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Motto:

Úloha porozumieť morálke sa podobá nedostupnej hore: buď si zadovážime
zodpovedajúcu teoretickú výstroj, aby sme vyšplhali až na vrchol, alebo
zostaneme na úpätí s niekoľkými zjednodušujúcimi predstavami.
Frans deWaal
Ja sa môžem mýliť a ty môžeš mať pravdu; v každom prípade o tom poďme
kriticky diskutovať a spoločným úsilím sa môžeme pravde priblížiť.
Sir Karl Raimund Popper
Nie je možné chápať bez možnosti zle pochopiť.
Daniel C. Dennet
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Úvodné poznámky
Ohlásená téma zastrešuje masívny korpus reflexií a konceptov, preto
sa pokúsime načrtnúť a lokalizovať len jednu z jeho oblastí. Ide o oblasť
vzťahu a väzieb evolučnej teórie a etiky, ktoré sú vo sfére evolučnej etiky
nanajvýš aktuálne. Aj keď existujú dôvody na skepticizmus vo vzťahu k
spôsobu, akým evoluční etici využívajú evolučnú platformu na zdôvodnenie
svojich koncepcií, nedomnievame sa, že optika evolučnej etiky je inherentne
nasmerovaná nesprávne. Vychádzame z predpokladu, že práve v evolučnej
etike prekonávame bariéry medzi ´dvoma kultúrami´ tým, že teoretici
z obidvoch kultúr vzájomne komunikujú, hľadajú spoločný jazyk. Pri tomto
hľadaní sa intuitívne ´večné pravdy´ v morálnej

filozofii rekombinujú

s novými ideami, ktoré vyplývajú z experimentálneho bádania a prírodovedci
prostredníctvom morálno/filozofického rasteru prenášajú do pozornosti etickú
perspektívu a stále viac menia svoje výskumné zamerania. Evoluční teoretici,
ktorí sa pokúšajú vysvetliť mentálne, behaviorálne, ako aj anatomické
vlastnosti človeka väčšinou prichádzajú s viac/menej presnými príbehmi,
projektívnymi vysvetleniami, ktoré sú teoreticky a empiricky podložené.
Niekto bude považovať aj tie argumentácie a bázy, ktorými podkladáme naše
vymedzenie evolučnej etiky za nedostatočne. Cieľom však nie je dokázať
´pravdivosť´ empirických tvrdení, ale ukázať, že ak sú tieto tvrdenia správne,
tak môžu byť dostatočným dôkazom. Inak: vedecká teória evolúcie môže
vysvetľovať pôvod morálky, ale nemôže zdôvodňovať morálku. Je však
dôležité pripomenúť, že:

5

„Dva

veľké

kultúrne

výdobytky

minulého

storočia

predstavuje

darvinovská teória a rozvoj geológie...Avšak rovnako dôležitá ako pôvod
rastlín, zvierat a pôdy je otázka ich fungovania ako spoločenstva. Táto úloha
pripadla novej ekologickej vede, ktorá denne odkrýva pavučinu vzájomných
závislostí, takých zložitých, že by – ak by tu bol – ohromili aj samotného
Darwina, ktorý by mal mať spomedzi všetkých ľudí najmenší dôvod mať strach
z tajomstiev“1; vo vzťahu s rozširovaním demarkácii
a evolučnej etiky, by sme
´o odkazy nových

parafrázovať A. Leopolda,

mohli

biologických

evolučnej

teórie
a dopliť

vied, ktoré denne odkrývajú pavučinu

vzájomných závislostí a vzťahov, takých zložitých, že by – ak by tu bol –
ohromili aj samotného Darwina ´.
V tejto práci predkladáme náčrt hlavných línií argumentácie a poskytnutie
určitého kauzálneho príbehu, ktorý môže slúžiť ako vysvetlenie. Zaoberáme sa
vybranými problémami a konceptami v perspektíve evolučnej etiky. Predmet
zosúladenia našej evolučnej minulosti s našim zmyslom pre dobro a zlo prechádza
obrovskou vlnou záujmu. Je výzvou pre tvorbu myšlienkových schém,
prostredníctvom

ktorých

rozumieme,

či

chceme

porozumieť

i sebe. Náš pohľad na vybrané problémy evolučnej etiky ponúka

svetu

všeobecne

sumarizujúci text v tejto oblasti, v ktorom prezentujeme sféry prebiehajúceho
výskumu týkajúceho evolučnej etiky a s tým spätých oblastí evolúcie, vedy2,
etiky, morálky.
Aldo Leopold, fragment 6B16,č. 36, Leopold Papers, University of Wisconsin – Madisonské
archívy.
2
Rozumieme vede ako oblasti, ktorá nie je čírym hromadením faktov; aj veda je oblasť založená
na (rozumných) filozofických predpokladoch. Dva príklady z množstva známych, sú zvlášť
relevantné pre našu diskusiu: Villiam Occam - scholastický teológ - navrhol vedecký postup,
známy dnes pod menom Occamova britva: súcna sa nemajú zmnožovať, ak to nie je nevyhnutnéne,
1
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Ako sa domnieval J. Dewey (1993: 95-112), pre prísne logickú myseľ musí
byť metóda vývoja myslenia zamotanou a dokonca znervózňujúcou záležitosťou.
Jej priebeh nie je jednoduchou krivkou, ktorú opisuje guľka smerujúca k cieľu,
pretože je to niečo ako nevyspytateľné zmeny kurzu plachetnice na rozbúrenom
mori s meniacim sa vetrom. Bolo ťažké nájsť jediný problém počas celého
doloženého obdobia reflexívneho myslenia, ktorý by sa riešil konzistentne až
dovtedy, kým sa dosiahol vyhovujúci výsledok. Vo všeobecnosti je to tak, že keď
sa problém zadefinuje a načrtnú sa demarkačné línie a súperi na oboch stranách
sú jasní, celá scéna sa zmení; záujem sa prenesie na inú fázu otázky a starý
problém sa zdanlivo nechá visieť vo vzduchu. Nestane sa tak kvôli tomu, že sa
dosiahlo nejaké vyhovujúce riešenie; jednoducho sa vyčerpal záujem. Pozornosť
si vynútila iná otázka, ktorá sa zdá dôležitejšia. Ak niekto, o jednu generáciu alebo
o storočie neskôr, prechádza spätne celou spornou otázkou a zistí, že sa napokon
dosiahol určitý úsudkový konsenzus, príde na to, že sa tak stalo ani nie tak vďaka
vyčerpávajúcej logickej diskusii ako zmenou v pohľadoch ľudí. Riešenie je
opodstatnené skôr psychologicky než logicky.
Táto všeobecná úvaha nas napadne, keď sa púšťame do riešenia problému
vzťahu evolúcie, morálky a etiky. Ľudská morálka má jedinečné črty: staráme sa,
chceme zdieľať a uplatňovať spravodlivosť (zdieľaním spravodlivosti v rôznych
oblastiach spoločenského života vrátane priateľstva, občianskych práv), sme
empatickí a spolupracujeme spôsobom, ktorý presahuje altruistické správanie

resp. nezmnožovať hypotézy, ak sa dá vystačiť s menej hypotézami. Inými slovami, nadbytočné
predpoklady treba vynechať, ak vysvetlíme problém menším počtom predpokladov; D. Hume bol
toho názoru (predbehol C. Sagana), že neobyčajné tvrdenia vyžadujú neobyčajné dôkazy. To je
názor skeptikov napr. o paranormálnych javoch, astrológii, alternatívnej medicíne, atď.
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iných primátov. Toto správanie regulujeme morálnymi normami, ktoré zdieľajú
a presadzujú komunity. Vývoj ľudskej morálky je trvalou otázkou predovšetkým
v etike a morálnej psychológii. Ale stále viac sa rozširuje záujem vied, resp.
vedeckých disciplín (v podobe meta/disciplinárnych diskurzov) o túto oblasť.
Evolučná etika bola/je projektom, ktorý predpokladá, že pre pochopenie
podstaty a základov morálky sa človek musí obrátiť k procesu vývoja myslenia a
teóriám evolucionistov, evolučných biológov a i. Respektíve také bolo takmer
všeobecné chápanie. V súčasnosti sa niektorí biológovia a filozofi začínajú
zamýšľať nad tým, že otázka vzťahu evolúcie, morálky a etiky nebola (a možno
ani nebude) zodpovedaná jednoznačne, ako sa niektorí domnievali (Mackie
1977,1990; Alexander 1987). O tejto téme by sa dalo asi povedať oveľa viac, než
si ktokoľvek z nás vie dnes predstaviť. V každom prípade sa táto problematika
stáva aktuálnou, pričom však tentoraz prechádzame, ako výstižne uviedol M. Ruse
(1993) od počiatočného posunu pozície ´nesprávne a nie hodné diskusie´ k pozícii
´možno nesprávne´, ale určitým spôsobom zaujímavé a aj hodné uvedenia do
čítaniek úvodných kurzov pre študentov.
Nikto netvrdí, že naše súčasné chápanie biológie3, resp. evolučnej
biológie zodpovie na všetky otázky vývoja morálky a etiky, ale nemyslíme si,
že by toto tvrdenie bolo celkom neopodstatnené. Zdá sa, že je oprávnené tvrdiť,
že sme skôr

produktmi dlhodobého

pomalého neusmerňovaného procesu

organickej zmeny a nie špeciálneho stvorenia dobrým božstvom. To že máme

Ako uvádza S. Jones (in. Jazyk genu. 1996) „Je nebezpečné nazerať na biológiu ako na jediný
dôkaz prírodného výberu... veci sa totiž majú tak, že o schopnostiach prežitia a reprodukcie sa
rozhoduje v tak širokých oblastiach, aké si človek nevie ani predstaviť.“ (ibid.:164).
3
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homoidných predkov, neplatí nikde viac než vo sfére spoločenského správania4,
následne mravného konania a myslenia. Relevantným je aj predpoklad, že
morálka špecifická pre človeka sa vyvíjala mozaikovo - v dôsledku selektívnych
tlakov špecifických pre spoločenský život našich homoidných predkov.
V prvej kapitole

monografie sa budeme zaoberať biologickou bázou pre

morálku a etiku, ´tradičnou´ evolučnou etikou. Ide o náčrt trasovania pôvodu
evolučnej etiky, ktorý ukazuje ako boli pred viac ako sto rokmi ponímané jej
východiská a diapazón jej záujmu, a ako vzdialený je napr. Huxleyho názor od
súčasných názorov. Chceli by sme ukázať, že tento program je zaujímavejší a
pestrejší, než to jeho kritici obvykle pripúšťajú. V druhej kapitole sa naša pozornosť
sústredí na naturalizmus a tradície naturalizmu vo filozofii; na snahy odvodiť
zdroje

morálky

z naturalisticko/biologických

informačných

databáz

(túto

informatívnu vzťažnosť chápeme ako heuristický impulz, odhaľujúci kľúčové
problémy) o našej evolučnej minulosti. Pozrieme sa na vybrané výskumné metódy,
ktoré je možné aplikovať v takto zameraných etických konceptoch.
Ako uvedieme, diapazón evolučnej etiky v rozhodujúcej miere závisí od nového
smerovania evolučno/biologických vied, ale zároveň by sme chceli poukázať, že
má svoje korene v morálnej filozofii – pretože každá vedná disciplína stojí na
uznaní určitých normatívnych východísk, teda aj na hodnotových predpokladoch;
každá vedná disciplína, resp. vedecký program je spätý s určitými ontologickými
východiskami.

Na čo chceme v tejto súvislosti predbežne odkazovať je, že

Termín ´správanie´ používame v zmysle akéhokoľvek pozorovateľného prejavu navzájom
jednajúcich a komunikujúcich, vrátane verbálneho a neverbálneho komunikačného prejavu, pod
podmienkou, že toto správanie môže mať potenciálne vplyv na komunitu, spoločnosť. Konanie je
´redukovanejšie´ správanie (vrátane dôsledkov, slobodnej vôle, atď., v závislosti na teórii konania,
ktorou sa jednotlivec riadi; pozri: Mele 1997).
4
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bezprostredné princípy myslenia a chcenia majú (zdá sa) charakter aktívnych
potencií, ktoré sú zamerané k aktom, v ktorých zodpovedajúce činnosti realizujú
adekvátne hodnoty myslenia: rozhodovanie, morálne dobro, a i. Skutočnosť
rozumu, vôle, presvedčenia a prianí má intencionalitu5 - nielen sú, ale sú
o niečom - čo implikuje to, čo má byť v ich činnostiach ´svobodne´ realizovane6.
Nie len skutočnosť empiricky ´redukovaná na fakty´, ale aj rozum a vôľa, ktoré sú
nemenej ´reálne´ než biologické poznatky/fakty (ktoré ich podmieňujú). Sú
synergicky pôsobiacimi relevantnými podmienkami špecificky ľudského života a
tvoria spolupôsobiace zložky ľudskej prirodzenosti.
„Veda pre seba znovu odkrýva čas“ (Prigogine 1984: XXVIII), čo je jadro
konceptuálnej revolúcie, kde sa odkrývajú (okrem mnohých iných otázok) otázky
evolúcie, otázky vývoja vzťahu človeka a prírody, vývoja človeka a spoločnosti.
V práci Farewell and Reason (v časti Reason and Practice)

upozorňuje P.

Feyerabend:
„a) Spôsob akým sú napadané vedecké problémy a akým sa riešia, závisí na
okolnostiach, v ktorých sa objavujú, ovplyvňujú ich (formálne, experimintálne,
ideologické) nástroje, ktoré sú k dispozícii, a tiež priania tých , ktorí sa nimi zaoberajú.
Neexistujú žiadne trvalé hraničné podmienky vedeckého výskumu.
b) Spôsob akým sú napadané problémy spoločnosti a interakcie kultúr, tiež závisí na
podmienkach, v ktorých sa objavujú, nástrojoch, ktoré sú v tom čase k dispozícii,

Darvinizmus umožňuje vysvetliť intencionalitu ako selektívne získany rys určitých telesných
stavov organizmu (viď Dennet 1987, kap. 8).
6
Pozri poznámku č. 65; možno diskutujeme o ´slepej škvrne vedy´. Nevieme čo prinesie ďalší vývoj
vedy.
5
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a prianiach tých, ktorí sa nimi zaoberajú. Neexistujú žiadne trvalé hraničné
podmienky ľudského konania“ (1987: 37).
Možno práve preto problém väzieb evolúcie a jej mechanizmu prírodného výberu
a etiky nebol (a možno ani nebude) zodpovedaný jednoznačne, a zdá sa, že vedecké
problémy ako aj problémy spoločnosti a kultúry závisia od ´mnohých okolnosti
vysvetľovania, zdôvodňovania a prianiach tých, ktorí sa nimi zaoberajú ´. Na tomto
mieste by bolo dobré zdôrazniť, že veda v synergii s filozofiou7 sa stáva našim sebaporozumením. Ak sa

nejaká „...vedecká myšlienka stane súčasťou nášho seba-

porozumenia, prestáva byť vedeckou vo vlastnom zmysle a stáva sa filozofickou.

Odkazujeme aj na evolučnú ontológiu, ktorá je výsledkom inštalácie nového obsahu skutočnosti,
bytia – novej ontológie. Pokiaľ sa sústredíme len na jednu jej súčasť, na ontológiu prírody (J. Šmajs
doporučuje rozlišovať dve obsahové vrstvy prírody: prírodu vôbec – kozmos a prírodu pozemskú
vďaka poznatkom špeciálnych vied (termodynamika nelineárnych systémov, synergetika,
molekulárna biológia, a i.), kde sa poníma príroda ako otvorený, vyvíjajúci sa systém. Heuristická
inšpirácia prírodného výberu poukazuje na samoorganizačné procesy, ktoré viedli k vzniku života,
tzn. že sebareplikácia (forma autokatalýzy) bola základom nelineárnej komplexity, ktorá viedla k
spontánnej samoorganizácii. Aj keď vzťah medzi evolúciou, komplexitou a spontánnym vytvorením
poriadku vo svete prírody je námetom neustálych diskusií medzi biológmi, z hľadiska filozofického
evolučno-ontologického konceptu prírody ako reakcie na dnešnú globálnu ekologickú krízu, „...musí
tvoriť východisko všetkých ďalších filozofických reflexií“ (Šmajs 2003: 229) aj z toho dôvodu, že
tradičná filozofia neposkytuje potrebné východiská. Nová ontológia nevychádza programovo z
človeka ako centra filozofovania, ale z prírodnej evolúcie vesmíru a je adekvátnym, tzn. o špeciálne
vedy opretým filozofickým pochopením toho, čo sa dnes v planetárnom meradle deje a čo môže byť
východiskom kompetentnej ekologickej transformácie kultúry. Je potvrdením jedinečnosti Zeme,
„jedinečnosti danej nie jej polohou v priestore, miestom, ktoré vo vesmíre zaujíma, ale niečím, čo
filozofie i vedy prehliadali: dosiahnutou úrovňou prirodzeného a kultúrneho vývoja, vzácnou
ontickou usporiadanosťou“ (ibid.: 231). Evolučno-ontologický koncept z hľadiska axiologického a
etického je imperatívnym potvrdením zachovania biologickej rozmanitosti života, pretože svet
prírody je to, „...čo sme nevytvorili, čo ani vytvoriť nevieme a čoho sme sa už takmer zriekli“ a čo
dnes „...odhaľujeme ako najvyššiu hodnotu. Najvyššiu hodnotu životnú i teoretickú, hodnotu
absolútnu“ (ibid.: 241).
7
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Žiadny poznatok nemôže byť totiž vedecký v nejakom absolutnom zmysle: vedeckým
ho robí iba kontext vedy.....a zasadený do kontextu našeho seba-porozumenia prestáva
vedecky poznatok plniť svoju pôvodnú rolu...a stáva sa jedným z našich presvedčení“
(Hobza 2015: 125).
Naše skúmanie si nekladie za cieľ potvrdiť ani vyvrátiť možnosť naturalistickej
morálnej filozofie. Už sám fakt, že sa dnes mnoho filozofov a etikov považuje za
naturalistov, jasne ukazuje, že filozofia môže mať vedeckú či naturalizovanú podobu.
Napríklad: platforma naturalizmu (vysvetlenie, či priblíženie toho čo rozumieme
´naturalizmom´, predkladáme v druhej kapitole práce) spojuje koncepty všetkých
variantov súčasného darvinizmu, resp. postdarvinizmu. Oblasť morálky a etiky - do
ktorých pôvodne veda nemala prístup - je v súčasnosti stále viac podrobovaná
vedeckému skúmaniu „...konkrétne sa jedná o to, že si postupne začíname
uvedomovať a doceňovať význam morálky ako dôležitej evolučnej adaptácie, a naviac
sa stále viac ukazuje súvislosť morálky s niektorými sociálnymi emóciami...ktoré, ako
ukazujú výskumy – zdieľame s ostatnými živočíšnymi druhmi“ (Hobza 2015: 118).
V prípade predmetu etiky – morálky, kde boli tradične považované jej normy za
´záhadne zdôvodňovane a záväzne´

sa

zdá, že „...vznik takýchto noriem

prinajmenšom nie je v rozpore s darvinovským procesom prírodného výberu,
a niektorí zoológovia naviac ukazujú, že naše normy majú predchodcov v správaní
niektorých nám blízkych druhov“ (V. Havlik a kol. 2011: 29).
Predložený text poukazuje aj na nezhody v evolučnej etike a

ťažkosti s

interpretáciami. Napriek tomu, že mnohé príklady ´modelovania´

evolučnej

perspektívy môžeme v niektorých konceptoch považovať za presvedčivé, nemožno
ignorovať určitú problematickosť oblastí, kde evolučný proces nie je

12

(zatiaľ)

prijímaný. Problematickosť však aj tu môže byť výzvou (ako sa mnohokrát dialo/deje
v konceptoch

ekologickej etiky8 – napr. vzťah evolúcie, prírody a spoločnosti;

ponímanie hodnôt, morálna významnosť a i.). Možnosť riešiť a vymedziť rôzne
modifikované kauzálne faktory v evolučnej a molekulárnej biológii, behaviorálnych
vedách a ich vzťah k výberu a vývoji morálnych vlastnosti, ponecháme budúcemu
výskumu9 našich kolegov.
Nepredkladáme chronologický prehľad názorov na zmienené problémy aj preto,
že úloha, ktorú sme si vytýčili, a ktorá úzko súvisí s predpokladaným didaktickým
využitím textu, má skromnejší výstup: prezentácia vybraných východísk, problémov
a tém, ktoré sú pre evolučnú etiku charakteristické od jej počiatkov; deskripcia a
predstavovanie najvýznamnejších konceptov vzťahu evolúcie, morálky a etiky;
autorov, s ktorými sú zvyčajne identifikované. Odvážnejším cieľom textu je
motivovať

diskurz (na Slovensku sú reflexie k téme vzťahu evolúcie a etiky

okrajovou záležitosťou), aby

pokusy o riešenie mnohých výhrad, námietok či

nedorozumení voči evolučnej etike, mohli byť relevantnejšie.
Zatiaľ čo v niektorých konceptoch (R. Dawkins – najznámejší predstaviteľ
genocentrického ponímania darvinizmu) ústredným predpokladom evolučnej etiky je,
že gény10 konštruujú funkčnosť tela a mozgu, vytvárajú, udržujú a nakoniec ich
8

Pozri: Vladyková, Ľ.: Etika o vzťahu človeka a Zeme. 2013.

