok 

v našom chápaní niektorých ešte nevysvetlených javov. 

S nadšením je jeho teória prijímaná vyznávačmi ´nového veku´, širokého hnutia 

so spirituálnymi a filozoficko-synkretickými rysmi, ktoré je od dôb svojho vzniku 

koncom 60. rokov považované za novú paradigmu nadchádzajúceho veku ľudstva. 

Deantropologizácia, deantropocentralizácia a deantropomorfizácia pri výklade sveta 

– to sú fundamentálne znaky Sheldrakeovho prístupu k vedám, človeku a prírode. 

Sheldrake je presvedčený o bezvýchodiskovosti západnej v mechanistickom 

nazeraní na svet kotviacej civilizácie a v biblickom duchu hlása príchod holistického 

veku, v ktorom je svet nazeraný ako vyvíjajúci sa organizmus. Mechanistické 

nazeranie sveta započaté v 17. storočí, umožnilo človeku podrobiť si a vykorisťovať 

prírodu, a ekologická kríza je priamym dôsledkom tohto nazerania a v ňom 

ukotveného myslenia, konštatuje Scheldrake. Čo sa skrýva za Sheldrakeovými 

siedmimi experimentmi?: 1. ako je možné, že mimoľudské bytosti (psy, mačky a i.) 

vedia, keď sa ich majitelia vracajú domov?; 2. ako holuby nachádzajú cestu domov?; 

3. organizácia termitov; 4. schopnosť uvedomiť si, že na vás niekto pozerá; 5. 

fantómový dotyk; 6. variabilita ´základných konštánt´; 7. vplyv výskumníkových 

očakávaní. 
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Tieto experimenty zahŕňajú takmer všetko – od galaxií cez bunkové organizmy 

až k subatomárnym časticiam – sú prezentáciou morfogenetického prepojenia. 

Morfogenetické polia utvárajú štruktúry, ktoré predstavujú pamäť prírody a každý 

organizmus je obdarený určitým druhom kolektívnej pamäti, tvrdí R. Sheldrake. Sú to 

tézy ťažko akceptovateľné konvenčnou prírodovedou, ktorá prísne oddeľuje ducha a 

hmotu a svet poníma ako mechanický hodinový stroj. V hypotéze morfogenetických 

polí, ktoré hromadia tvary a myšlienky a tie buď v priestore alebo v čase ďalej 

odovzdávajú, je všetko prepojené a súbytné. Medzi človekom a mimoľudskými 

bytosťami prebieha tajomná komunikácia, spojenie vo vzájomnej „štrukturálnej 

rezonancii“. To vedie Sheldrakea k záveru, že ľudské vedomie umiestňuje mimo kôry 

veľkého mozgu a nezerá ho ako duchovný fenomén lokalizovaný tam, kde vzniká – 

mimo hlavu. V tejto súvislosti neprekvapuje jeho tvrdenie, že veci mimo nás musí byť 

možné ovplyvňovať púhym pohľadom (ako príklad uvádza „svätých mužov“ v Indii). 

Sheldrakeova hypotéza má mnohé paralely s východnými filozofickými a 

náboženskými tradíciami, predovšetkým s učením mahajanabudhizmu (vetva 

budhizmu od r. 300 pr. n. l.). Holizmus hypotézy morfogenetických polí sa ideovo 

napája na historický kruh antickej animistickej filozofie, na už spomínané (v súvislosti 

s hypotézou Gaia) Platonovo učenie o existencii ´anima mundi´ – vesmírnej duše. 

Tento pojem v mnohom rezonuje so svetovým poľom modernej kozmológie, údajne 

disponujúcim všetkými formami hmoty.  

Rezonancia pokračuje v holistickom svetonázore, ukotvenom špekulatívnou 

interpretáciou kvantovej teórie (v zmysle prekročenia štandardnej, minimalistickej 

Kodanskej interpretácie), tak ako ho načrtli F. Capra (1975) alebo P. Shepard (1969). 

Vo svojom už kultovom výklade metafyzických dôsledkov novej fyziky F. Capra píše: 

“..dôkladná analýza procesu pozorovania v atómovej fyzike ukázala, že subatómové 

častice nemajú žiaden význam ako izolované entity, ale možno ich chápať iba ako 

prepojenia medzi prípravou experimentu a následným meraním. Kvantová teória teda 

odhaľuje základnú jednotu vo vesmíre. Ukazuje, že nemôžeme rozložiť svet na 

nezávisle existujúce najmenšie jednotky. Keď prenikáme do hmoty, príroda nám 

neukazuje žiadne izolované základné stavebné bloky, ale skôr sa javí ako 

komplikovaná pavučina vzťahov medzi rôznymi časťami celku. Tieto vzťahy vždy 

zásadným spôsobom zahŕňajú pozorovateľa. Ľudský pozorovateľ predstavuje 

posledný článok v reťazci pozorovacích procesov, pričom vlastnosti každého 
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atómového objektu možno pochopiť iba z hľadiska interakcie tohto objektu 

s pozorovateľom. Znamená to, že klasický ideál objektívneho opisu prírody už viac 

neplatí. Karteziánske rozdelenie na ja a svet, na pozorovateľa a pozorované nie je 

možné, keď ide o atómovú hmotu. V atómovej fyzike nemôžeme nikdy hovoriť o 

prírode bez toho, aby sme zároveň nehovorili o sebe samých“ (1975: 68-69).  

 F. Caprom a ďalšími filozofujúcimi prírodovedcami predstavovaný ´nový 

spiritualizmus´ (koncipovaný buď v optimistickejšom duchu, alebo v 

´kassandrovskom´ duchu), je budovaný ako eklektická zmes orientálneho 

mysticizmu, taoizmu, budhizmu, spirituálne pretraktovanej ekológie a modernej 

kozmológie. V najvšeobecnejšom význame sa reprezentanti tohto koncepčného 

modelu ekologického myslenia usilujú o duchovnú jednotu, harmóniu, systematické, 

holistické a univerzalistické poňatie človeka, duše, sveta a kozmu budovaného na 

uvedených svetonázorových a vedeckých základoch.  
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