9

Tendovanie budúceho výskumu pozri: Nitecki, M. H. (ed.) Evolutionary Innovations. 1990;
Brockman: Příštích padesát let. 2004; Coveney - Highfield: Mezi chaosem a řádem. Hranice
komplexity: hledání řádu chaotickém světě. 2003; Kellenberge: The evolution of molecular biology.
2003; a i.
Základom evolučných zmien sú zmeny genetickej informácie uloženej v molekulách
DNA. Základnú jednotku dedičnosti gén ako pojem poznáme už dávno. Prvý raz opísal gény v roku
1866 J. G. Mendel – označoval ich termínom elementy. Názov gén zaviedol roku 1905 L. W.
10
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´vypínajú´; iné prístupy11 sa vyvíjajú v reakcii na rast vedeckého výskumu v rôznych
oblastiach kognitívnych vied a sieťovania evolučnej teórie v spektre morálnej filozofie
(preskriptívne, deskriptívne, metaetické morálne korektívne významy darvinizmu),
teda vzniká a formuje sa mnoho konceptov. Konceptov,

ktoré sú vo väčšine

koherentné v predpoklade: (1) že morálka je nevyhnutným atribútom ľudskej
prirodzenosti; (2) že morálne normy sú produktmi synergie kultúrnej evolúcie a
biologickej evolúcie; (3) že ľudia prejavujú morálne správanie ´od prírody´, pretože
ich biologická ´štruktúra´ určuje prítomnosť nevyhnutných podmienok pre vývoj
morálneho správania a konania, a to: (a) schopnosť predvídať následky vlastných
činov; (b) schopnosť vytvárať hodnotové úsudky; a (c) možnosť výberu medzi
alternatívnymi postupmi; (d) morálne správanie a konanie sa vyskytlo v evolúcii nie
preto, že je samo osebe prispôsobivé, ale ako dôsledok postupných intelektuálnych

Johannsen. Vzťah génov a molekuly DNA vyriešili J. D. Watson a F. H. C. Crick až v roku 1953.
Gén nie je ničím iným ako výsekom molekuly DNA a uplatnenie genetického vplyvu možno
pochopiť len vtedy, keď poznáme štruktúru a funkcie DNA. Ľudský genofond – jedinečná a
najvýznamnejšia hodnota, bez ktorej by všetky ostatné hodnoty (duchovné i materiálne) ľudskej
spoločnosti a kultúry nebolo možné vytvoriť – je výtvorom miliónov rokov evolúcie. Je súborom
genetických a biologických informácií v jadrách našich buniek, ktoré určujú, že máme práve tie a
nie iné charakteristické vlastnosti a schopnosti.
Psycholyngvista S. Pinker je stúpencom nativistickej platformy v kognitívnych vedách.
Pozoruhodným evolučným prístupom prekonáva klasické hranice tejto platformy a pokúša sa
vysvetliť jazyk ako produkt evolúcie (kombinatorika prístupu N. Chomského a evolučnej teórie).
Spochybňuje explanačný model v spoločenských vedách 20. storočia, ktorý vychádzal
z predpokladu, že ľudská myseľ je formovaná predovšetkým vplyvom kultúry, ktorá nás obklopuje.
Podľa Pinkera ide o neudržateľný model, nereflektujúci skutočnosť, že mentálne schopnosti sú
biologicky podmienené v oveľa väčšej miere, než sme si to ochotní pripustiť. Okrem iného Pinker
priamo nadväzuje na prístup N. Chomského k jazyku ako telesnému orgánu. Tak ako nám ruky
nerastú učením, hovorí Chomsky, tak aj na rozprávanie má človek orgán. Podľa Pinkera jazyk mohol
vzniknúť spojením viacerých samostatných modulov (pozri: Pinker 1995).
11
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schopností človeka, ktoré sú znakom priamo podporovaným prírodným výberom
a ´kultivovaným´ kultúrou. Kultúrou – produktom ľudského druhu, produktom ľudí
ako tvorivých tvorcov, tvorcov vychádzajúcich z vlastného skúmania, pozorovania,
učenia sa; a realizovaním a uvedením tohto skúmania a učenia sa do života.
V roku 1991 John Brockman (editor zborníka Příštích padesát let. Věda v první
polovině 21. století. 2004) uverejnil štúdiu Tretia kultúra kde uvažoval o novom
type kultúry

reprezentovanej vedcami a mysliteľmi empirického sveta, ktorí

zviditeľňujú hlbší význam našich životov a poskytujú nový pohľad na to, kým a
čím vlastne sme. To čo sa tradične nazývalo vedou, sa dnes stáva ´verejnou
kultúrou´. Autor sa domnieva, že ľudská povaha sa príliš nemení, ale veda áno a táto
zmena narastá a irevezibilne mení svet. Veda sa teda stáva veľkým príbehom
o tom, kým a čím sme. Veda neutešuje, veda poskytuje fakty (overiteľné fakty)
ktoré sú späté so systematickou kontrolou. Vedci v oblasti prírodných, technických
a spoločenských

vied hovoria a píšu „jazykom, ktorému porozumejú aj ich

kolegovia v iných disciplínach“ (2004: 9). Myslitelia tretej kultúry sú noví verejní
intelektuáli, ich cieľom je určiť aktuálny stav vedeckého výskumu, zrozumiteľný
nielen v rámci vedeckej obce, ale aj pre široké publikum. Možno najdôležitejšou
úlohou tretej kultúry je dôraz na to
„..aby sa všetci vyjadrovali o tej istej veci, o tomto kváziobjekte12,
ktorý sme vytvorili, o tomto objekte-diskurze-prírode-spoločnosti,
ktorého nové vlastnosti nás všetkých udivujú a ktorého sieť sa

Podľa B. Latoura kváziobjekty sa nám prezentujú „raz ako vec, raz ako rozprávanie, raz ako
sociálne puto, no nikdy sa pritom neredukujú na jednoduché súcno...O kváziobjektoch... jednoducho
povieme, že tvoria siete. Sú reálne, ...pritom diskurzívne, naratívne, historické, vášnivé a zaplnené
aktantmi autonómnych foriem“ (2003: 117-118).
12

15

šíri...prechádzajúc biológiou, chémiou, právom, štátom, ekonómiou
a satelitmi....

prehodnotením

svojej

minulosti

retrospektívne

pochopiť, že sme vlastne nikdy neboli moderní a že teraz na znak
uznania

znovu spájame dve polovice symbolu, ktorý Hobbes

s Boylom rozbili. Polovica našej politiky sa odohráva vo
vedách...druhá polovica prírody sa odohráva v spoločnostiach.
Spojme ich dohromady – tam sa znova začína politika....“ (Latour
2003: 189).
V tejto

súvislosti

vyvstáva

pred

nami

otázka,

akú

rolu

pri

´zviditeľňovaní....a vyjadrovaní o tej istej veci´ zohráva morálno-filozofická
reflexia, v tomto prípade morálno-filozofická reflexia ´evolučného problému´,
kde odpoveď na to, aké je naše miesto a úloha ´v súbore praxí´, vo vzťahoch
´prírody – kultúry´, kým a čím vlastne sme, je bezpochyby jednou z
najdôležitejších.
Opodstatnené výhrady, že z evolučno-biologických vied nemôžeme
bezprostredne vyvodiť ontologické, epistemologické, axiologické a etické
závery, vedú mnohých vedcov k reflexiám totožným s názorom S. Weinberga
(nositeľ Nobelovej ceny za fyziku), že pre prírodovedcov je vývoj etiky a
filozofie nepodstatný. Weinberg tvrdí, že s podozrením sleduje všetky pokusy
od Aristotelovej doby vybudovať morálno-filozofický alebo estetický systém a
„ešte s väčším podozrením pokusy niečo o týchto veciach dokázať“ (2004: 49).
Zdá sa, že z pozície filozofie sa súčasná veda nedočká návodov ako bádať a čo
vybádať. S. Weinberg však pripomína, že ani vo vede „....neexistuje žiadna jasná
a univerzálna vedecká metóda a všetky pokusy ju sformulovať, od čias Francisa
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Bacona, nedokázali zachytiť to, ako veda a vedci v skutočnosti pracujú“ (ibid.
49). Dodajme, že veľa z toho, k čomu môžeme dospieť na základe vedeckých
analýz, je nevyhnutne predbežné. Ale aj veda má pevné axiologické základy a
hľadá pravdu (ako hodnotu).
Zároveň nemáme k dispozícii ani vo vede ani vo filozofii ´ideálnu teóriu´,
ktorá by jednoznačne smerovala od ontologickej bázy k vedeckému
teoretizovaniu, morálnym a politickým zásadám a k celkovému pohľadu na svet,
v ktorom miesto človeka a význam nášho evolučného napredovania sú jasne
stanovené. Pokiaľ vo filozofii a etike nechceme prešľapovať na mieste, nie je
žiaduce iba trpezlivo čakať na ´ideálne teórie´ vied. Pasívna úloha pre
morálnych filozofov nie je ani nutná ani želateľná. Biologické vedy (rovnako
ekologické vedy) ako skutočne architektonické vedy, resp. vedy syntézy sužujú
rôzne rozkoly, tiahnuce sa pozdĺž ich subdisciplinárnych, metodologických
a filozofických hraníc. Napriek tomu, či práve preto, tu existuje veľký priestor
pre skúmanie. Nepochybne v tejto oblasti môže morálna filozofia profitovať
z dôslednej koncepčnej kritiky a analýzy druhého rádu, kde je jej úloha
nezastupiteľná13.

Pozri: Vladyková, Ľ. 2009. Morálno-filozofické implikávie netradičných ekologických vied.
Acta Facultátis.
13
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I.

KAPITOLA

Biologická báza pre morálku a etiku. Charles Darwin a
stručné dejiny evolučného myslenia

1.1 Evolučná etika – tradičné a aktuálne ponímanie. Evolučná etika, ako súčasť
naturalisticky orientovaných koncepcií sústreďovala pozornosť na skúmanie
základov

pôvodu

morálky

a morálneho

konania,

čo

predznamenalo

jej naturalisticko14/ empirické15 (deskriptívne) zaradenie na ´mape´ morálnej
14

Naturalizmus bol pochopený ako názor, že morálne vlastnosti sú prirodzené v tom zmysle, že sú
empirické. „V spoločnosti, kde veda má a chráni svoju autoritu, vedecké fakty majú bezprostredný
dopad na to, akým spôsobom sa odpovedá na morálne a etické otázky. Keď nám ´reálnosť´ prírody
nič nehovorí, potom odpoveďou je nič“ (Daviesová 2002: 61) – analogicky: Keď nám východisko
evolúcie (a vedeckej teórie prírodného výberu) nič nehovorí, potom odpoveďou je nič.
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 empirická 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 evolučnej etiky a ekologickej etiky bolo
a je súčasťou našej analýzy vzťahu vedy a etiky a následne pochopenia prírody ako existenčného
habitatu človeka. Keďže štúdium etiky 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 (keď sledujeme svoj životný záujem,
svoje miesti v prírode – nech už ju interpretujeme akokoľvej, sledujeme záujem prvej i druhej
prírody), vstupujú do hry „skryté“ hodnotové postoje „a práve v tomto zmysle sa empirická etika
javí ako skrytá odnož normatívnej etiky“ (1994: 27). Produktívnou je interpretácia normatívnej etiky
ako sféry zameranej na hľadanie „konania, ktoré je správne za špecifických, konkrétnych okolností“
(C. McGinn 2001: 15).
15
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filozofie.

Predstaviteľ

biocentrizmu,

evolucionizmu

a

empirického

deskriptivizmu H. Spencer, zaviedol do filozofického diskurzu pojem evolúcia.
V jeho poňatí je evolúcia synonymom vývoja. Podporoval evolučný
transmutačný prístup k morálnemu správaniu a konaniu. Niekoľko rokov pred
vydaním Darwinovej knihy O pôvode druhov na základe prírodného výberu
tvrdil, že kľúč k pochopeniu morálneho konania a správania je v evolučnom
procese. Spencer patrí k tradičnému prúdu chápania súvzťažnosti evolúcie a
etiky a evolučno-etického kvasu 19. storočia. Bol typickým zástancom
individualizmu laisseiz-faire, v ktorom sloboda predstavuje morálne dobro.
Prepojenie slobody ako morálneho dobra a evolúcie je u H. Spencera
zdôvodnené tvrdením s výrazným sociálnym zafarbením. Ide o to, že morálne
záväzky majú podporovať sily zmien, boj (zápolenie) alebo výber v ľudskom
spoločenstve. Tu má svoje opodstatnenie pojem prežívanie najzdatnejších
(survival of the fittest), ktorého je autorom. Ch. Darwin - prevzal tento pojem
do svojej teórie evolúcie (nie však v pôvodnom Spencerovom podaní). Príroda
je voči ´boju a zápoleniu´ v ľudskom spoločenstve neutrálna, podriaďuje sa a
´udeľuje odmeny´ tomu, kto je najrozhodnejší a najzdatnejší. Už stúpencom
preskriptívneho smerovania v etike bola vlastná predstava, že darvinizmus
legitimuje určitý typ morálky a ´morálne fakty´ sú určité ´prirodzené fakty´ –
fakty ohľadne evolučného pôvodu človeka.

Evolučná etika

(aktuálne koncepty):

metaetický16 prístup,

ktorý vysvetľuje,

sa zameriava predovšetkým na
ako jazyk morálky, resp. otázky

Metaetika sa označuje aj ako disciplína druhého radu, pretože jej poslaním je pripraviť pojmové
základy pre vedecké vyrovnanie sa s fenoménmi morálky. So zvyšujúcou sa sofistikovanosťou a
16
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sémantického významu morálnych súdov, morálneho poznania a povahy
morálnych faktov, prechádzali vývojovými fázami; vo väčšine konceptov sa
opiera o darvinistický predpoklad tým, že vysvetľuje morálku ako adaptívny rys
našho správania a konania (Gibbard 199017); alebo vysvetľuje evolučný zmysel

zložitosťou metaetických analýz v súčasnosti, tradičné rozlíšenie kognitivisticko/nekognitivistické
a realistické/antirealistické trasovania už nefungujú adekvátne. Niektorí autori (pozri: L. Allan:
A taxonomy
of
Meta-ethical
Theories.
2015;
in.
http://www.rationalrealm.com/philosophy/ethics/taxonomy-meta-ethical-theories.html), rozdeľuju
rôzne metaetické teórie pozdĺž troch dimenzií, ktoré sa zameriavajú na 1. jazykovú analýzu, ktorú
ponúka každá teória; 2. jej metafyzické záväzky; a 3. stupeň normatívnej tolerancie. Metaetika
teda tvorí základy jednak pre normatívnu ako aj pre empirickú etiku. Ak na začiatku v centre stáli
len jazykovo- filozofické otázky - ako otázka významu našich morálnych pojmov a otázka významu
a statusu morálnych úsudkov (Moore 1903), tak v priebehu desaťročí sa stále viac zväčšovalo
pôvodné pole metaetických diskusií. Dnes sú v metaetike popri psychologických
a epistemologických otázkach diskutované prevažne ontologické otázky. Príkladmi takýchto
ontologických otázok sú: Existujú vo svete (nezávisle od subjektívnych výkonov) morálne
skutočnosti? Ak áno, aký status majú? Na čo sa vzťahujú etické pojmy? Odkazujú na prirodzené
vlastnosti vecí, udalostí a entity? Debaty ohľadom ontologických otázok tohto druhu sú miestom,
kde možno nájsť výrazné naturalistické pozície v metaetike. Rozlíšujeme medzi troma typmi
metaetického naturalizmu: 1. naturalistická verzia realizmu (realismus tu nie je synonymom
kognitivizmu). Táto dimenzia odzrkadľuje realistické-inštrumentálne rozdelenie v epistemológii a
poukazuje na druhú stranu ´príbehu´ v porovnaní s dimenziou kognitivizmu a nonkognitívnej
dimenzie; 2. ´kvázieralizmus´ zasahuje akoby prechodnú pozíciu medzi realismom a
antirealizmom); 3. antirealizmus. Prísne vzaté: metaetickí realisti tvrdia, že morálne skutočnosti,
príp. vlastnosti vo svete existujú; v protiklade k realistom metaetickí antirealisti explicitne popierajú
existenciu morálnych skutočností, príp. vlastností, pretože takéto prijatie pre vysvetlenie morálnej
praxe (podľa nich) nie je nutné. Obe pozície sú evolučné, pretože v rámci metaetickej argumentácie
vy/používajú evolučno-biologické poznatky. Evolučne naturalistickí realisti využívajú evolučnú
teóriu ako prameň ontológie, pokiaľ z nej odvodzujú na ktoré prírodné skutočnosti, príp. vlastnosti
môžu byť morálne skutočnosti, príp. vlastnosti redukované. Evolučne naturalistickí antirealisti sa
odvolávajú na určité výsledky výskumov o evolúcii človeka ako podporne príklady pre ich
metaetické tézy.
Alan Gibbard považuje morálne súdy za výrazy o tom, aké emócie je racionálne mať. Určitá
emócia je racionálna, pokiaľ je prípustná z hľadiska noriem, ktoré prijímame (viac in. Wise
choices, Apt feelings. A theory of normative judgments (1992).
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morálky ako zaistenie spolupráce (Ruse 1998); alebo vysvetľuje vývin morálky
z pôvodných rudimentárnych vlôh pre altruizmus; je to prístup, ktorý napr.
v podobe

evolučne naturalistického realizmu

využíva evolučnú teóriu ako

prameň ontológie, pokiaľ z nej odvodzuje, na ktoré prírodné skutočnosti, príp.
vlastnosti môžu byť morálne skutočnosti, príp. vlastnosti redukované; je to
prístup, ktorý naďalej ukotvuje svoje bádanie v naturalistickej a empirickej
evidencii, experimentálnej práci a aliancii s prírodnými vedami, resp. metavedami
čo prispieva k masívnemu nárastu overovaných znalostí o pôvode a základných
mechanizmoch vývoja morálky. Je to prístup (ozrejmujeme ho na základe
členenia báz evolučnej etiky),

deskriptívny a vývojový, morálka a etika sa

vyvíjajú (morálka a etika ako celok neboli prítomné u našich evolučných predkov
– in. DeWaal 1996). Fundamentálnymi disciplinárnymi zdrojmi evolučnej etiky
sú evolučná biológia18, antropológia, archeológia, evolučná psychológia19,
sociobiológia, etológia a i. Veľmi všeobecne: evolučná etika je štúdium vzťahu
medzi evolúciou a jej mechanizmom prírodným výberom a etickou teóriou a
praxou. Reflektuje dôsledky a význam našej evolučnej histórie pre pochopenie

Evolučná biológia je oblasť biológie, ktorá študuje evolučné procesy
„produkujúce“
rôznorodosť života na Zemi. Tieto procesy zahŕňajú prírodný výber, spoločný pôvod života na
Zemi, špecifikáciu ako evolučný proces, ktorým sa populácie vyvíjajú a stávajú sa
odlišnými druhmi.
18

Evolučná psychológia je teoretickým prístupom k psychológii, ktorý vysvetľuje ´užitočné´
duševné a psychické znaky: pamäť, vnímanie alebo jazyk, ako adaptácie, funkčné produkty
prírodného výberu. Účelom tohto prístupu je priniesť funkčný spôsob premýšľania o biologických
mechanizmoch, ako je napr. imunitný systém, do oblasti psychológie a podobným spôsobom
pristupovať k psychologickým mechanizmom. Stručne povedané: evolučná psychológia je
zameraná na to, ako evolúcia formovala myseľ a správanie.
19
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morálnych praktík a relevantnosť informácií o vývoji človeka na formovanie
morálne opodstatnených individuálnych rozhodovaní a sociálnych politík. Daniel
Dennett (1997) zdôrazňuje pre evolučnú etiku významný aspekt, že etika musí
byť nejakým spôsobom založená na zhodnotení ľudskej prirodzenosti, na zmysle
toho, aká ľudská prirodzenosť je, alebo by mohla byť.
Prvoradým cieľom evolučnej etiky bolo/je dospieť k relevantným záverom
uplatnením princípov evolúcie a jej mechanizmu prírodného výberu, objasniť
zmätočné pojmové otázky v morálnej filozofii a/alebo vypracovať predtým
diskutované problémy s novým pohľadom. V rámci morálneho diskurzu teda
v evolučnej etike rozlíšujeme tri základné bázy, ktoré sú pri etických diskurzoch
tzv. bádateľskými oblasťami objasňovania,

vymedzovania a odvolania sa

k evolúcii:


Deskriptívna báza evolučnej etiky: si kladie za cieľ čo najexaktnejšie popísať,
ako ľudské bytosti nadobudli určité morálne schopnosti (centrálnou tézou je tu
altruizmus, ako behaviorálny rys, ktorý sa vyvinul prostredníctvom mechanizmu
prírodného výberu a má blízko k empirickej hypotéze, ktorú možno testovať),
aplikovaním vedeckých východísk a konceptov. Má poznávací význam tam, kde
ide o výskum biologických, behaviorálnych, psychologických a i., podmienok
etického správania a konania. Napríklad: ako ľudské bytosti

rozvíjali

vzájomnosť, reciprocitu, spravodlivosť?


Normatívna báza evolučnej etiky: (najproblematickejšia oblasť evolučnej etiky)
aplikuje evolučnú teóriu, ktorá buď spochybňuje alebo podporuje východiská
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a tvrdenia v normatívnej etike20. V normatívnej etike sa diskutovalo/diskutuje
tiež

o problémoch

špecificky

metaetického

rázu

(napr.

problematika

poznateľnosti mravnosti v kognitivizme, intuitivizme, naturalizme).


Metaetická báza evolučnej etiky: zvažuje otázky sémantického významu
morálnych súdov, morálneho poznania a povahy morálnych faktov ako
prechádzali

vývojovými

fázami;

zvažuje

povahu,

rozsah

a

pôvod morálnych konceptov a teórií. Hodnotí metaetické tvrdenia a teórie
pomocou súčasných konceptov evolučnej teórie. Skúma jazyk a povahu
morálneho diskurzu a jeho vzťahy s inými oblasťami života na základe evolučnej
teórie. Hlavným metatickým projektom v evolučnej etike je porozumenie
morálke, alebo morálnemu impulzu u ľudských bytostí ako ich evolučnej
adaptácie. Možno najdôležitejšími otázkami sú: prečo sme morálni?; a ako
zosúladiť pojmové základy pre vedecké vyrovnanie sa s fenoménom morálky?
Je zrejmé, že odpovede na formulované otázky majú významné
konzekvencie v oblastiach, ktoré sú vzdialené od číro teoretických aspektov
morálnej filozofie či biologických vied. Prínosom takto zacieleného diskurzu je

Výrazným prínosom je implementácia nových evolučno-etických reflexií v normatívnych
databázach aplikovaných etík, napr. bioetike (o. i. problematika geneticky modifikovaných
(GM) potravín); ekologickej etike (napr. málo diskutovaný problém procesu vytvárania
stability v ekosystémoch a jej porovnávanie s procesom transformácie; rovnováhy a stability
pri analýzach organizmov v ich pôvodných biotopoch atď.); etike práv zvierat a i. Zvlášť posun
naturalistickej paradigmy v morálnej filozofii smerom od ´ontologického k metodologickému
imperatívu´ je výzvou pre filozofov lebo “...predstavuje odklom od čisto ostenzívneho
poukázania na úlohu evolúcie ako rámca filozofických problémov, na priame využitie
argumentov zo sféry evolučnej biológie na vysvetlenie rozmanitých filozofických problémov...
“ (Hvorecký 2011:130).
20
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implementácia evolučnej etiky na sociálne, politické a etické otázky verejného
spoločenského záujmu.
V porovnaní s inými prístupmi k morálke je evolučná etika nová a
nedostatočne reflektovaná21. Ďalším výskumom

jej

multidisciplinárneho

skeletu a naň nadväzujúcich prístupov, môžeme dospieť k množstvu
zaujímavých informačných databáz a väzieb týkajúcich sa vzťahu medzi
predmetom morálnej filozofie a celým spektrom evolučno-biologických vied.
Domnievame sa, že túto

´vzťahovosť´ musíme zas a znovu riešiť, lebo

„Prírodný výber je procesom fundamentálneho významu v biologickom svete,
ktorý zahŕňa aj náš druh a od ktorého aj tento druh celkom závisí. Pokrok
v evolučnej biológii a jeho aplikovanie je azda najrelevantnejšie pre medicínu
a problémy životného prostredia, no v skutočnosti neexistuje jediný aspekt
(oblasť) ľudského života, pre ktorý by pochopenie evolúcie nebolo životnou
nevyhnutnosťou“ (Williams 2002:182).

1.2 Protosociobiologická prírodoveda etiky Ch. Darwina

Otázky, ktoré si kládla tradičná evolučná etika, ostali aj dnes rovnako
naliehavé ako pred storočím. Tou prvou bol problém vzťahu medzi morálnou

Je však potrebné byť vždy veľmi opatrný, ak sa nejaká filozofia považuje za novú, resp. kuhnovský
´revolučnú´. Ako úsmevne konštatoval M. Ruse, tie časti, ktoré sú dobré, pravdepodobne nie sú
originálne, a tie časti, ktoré sú originálne, nie sú pravdepodobne až tak dobré.
21
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filozofiou a evolúciou: Existuje vzťah medzi etikou a evolúciou? Je etika
produktom evolúcie? Je možné biologické zdôvodnenie morálneho konania? Je
etika založená na intuícii, náboženstve alebo vedeckom poznaní? Tradičná
evolučná etika ako súčasť naturalicky orientovaných koncepcií sústreďovala
teoretickú pozornosť na skúmanie základov povahy a pôvodu morálky. Zaujímavé
je zistenie, že evolučná teória so svojimi centrálnymi kategóriami – pôvod druhov
a prírodný výber (selekcia) – bola (aj keď s výhradami) v čase svojho zrodu
akceptovanou teóriou a o jej morálnych implikáciách sa nanajvýš vášnivo a často
zaujato (a ešte častejšie neinformovane) diskutovalo. Dôležité je poznamenať, že
od Darwinových čias jeho teória, oproti pôvodnej podobe, prešla zásadnými
úpravami, doplnením a rozpracovaním v závislosti od rastu poznania v biológii a
ďalších vedách.
Evolučná etika kotvila/kotví v empirickej argumentácii, ktorej korene siahajú
k Aristotelovi, ale až v 18. storočí sa začína uvažovať o morálke ako o predmete
naturalistického bádania, teda ako o predmete prírodných a nie božských zákonov.
Prvé podrobné rozpracovanie morálky z čisto evolučného hľadiska podal Ch.
Darwin implicitne v práci O pôvode druhov na základe prírodného výberu (1859)
a o niečo neskôr explicitne v práci O pôvode človeka (1871), čím otvoril veľkú
a dodnes problematickú etickú diskusiu. Darwinova teória, ako prevratná vedecká
teória, musela vyvolať veľké množstvo otázok. Mnohé otázky, vyplývajúce z tejto
vedeckej teória, sú naďalej predmetom obsiahlych diskurzov, z ktorých niektoré
vzhľadom na povahu oblastí, ktoré sa skúmajú – budú neustále predmetom
diskurzov. Táto perspektíva nás vedie k pohľadu, že hodnoty a významy, ktoré
formujú náš život sú vecou našej zodpovednosti a nie sú zapísané v knihe večných
a univerzálnych právd. Tieto normy a ich pochopenie sú znovu potvrdzované,
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preformulovávané či znovu vytvárané v nekončiacom procese nášho poznávania,
komunikácie, diskurzov a vyjednávania.
Prvý, kto formálne obvinil evolučných etikov (konkrétne Herberta Spencera)
z toho, že sa dopustili tzv. naturalistického omylu bol G. E. Moore (1903: 46-58).
V podstate z toho istého ´omylu´ predtým Spencera už obvinil aj jeho priateľ
Thomas H. Huxley22 (1893), ako aj jeho neskorší protivník Henry Sedgwick. Pre
úplnosť veľmi stručne načrtneme problematiku zmieneného ´omylu´. Pred etickou
paradigmou G. E. Moora tu bola téza, ktorú vyslovil David Hume ´ žiaden úsudok,
pojednávajúci o tom čo má byť, nemôže byť odvodený iba z premís, ktoré hovoria
o tom čo je´, resp. alternatívna verzia: žiadny normatívny úsudok nemôže byť
vyvodzovaný z faktuálnych premís. Prísne vzaté: v prirodzenom jazyku existujú
výroky, pomocou ktorých vyjadrujeme, aké sú veci v skutočnosti - faktuálne
úsudky; a výroky pomocou ktorých hodnotíme veci a udalosti okolo nás hodnotové úsudky; kľúčovú rolu v rámci etických, resp. metaetických výskumov,
zohráva analýza hodnotových úsudkov. Medzi hodnotovými predikátmi (špecifické
výrazy hodnotového úsudku ako čestný, spravodlivý, dobrý) zohráva kľúčovú rolu
pojem dobrý/dobro. G. E. Moore z principiálnych dôvodov odmietol všetky pokusy
o definíciu dobra. Ten kto sa ho pokúša definovať, sa slovami Moora, dopúšťa
naturalistického omylu; akákoľvek redukcia pojmu dobra na pojem iný, teda
akákoľvek redukcia etického diskurzu na diskurz prírodovedecký, alebo iný, je

Bol stúpenec evolučnej teórie a po spochybnení nálezu kostry pračloveka v Neanderove (Homo
neanderthalensis) vtedy slávnym anatómom a antropológom R. Virchowom, vystúpil proti
všemocnej autorite a vyhlásil „je mi milšie byť zdokonalenou opicou než zdegenerovaným
Adamom“ (Darwin 1970: 181).
22
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principiálne nemožná, pretože všetky tieto redukcie sú zaťažené tým, čo G. E.
Moore nazýva naturalistický omyl23.
Mnohí filozofi sa následne pripojili ku kritike všetkých, ktorých teórie sa
ponášali na tú Spencerovu. Napríklad Bertrand Russell na ňu zaútočil svojim
charakteristickým „elánom“:
„Ak by bola evolučná etika správna, mali by sme byť úplne ľahostajní voči tomu,
aký smer evolúcia naberie, keďže to, k čomu by viedla by nutne bolo tou najlepšou
alternatívou. A napriek tomu, ak by sa ukázalo, že černoch alebo Číňan je schopný
vystrnadiť Európana, prestali by sme k evolúcii prechovávať aj ten sebe menší
obdiv, pretože pravda je taká, že to, že uprednostňujeme Európanov pred černochmi
je úplne nezávislé od toho, či Európan vie lepšie narábať s guľometom typu Maxim“
(citované in. Flew 1967: 44).
Anthony Flew v stručnom spise

Evolutionary Ethics (1967)

túto pasáž

okomentoval takto: "Svojimi argumentami Russell vyvrátil akýkoľvek pokus
vysvetliť názory na to, čo je správne a čo nesprávne, čo je dobré a čo zlé, pomocou
neutrálneho vedeckého konceptu evolúcie" (ibid.: 45). Flew pokračuje v snahe
popísať údajný naturalistický omyl:
„Pretože na to, aby bolo takéto vysvetlenie správne [tzn. "dedukovanie etických
záverov priamo z predpokladov vyplývajúcich z evolučnej biológie"], muselo by
byť pravidlo vyplývajúce zo záveru nejakým spôsobom prítomné už v samotnom
predpoklade; pretože platná dedukcia je definovaná ako taká, ktorá by nemohla
zároveň stanoviť svoje predpoklady a poprieť svoje závery bez toho, aby si sama
odporovala“ (ibid. 47).

K problematike viac pozri pozoruhodný text: P.S. Churchlandová: Mozek a duvěra, aneb Co nám
neurověda říka o morálce. Dybbuk: Praha 2015.
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Flewova výhrada je samozrejme tá, že človek by mohol pokojne pripustiť
všetky známe fakty evolúcie, ale zároveň stále logicky poprieť akékoľvek
preskriptívne stanovisko údajne z nich vyplývajúce.
Z tejto námietky pre evolučnú etiku vyplývajú dve otázky: Dopúšťa sa
skutočne vyššie opísaného omylu? a Je to skutočne omyl? Našim predpokladom
je, že evolučná etika sa tohto údajného omylu nedopúšťa, a že aj keď na určitej
úrovni odvodzuje normy z faktov, vyviazne z toho nepoškodená, keďže tzv.
naturalistický omyl v skutočnosti vôbec nie je omylom24.
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Sú tu aj iné názory: W. Franken (1949) v štúdii The Naturalistic Fallacy venovanej analýze
„naturalistického omylu“ G. E. Moora argumentuje, že dichotómia je/malo by a naturalistický
omyl sú dve rozdielné záležitosti a že naturalistický omyl (ďalej NO) nie je omylom v pravom
slova zmysle. Veľmi všeobecne: NO v metatetike je myšlienkou, že morálna filozofia je v podstate
autonómna voči prírodným vedám. V niektorých kontextoch označuje sémantickú teóriu, že
morálne predikáty nemožno analyzovať v ne-normatívnych termínoch (pozri: Gibbard 2002: 153
- Gibbard, A., 2002. “Normative Concepts and Recognitional Concepts,” Philosophy and
Phenomenological Research, 64: 151–162.). V iných kontextoch označuje epistemologická teória,
že poznanie základných morálnych princípov a hodnotových úsudkov je v istom zmysle
samozrejme. Tento názor sa častejšie a vhodnejšie uvádza ako "intuitivizmus". Najčastejšie
označuje metafyzickú teóriu, že morálne vlastnosti existujú a nie sú totožné alebo redukovateľné
na akékoľvek prirodzené vlastnosti alebo vlastnosti v niektorom zmysle "prirodzené". Avšak, aký
zmysel "prirodzeného" je najvhodnejší v tomto kontexte, je veľmi otázne. Niektorí filozofi
predpokladajú, že etické úsudky priamo vyplývajú z faktov, to znamená, že je možné artikulovať
z faktuálnych premis normatívne úsudky. Príklad: Homosexualita je/mala by byť morálne
nesprávná (morálna vlastnosť), pretože nie je normálna (prírodná vlastnosť). alebo homosexualita nie je normálna (prírodná vlastnosť); preto je / mala by byť morálne nesprávna
(morálny aspekt); Vysvetlenie: Ak to preženieme, môžeme povedať, že homosexualita (X) nie je
normálna (X nie je). Predpokladajme, že homosexualita je morálne chybná (X by nemalo byť),
pretože nie je normálna (X nie je). Tvrdenie, že homosexualita nie je normálna, je založená na
definovaní normality ako na "obyčajnej udalosti". V tejto argumentácii vidíme chybu; uvedieme
analógiu: klamanie, podvádzanie a krádež sú normálne (väčšina ľudí to robí v určitom čase ich
životov), ale to normatívne nepreferuje tieto akty - nerobí z týchto aktov morálne dobro.
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Evolučná etika bola obviňovaná, že sa dopúšťa naturalistického omylu dvoma
spôsobmi. Niektoré verzie evolučnej etiky opisovali súčasný stav spoločnosti ako
eticky správny, keďže čokoľvek sa vyvinulo, musí byť správne. Haeckel veril, že
evolúcia vytvorila „vyššiu“ nemeckú kultúru, ktorá bude slúžiť ako norma, na
základe ktorej sa bude posudzovať morálna hodnota ľudí zo zaostalejších kultúr.
Iné verzie evolučnej etiky identifikovali určité dlhodobé trendy v evolúcii, ktoré
považovali ipso facto za správne; Julian Huxley napríklad tvrdil, že snaha o lepšiu
organizáciu spoločnosti je morálne správna, pretože pre sociálnu evolúciu bola
vždy typická progresívna integrácia. Ale tradičná evolučná etika (a pôvodná
Darwinova morálna teória) sa nezakladá ani na jednej z týchto vízií. Neoznačuje
žiadne konkrétne spoločenské usporiadanie za to najlepšie; naopak, predpokladá,
že ľudia sa budú usilovať nastoliť také usporiadanie, ktoré bude najviac prispievať
k spoločnému dobru25. Koncepcia ideálneho vzorca usporiadania sa bude meniť v
čase a bude iná pre rôzne kultúry. Táto teória takisto neizoluje konkrétne historické
trendy a nesnaží sa ich zakonzervovať. Počas dlhého obdobia našej prehistórie sa
napríklad mohlo zdať, že spoločenský záujem ľudských obetí a rituály s tým
spojené, prispievajú k súdržnosti komunity a predstavujú preto trvalú evolučnú
výhodu. No evolučná etika nepovažuje za správne obetovanie ľudí, ale také činy,
ktoré po zvážení všetkých okolností, sú prospešné pre spoločné dobro. Ako sa
racionálne schopnosti človeka rozvíjali, ľudia si uvedomili neefektívnosť takéhoto
poverčivého správania. Zdá sa, že kritériá, podľa ktorých je možné určiť morálne
správne konanie boli/sú konštantné, zatiaľ čo názory na to, ktoré konkrétne činy
napĺňajú tieto kritériá sa neustále menia. Evolučná etika teda neodvodzuje etické
imperatívy z faktov evolúcie bežným či insitným spôsobom.
25

Kritickú reflexiu pozri in. V. Havlík a kol. Z evolučního hlediska. 2011.
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Vráťme sa k tradičnej evolučnej etike, resp. vplyvu darvinizmu na etiku
na predmet etiky, a jej evolúciu na prelome 19/ 20. storočia.
V 19. storočí evolučné myslenie dozrieva, pozornosť sa sústreďuje na
biológiu vďaka podnetnému dielu Ch. Darwina O pôvode druhov na základe
prírodného výberu, v ktorom autor obhajuje nielen evolúciu, ale aj variabilitu a
selekciu. Pre Darwinovu evolučnú koncepciu boli dôležité rôzne kultúrne vplyvy:
filozofia T. Hobbesa, D. Huma, A. Smitha, J. S. Milla a H. Spencera, prax ´umelého
výberu´ a sociálna ekonómia L. T. Malthusa. Zdá sa, že používanie pojmu
´evolúcia´ významne podnietila filozofia. Pod vplyvom svojho súčasníka H.
Spencera začal Ch. Darwin častejšie používať pojem evolúcia predovšetkým
v práci O pôvode človeka (1970). Sám H. Spencer prevzal tento pojem (pre poňatie
života ako postupného vývoja) od S. Coleridgea, ktorý ho zas prevzal od F.
Schellinga.26 Širší historický pohľad na 18. a 19. storočie naznačuje pozoruhodnú
synchrónnosť rozvoja pojmu evolúcia v prírodných a spoločenských vedách.
V astronómii P. S. Laplace prichádza s hypotézou pôvodu a transformácie vesmíru,
S. Carnot a W. Thomson sformulovali zákony termodynamiky, 27 v spoločenských
26

Pozri: R. J. Richards (1987).
Nelineárna termodynamika sa formovala v druhej polovici 20. storočia zásluhou belgického
chemika Ilyu Prigogina a tzv. bruselskej školy. Nerovnovážna termodynamika skúma správanie a
vývoj systémov, ktoré sú vzdialené od termodynamickej rovnováhy. Termodynamickými zákonmi
sa riadi premena energie na fyzikálnej úrovni. Prvá veta termodynamiky vyjadruje princíp
zachovania energie a druhá veta termodynamiky hovorí o nezvratnosti (ireverzibilite) prirodzených
dejov, ktoré prebiehajú len jedným smerom. Schematicky z týchto viet možno vyvodiť záver, že
organizmy začlenené do prostredia (tzn. existencia všetkých bytostí) sú od svojho vzniku (zrodenia)
počas celého cyklu zrenia, starnutia atď. sprevádzané nepretržitým „zánikom“, umieraním
(zjednodušene: existencia podmienená vznikom je tiež podmienená zánikom) a kritickými stavmi,
ktoré kompenzujú prijímaním energie zo svojho okolia a prirodzeným pudom byť a prežiť.
Pozoruhodný výklad termodynamického programu podáva I. Prigogine (spolu s I. Stengersovou)
v knihe Order out of Chaos. Heinemann, London, 1984. Zaujímavou je aj úvaha Dynamika a
termodynamika - trajektorie a proces v knihe V. Havlíka Synergetika (návrat ke světu přírodních
27
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vedách

pozitivizmus

a

marxizmus

akceptovali

evolučný

svetonázor

(charakterizovaný pojmom pokroku28).
Darwinovu teóriu možno stručne zhrnúť do troch téz:
1. v prírode sa každý organizmus vyvíja viac-menej odlišne ako príslušníci toho
istého druhu. Táto variabilita je zapríčinená prostredím, v ktorom prebieha vývoj
jednotlivcov;
2. z variability organizmov vyplýva teória prírodného výberu známa tiež ako
selekcia – prežitie najzdatnejších, podľa ktorej, keď sa u jednotlivcov nejakého
druhu vyskytnú dedičné vlastnosti prospievajúce prežitiu a rozmnožovaniu, v
populácii tieto vlastnosti prevládnu, a tým sa zmení dedičná výbava druhu;
3. najzdatnejšie organizmy, ktoré sa počas prírodného výberu udržia, majú
možnosť sa rozmnožiť. Ide o pohlavný výber a s ním spätú dedičnosť získaných
vlastností.
Tu sú zreteľné inšpirácie dielom škótskeho teológa a ekonóma L. T. Malthusa
– teória prírodného výberu je vlastne Malthusova doktrína rozpracovaná v diele
z roku 1796 O ľudnatosti (ľudská populácia rastie geometrickým radom, zatiaľ čo

procesu). Filosofia: Praha (1995). Poznámky na túto tému nájdeme aj v pozoruhodnej knihe J.
Šmajsa Drama evoluce. Hynek: Praha (2000).
28
Ako príklad uvedieme problematiku vedeckého ´pokroku´. Čo je vedecký pokrok? Odpoveď je
jednoduchá. Veda (alebo konkrétna vedecká oblasť, respektíve teória) sa zreteľne vyvíja, keď sa
prejavuje nárast vedeckého poznania; udalosť vo vede je pokroková, ak sme na jej konci nahromadili
viac poznatkov ako na začiatku. Toto jednoduché a súhrnné chápanie vedeckého pokroku nie je
pôvodné, v skutočnosti má vedecký pokrok úctyhodnú históriu. Napriek tomu filozofi vedy takmer
vôbec nebrali na vedomie tento pojem, prinajmenšom od šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia,
keď ho Kuhn a iní odmietli. Dokonca ani realisti, ktorí sa stavali proti pozitivizmu a relativizmu,
neobnovili pojem vedecký pokrok. Realisti sa poväčšine pokúšali nájsť vysvetlenie tohto pojmu
v spojení s narastajúcou pravdepodobnosťou (približnou pravdivosťou), nie pomocou narastajúceho
poznania.
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zdroje zabezpečujúce jej existenciu rastú aritmetickým radom, čo vedie
k preľudneniu a boju o existenciu) aplikovaná na celú živočíšnu i rastlinnú ríšu, tzn.
že boj o existenciu ako kultúrnu projekciu Ch. Darwin aplikoval na svet prírody, na
boj o prežitie. Prírodný výber najzdatnejších je selektívny ´zásah´ prírody do
neprimeraného nárastu medzi všetkými organickými bytosťami.
Ch. Darwin nevypracoval adekvátnu teóriu dedičnosti. Túto medzeru vyplnila
v 20. storočí genetika, ktorá má svoj pôvod v myšlienkach vtedy neznámeho
Darwinovho súčasníka G. Mendela. Najaktuálnejšie z hľadiska našej témy je, že
Ch. Darwin na základe skúmania rozšíril oblasť svojho záujmu aj na sféru morálnej
filozofie a dospel k názoru, že ľudia by sa nestali spoločenskými bytosťami, pokiaľ
by neprijali obmedzenia súvisiace so slobodou konania v boji o prežitie
(samozrejme, že Darwin uvažuje len v horizonte obmedzení súvisiacich s prežitím
jednotlivca toho/ktorého druhu a jeho spoločenstva). Vtedajším zameraním jeho
optiky záujmu nejestvoval dôvod uvažovať inak.
Ch. Darwin sa vo svojich ´prírodných dejinách´ morálnej filozofie, ktoré by sa
mohli interpretovať ako protosociobiologická prírodoveda etiky a putá
spriaznenosti živých bytostí, obrátil na menšinovú tradíciu vo filozofii, aby v nej
našiel psychológiu morálky zlučiteľnú s evolučným výkladom etických javov.
Jedným z inšpiračných zdrojov bola individualistická koncepcia prirodzeného
stavu sformulovaná Hobbesom (tu možno hľadať zdroj metafor ´živiacich´
predovšetkým sociálny darvinizmus). T. Hobbes, ovplyvnený tradíciou anglického
empirizmu, chápal ľudskú povahu afektívne a vôľovo. V diele Leviathan alebo
podstata, forma a moc cirkevného a občianskeho štátu (Leviathan or the Matter,
Form and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil. 1651) vyjadril
názor, že v prirodzenom stave je každý človek vo vojne proti každému, teda človek
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je človeku vlkom (homo homini lupus). V záujme vlastného prežitia je človek
nútený dojednať s druhými spoločenskú zmluvu, v ktorej sa vzdáva časti svojich
práv, aby si zmluvne zabezpečil zvyšné práva. T. Hobbes odmieta apriórne tézy o
ľudskej prirodzenosti (človek podlieha tým istým zákonom ako vonkajšia príroda a
zdrojom jeho správania je žiadostivosť) a tvrdí, že mravné vzťahy sa rodia
z nevyhnutnosti a potreby prekonať konfliktnú situáciu človeka žijúceho
v spoločnosti. Nutnosť v prírode a prinútenie v spoločnosti sú pre T. Hobbesa
analogické.
Rozhodujúci vplyv na Darwinove prírodné dejiny etiky však mali D. Hume29 a
A. Smith,

ktorých etika je budovaná na základoch mravných citov (tzv.

David Hume (etika mravného citu), jeden z najvplyvnejších predstaviteľov britského
empirizmu a vedeckého naturalizmu (v empirickej antropológii je tendencia odmieteť samostatnú
skutočnosť ľudského ducha, ktorá by bola neprevoditelná na zmyslovo-animálnu rovinu; rozdiel
medzi človekom a zvieraťom je, zdá sa, stupňovitý, nie principiálny; novoveký empirizmus aj v
etike emancipuje moderné prírodné vedy), sformuloval na dôsledne empirickej báze neegoistickú
etickú teóriu. Etický záujem zameral na morálne city (moral sentiments). Jeho koncepcia extenzívnej
sympatie ako základu mravného citu vychádza z predpokladu, že všeobecne ľudským morálne
schvaľovaným javom je altruistické a sociálne konanie a postoje. Hume uvádza, že okrem vášní,
ktoré vyjadrujú princíp sebalásky, existujú aj sociálne city a cit morálky, ktoré nie sú zamerané len
na ego, ale aj na iné tvory. Je teda dôležité prijať sociálnu náklonnosť a urobiť všetko pre to, aby
záujmy spoločnosti nezostali na okraji ľudského záujmu. Základným motívom mravného konania
je spoločenský cit (fellow feeling) a cieľom konania je všeobecný úžitok. To, čo nás naplňa
odporom, je egoistické konanie a postoje. Tento jav je podľa Huma zjavne všeobecne platným
psychologickým konštituovaním človeka. Sociálne cítenie, na ktorom je konštruovaná Humova
etika, je podľa autora holý fakt ľudskej určenosti. Hume odmieta riešiť tradičný spor o slobode či
neslobode nášho konania. Všetky naše činy sú určované našimi sklonmi a su prirodzené, tvrdí Hume.
Mravný cit je teda charakterizovaný ako zvláštny typ motivácie príjemnosti a nepríjemnosti. City
ako prejav prírody sú najbezpečnejším vodidlom človeka. Hume rozlišuje medzi rozumovým
uvažovaním a mravným hodnotením. Rozum má teoretickú úlohu (rieši problémy pravdy a
nepravdy), nezaoberá sa mravným hodnotením. Mravné hodnotenie je vyhradené citu, či už
estetickému vo veciach krásy, alebo mravnému vo veciach morálky. Humova koncepcia etiky kotví
v tzv. elementárnom pude - prirodzenom cite k druhým ľuďom, v altruizme, ktorý je rovnako
fundamentálny a autochtónny pre ľudskú povahu ako egoizmus. Myšlienka, že človek sa necháva v
29
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humeovsko-smithovská psychológia morálky) formovaných rozumom. Ďalším
významným impulzom pre tvorbu Ch. Darwina je etika J. S. Milla, ktorý
nadväzoval na J. Benthama. J. S. Mill bol zástancom utilitarizmu (rozpracoval
kvalitatívne hľadisko pohľadu na hodnoty) a predpokladal, že vo svete, v ktorom
pravdepodobne žiadneho Boha nenájdeme, je dobrým morálnym vodidlom
užitočnosť a základom morálneho rozhodovania radosť a bolesť (kvantitatívne
hľadisko). Čo bolo pravdepodobne z teoretických aktivít J. S. Milla pre Ch.
Darwina zvlášť inšpirujúce, je Millovo spochybňovanie často nevysloveného
predpokladu (prírodu stvoril Boh), ktorý podmieňuje pokusy hľadať v prírode
návod na dobré správanie a konanie.
J. S. Mill zdôrazňoval, že záleží na tom, aký to bol Boh. Môžeme považovať
prírodu za výtvor láskyplného a dobrotivého Boha, ktorý ju stvoril s podobným
zámerom? J. S. Mill (1963: 391, 398-399) odpovedal, „pokiaľ vôbec nájdeme
nejaké známky určitého zámeru stvorenia, potom jednou z vecí,

ktorá bola

zamýšľaná, bolo to, aby veľká časť živočíchov trávila svoj život mučením a
požieraním iných živočíchov.“ A ďalej poznamenáva, že každý, „nech používa
akúkoľvek náboženskú argumentáciu“, musí počítať s tým, „že pokiaľ je príroda a
človek dielom nanajvýš dobrotivej Bytosti, potom táto Bytosť stvorila prírodu
preto, aby ju človek napravoval, a nie napodobňoval.“ (ibid.)
V práci O pôvode človeka (1970) Darwin nielen citoval, ale ďalej rozpracoval
koncepcie mravných citov D. Huma a A. Smitha. Podľa Darwinovho predpokladu

konaní ovplyvniť vkusom a cítením, „o jednu vec sa usiluje a druhej sa vyhýba podľa hodnoty, ktorú
v jeho očiach majú“ (Hume 1996: 23), teda že morálna hodnota podobne ako estetická hodnota sú
v oku pozorovateľa, sa stala dôležitou pre axiologické základy niektorých koncepcií ekologickej
etiky.
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sa ľudský druh musel stať etickým ešte skôr, než sa stal racionálnym. Zmysel pre
morálku je podľa Ch. Darwina inštinktom vytvoreným v priebehu evolúcie, teda je
výsledkom transformácie – selekcie – prírodného výberu, čo zvlášť platí pre
´sociálne city´ ako spolupatričnosť, sympatia, náklonnosť, vyvíjajúce sa paralelne
s vývojom ľudskej protospoločnosti a zabezpečujúce možnosť prežitia
spoločenstva „pretože všetci túžia po šťastí, stal sa najvýznamnejším druhotným
vodidlom a cieľom „princíp najväčšieho šťastia“; ale ako prvá pohnútka a vodidlo
slúžil spolu so súcitením – spoločenský inštinkt.“ (ibid.: 84)
Ch. Darwin svoj výklad zmyslu pre morálku odvíja od lásky rodičov a detí,
ktorá je pravdepodobne spoločná všetkým cicavcom. Tieto väzby náklonnosti boli
predpokladom tvorby úzko spriaznených sociálnych skupín. Pokiaľ táto
spriaznenosť má možnosť rozšíriť sa na voľnejšie skupiny jednotlivcov, umožňuje
to rozšírenie skupiny ´spriaznených´. Rozšírená náklonnosť a spriaznenosť, ktorú
Ch. Darwin (v súlade s D. Humom a A. Smithom) nazýva ´pocit spolupatričnosti´
(rozšírený spoločenský inštinkt a súcit), by sa tak stala všeobecnejším javom.
Zmysel pre morálku (na rozdiel od inštinktívneho altruizmu) vyžaduje podľa Ch.
Darwina určité intelektuálne schopnosti, jazykové schopnosti a spoločenskú maticu
umocňovanú zvykom30. Tieto schopnosti sú potrebné na reziduálne rozpamätávanie
sa na minulosť a projektovanie budúcnosti, na vyjadrenie „všeobecnej mienky“ a
na prijatie spoločensky akceptovateľného modelového správania lebo ako píše Ch.
Darwin, „spoločenské cítenie, prvý to základ morálneho založenia človeka, spolu
s aktívne pôsobiacimi intelektuálnymi schopnosťami a dôsledkami zvyku,
prirodzene vedú k zlatému pravidlu: nečiň blížnym svojim, čo nechceš, aby oni
činili tebe! – a to je základom morálky.“ (ibid. 88) Ale aj potom zostane morálka
30

Pozri: Ch. Darwin (1970) kapitola IV, s. 70-88.
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pevne zakotvená v pocite spolupatričnosti (v ľudskom spoločenstve vystriedal
inštinkt sebazáchovy a inštinktívny altruizmus), ktorý je výsledkom prírodného
výberu (selekcie) v rovnakej miere ako schopnosti umožňujúce prežitie a úspešnú
reprodukciu.
Zdá sa, že celkom nepovšimnutou zostala na tú dobu výnimočná myšlienka,
súvisiaca s vysokou mienkou Ch. Darwina o ľudskej schopnosti rozšíriť svoje
spoločenské inštinkty a súcit na mimoľudské bytosti. Túto schopnosť považoval za
„jednu z najušľachtilejších, ktorou je človek nadaný, vznikla zrejme z našich
sympatií, stále sa zjemňujúcich a rozširujúcich, až nakoniec zahrnuli všetky cítiace
tvory. Len čo si túto vlastnosť začnú ľudia vážiť a niekoľko ľudí sa podľa nej riadi,
šíri sa výchovou a príkladom aj medzi mladou generáciou a nakoniec ju vyžaduje
aj verejná mienka“ (ibid.: 86). V tejto súvislosti sa domnievame, že Darwinova
teória evolúcie bola a je vhodným východiskom diskusie o vzájomných vzťahoch
medzi biologickými a ekologickými vedami, filozofiou a morálnou filozofiou z
dvoch dôvodov:
1. spoločenský vplyv a historické okolnosti, ktoré viedli Ch. Darwina k
sformulovaniu svojej teórie o prírodnom výbere boli predmetom diskusií
a analýz viac než vplyvy a okolnosti, ktoré viedli k akejkoľvek inej teórii v
histórii biológie;
2. darvinovská teória predstavuje
zameranie

základnú bázu pre rozhodujúce

biologických vied, ekológie, a teda aj evolučnej a

ekologickej etiky;
Napriek uvedenému je známe, že v čase publikovania Darwinovej teórie sa
len málokto k evolučnej teórii verejne hlásil aj keď, ako sme uviedli vyššie, bola
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(aj keď s výhradami) v čase svojho zrodu akceptovanou vedeckou teóriou a o jej
morálnych implikáciách sa nanajvýš vášnivo a často zaujato (a ešte častejšie
neinformovane) diskutovalo. Rad odporcov bol veľmi dlhý. Pre jedných bola táto
teória nedôstojná človeka, pre iných nedokázateľná už len z toho dôvodu, že
´fungovanie´ evolúcie je veľmi pomalé a na rozdiel od kultúrnej evolúcie sa nedá
potvrdiť. Dlhé obdobie bola evolučná teória v nemilosti ´vďaka´ pesimistickým
názorom sociálneho darvinizmu, čo bolo súhrnné označenie niekoľkých smerov,
ktoré síce vďačili za pomenovanie Darwinovi, ale s jeho kľúčovou teóriou nemali
veľa spoločné, resp. boli ´korektívnym dielom´ (aj keď, darvinovská teória
stimulovala, či mohla byť zdrojom protikladných postojov a z nich vyplývajúcich
hodnôt: úctivý prístup k prírodnému svetu oslabovaním ľudskej privilegovanosti
a/alebo podporovanie modelov exploatácie prírodného prostredia posilnením
individualizmu, panského vzťahu, myšlienky neustáleho pokroku a ako analógiu
možno tento model preniesť na sociálnu sféru).
Darwinova evolučná teória so svojím základným mechanizmom – selekciou
– výrazne ovplyvnila fundamentálne východiská vtedajšej prírodnej filozofie.
Jedným z nich bol metafyzický finalizmus, ktorý je založený na paradigme plánu,
riadiaceho dianie vo svete. Finalizmus nachádza determináciu všetkého diania v
poslednom účele (causa finalis). Vidí v celku špecifického substanciálneho
činiteľa, ktorý mu dáva charakter celku s rozmanitými vlastnosťami a
zákonitosťami a ktorý zaisťuje účelový charakter vývoja v podobe životnej sily,
entelechie, élan vital. To má okrem iného prakticko-filozofické dosahy v teleológii

37

mravného správania. Klasik evolučnej biológie E. Mayr31 (1992) člení tieto
´ideologicky´ podfarbené východiská v podobe:
1. prírodnej teleológie – dokonalé prispôsobenie rastlín a živočíchov
podmienkam prostredia a dokonalá jednota a harmónia všetkého živého je
svedectvom existencie Stvoriteľa, účelu a smerovania k určitému cieľu;
2. esencializmu, ktorý je charakteristický chápaním premenlivosti
organického sveta ako foriem prejavu určitého ohraničeného počtu nemenných
podstát (esencií);
3. výnimočné postavenie človeka v prírode – práve táto „ideológia“ viedla k
zosmiešňovaniu Darwinovej teórie v podobe ´hovorov o opici´;
4. teleológie kde je celá živá i neživá príroda účelovo zameraná, smeruje k
určitému cieľu.
Prevládajúce koncepcie v prírodnej filozofii 19. storočia vychádzali zo
´stacionárneho modelu skutočnosti´, z predpokladu privilegovanej nadradenosti
stálych, nemenných a nezničiteľných korpuskúl oproti nestálemu, zmene
podliehajúcemu, plynúcemu. J. Dewey zdôrazňoval, že tento predpoklad
ovplyvňoval západnú intelektuálnu atmosféru viac ako dvetisíc rokov a niesol so
sebou účelový regulatívny princíp. „Účelovosť vysvetľuje inteligibilnosť prírody a
možnosť vedy, kým absolútny alebo kozmický charakter tejto účelovosti posväcuje
a zhodnocuje morálne a náboženské snaženie človeka. Veda bola podopretá a
morálka autorizovaná jedným a tým istým princípom a ich vzájomný súlad bol
večne garantovaný“ (1993: 339). Odmietnutie teleologického zamerania evolúcie
bolo jednou z najvýznamnejších Darwinových myšlienok. Darwinova evolučná
Ernst Mayer považuje darvinizmus za vedeckú teóriu, ktorá vymedzuje niekoľko téz: 1. akt
evolúcie; 2. spoločný pôvod; 3. speciácia; 4. gradualizmus; 5. prírodný výber (2009, kap. 6).
31
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teória neumožňovala predpokladať Bohom či prírodou určený cieľ, čo všetky
evolučné koncepcie pred ňou alebo paralelne s ňou (Lamarckova, Spencerova)
predpokladali. Evolúcia nemala žiaden teleologický zámer, bola náhle ´slepá´,32 ale
stala sa modus operandi celého života a celého kozmu, čo predznamenalo takmer
svetonázorovú revolúciu. Podriadila život princípu ´neurčitej´ zmeny a indikovala
nový prístup filozofie a etiky k fenoménu života, ľudskej prirodzenosti, ľudskej
mysli a morálke.
V Darwinovej teórii je jednota a harmónia organickej a anorganickej časti
prírody len zdanlivá, je výrazom boja o prežitie. Nemennosť druhu je tiež len
zdanlivá, v popredí je variabilita, ktorá je podstatnou vlastnosťou individuálneho
organizmu33 a tzv. účelnosť je len vedľajším produktom evolučného procesu. „Čo
mohla znamenať evolúcia, vývin, pokrok, ak nejestvoval určitý cieľ?“ pýta sa T. S.
Kuhn v súvislosti s analógiou medzi evolúciou organizmov a evolúciou vedeckého
myslenia. Z hľadiska obsahu Kuhnovej práce je táto analógia takmer dokonalá,
pretože reflektuje „...proces nazvaný ... vyústenie revolúcií, ktorý predstavuje výber
najvhodnejšej cesty budúceho uskutočňovania vedy, o ktorom sa rozhodne
konfliktom v rámci vedeckého spoločenstva... A celý tento proces mohol prebiehať

Napr. evolúcia nášho druhu bola „...komplexná, avšak v žiadnom prípade nemala zaručený
úspech, pretože prírodný výber funguje podľa okamžitých okolností a nie podľa dlhodobého plánu“
in. R. Leake: Pôvod ľudstva. 1996: 37.
33
Darvinizmus je výrazne individualistickou doktrínou a nepracuje s predpokladom, že druhy,
spoločenstvá a ekosystémy disponujú mechanizmami adaptácie, ktoré existujú pre ich vlastný
prospech. Napríklad, ekologická etika, resp. koncepty v ekologickej etike, ktoré pracujú
s holistickým predpokladom, že ekosystém je orientovaný k stabilite a rôznorodosti, čo je znakom
jeho morálnej významnosti, musí/musia hľadať svoj teoretický prameň v nových evolučných
konceptoch, nie v tradičnom darvinizme. Na rozdiel od tzv. individualistických koncepcií ako
napríklad etika práv zvierat (´oslobodenie zvierat´), kde sa práva, resp. oslobodenie, netýka druhu,
ale jednotlivých členov druhu.
32
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tak, ako to dnes predpokladáme o biologickej evolúcii – bez zásahu vopred
určeného cieľa, stálej a nemennej vedeckej pravdy.“ (1982: 236-237)
Darwinova teória odmieta tzv. nemenné podstaty/esencie. Vo filozofii je
známy spor, ktorého začiatky sa datujú od ranej scholastiky: spor o univerzálie, ako
spor medzi realistami a nominalistami, kde nemenné podstaty vystupujú ako
najvšeobecnejšie klasifikačné pojmy ako sú druh (species), rod (genus) a i., ktorým
sa v súlade s Platónovým a Aristotelovým učením pripisuje, že sú najbližšie k
pravde pre ich stálosť a nemennosť. Druhy sú pre Ch. Darwina abstrakcie a v otázke
ich existencie je možné jeho postoj považovať za umiernene nominalistický. Svoje
učenie stavia na variabilite ako podstatnej charakteristike individuálneho
organizmu. Gloriolu výnimočného postavenia človeka v prírode Darwin strháva
tvrdením, že človek je súčasťou živočíšnej ríše a prúdu života rovnako ako
ktorýkoľvek iný biologický druh. Táto myšlienka je najskôr zosmiešňovaná, ale
v prvej polovici 20. storočia sa stáva východiskom napr. pre A. Leopolda, tvorcu
etiky Zeme34. V etike Zeme predstavuje evolučná teória pojmový medzičlánok
medzi morálnou filozofiou, organizáciou a rozvojom spoločenstva, poskytujúc
vedomie ´spriaznenosti s blížnymi spolucestovateľmi v odysei evolúcie´ (1999).
Počas formovania názorov na svet a miesto človeka v ňom sa menil vzťah
vedy a filozofie mnohokrát. Boli obdobia plné napätia, konfrontácií, ľahostajnosti,
prechádzajúce do vzájomného podporovania, a tým aj urýchľovania svojho vývinu.
V druhej polovici 19. storočia expanziou vedeckého poznania a dynamickým
rozvojom vedy sa vzťah vedy a filozofie dramaticky mení samou zmenou vedy
A. Leopold bol prvým teoretikom, ktorý v Etike Zeme rozpracoval darvinovské motívy do
podoby paradigmatického prípadu ekologickej etiky. Etika Zeme je radikálna, pretože prináša
revolučnú teóriu morálky, radikálne rozširuje sféru morálnej významnosti; predstavovala vážnu
intelektuálnu výzvu pre akademickú etiku pohybujúcu sa po starých vyšliapaných cestách.
34
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i morálnej filozofie. K tejto zmene významne prispeli darvinovské idey, ktoré
´novou logikou´ menia horizont záujmu filozofie. „Filozofia sa zrieka skúmania
absolútnych počiatkov a absolútnych finalít, aby skúmala špecifické hodnoty a
špecifické podmienky, ktoré ich generujú“ (Višňovský – Mihina 1998: 340-341).
Nastáva obdobie formovania viacerých dostatočne známych podôb naturalisticky
fundovaných filozofických koncepcií inšpirovaných evolučnou teóriou.
Vzťah evolúcie, jej mechanizmu prírodného výberu a etiky je od svojho
začiatku naplnený množstvom rozporuplných postojov. Aj keď to tradiční morálni
filozofi neradi priznávajú, pokrok vo vede vedie k novým cestám aj v morálnej
filozofii. Je určite pravdou, že približne posledných dvadsať rokov došlo
v evolučnej biológii k významnému napredovaniu, ktoré prináša nové perspektívy
pre plodné inšpirácie synergie evolúcie a etiky v rôznych oblastiach35.
1.3 Stručné dejiny evolucionizmu36
Jedným z tých, ktorých je možné zaradiť k raným evolucionistom (bez ohľadu
na to, že to nebol evolucionista so všetkým, čo k tomu patrí, aj vzhľadom na stav
Evolučná teória koncom 20. a začiatkom 21. storočia rozširuje svoj vplyv aj na anorganický
svet, kde sa úspešne zakoreňujú evolučné metafory. Evolúcia ako paradigma zohráva významnú
úlohu prostredníctvom postupov známych ako genetické algoritmy a genetické programovanie
v oblastiach siahajúcich od integrovaných obvodov a komunikačných sietí, v medicíne až po umelú
inteligenciu, umelý život a i. (pozri: Coveney – Highfield 2003: 143-150, 268-269, 378).
35

Evolucionizmus interpretujeme ako svetonázor, ktorý zahŕňa širokú škálu tém. V jeho jadre je
predpoklad, že vo vývoji existovali rôzne štádia: organický vývoj: myšlienka, že život je spontánne
generovaný v "probiotickej polievke"; makro-evolúcia: široko koncipovaná myšlienka, ktorú
Charles Darwin popularizoval vo svojom diele Pôvod druhov (1859). Darwin vytvoril a poskytol
prijateľný mechanizmus evolucie: prírodný výber; mikro-evolúcia: táto evolučná fáza je jedinečná
v tom, že kreacionisti a evolucionisti vo všeobecnosti súhlasia s myšlienkou, že môžu existovať
36
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vedeckého poznania a dobu, v ktorej žil), je francúzsky prírodovedec G. L. L.
Buffon, ktorý sto rokov pred Ch. Darwinom opatrne naznačil pochybnosti o tom,
že každý druh bol stvorený Bohom počas piateho a šiesteho dňa stvorenia sveta.
Buffon ako vydavateľ Všeobecných a špeciálnych dejín prírody (36 zv. vydaných
v rokoch 1749-1788) písal o „obmedzenej“ evolúcii, vysvetľujúcej odlišnosti i
anomálie pri analogických druhoch. G. L. L. Buffon, je mimochodom tým, kto
navrhol pomenovanie rasa (pre skupinu ľudí vyznačujúcich sa určitými stálymi
znakmi, ktoré vznikli v ranom období ľudstva pod vplyvom prostredia a
geografickej izolácie) namiesto varietas (obmeny druhu homo sapiens – h. s.
americanus, h. s. europaeus, h. s. asiaticus, h. s. afer)37.
Medzi francúzskymi naturalistami/materialistami bolo evolučné myslenie
súčasťou ich ponímania jednoty rôznych organizmov. J. O. de La Mettrie
poukazoval na afinitu človeka so zvieratami (zvlášť s opicami). Podobne uvažoval
P. H. D. Holbach mechanickým poňatím človeka a myšlienkou, že organizmy sú
schopné zmeny. D. Diderot vnímal prírodu na základe konceptu dynamických síl,
ktoré určili vývoj univerza ako integrujúcej súčasti ľudskej spoločnosti a dejín
človeka. Ch. Lyell ako prvý vyslovil tézu o evolúcii kontinentov v práci Princípy
geológie (Principles of Geology), čo predstavovalo cenné premostenie medzi
organickou a anorganickou sférou prírody a ich vzájomne podmieneným vývojom.

odchýlky v rámci rôznych živočíšnych druhov. Ľudská DNA umožňuje tieto odchylky – teda sa
predpokladá, že variácia je obmedzená genetickým kódom. Samotný kód umožňuje variácie,
existujú však genetické hranice, ktoré ich obmedzujú.

Ako uvádza G. C. Williams (2002) Darwin nemal jasno v otázke, čo mieni pod slovom rasa.
Tzv. ´odrody rozdielnych geografických oblastí´ sa označovali skôr ako variety alebo poddruhy už
v Darwinovej dobe. Dnes vedci dávajú prednosť termínu poddruhy.
37
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Teória prírodného vývoja bola jednoznačne vyslovená Darwinovým starým
otcom Erasmom Darwinom v knihe Zoonomia (1794-1796). Podľa E. Darwina,
presvedčeného utilitaristu, je evolúcia druhov jednoducho spôsobom, ako Boh
podporuje maximalizáciu možného blaha tým, že evolúcia umožňuje vznik vyšších
organizmov schopných tešiť sa z Božej štedrosti. Je signifikantné, že pojem
evolúcie vstúpil do pozornosti Darwinovho starého otca vďaka filozofii D. Huma.
E. Darwin (1794: 245-246) citoval z Humovych posmrtne vydaných Dialógov o
prírodnom náboženstve (1779): „Nebohý pán Hume konštatuje, že svet ako taký
nemusel byť stvorený, ale mohol vzniknúť.“ Ch. Darwin nadväzujúc na odkaz
starého otca svoju teóriu o spoločnom pôvode všetkých živých foriem budoval aj
na základe inšpiratívnej poznámky D. Huma spochybňujúcej kreacionistický názor.
Evolučná

teória

empiricky

podporila

kritiku

kreacionistických

názorov

prevládajúcich v tej dobe.
Vráťme sa však k ´evolúcii´ názorov na evolúciu. Len o pár rokov neskôr po
vydaní Zoonomie, J. B. Lamarck uverejňuje knihu nazvanú dosť zavádzajúco
Zoologická filozofia (1809). Spojenie biologickej teórie a filozofie súvisí s tým, že
prírodoveda 18. storočia nesie názov prírodná filozofia, ktorá celkom samozrejme
patrí do celku filozofie. Ďalším dôvodom je zistenie, že biologické teórie nemajú
len podobu formalizovaných zápisov, ale skôr naratívnu podobu výkladu príbehov,
a z tohto formálneho pohľadu sú bližšie k filozofii. J. B. Lamarck, vychádzajúc z
vtedajších poznatkov zoológie, paleontológie a geografie zvierat, načrtáva
rodokmeň živočíchov a vyslovuje názor, že druhy majú tendenciu prispôsobovať,
adaptovať sa na nároky svojho životného prostredia a zmena prostredia vyvoláva
vývoj druhov, ktorý im umožní v zmenenom prostredí prežiť. Pre Lamarcka bola
evolúcia čiastočne výsledkom predeterminovaného vývojového procesu, čiastočne
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výsledkom vôľového snaženia samotných organizmov. Lamarckov súčasník E.
Geoffroy de Saint-Hilaire predpokladal jednotný plán v celej ríši zvierat a pokúšal
sa objasniť fylogenetickú variáciu tohto stavebného plánu. Jeho teória vstúpila do
dejín evolučného myslenia ako geoffroyismus a rovnako ako ostatné výkladové
systémy evolúcie tej doby (napr. lamarckizmus) bola zameraná jednofaktorovo, a
teda jednostranne na predpoklad, že organizmy sa prispôsobujú zmenám prostredia
a zmeny prostredia sú nezávislé od organizmov (čo bolo rozvojom konkrétnych
vied prekonané). Azda najvýznamnejšou postavou tejto generácie evolucionistov
bol James Hutton – zakladateľ historickej geológie. Ten vo svojich prácach
predpokladal nekonečný vek Zeme, o ktorej sa domnieval, že podlieha pomalému
ale nekonečnému procesu opakovaného vzostupu. V roku 1785, teda štvrťstoročie
pred narodením Darwina, napísal, že objektívne a racionálne preskúmanie hornín
zemskej kôry odhalí, že nejestvuje nijaký dôkaz počiatku a nijaká vyhliadka konca.
Takže myšlienka, že evolúcia mohla mať k dispozícii veľké množstvo času, bola
v Darwinovej dobe vedecky akceptovateľná a umožňovala predpoklad pomalých
evolučných procesov, ktoré môžu viesť k veľkým zmenám.
Tradičný evolucionizmus vychádzal z biologického nazerania na prírodný
svet, ktorý človeka obklopuje, a na ľudskú prirodzenosť spojenú jemnými vláknami
s týmto svetom. Tento typ nazerania bol (a je) pevne zakotvený v prírodných vedách
a už v počiatkoch sa záujem sústreďoval na biologické objasnenie morálneho
konania ako špecifického výrazu ľudského konania a správania, ktorý má svoje
korene v organickej evolúcii. Odtiaľ pramení aj záujem o altruizmus a o
usúvzťažnenie evolučného je s morálnym malo by. Altruizmus ako morálny princíp
potlačujúci egoizmus, napĺňal rad náboženských a filozofických doktrín. Boli aj
odlišné názory na tento morálny princíp. Za všetky uvádzame názor F. Nietzscheho:
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´altruizmus je egoizmom slabých´ je prejavom úniku slabých, čo je v rozpore
s ideálom nadľudskej dokonalosti.
V Princípoch etiky (1892, 1982) H. Spencer približuje svoje poňatie
evolučnej etiky, logicky odvodené z jeho systému syntetickej filozofie, kde zohráva
dôležitú úlohu zákon evolúcie – najvšeobecnejší zákon prírody a všetkých
vedeckých zákonov. Evolucionizmus a biocentrizmus ako dôležité princípy
Spencerovej filozofie sa zrkadlovo odrážajú v jeho systéme etiky. Nadväzujúc na
tradíciu utilitarizmu v Anglicku, konštatuje, „že každý jedinec a druh deň čo deň
udržuje sa nažive tým, že vyhľadáva príjemné a uniká nepríjemnému... je nemožné
tvoriť predstavy etické, keď v nich nie je vedomie radosti“ (1901: 650). Morálne
dobré je teda to, čo prináša jedincovi či druhu úžitok a pocity príjemnosti, pretože
„každá radosť zvyšuje životnú silu a každé utrpenie ju znižuje“ (1901: 651).
H. Spencer prezentuje koherenciu morálneho vývoja s vývojom fyzickým,
morálka je teda celkom prirodzeným produktom. O etike ako vede možno uvažovať
len na základe jej participácie s konkrétnymi vedami (fyzikou, biológiou,
psychológiou, sociológiou), pretože jej výklady kotvia v pravdách, ktoré sú
spoločné im všetkým. Tým naznačuje takmer ´konzilientne´ usúvzťažnenie
prírodných a humanitných vied, ktoré je formulované až koncom 20. storočia E.
O. Wilsonom (1998)38. Spencer z prílišnej dôvery vo vedu vyvodzuje záver, že svet
je už poznaný a že na základe tohto poznania môže byť nastolené správne
usporiadanie sveta, ktoré umožní trvalý stav pokoja, blahobytu a šťastia. Táto
myšlienka sa stretla s rozhodným odmietnutím T. H. Huxleyho, ďalšieho z autorov
„Z konzilientnej perspektívy prírodných vied nie sú etické zásady ničím viac než základnými
pravidlami spoločenskej zmluvy utvrdzovanými v určitých predpisoch a nariadeniach, sú to kódy
správania v rámci spoločnosti, ktorej členovia si vrúcne želajú, aby sa týmito zásadami riadili, a
sami sú ochotní ich uzatvárať s ohľadom na všeobecný prospech“ (Wilson 1998: 280).
38
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významne vstupujúcich do diskusie o možnej spätosti evolúcie a etiky na rozhraní
19. a 20. storočia. T. H. Huxley bol oponentom posilňovania individualizmu a
myšlienky pokroku odvodzovanej z darvinovských metafor ´boj o prežitie prírodný výber´, ktoré inšpirovali fundament evolučnej etiky H. Spencera.
Oprávnene argumentoval tým, že niet dôvodu na domnienku, že evolučný proces
nevyhnutne vedie k zdokonaľovaniu. Razantná opozícia T. H. Huxleyho bola
namierená proti Spencerovej predstave, že cieľom evolúcie je stav konečnej
adaptácie, ktorý sa vyznačuje všeobecným blahom a pokojom. Bolesti a utrpenia
spojené s úsilím o rekonštrukciu sú podľa H. Spencera v tomto dosiahnutom stave
neznáme.
T. H. Huxley39 (1993), ktorý – ako sme už konštatovali, patril k blízkym
priateľom Ch. Darwina, rozlišoval dva typy evolúcie – kozmický (prírodný) a etický.
Tieto dva typy evolúcie sú zároveň v Huxleyho ponímaní dva svetonázory, medzi
ktorými je neustály konflikt. Je to konflikt, ktorý nemožno odstrániť, pretože je
nominantný pre našu ľudskosť. Keď ho odstránime, staneme sa buď Rex omnium
creatorum, alebo zvieratami. Konflikt medzi kozmickou a etickou evolúciou je pre
Huxleyho hlbokým konfliktom s vesmírom, spätým s túžbou oddeliť ľudskosť od
animalizmu.
Človek, tak ako ostatné jednotliviny, je produktom kozmického procesu
(ponímanie kozmického procesu, resp. evolúcie prírody, je u Huxleyho
pokračovaním dávnej tradície vedúcej od gréckych sofistov až po Machiaveliho,
Hobbesa a Malthusa, kde sa človek chápe ako sebecký a individualisticky
T. H. Huxley bol stúpenec evolučnej teórie a po spochybnení nálezu kostry pračloveka
v Neanderove (Homo neanderthalensis) slávnym anatómom a antropológom R. Virchowom
vystúpil proti všemocnej autorite a vyhlásil „je mi milšie byť zdokonalenou opicou než
zdegenerovaným Adamom“ (Darwin 1970: 181).
39
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orientovaný tvor, držaný na vodidle kultúrou), charakteristického „slepým
besnením“ neetického vesmíru. V kozmickom procese – aréne pre neľútostný zápas
medzi sebeckými jednotlivcami – sa odohráva evolúcia druhov, boj o existenciu a
prežíva len najzdatnejší, teda najlepšie adaptovaný na podmienky v danom období.
Pravidlom kozmického procesu je boj, násilné strety a jeho vyústením je prežitie
najzdatnejších. Antitézou kozmického procesu je etický proces spätý s evolúciou
spoločnosti. Tu je pravidlom sympatia a spolupráca.
Výsledkom

etického

procesu

je

prežitie

eticky

najlepších,

čo

predznamenáva upevňovanie sociálnych väzieb a ašpirácií. J. Dewey v štúdii
Evolution and Ethics (1993) upozorňuje, že u T. H. Huxleyho stojí kozmický proces
pred etickým tribunálom v úlohe odsúdeného. Etický proces je budovanie umelého
sveta etiky v kozme, eliminácia kozmického procesu a jeho nahradenie ľudským
etickým procesom. Evolúcia spoločnosti je v opozičnom vzťahu k evolúcii druhov.
T. H. Huxley dualizuje prírodnú evolúciu a evolúciu spoločnosti (analogickú
ľudským emóciám a záujmom), ale tento opozičný postoj v niektorých pasážach
svojho textu utlmuje neočakávaným evolučným pochopením, keď konštatuje, že
etický proces, „prísne vzaté, je súčasťou kozmického procesu, ako regulačný ventil
v parnom stroji je súčasťou mechanizmu stroja“ (1993: 79). Spomínanú
súvzťažnosť ilustruje T. H. Huxley analógiou záhrady a záhradníka. Dozor nad
záhradou, neustále zasahovanie do existujúcich podmienok sú nevyhnutné na
udržanie poriadku v záhrade, analogicky na udržanie etického poriadku. Záhradník
so svojimi potrebami a požiadavkami je v neustálej opozícii voči záhrade, a tak je
to aj v opozičnom vzťahu kozmického a etického procesu. Ako uvádza „Boj o život
vedie k eliminácii tých, ktorí sú menej zdatní v adaptácii na podmienky svojej
existencie. Tí, ktorí sú najtvrdší a najasertívnejší, majú sklon šliapať po slabších.

47

Ale vplyv kozmického procesu na evolúciu

spoločnosti je o to väčší, o čo

primitívnejšia je jej civilizácia. Spoločenský pokrok znamená obmedzovanie
kozmického procesu na každom kroku a jeho nahradenie procesom iným, ktorý
môžeme nazvať etickým procesom. Jeho výsledkom nie je prežitie tých, ktorí môžu
byť najzdatnejšími vzhľadom k celkovým prevládajúcim podmienkam, ale tých,
ktorí sú eticky najlepšími“ (Huxley 2004: 81). Keď je (podľa Huxleyho) morálka
opakom prírodného vývoja napriek tomu, že je ´súčasťou kozmického procesu, ako
regulačný ventil´, je vcelku nepochopiteľné odkiaľ sa vzala.
Súčasný ´evolucionizmus´ značne pokročil v problematike prirodzeného
pôvodu morálky. Klasický darvinizmus a s ním späté formovanie evolucionizmu
prešiel vývojom chápania evolúcie do druhej fázy neodarvinizmu, ktorý prehlbuje
túto vedeckú teóriu tým, že rozširuje diapazón poznatkov o genetiku, tzn. evolúcia
je chápana ako “...zmena frekvencie génov v populácii“ (Sober: 2000). Ďalšiu fázu
ponímania predstavuje postneodarvinizmus reprezentovaný prácami významných
biológov ako sú W. D. Hamilton, J. S. Gould, J. M. Smith, J. Flegr; súčasnou etapou
je

rozšírená

evolučná

syntéza40

(The extended

evolutionary

synthesis)

reprezentovaná tvorbou T. Lewensa, T. Ullera a mnohých ďalších.

Rozšírená evolučná syntéza zahŕňa viacúrovňový výber, transgeneračné epigenetické
dedičstvo, vyvíjateľnosť a niekoľko konceptov z evo-devo.
Rozšírená evolučná syntéza
predstavuje osobitný spôsob, ako pochopiť vývoj. Zameriava sa predovšetkým na gény:1. nová
odchýlka vzniká náhodnou genetickou mutáciou; 2. dedičnosť sa prejavuje prostredníctvom DNA;
3. prírodný výber génov je jedinou príčinou adaptácie. Oblasť evolučnej biológie sa rozvíja s
mnohými novými teoretickými a empirickými nálezmi (napr. neutrálna teória, vrátane teórie
fitness). V dôsledku toho je dnešná evolučná teória omnoho sofistikovanejšia ako pôvodná moderná
syntéza, ktorá sa objavila v štyridsiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia a pokrýva širšiu
škálu javov. Rozšírená evolučná syntéza kladie dôraz na dva kľúčové zjednocujúce pojmy, ktoré sa
vyznačujú postupným čítaním niektorých častí evolučnej biológie: konštruktívnym
vývojom a recipročnou príčinou. Najrozšírenejšie očakávania však zostávajú v súlade
s očakávaniami zakladateľov modernej syntézy.
40
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1.4 Altruizmus - vývoj pohľadov a prístupov
Ako sme uviedli v úvode, deskriptívna báza evolučnej etiky skúma, ako
ľudské bytosti nadobudli určité morálne schopnosti a jej centrálnou tézou je
altruizmus41, ako behaviorálny rys, ktorý sa vyvinul

prostredníctvom

mechanizmu prírodného výberu a má blízko k empirickej hypotéze, ktorú
možno testovať. Altruizmus

ako behaviorálny rys a následne ako

prosociálny prístup potlačujúci egoizmus, napĺňal a napĺňa rad náboženských
a filozofických doktrín. Už Aristoteles v postulovaní ideálu priateľstva vzájomne sa chápajúcich a pomáhajúcich si ľudí - odkrýva vrodenú túžbu
prospieť nielen sebe, ale aj iným (Etika Nikomachova 1937: kn. IX.). Bez
toho, aby tento termín použili, uvažovali o altruistickom správaní F.

Mnohé diskusie o morálke sa vo vzťahu k evolučnej biológii vo veľkej miere zameriavajú na
otázku altruizmu ako pocitu a altruizmu ako správania. Dôležité je upozorniť na rozdiel medzi
významom slova altruizmus v humanitných vedách a významom, v akom tento termín používajú
biológovia. To môže byť mätúce, pretože okrem psychologického altruizmu existuje aj biologický
altruizmus , ktorým disponujú niektoré živočíšne druhy (pozri: Kitcher 2011. The Ethical Project.
Cambridge, MA: Harvard University Press, časť I.). Psychologický altruizmus zahŕňa starostlivosť
o blaho iných, bez obmedzenia týkajúceho sa druhu prínosu. Naproti tomu biologický altruizmus
nemá
nič spoločné so zámermi ani motívmi a vzťahuje sa iba na ´výhody´, ktoré
zvyšujú reprodukčnú schopnosť (posilnenie genetického prínosu pre budúce generácie).Aj keď sa
psychologický altruizmus líši od biologického altruizmu, existujú rôzne možné vysvetlenia vývoja
psychologického altruizmu, ktoré sa odvolávajú na tie isté faktory, ktoré vysvetľujú pôvod
biologického altruizmu: napr. teória inkluzívnej kondície (inclusive fitness) (Hamilton 1964 Hamilton, W.D., 1964, The Genetical Evolution of Social Behavior, I and II, Journal of Theoretical
Biology, 7: 1–52); evolučné tlaky vedúce k tímovej práci - recipročný altruizmus (Trivers, R.
1971. The Evolution of Reciprocal Altruism. Quarterly Review of Biology, 46: 35–57;); nepriama
reciprocita ( Joyce, R. 2006, The Evolution of Morality, Cambridge, MA: MIT Press); skupinový
výber (Sober a Wilson. 1998. Unto Others: The Evolution and Psychology of Unselfish Behavior,
Cambridge, MA: Harvard University Press). V tejto monografii nemáme priestor na to, aby sme
podrobne preskúmali všetky teórie, faktory a významy vedúce k odhaľovaniu psychologickej
a biologickej roviny altruizmu.
41
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Hutcheson, D. Hume, A. Smith a ďalší myslitelia pohybujúci sa na pôde
novodobého anglického empirizmu. Sociálny cit pokladali za základ morálky.
Samotný pojem altruizmus zaviedol A. Comte, keď formuloval
požiadavku vivre pour autrui ako významnú súčasť náboženstva humanity.
Comte nadväzoval na D. Huma a A. Smitha a ich teóriu sympatie pomenoval
altruizmom - prosociálnym správaním, ktoré vyjadruje nesebeckú túžbu ´žiť
pre iných´. Ponímanie altruizmu u H. Spencera sa pozoruhodne približovalo
názorom dnešnej syntetickej teórie evolúcie, teda ako evolučný altruizmus,
adaptívna vlastnosť, vznikajúca v priebehu evolúcie, tzn. vznikajúca pohybom
od sebazáchovného egoizmu cez protiklad egoizmu k vzniku pocitu
spolupatričnosti (fellow feeling), v ktorom je prastarý rozpor medzi egoizmom
a altruizmom prekonaný. Altruizmus bol predmetom záujmu rôznych oblastí
a vied – predovšetkým psychológie, biológie a filozofie.

Klasický

psychoanalytický prístup charakterizoval altruizmus ako výsledok konfliktu
medzi ego a super ego. Socio-biologický prístup predpokladal vplyv
prírodného výberu a genetiky. Integratívne prístupy zdôrazňovali význam
väzieb

socio-emotívneho

a kognitívno-morálneho

vývinu.

Riešila

sa

otázka altruizmu ako pocitu a altruizmu ako správania. To bolo/môže byť
mätúce, pretože sa rozlišuje medzi psychologickým a biologickým altruizmom
(viď. poznámka 41),

atď.

Edward Wilson v

knihe On Human Nature (1978; trans. O lidské

přirozenosti. 1993) predstavil morálnu teóriu, ktorú načrtol už v záverečnej
kapitole jeho obsiahlej monografie Sociobiology. Hoci sa Wilsonova teória
nápadne ponáša na teóriu vypracovanú Darwinom, táto podobnosť
pravdepodobne pramení skôr z logiky, ktorá formuje interakciu medzi
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evolučnou teóriou a morálkou, než z Wilsonovho hlbšieho poznania morálneho
presvedčenia jeho predchodcu. Tak ako Darwin, aj Wilson považoval zmysel
pre morálku za výsledok procesu prírodného výberu pôsobiaceho na určitú
skupinu. Vo svetle neskorších pokrokov v evolučnej teórii však Wilson
dôslednejšie špecifikuje jednotku výberu ako príbuzenstvo, a to ako najbližšie
tak aj vzdialené. Altruizmus prejavovaný jednoduchšími živočíchmi voči ich
potomkom a priamym príbuzným môže byť v takom prípade vysvetlený
pomocou hamiltonovskej verzie pôvodnej Darwinovej teórie spoločenského
výberu, tzn. pomocou teórie príbuzenského výberu. Wilson, rovnako ako
Darwin tiež tvrdí, že formy altruistického správania sú dané kultúrnymi
tradíciami konkrétnych spoločenstiev. No na rozdiel od Darwina Wilson
považuje tento tzv. ´tvrdý´ altruizmus (hard-core altruism) za nedostatočný, či
dokonca za škodlivý pri organizácii spoločností väčších než príbuzenské
skupiny, keďže takýto altruizmus sa obmedzuje na pokrvných príbuzných.
Namiesto

toho

ľudia

pristúpili

na

nevyhnutný

kompromis

medzi

individuálnym a skupinovým blahobytom, ktorým je implicitná spoločenská
zmluva, v rámci ktorej sa stávajú recipročnými altruistami.
Wilson tento druhý typ altruizmu, ktorý zaznamenal aj Darwin, nazýva
´mäkkým´ (soft-core altruism), keďže je geneticky aj psychologicky sebecký:
jednotlivci sa dohodnú, že budú dodržiavať isté morálne pravidlá, čím
zabezpečia dosiahnutie najvyššej možnej miery šťastia. Napriek tomu, že
Wilson považuje mäkký altruizmus v podstate za naučený vzorec správania,
verí, že je zároveň "...ovplyvňovaný silnou emočnou reguláciou rovnakého typu
ako je tá, ktorú intuitívne očakávame pri najtvrdších formách altruizmu"
(1978: 162). Tzv. hlboké štruktúry morálnych pravidiel, či už tvrdých alebo
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mäkkých, odzrkadľujú geneticky danú predispozíciu dodržiavať morálne
pravidla, predpokladá Wilson. V každom prípade existencia takýchto pravidiel
musí mať v konečnom dôsledku biologické vysvetlenie, pretože "...morálka
nemá žiadnu inú dokázateľnú funkciu" než "zabezpečiť, že ľudský genetický
materiál ostane neporušený" (ibid. 167).
Ďalší z významných teoretikov Michael Ruse42 (1984) tvrdí, že princípy
recipročného altruizmu sa postupne pre ľudí stali vrodenými a do nášho
vedomia prenikajú vo forme citov. Podmienky ľudskej evolúcie spôsobili, že
väčšina ľudí má rovnaký cit pre správne a nesprávne. Avšak konkrétne etické
pravidlá sú podľa Rusea dané našou evolučnou históriou. Ruse verí, že morálne
normy nemôžeme zdôvodniť žiadnym iným spôsobom: "...jediné zdôvodnenie
etiky, ktoré je možné nájsť, je že pramení z našej evolúcie" (1984: 177).
Robert R. Richards43 vo svojom preskriptívnom výklade evolučnej etiky
stanovuje cieľ fundamentálne logický a konceptuálny: tvrdí, že etika založená
na predpokladaných faktoch o biologickej evolúcii nemusí nutne odporovať
morálnej logike, ale že naopak môže byť potvrdená na základe týchto faktov a
pomocou teórie, ktorá ich pomenúva. Jeho upravená verzia evolučnej etiky
(ďalej UVEE) predpokladá, že zmysel pre morálku sa vyvinul v ľudskej
skupine. ´Zmysel pre morálku´ zahŕňa súbor vrodených predispozícií, ktoré v
správnych podmienkach prinútia jednotlivca správať sa určitým spôsobom s

V jednej zo svojich prvých štúdií zameraných na evolučnú etiku Ruse (1979: 199-204) uvádzal,
že každá evolučná etika sa nutne dopúšťa tzv. naturalistického omylu a priznal, že dva prvky, ktoré
tu spomíname vyprovokovali tie najpresvedčivejšie výhrady voči evolučnej etike: neexistuje totiž
nič, čo by nám umožnilo určiť aké aspekty evolučného procesu predstavujú morálnu normu, ak si
ich nestanovíme petitio principii.
42

43

Pozri: A Defense of Evolutionary Ethics. In. Biology and Philosophy, 1 (3):265-293; 1986.
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cieľom dosiahnuť dobro pre komunitu. Ľudský živočích sa vyvinul takým
spôsobom, že pociťuje povinnosť zabezpečiť blahobyt pre svojich vlastných
potomkov, brániť slabších, pomôcť tým, ktorí sú v nebezpečenstve, a byť
celkovo citlivým na potreby členov jeho komunity. Jednotlivec sa musí
napríklad naučiť rozoznávať menej očividné druhy potrieb, či to, aké konkrétne
konanie môže pomôcť zmierniť utrpenie. Richards tvrdí, že hneď ako jedinec
dokáže identifikovať rozličné typy potrieb, prirodzene začne pociťovať súcit
a má nutkanie konať tak, aby trpiacemu pomohol. Konkrétne súcitné reakcie a
nutkania konať predstavujú jadro altruistického postoja. Richards konštatuje,
že mechanizmus, ktorý spustil vývin tohto postoja je príbuzenský výber,
pravdepodobne za pomoci skupinového výberu v malých komunitách44. Podľa
tejto teórie sú teda altruistické motívy najsilnejšie v interakcii s najbližšími
príbuznými (je známe, že rodičia sú ochotní obetovať pre blaho svojich detí
oveľa viac ako cudzí ľudia). Keďže prírodný výber nezabezpečil pre ľudí a
zvieratá žiaden priamy spôsob, ako by vedeli spoznať svojich pokrvných
príbuzných na prvý pohľad, vyvinulo sa mnoho rôznych znakov, ktoré indikujú
príbuzenský vzťah. U zvierat to môžu byť pachy, zvuky, alebo sfarbenie, ktoré

Najčastejšie využívané modely skupinového výberu predpokladajú, že individuálny a skupinový
výber funguje na princípe vzájomného účelu, tzn. že napríklad jednotlivec musí zaplatiť vyššiu cenu
za altruistické konanie (napr. včely, ktoré vypudia svoje vnútornosti, keď bodnú nepriateľa alebo
človek, ktorý riskuje vlastný život, aby zachránil topiace sa dieťa, atď.). No vo väčšine známych
prípadov jednotlivec koná altruistické skutky bez vážnych dôsledkov pre svoju osobu. V
nepriateľskom prostredí by v takom prípade mali malé kmeňové skupiny založené na princípoch
altruizmu a spolupráce jednoznačnú prevahu. Podvádzanie by sa nemohlo stať rozšíreným, keďže
by prinášalo iba malé výhody a malo by veľmi nepriaznivé dôsledky (napr. ostrakizáciu jednotlivca
alebo vyhynutie kmeňa). Za takýchto podmienok by skupinový výber, a to obzvlášť v skupinách
založených na príbuzenských vzťahoch, mohol byť silou spôsobujúcou vznik cnostného správania.
44
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slúžia ako známky príbuzenského vzťahu. U ľudí je indikátorom
pravdepodobne dlhodobá asociácia počas detstva. Maynard Smith (1978),
ktorý vyslovil určité výhrady voči evolučnej interpretácii etiky - napriek tomu
priznal, že zmenil názor v otázke incestného tabu. Dôvody, ktoré uvádza sú:
(1) nepriaznivé dôsledky príbuzenského kríženia, (2) zistenia, ktoré potvrdili,
že aj vyššie živočíchy sa vyhýbajú príbuzenskému kríženiu a (3) fenomén detí,
vyrastajúcich v kibucoch, ktoré nevstupujú do sexuálnych vzťahov. Deti v
kibucoch sa pravdepodobne navzájom považujú za ´pribuzných´ majú teda
sklon v záujme spoločného dobra nemať medzi sebou navzájom pohlavný styk.
Na základe týchto úvah Richards v UVEE predpokladá, že

ľudské

protospoločenstvá sa skladali prevažne z rozvetvených príbuzenských skupín
alebo klanov. Tieto klany súťažili s inými klanmi v rámci jedného
geografického územia, a tak sa mohla prírodným výberom zabezpečiť väčšia
rozmanitosť altruistických impulzov, pričom všetky mali za cieľ zabezpečiť
spoločné dobro.
Ľudia sú kultúrnymi živočíchmi. Ich vnímanie významu správania, ich
uznávanie príbuznosti, ich úsudky o tom, ktoré konanie bude výhodné v danej
situácii, to všetko je interpretované na základe tradícií, ktoré sa historicky
vyvinuli v určitej skupine. Znamená to, že v určitých kmeňoch, ktorých
príbuzenské systémy iba v náznakoch odrážajú biologické vzťahy, sa
domorodci správajú extrémne altruisticky aj voči tým, ktorí sú iba kultúrne, nie
biologicky príbuzní, nie je v rozpore s evolučnou teóriou etiky. Z biologického
hľadiska by mohlo byť takéto konanie považované za chybu, no vo
všeobecnosti aj kultúrne chápanie príbuzenstva napomáha dosiahnutiu
prirodzených cieľov.
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V náväznosti na teórie Darwina a Wilsona, Richardson vo svojej teórii
UVEE tvrdí, že morálne správanie je ovplyvňované vyvíjajúcou sa
inteligenciou a kultúrnymi tradíciami. Príroda vyžaduje, aby sme chránili
našich bratov, ale musíme sa naučiť, kto je našim bratom. V priebehu dejín
ľudstva kultúrne tradície v rôznych stupňoch vývoja považovali za člena
spoločenstva červeného Siouxa, čierneho Mau Mau alebo bieleho Angličana
a spoločné dobro bolo definované ako ´obeť bohom´, či neskôr ´výstavba
tovární´. No tak ako sa ľudia stávajú racionálnejšími a zabúdajú na staré obavy
a povery,

začínajú považovať za spríbuzdnenú

každú ľudskú bytosť a

prichádzajú na to, čo skutočne zabezpečuje spoločné dobro pre všetkých ľudí45.
Richardsonova koncepcia UVEE sa odkláňa od Wilsonovej
sociobiologickej etiky a od Ruseovej obhajoby tejto etiky, keďže obe veria, že
hlavným druhom altruizmu je altruizmus recipročný, ktorého hlavným cieľom
je "Uchovanie genetického materiálu..." (Wilson 1978: 167). Je pravda, že
recipročný altruizmus je zrejme častejší než soft-core alebo hard-core
altruism, a je dokonca možné, že je prínosnejší pre zabezpečenie dlhodobého
prežitia ľudských skupín. To ho však nestavia do pozície najvyššieho druhu
morálky, hoci Wilson a Ruse tvrdia, že to tak je. A napriek tomu, že autentické
altruistické pohnútky môžu byť nápomocné pri uchovávaní genofondu,
odôvodňuje to altruistické správanie iba v empirickom zmysle, nie v zmysle
morálnom. Inak povedané, tak ako chápeme (a teda vieme zdôvodniť)
biologickú funkciu altruizmu ako dôsledok prírodného výberu, môžeme chápať
a zdôvodniť aj agresiu a vražedné inštinkty. Podľa Richardsa hovoríme o

Pozri: výhrady voči konceptu správania pre spoločné dobro pre všetkých ľudí pozri: V. Havlík
et al. Z evolučního hlediska. 2011: 183 (T. Hříbek: Evoluce morálky. 171-206).
45
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autentickom

altruizme,

ktorý vyžaduje

morálne

zdôvodnenie.

Také

zdôvodnenie, ktoré dokazuje, že autentický altruizmus je morálne nadradený
kontraktuálnemu altruizmu.
R. R. Richards sa pokúsil zdôvodniť UVEE ako morálny systém a
predpokladá, že správne zohľadňuje všetky relevantné biologické fakty.
Osvojil si forenznú stratégiu, ktorá sa zakladá na presvedčení, že viacero
dobrých argumentov vytvára presvedčivejšiu teóriu - ako len jeden. Preto
zostavíl tri potvrdzujúce argumenty svojej teórie UVEE (1986: 286-292):
Prvý potvrdzujúci argument - prevzal R. R. Richards od A. Gewirtha
(1982), ktorý predstavil presvedčivý prístup k odvodzovaniu malo by (ďalej
normatívny úsudok: NU) od je (ďalej faktuálna premisa: FP). Gewirth najskôr
špecifikuje čo koncept malo by znamená (tzn. implicitne načrtáva pravidlo,
ktoré upravuje jeho používanie pri dokazovaní). Tvrdí, že tento koncept
zvyčajne znamená: "´je´ - vynucované alebo vyžadované na základe dôvodov,
ktoré vyplývajú z istého štrukturovaného kontextu." V inferencii ´Blýska sa,
preto by malo hrmieť´ preto NP podľa Gewirtha značí, že "...berúc do úvahy
výskyt blesku, je nutné alebo žiadané, aby nastalo aj hrmenie, pričom táto
nevyhnutnosť pramení zo zákonmi riadeného kontextu fyzikálneho sveta"
(ibid. 108). V tomto príklade deskriptívne kauzálne zákony predstavujú hlavnú
(nevyslovenú) premisu pre odvodenie NU z FP. Sféra praktickej činnosti tiež
predstavuje štrukturovaný kontext. Napríklad ako zamestnanci univerzity, by
sme si mali adekvátne pripravovať svoje vyučovacie hodiny. Gewirth si
všimol, že odvodenie praktického malo by, ako napríklad toho, ktorým by sa
mal riadiť univerzitný pedagóg v prvom rade vyžaduje, aby sme akceptovali
daný štrukturovaný kontext. No v takom prípade, ako tvrdí Gewirth, vznikajú
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iba hypotetické NU napríklad: Ak som zamestnancom univerzity, tak by som
si mal adekvátne pripravovať svoje vyučovacie hodiny. Keďže ma však nič
nenúti stať sa zamestnancom univerzity, nie je možné kategoricky nariadiť:
Adekvátne si pripravuj svoje vyučovacie hodiny. Gewirth ďalej tvrdí, že ak sa
jednotlivec rozhodne zapojiť sa do určitého kontextu, napr. prijme zamestnanie
na univerzite, tak NU bude v skutočnosti odvodené od prebratej povinnosti,
tzn. jedno malo by sa odvodí z iného malo by. Pokúsil sa prekonať túto
prekážku tak, že odvodzuje NU z kontextu, ktorému sa jednotlivec nemôže
vyhnúť, pri ktorom sa nemôže rozhodnúť, či ho prijme alebo odmietne. Tvrdí,
že všeobecné rysy ľudského konania so sebou nesú kontext, z ktorého sa nedá
vymaniť, a že tento kontext vyžaduje, aby konateľ za dobré považoval svoju
slobodu a blahobyt. Z vedomia, že sloboda a blahobyt sú nevyhnutnými
podmienkami akéhokoľvek správania, konateľ podľa Gewirtha logicky odvodí
predpoklad "Mám právo na slobodu a základný blahobyt." Tento nárok na
´práva´, ktorý v skutočnosti znamená "Mal by som mať slobodu a blahobyt,"
môže byť vznesený iba vtedy, ak je konateľ povinný priznať rovnaké práva aj
ostatným. Keďže tento nárok závisí iba od toho čo je podmienkou ľudskej
činnosti a nie od konkrétnejších okolností, Gewirth dospel k záveru, že každý
musí logicky toto právo priznať každej ľudskej bytosti.
Evolúcia predstavuje štrukturovaný kontext pre morálne správanie a
konanie: spôsobila nie len to, že ľudia cítia povinnosť konať v mene dobra
komunity, ale tiež to, že schvaľujú, podporujú a podnecujú ostatných k tomu,
aby tak tiež konali. Táto konkrétna podoba ľudskej povahy nestanovuje
jednotlivé potreby, neoznačuje nič, čoho nedostatok by bol priamo škodlivý.
Preto nevyvstáva otázka logického prechodu z jednotlivej (alebo všeobecnej)
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potreby k právu. Naopak, konštruktívny vplyv evolúcie určuje, že každý človek
má praktickú potrebu prispievať k spoločnému dobru. Môžeme sa pokúsiť
ignorovať požiadavky vyplývajúce z našej podstaty tak, že odmietneme konať
altruisticky, ale to neznamená, že tieto požiadavky neexistujú. To čo nás
dovedie k tomuto záveru je samozrejme inferenčný princíp, z ktorého vyplýva:
z konkrétneho druhu štrukturovaného kontextu vyplýva, že by malo nastať
správanie vhodné v tomto kontexte. Všetky diskusie na metaúrovni, všetky
pokusy zdôvodniť morálne a etické systémy sú závislé od takýchto
inferenčných pravidiel, ktorých konečným zdôvodnením môže byť jedine to,
že si ich osvojili racionálne a morálne bytosti - konštatuje Richards.
Druhý potvrdzujúci argument je rozšírením prvého. Berie do úvahy,
že evolúcia vytvorila časť ľudskej prirodzenosti na základe požiadavky na
spoločné dobro (tzn. na základe princípu príbuzenského a skupinového výberu).
Zdôvodnením imperatívnej rady: konaj v mene spoločného dobra, ktorú
dávame iným bytostiam, je preto keď si morálnou bytosťou, vytvorenou
procesom evolúcie, mal by si konať v mene spoločného dobra. To si vyžaduje
poskytnutie faktických dôkazov o platnosti evolučnej teórie (vrátane UVEE).
A to by samozrejme v konečnom dôsledku znamenalo, že musíme zdôvodniť
morálny imperatív odvolaním sa na empirické dôkazy. Zdôvodňujúce tvrdenie
teda podľa Richardsa vyzerá takto: z faktov vyplýva, že ľudia sú evolučne
´naprogramovaní´ tak, aby konali v prospech spoločného dobra; no konať v
prospech spoločného dobra je to, čo chápeme pod pojmom morálnosť. A preto
keďže sú ľudské bytosti bytosťami morálnymi - čo je nevyhnutný stav spôsobený
evolúciou - každá z nich by mala konať v prospech spoločného dobra. Tento
druhý zdôvodňujúci argument sa od prvého líši iba v tom, že zdôrazňuje: (1)
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definitívne zdôvodnenie bude vyžadovať, aby sme poskytli faktický základ pre
evolučnú teóriu a pre pôsobenie príbuzenského a skupinového výberu pri
vytváraní ľudskej spoločnosti; (2) logická postupnonosť zdôvodňovania
postupuje od (a) empirických dôkazov a teórie evolúcie, k (b) altruistickej
povahe človeka, k (c) stotožneniu altruizmu s morálnosťou, k (d) záveru, že
keďže sú ľudia prirodzene morálni, majú morálnu povinnosť snažiť sa o
spoločné dobro.
Tretí potvrdzujúci argument Richardsa naznačuje, že v morálnom
diskurze majú tézy založené na NU doplnkovú funkciu, ktorou je podporovanie
konateľa v tom, aby sa vyhol čomukoľvek alebo odmietol čokoľvek, čo by
mohlo podnietiť non-morálne konanie. NU ktorý je odvodený zo
štrukturovaného kontextu evolučného vývoja človeka, je teda morálnym ´NU´
práve preto, že činnosti, ktorými je predlžované spoločné dobro a schvaľované
altruistické správanie, predstavujú to, čo rozumieme a (ak je UVEE správna)
čo musíme rozumieť pod slovami byť morálnym. Tretí potvrdzujúci argument
dokazuje, že UVEE je oprávnená, pretože môže slúžiť ako základ pre ďalšie
kľúčové stratégie na zdôvodňovanie morálnych princípov. Sám Richards sa
domnieva, že vo svojej obhajobe evolučnej etiky načrtol, resp. pokúsil sa
dokázať, že ak pripustíme niektoré empirické tvrdenia, tak upravená verzia
evolučnej etiky: (1) sa nedopúšťa naturalistického omylu, vo forme v akej je
zvyčajne popísaný; (2) nesporne odvodzuje hodnoty z faktov. Definitívne
potvrdenie evolučnej etiky však môžeme dosiahnuť iba vo svetle pokroku v
evolučnej teórii (ibid. 292)46.

46

Pozri: Robert R. Richards: 1986. A Defense of Evolutionary Ethics. In. Biology and Philosophy,
1 (3):265-293.
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Aj Matt Ridley47 sa zamýšľa nad tým, prečo ľudia robia veci, ktoré
odporujú ich sebeckým záujmom? Prečo sme altruisti? Rozširuje spektrum
univerzálnych aspektov morálneho správania o štedrosť, láskavosť,
nesebeckosť, tzn. o vlastnosti jednoznačne súvisiace s blahom iných. Vo svojej
knihe Původ ctnosti (2000) nezaprie vplyv svojho slávneho učiteľa R.
Dawkinsa (autora hypotézy sebeckého génu), aj keď Dawkins nie je jediný,
kto nápadmi a myšlienkami inšpiroval Ridleyho napísať toto dielo (a mnoho
ďalších). Medzi tých, ktorí majú medzinárodné renomé a ktorí Ridleyho, ako
sám uvádza, podporovali morálne i prakticky, patria okrem iných R. Trivers48,
R. Webb a R. Wright - známy knihou Morální zvíře. Ridley študoval zoológiu
a svoje odborné znalosti využíva v predloženom texte v hojnej miere.
Prostredníctvom množstva príkladov zo života rôznych druhov živočíchov
vrátane človeka smeruje k odhaleniu povahy toho, čo ľudský druh pomenoval
cnosťou, morálkou či jednoducho slušným správaním. Morálke sa učíme
životom medzi ľuďmi, konštatuje Ridley, a podobne ako niektorí myslitelia
pred ním (E. O. Wilson, D . Ellis, J. Waltes) poukazuje na divergenciu medzi
prírodným a spoločenským, prírodnými a spoločenskými vedami. Leitmotívom
je pre Ridleyho kritická reflexia absolutizácie úlohy kultúry ako rozhodujúcej
determinanty ľudského správania, a z jeho pohľadu pozoruhodné spoločenské
nedocenenie 'biologického' v človeku. Sociobiologické zamyslenie tohto typu
prináša predpoklad jestvovania geneticky daných, nemenných univerzálnych

Matt Ridley – menej známy ako Sir Matthew White Ridley, piaty vikomt Ridley.
Robert Trivers patrí medzi najvýznamnejších dnes žijúcich evolučných teoretikov. Je tvorcom
teórie recipročného altruizmu a konceptu adaptive theory of self-deception. S. Pinker (významný
kognitívny psychológ, známy svojou obhajobou evolučnej psychológie) sa domnieva, že Trivers je
jeden z najväčších mysliteľov v dejinách západného myslenia.
47
48
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vlastností ľudskej prirodzenosti. Rovnako sa predpokladajú všeobecné rysy v
ľudskom správaní, ktoré do určitej miery podliehajú genetickej (biologickej)
kontrole a následne vystupujú ako invarianty, ktorými disponujú všetky ľudské
bytosti. M. Ridley sa

zaoberá ľudskou prirodzenosťou a predovšetkým

spoločenskou povahou "ľudského zvieraťa" (ibid. 17). Ľudskú prirodzenosť na
rozdiel od ´konvenčnej múdrosti´ spoločenských vied nechápe ako jednoduchý
odraz individuálnych pocitov a skúseností, ale ako predispozíciu učiť sa. V
tejto súvislosti si kladie otázku, ktorá je stará ako ľudstvo samo: Čo umožňuje
existenciu ľudskej spoločnosti? Odpovedá na ňu podľa mnohých ´múdrych
mužov´ až príliš jednoducho: vyvinula sa ako súčasť našej prirodzenosti. Táto
zdanlivá jednoduchosť je Ridleym

pozoruhodne kompaktne analyzovaná

do troch symbolickych úrovní „... do úrovne miliardy rokov, keď sa naše gény
združovali do súťažiacich tímov; úrovne miliónov rokov, keď sa náš druh
združoval do súťažiacich spoločenstiev; a úrovne tisícročí, keď kryštalizovali
myšlienky o spoločnosti a jej vzniku" (ibid. 19). Pre evolučných etikov a
odborníkov, ktorí sa venujú sociobiologickému zdôvodneniu morálky, je
zaujímavým zamyslenie venované teórii mravných citov, v ktorom autor hľadá
odpoveď na otázku, ktorá je vo väčšej alebo menšej miere aktualizovaná
v sociobiologických konceptoch. Prečo ľudia robia veci, ktoré odporujú ich
sebeckým záujmom? Táto otázka trápila už anglických empirikov 18. storočia
a je aktuálna dodnes. Ridley odpovedá okrem iného pomocou teórie
recipročného altruizmu R. Triversa a teórie emócií R. Franka. Frankova teória
vychádza z predpokladu, že emócie (výraz pre mravné city, ktoré dávno pred
Frankom takto pomenoval a analyzoval A. Smith v diele Teória mravných
citov),

predstavujú hĺbinnú iracionálnu silu, ktorá sa nedá vysvetliť iba
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materiálnym záujmom jednotlivca. Vyvinuli sa v evolučnom procese a tak ako
všetko, čo vzniklo evolučne, majú svoj význam v tom zmysle, že sú garantmi
ľudských záväzkov a nástrojmi riešenia problémov, ktoré umožňujú „sociálne
žijúcim bytostiam využívať sociálne vzťahy na dlhodobý prospech ich génov.
Vďaka nim sa konflikty medzi krátkodobým ziskom a dlhodobými záujmami
riešia v prospech dlhodobých záujmov" (ibid. 145).
Zatiaľ čo Trivers postuluje vo svojej teórii recipročného altruizmu
okamžitú reciprocitu, Frankov

model záväzku implikuje možný úprimný

altruizmus. Človek, ktorý sa riadi vo svojom správaní len algoritmom dal/
dostal, človek s emocionálnou anémiou, tzn. krátkodobo uvažujúci a osobnými
záujmami ovládaný hráč sa mení na racionálneho hlupáka. Ak sa chceme tejto
pozícii vyhnúť, máme sa podľa Ridleyho nechať poučiť Frankovým modelom
záväzkov, ktorý vychádza z predpokladu, že morálka a ďalšie návykové emócie
sa vyplatia. No nielen to: cnosti ako súcit, spravodlivosť, tolerancia alebo
čestnosť sú záväzky, "sú to božstvá, ktoré nám vládnu" (ibid. 158), ale len keď
ich počúvame, len keď sa naučíme (napriek našej prirodzenosti) ich
prikázaniami riadiť. Ridley je skeptický voči ´ochranárskym´ optimistickým
blahosklonne sentimentálnym víziám, ktoré sa stali modernými mýtmi
západnej civilizácie. Pokiaľ J. J. Rousseau u svojho ´vznešeného divocha´
hľadal spoločenské cnosti, západná kultúra si mnohé staré a minoritné kultúry
a tradície ´farbí na zeleno´. Ekologický sentiment sa stáva istým druhom
posadnutosti moderného človeka, stáva sa jedným z definitívnych znakov
mravného človeka. Veď "...keby sa dnes niekto zastával znečistenia, dopadol
by zhruba rovnako, ako keby v 17. storočí vyznával Satana" (ibid. 225). Lenže
vychádzajúc z ľudskej prirodzenosti a technologickej moci, ktorou západná
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civilizácia disponuje, odvolávanie sa na spirituálne obrodenie či hľadanie
nového zmyslu a významu našej existencie či existencie prírody, by si
vyžadovalo

zmenu

ľudskej

prirodzenosti,

pretože

evolúcia

nás

"naprogramovala ako inštinktívnych počtárov ochotných spolupracovať len
vtedy, keď to slúži ich osvietenému sebectvu" (ibid. 224). Jednoducho, nášmu
druhu nie je žiadna inštinktívna morálka vlastná a mnohému (či všetkému?
inému) "...sa musíme učiť... " (ibid. 235) navzdory našej prirodzenosti, nie v
súlade s ňou. Ale nič nie je jednoduché, a aj Ridley, vychádzajúc z tvrdenia
R. Foxa, konštatuje „...radšej budem dúfať, že človeku je vrodená jeho
prirodzenosť, než aby som sa zmieril s predstavou ľudskej mysle, ako
nepopísanej dosky, na ktorú si každý tyran a sociálny inžinier môže podľa chuti
písať

svoje

(vždy

odporné)

heslá....táto

prirodzenosť

je

bytostne

spoločenská...“ (ibid. 269).
Z výskumov sociobiológie je z hľadiska dnešnej ekologickej a
environmentálnej situácie zaujímavým tvrdenie, že sme adaptovaní na dobu
kamennú – dobu lovcov a zberačov. Gény-mémy-moduly-vehykly sa
vyvinuli a ukotvili v odlišnom prostredí, v akom žijeme my, čo má
ďalekosiahle etické, spoločenské a kultúrne implikácie. Zjednodušene: lovci
a zberači sa musia adaptovať na dobu vedotechniky. Nikto zo sociobiológov
netvrdí, že naše správanie je podmienené len geneticky. Existujú evolučne
formované, ´dedené´ predpoklady správania (naša myseľ nie je tabula rasa)
a prirodzene sa uznáva, že veľká časť nášho správania je formovaná
pozorovaním a učením sa. Problematickým a zdá sa aj ´produkcia´ rôznych
hypotéz typu: mozog je orgánom poznania, mozog je orgánom na prežitie a i.
Ide o to, že za posledných 10 tisíc rokov (čo je z hľadiska evolúcie príliš
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krátka doba) došlo k nepredstaviteľne rýchlej premene environmentu (z
pohľadu lovcov a zberačov) a možno práve teraz naráža človek na svoje
vlastné hranice adaptácie, na hranice schopnosti mozgu absorbovať
informácie (informačná asténia). Informačnú priepustnosť (Lem 1999) však
máme rovnakú ako naši predkovia pred 10 tisíc rokmi. Pravdepodobne už
nepôjde len o adaptačné hranice vo vzťahu k prostrediu, ale „závoj praveku“
visí nad schopnosťou ľudskej prispôsobivosti. Ekologická kríza (a mnoho
iných kríz, včítane morálnej) je tou hranicou, ktorá pred nami stojí ako úloha
a šanca – brániť sa tlaku prispôsobivosti a prehnaného obdivu (napríklad nás
samých, ako arbitrov, tvorcov a pánov, tých, ktorí riadia stechnizovaný svet,
´produkujú´ vedu, a často deštruktívny technický potenciál napr. zbrane
hromadného ničenia, považujú za hodnotu) a vrátiť sa od nerozumu k úlohe
a šanci pre náš rozum a našu (znovuobjavovanú) emocionalitu (aj v podobe
foriem altruistického správania, ktoré sú dané kultúrnymi tradíciami
konkrétnych spoločenstiev).
1.5 Snahy odvodiť zdroje morálky z naturalisticko/biologických faktov o našej
evolučnej minulosti
Reflexívnejšie verzie evolučnej etiky nespochybňujú, že morálne úsudky
každého jednotlivca možno vysvetliť tak, že berieme do úvahy aj myšlienky
evolučnej teórie49. Motivácia pre tento druh pohľadu spočíva v širšom naturalizme:
ak má byť morálna filozofia založená na naturalistickom chápaní ľudských bytostí
Musíme však brať v úvahu, že „...Darwinova teória je omnoho prenikavejšia, ako sme
predpokladali. Nech je jej všeobecný význam akýkoľvek, výber (selekcia) je iba mechanizmus a nie
snaha o dobro.“ (Jones 1996: 165)
49
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a ich mieste vo svete, a ak evolučná teória dáva relevantný pohľad na históriu
evolúcie morálnych vlastností a konania ľudských bytostí, potom sa morálna
filozofia dostáva do súladu s niektorou verziou evolučnej teórie. Tvorba morálnej
teórie tak, aby bolo možné vysvetliť selektívnu výhodu morálnych vlastností a
správania, bola/je teda fundamentom evolučnej etiky.
Jeden z významnejších súčasných trendov v rámci morálnej filozofie je
pokus o naturalizáciu filozofických disciplín - vrátane epistemológie a etiky - ktoré
by mohli riešiť problémy nástrojmi empirických vied. Tento naturalistický trend
´bol prominentný´ medzi rokmi 1660 a 1800. V tomto období veľká skupina tzv.
experimentálnych filozofov, podporovala prístup k štúdiu prirodzeného sveta odmietaním vecných apriórnych tvrdení a spoliehaním sa na rozsiahle pozorovanie
a experimentovanie. V polovici 17. storočia, vedec R. Boyle a politický filozof T.
Hobbes polemizovali medzi sebou o deľbe vedeckých a politických moci. Hobbes
zredukuje a zjednotí politické teleso v novom režime zovšeobecneného
konštruktivizmu, kde s a poznanie rovná moci. Boyle ´vynachádza´ empirický štýl,
keď v uzavretom priestore pripojenom k vzduchovej pumpe uskutočňuje množstvo
experimentov s tým, že sa neopiera „ o logiku, matematiku alebo rétoriku, skôr o
metaforu odvodenú z práva: dôveryhodní, zámožní a poctiví svedkovia
zhromaždení okolo miesta činu môžu potvrdiť existenciu nejakého faktu, the matter
offact, aj keď nepoznajú jeho skutočnú povahu" (Latour: 32). Matters offact sú
vyrobené v laboratóriu za podmienok, ktoré je možné kontrolovať. Je to udalosť z
laboratória, ktorá nadobúda vážnosť a stáva sa nespornou vstupom na scénu Royal
Society, kde „niekoľkí džentlmeni vyhlasujú právo mať nezávislé názory, a to v
uzavretom priestore, v laboratóriu, nad ktorým štát nemá kontrolu" (ibid. 35). Prísne
vzaté: Boyle a ďalší empirici tohto obdobia „vynachádzajú náš moderný svet, svet
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kde je reprezentácia vecí prostredníctvom laboratória natrvalo oddelená od
reprezentácie občanov prostredníctvom spoločenskej zmluvy" (ibid. 45).
Jednoducho, moderný svet „vidí dvojako" a má „rozoklaný jazyk" - argumentuje v
praxi očisťovania silným dualizmom, ktorý hľadí na prírodu a spoločnosť ako na
ontologický úplne odlišné zóny; umožňuje praxi sprostredkovania rekombinovanie
a tvorbu zmiešanín; posmeľuje mobilizáciu ľudí a vecí; raz sa odvoláva na prírodu,
raz na spoločnosť a raz na Boha; raz na transcendenciu, raz na imanenciu a všetko
to stavia proti i vedľa seba. Ako píše B. Latour, „moderné vysvetlenia spočívali v
rozdelení zmiešanín, aby sa z nich vydelilo to, čo patrí subjektu (alebo sociálnemu),
a to, čo patrí objektu. Potom sa zmnožili medzičlánky, aby sa zmiešaním čistých
foriem znovu zložila jednota. Tieto analytické a syntetické postupy mali teda vždy
tri aspekty: primárne očis ťovanie, oddelenie fragmentáciou, postupné
znovupremiešanie" (ibid. 103). Robert Boyle, John Locke, členovia Royal Society
a podobne zmýšľajúci autori vo Francúzsku a Taliansku, uplatňovali tento prístup
aj v rámci fyziky a medicíny. Neskôr sa aplikácia empirických metód rozšírila na
pole etiky a estetiky. Škótski a nemeckí autori, ako D. Hume50 a J. G. H. Feder sa
odvolávali na empirické nároky na podporu svojich etických teórií. V súčasnej
dobe mnoho etikov, ale predovšetkým vlna populárnych kníh známych
primatológov, evolučných biológov, psychológov a neurológov potvrdzuje rovnaké

Hume ako empirik a naturalista vysvetľuje javy, ktoré skúma konštruktívne prostredníctvom
kvalít, ku ktorým má v prirodzenom svete prístup prostredníctvom zmyslov, teda bez odvolávania
sa na nadprirodzené vlastnosti, neprístupné bežným zmyslom.
50
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metodické výhľady a presadzuje napr. empirickú "vedu morálky"51, "vedu dobra
a zla"52, "vedu morálnej dilémy"53 a i.
Prísne vzaté: ak sa pýtame Čo je to ´správne´ konanie? táto otázka54 rezonuje
storočiami a tisícročiami histórie človeka. Naznačuje niekedy znepokojivé morálne
dilemy, pred ktoré sú ľudia postavení, a spôsobila/spôsobuje vznik komplexných
etických teórií špecifikujúcich cnosti, ktoré by mali ľudia pestovať; normy, podľa
ktorých by sa mali riadiť spoločnosti, a celkový stav vecí, ku ktorému by mal človek
ašpirovať. Nie je preto prekvapením, že ľudské konanie v morálnych kontextoch sa
stalo predmetom empirického výskumu, resp. empirického vedeckého výskumu55
napriek tomu, že bolo v istom zmysle cielene odmietnuté ako legitímna oblasť
výskumu už na počiatku modernej vedy56.
Charles Darwin pôsobivo ukázal, že človek je, práve tak ako všetky ostatné živé
tvory, produktom biologickej evolúcie. Výskum prikláňajúci sa k Darwinovi okrem
51

In. Sam Harris: The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason. 2005.
In. Michael Shermer: Why Darwin Matters. 2006.
53
In. Michael S. Gazzaniga: Kdo to tady řídí? 2013.
54
Je samozrejmé, že ľudský záujem o morálku sa neobmedzuje na jedinú otázku, ale dôraz na
morálny aspekt rozhodovania sa a morálne konanie, ktorý táto otázka naznačuje, predstavuje
v súčasnosti najobvyklejšie chápanie etiky ako akéhosi ´nástroja´, ktorý nám má pomáhať riešiť
problémy, pričom do úzadia ustupujú otázky ako „Kým sa mám stať?“, ktoré sa zaoberajú cnosťami
a morálnymi ideálmi; kritika tejto tendencie je v zužovaní záberu etiky: pozri: Pincoffs (1986).
55
Empirické výskumy primatológov, evolučných psychológov, etológov, bahaviorálnych
a evolučných biológov, antropológov, fyziológov. odkazujeme na podnetné práce: C. O. Lovejoy:
The Evolution of Human Walking; R. Leakey: Pôvod ľudstva; J. Diamond: Ľudská evolúcia
a prostredie. a i. )
56
Známym dôkazom tohto tvrdenia je rukopis kréda Kráľovskej spoločnosti, ktorý napísal Robert
Hooke v roku 1663. V tomto kréde sformuloval úlohu Spoločnosti, ktorou malo byť „zdokonaľovať
poznanie vecí v prírode a všetkých užitočných umení, remesiel, mechaniky, inžinierstva, a pokusov
umožňujúcich vytvárať nové vynálezy, a nie zaplietanie sa do božskosti, metafyziky, morálky,
politiky, gramatiky, rétoriky či logiky.“ Napriek tomu, že táto veta sa vo finálnej verzii charty
52
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toho naznačuje, že nielen veľa telesných znakov človeka, ale aj - minimálne
niektoré - dispozície správania a konania vznikli v adaptívnych procesoch selekcie.
Predstava, že aj ľudská morálka je evolučne podmienená, sa preto na prvý pohľad
zdá celkom akceptovateľná. Napokon, evolučná teória preukázala v minulom
storočí svoj ďalekosiahly význam v mnohých oblastiach – a to aj mimo biológie.
Mohli by sme sa napríklad pýtať: prečo by práve schopnosť človeka vytvoriť
morálne normy a podľa nich aj konať, mohla byť vysvetlená evolučne? A prečo
by malo byť takéto evolučné vysvetlenie ľudskej morálky irelevantné? Prečo by
mala etika zostať sférou filozofov a pre evolučnobiologické výsledky výskumu
človeka a jeho ďalších príbuzných byť celkom nerelevantnou?
Možno aj preto, že spojenie evolúcie a morálky je komplikovanejšie, o čom
svedčí

dlho trvajúca a sčasti veľmi vášnivo vedená debata o možnostiach

a hraniciach evolučnej naturalizácie etiky.
Od čias Darwina sa mnohí filozofi a biológovia pokúšali vyvodiť z Darwinovej
evolučnej teórie konzekvencie pre etiku. Vo svojej extrémnejšej podobe sa projekt
naturalizácie etiky stáva pokusom o nasýtenie filozofickej etiky biológickými
pohľadmi, ako ukazuje požiadavka zakladateľa sociobiólogie Edwarda O.
Wilsona57. Aj keď Wilson formuloval svoje názory relatívne umiernene (záleží od

Kráľovskej spoločnosti neobjavila v plnom znení, jej fragmenty môžeme v charte nájsť na viacerých
miestach (citované podľa Weingart 2002: 96).
57
E. O. Wilson v práci Sociobiology: The New Synthesis (1975) požaduje "...systematické štúdium
biologického základu každého sociálneho správania" (Wilson. 1975: 4). Wilson, zdá sa, mal na
mysli ´biologický základ správania´ a odkazoval na sociálne a ekologické príčiny ovplyvňujúce
vývoj správania v populáciách zvierat. Pozornosť sústreďoval skôr na neurologické, než na
psychologické príčiny správania jednotlivcov. Wilson sa domnieval, že sociobilógia a neurovedy
predstavujú významné teoretické interakcie (Wilson 1975: 5). V priebehu sporu o sociobiológiu sa
používali aj iné termíny na označenie tohto tendovania vo vede, najčastejšie ´behaviorálna ekológia´
(Behavioural Ecology: An Evolutionary Approachby J. R. Krebs; N. B. Davies; 1978); dvojité teórie
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spriaznenosti názorov analyzujúceho teoretika), v prvom odstavci prvej kapitoly
dnes už klasickej knihy E. O. Wilsona Sociobiológia: nová syntéza sa dočítame, že
moderný biológ: „si uvedomuje, že jeho sebapoznanie je podmienené a formované
emočnými kontrolnými centrami v hypotalame a limbickom systéme mozgu. Tieto
centrá zaplavujú naše vedomie všetkými známimi emóciami - nenávisťou, láskou,
pocitom viny, strachom - emóciami, na ktorých si filozofia etiky želá intuitívne
vybudovať

štandardy

dobra

a zla.

Sme

týmto

nútení

opýtať

sa,

čo

vytvorilo hypotalamus a limbický systém? Evolučné sa oboje vyvinulo pomocou
prírodného

výberu.

Toto

jednoduché

biologické

tvrdenie

musí

byť

pretransformované do výkladu etiky a výkladu etikov“. Možno sa pýtať, tak ako to
formuloval Williams (2002: 176): Prečo ´sebapoznanie´ a nie poznanie všeobecne?
A prečo len časti mozgu, ktoré majú dočinenia s emóciami? atď. Filozofi si však
etiku nenechali ´vybrať z rúk´ a odpovedali: odvážny projekt evolučných etikov
vyvodenia morálnych noriem z evolučnobiologických skutočností je predsa
odhaľovaný od čias Davida Huma opierajúceho sa o záver, že žiadny normatívny
úsudok nemôže byť vyvodzovaný z faktuálnych premis. Všetky ostatné pokusy
spojenia evolúcie a morálky ako vysvetlenie ľudského morálneho správania na
základe evolučnej teórie, boli - v tom čase - na základe ich evaluatívnej
irelevancie, resp. použitím evaluatívnych predikátov (napr. dobrý, zlý, správny,
nesprávny) len ťažko zdôvodniteľné. Ide totiž o to, že „...spracovateľský
mechanizmus nášho mozgu tu nie je pre nič iné, než pomáhať pri zvyšovaní nášho
dedičnosti a i. Tieto projekty sú niekedy označované ako evolučné spoločenské vedy. Debaty okolo
sociobiologie stále prebiehajú (pozri: Lewens 2009 a i.). Bol to E.O. Wilson, ktorý upozornil na
analýzu ´projektu naturalizácie etiky´, ktorý vyžaduje konzilienciu (consilience) cez disciplinárne
hranice, oddeľujúce vedy z oblasti humanitných a prírodných vied (Wilson 1998). Prvým krokom
je syntéza poznatkov a interdisciplinárna spolupráca.
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genetického úspechu. To všetko sa evolúciou nevyvinulo na to, aby sme boli
schopní odhaliť, aké sú nebeské či pozemské objekty v skutočnosti. Podobné
obmedzenia sa týkajú všetkých našich zmyslov a schopností uvažovať o sebe
a o svete okolo nás“ (ibid. 177). Ale ako to, že dnes a denne uvažujeme o sebe
a o svete okolo nás? Každá vedná disciplína má svoje ohraničenie a vedecky
zmysluplné vyjadrenia môžu byť v ktoromkoľvek vednom odbore vyslovené
s ohľadom na toto ohraničenie. To sa časom mení, a ako sme uviedli v úvodných
poznámkach, vedné odbory sa navzájom ovplyvňujú, intuitívne ´večné pravdy´ vo
filozofii sa rekombinujú s novými ideami, ktoré vyplývajú z experimentálneho
bádania a prírodovedci stále viac menia svoje výskumné zamerania, ale ´slepé
škvrny vedy´ a hodnotových presvedčení, ktoré nie sú empiricky testovateľné ani
deduktívne správne odvoditeľné z vedeckých tvrdení, zostávajú.
Pravdepodobne preto ťažko a často rozporuplne odpovedáme na otázky:
Môžu sa morálne správanie a motivácia geneticky riadiť? Vyvíja sa etika – a ak áno,
môže sa systém evolučnej etiky chápať ako legitímny predmet analýzy?
Ako sme už uviedli, v minulosti, sa na tieto otázky buď odpovedalo
jednoznačne kladne alebo sa rozhodne odmietli. Evolučná etika odvodzovala svoj
pôvod z prác Herberta Spencera v druhej polovici 19. storočia a rozvíjala sa ako
projekt sociálneho darvinizmu koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Spencer
v Princípoch etiky z roku 1892 a Haeckel v práci Die Welträthsel z roku 1899
rozpracovali pojem evolučnej etiky. Ich myšlienky okamžite napadol Thomas
Huxley a G. E. Moore v Principia Ethica.
V 40. a 50. rokoch 20. storočia sa najmä Julian Huxley pokúsil o
vzkriesenie evolučnej etiky. Koncom 20. storočia možno pozorovať obnovený
záujem o evolučnú etiku a posudzovanie jej možností, pravdepodobne na podnet
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sociobiológie a následnej dynamike z nej vzplývajúcich

rozporov. Dnes sa

rigorózne (a často emocionálne) prehodnocovanie evolučnej etiky prelína s
politickými a feministickými postojmi. Existuje evolučný názor založený na
evolučnej

biológii,

ktorý

podporuje

´faktuálne´

názory

späté

s tzv.

adaptacionistickým programom58 v evolučnej etike (Wilson 1975, 1978, 1984,
2016 – poukazuje na spojitosť medzi evolučnou etikou a vývojom v sociobiológii
človeka), a teoretici stále častejšie pripúšťajú možný evolučný morálny základ
(M. Ridley, M. de Wall, W. D. Hamilton, J. S. Gould, M. Smith).
Evolučná etika je dnes rovnako naliehavá ako pred storočím. Čím je nejaká
otázka zložitejšia, tým je zložitejšie dať na ňu odpoveď. Tak sa zdá, že evolučná
etika sa radí do diapazónu tých

problémov, ktoré sú predmetom mnohých

konfliktov. Prísne vzaté: zatiaľ čo naše každodenné ťažkosti sa dajú bez problémov
vyriešiť,

evolučná etika tvrdohlavo produkuje ´zvláštne´ problémy, postoje,

modely, resp. svetonázory.
Rôzne etické názory môžu predstavovať rôzne želania no nie rôzne hodnoty.
Otázky týkajúce sa evolučnej etiky sú veľmi zložité a mnohé z nich zostávajú bez
odpovede, a to prinajmenšom v súčasnosti59. Hľadanie odpovedí na rozpory
obklopujúce evolučnú etiku značne komplikuje nesprávna predstava, podľa ktorej
idey, otázky, význam termínov a naše ponímanie zostávajú bezo zmeny, zatiaľ čo

Ide o program aplikovaný v novšej odbornej literatúre, kde prevláda názor, „...že ľudské adaptácie
vznikli výlučne ako dôsledok spepých pokusov a omylov; má veľmi dôležité konzekvencie pre
akýkoľvek nezaťažený pohľad na ľudskú ´podstatu´, ako aj na situáciu dnešného človeka“
(Williams 2002: 12).
59
„...o schopnostiach prežitia a reprodukcie sa rozhoduje v tak širokých oblastiach, aké si človek
ani nedokáže predstaviť.....a nech už je všeobecný význam evolučnej teórie akýkoľvek, výber je iba
mechaniznus a nie snaha o dobro...“ (Jones 1996: 164-165).
58
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v skutočnosti prechádzajú transformáciou v synergii s vývojom vied; stárnu/menia
sa/používajú sa v mnohých rôznych situáciach, mnohými rôznymi spôsobmi
a/alebo sú tak obsiahle, že majú málo využiteľný význam. Používajú/li sa tak
teoreticky ´uvoľnene´, že sa stráca náznak toho, čo vlastne znamenajú –
jednoducho: vyvíjajú sa v čase. Kedy odpovede príjmeme, odmietneme alebo
zmeníme ich výklad je z filozofického hľadiska nepodstatné – avšak historicky isté
je to, že sa zmenia alebo odmietnú. Otázky/odpovede sa menia vždy, alebo sa
vytrácajú. Problémy pretrvávajú, alebo sa riešia.
1.6 Aplikácia etického teoretizovania na praktické problémy
Ľudské správanie a konanie v morálnych kontextoch sa stalo predmetom
empirického výskumu napriek tomu, že bolo v istom zmysle cielene odmietnuté
ako legitímna oblasť výskumu už na počiatku modernej vedy. Počas posledných
dvoch desaťročí sme svedkami významného zvýšenia záujmu o empirický
výskum morálky - osobitne s použitím nových výskumných metód z oblastí
psychológie a neurovedy. Tento výskum ovplyvňuje mnohé oblasti etiky, a z
hľadiska odozvy a scientometrie

benefituje z presunu pozornosti

do

humanitných vied.
Reakcia morálnych filozofov na objavenie studnice empirických dát
týkajúcich sa biologického základu, psychologickej tvárnosti a kultúrnej
diverzity ľudskej morálky bola (ako vždy) nejednoznačná. Veľmi všeobecne:
jedna skupina - odmieta relevantnosť empirických dát pre normatívne
zdôvodňovanie, samozrejme s tou výhradou, že ohraničujú konkrétny skúmaný
problem (Nida-Rümelin 2006). Druhá skupina - etickí empirici - priznáva
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význam empirických poznatkov pre tvorbu teórií v rámci etiky (Edel 1961), ale
s rozporuplnými závermi. Napríklad výskum psychologického základu
morálnych intuícií môže byť buď považovaný za dôkaz v prospech základných
normatívnych teórií (Nichols 2004), no môže byť zároveň použitý na vyvrátenie
normatívneho významu intuícií (Singer 2005). Čo sa týka aplikácie etického
teoretizovania na praktické problémy, zástanci empirickej etiky uvádzajú, že
empirické poznatky by mali v prvom rade zlepšovať citlivosť etiky na kontext
(Musschenga 2005). Výskumníci s filozofickým vzdelaním začali využívať
empirické metódy, aby obohatili zdroje normatívneho myslenia60. Z uvedeného
vyplýva, že snaha o rozširovanie empiricky založenej etiky nás stavia pred
viaceré otázky.
Ako príklad môžeme uviesť pojmy morálka, etika, ľudská prirodzenosť.
Najmä v nemeckej tradícii sú pojmy etika a morálka chápané ako pomenovanie
odlišných referentov. Pojem ľudská prirodzenosť je, nazvime to, veľmi
´špeciálnym úložným priestorom´ jednak pre morálnu filozofiu (a evolučnú etiku
zvlášť) a jednak pre konkrétne vedy.
Morálka: neexistuje veľa dôvodov na to, aby sme predpokladali, že vo všetkých
etických

diskusiach

bude

uplatniteľná

jedna

(univerzálna)

definícia

morálky. Pojem ´morálka´ sa používa v dvoch odlišných širokých významoch:
v deskriptivnom a normatívnom:

Prehľad týchto tendencií viď.: K. A. Appiah: Education for Global Citizenship. In. Yearbook
of the National Society for the Study of Education 107(1):83 – 99, 2008; Knobe a Nichols:
Experimental Philosophy. New York: Oxford University Press, 2014.
60
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1. deskriptívne odkazuje na určité ´kódexy´ konania predložené spoločnosťou
alebo skupinou; alebo akceptované jednotlivcom pre svoje vlastné konanie
a správanie;
2. normatívne odkazuje na ´kódexy´ správania a konania, ktoré by za určitých
podmienok navrhli všetky racionálne osoby.
Morálka môže označovať, resp. označuje rôzne normy, správanie, konanie,
cnosti, atď., ktoré sú prítomné v určitej spoločnosti alebo kultúrnom priestore
v určitom čase; zdá sa, že morálka sa viac viaže na bežné správanie a diskurz
týkajúci sa morálnych otázok v rámci konkrétnej spoločnosti či kultúry. Avšak
bližší pohľad na morálku v praxi odhalí, že zdôvodňovanie a reflexia sú takisto
neoddeliteľnou súčasťou bežnej morálky - hoci sú niekedy zavádzajúce a
ovplyvnené rôznymi faktormi, či dokonca chybné. Každodenné zdôvodňovanie
morálky sa nachádza v jednom kontinuu spolu s reflexívnym filozofickým
teoretizovaním o morálke, čo môže byť dôvodom prečo sú v anglo-americkom
kontexte pojmy morálka a etika (často) používané ako synonymá. Rozdelenie
chápania pojmov etika a morálka je do určitej miery umelé, no napriek tomu
zostáva užitočným. Prirodzeným aspektom morálky, ktorý by mal byť
spomenutý, je jej sociálna povaha: morálka je situovaná v spoločenskom svete61
správania, konania, úsudkov, vyjednávania,

a iných spôsobov prejavu

využívaných komunikujúcimi spoločenskými bytosťami – je to spoločenský
fenomén. Toto je zároveň dôvod prečo je morálka pre väčšinu ľudí taká dôležitá:
Termín spoločenský tu používame v širokom zmysle, berúc do úvahy aj možnosť, že aj iné bytosti
okrem ľudí môžu byť považované za spoločenské bytosti (tento fakt je v biológii všeobecne
akceptovaný). Je samozrejmé, že v prípade výskumu konkrétneho živočíšneho druhu bude
aplikovaná presná definícia spoločenského, čo vedie k otázke, aký typ správania je prítomný, aby
mohla byť interakcia bytostí iných ako človek hodnotená z hľadiska morálneho konania .
61
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ľudia sú často sklamaní, ak druhí nespĺňajú ich predstavu morálneho štandardu.
To sa môže týkať zjavných porušení pravidiel, napríklad ubližovania
bezbranným, ale takisto aj kontroverznejších otázok, napríklad v oblasti politiky,
ktoré niekto môže považovať za otázky nespadajúce pod oblasť morálky.Táto
úvaha nás vedie k náročnej otázke, a to či existujú nekontroverzné kritériá, podľa
ktorých je možné jasne klasifikovať určitý úsudok, správanie, konanie, či iné
javy ako morálne. Boli navrhnuté rôznorodé klasifikátory pochádzajúce z
rôznych disciplín, ale každý z nich má aj svojich oponentov: morálni filozofi by
mohli (oprávnene) za rozlišujúcu vlastnosť morálnych rozhodnutí považovať
možnosť univerzalizácie (významným príkladom filozofický koncept ´kniežaťa
deontológie´ I. Kanta), avšak boli by konfrontovaní s námietkou morálneho
pluralizmu a morálneho relativizmu. Morálni psychológovia by sa pri
rozlišovaní medzi morálnymi a konvenčnými normami mohli sústrediť na stupeň
akceptácie normy, avšak aj tu existujú významné protiargumenty (Nichols
2002). Kognitívni neurológovia môžu za meradlo morálky považovať
(merateľnú) silu emočnej odozvy pri porušení normy (Moll et al. 2008), avšak
budú konfrontovaní s veľkou variabilitou individuálnej emočnej excitability
(vzrušivosti) (Davidson 2004). Evoluční biológovia môžu poukázať na to, že ak
správanie spôsobuje jednotlivcovi zníženie kondície či zdatnosti, môžeme takéto
správanie považovať za “morálne” (Trivers 1985), avšak títo vedci môžu byť
obvinení z redukcionizmu, keďže často považujú morálku a altruizmus (resp.
rôzne podoby altruizmu) za ekvivalentné (Joyce 2006). Parkinson et al. (2011)
zas konštatujú, že nie je nič čo by zjednocovalo morálku.
Etika: označuje systematické skúmanie a zdôvodňovanie takých praktík, pre
ktoré sú zvlášť kvalifikovaní morálni filozofi; etika označuje reflektívnejší
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prístup,

ktorý

je

zvyčajne

spájaný

s istým

stupňom

expertízy

a poznania morálnej filozofie (napr. Düwell et al. (2002) 2006). Subjektívum
etika má význam: 1. objektívny: odkazuje na ľudskú vzájomnosť – platí pre polis
(štát) - preto predstavuje časť politiky (Platon); 2. subjektívny: týka sa myslenia,
zmýšľania a postojov – vzťahuje sa k človeku, k jeho konaniu -

teda je

filozofiou o ľudských veciach človeka, včleneného do určitých sociálnych
skutočností a útvarov. Chápanie etiky samotnej ovplyvňuje úlohu empirických
poznatkov v jej rámci. Je napríklad dôležité rozlišovať medzi kvantitatívnymi
a kvalitatívnymi referenciami výskumných metód. Takisto je potrebné pamätať
na to, že explicitné, implicitné a behaviorálne zistenia sa môžu pri jednom
fenoméne odlišovať. Subjekty empirického skúmania môžu napr. explicitne
považovať samých seba za zodpovedných, avšak výsledky implicitného merania
ich samohodnotenia ich môžu označiť za nezodpovedných, a oba tieto koncepty
seba - explicitný aj implicitný - sa môžu líšiť od reálneho konania v situáciach,
v ktorých sa preukazuje zodpovednosť atď. Prísne vzaté: etika ako súčasť
tradičnej filozofie sa usiluje poskytnúť pravidlá a normy ľudského správania
a konania. Etika reflektuje morálku a pýta sa na jej založenie, zdôvodnenie,
legitimizáciu a legalizáciu.
Ľudská prirodzenosť62: môžeme hovoriť o ľudskej prirodzenosti bez toho, aby
sme implicitne alebo explicitne nevyvolali jej kontrast s ľudskou kultúrou?
Eticko-normatívny rámec diskurzu o ľudskej prirodzenosti je spektrálny - napr.: a) je to
súhrn behaviorálnych, kognitívnych a morálnych charakteristík človeka, determinovaný možno
skôr génmi, ako výchovou a prostredím; b) je to špecifický systém vzájomných vplyvov a
transformácií biogénnych, psychogénnych a sociogénnych subsystémov; 1. Podľa rôznych
teologických koncepcií je podstatou človeka niečo božské, resp. podobné Bohu (človek je
chápaný v kresťanstve ako imago Dei – obraz boží), čo sa nedá uchopiť ani racionálne ani
empirickými vedami - jedine vierou; 2. filozofické koncepcie človeka za ľudskú podstatu
62

76

Teoretici, ktorí sa zamýšľajú nad touto otázkou majú veľmi odlišné postoje k
myšlienke ľudskej prirodzenosti.

Prístup k ľudskej prirodzenosti môže

prechádzať oblasťami psychológie, filozofie vedy, sociálnej, kultúrnej a
biologickej antropológie, evolučnej teórie a štúdia etológie. Mnohí teoretici
konštatujú, že ľudská prirodzenosť je koncept s mnohými tvárami, z ktorých
každá hrá úlohu vo vlastnom výskumnom spektre. Niektorí chcú úplne odstrániť
tento pojem, niektorí ho považujú za bezproblémový, iní ho chcú udržať s
reformujúcimi

úpravami. Rozmanité

perspektívy vysvetlenia

ľudskej

prirodzenosti oprávnene nastoľujú otázky, či existujú skutočne pevné
charakteristiky ľudskej prirodzenosti, aké sú a čo ich spôsobuje. Podľa
esencialistickej filozofickej tradície, pochopiť ľudskú prirodzenosť je pochopiť
podstatu toho, čo je ľudské. Ako sa bežne interpretuje, ´esencia´ je základná
vlastnosť alebo ´substrát´, ktorú konkrétna vec stelesňuje. Esencia - podstata
vysvetľuje vlastnosti, ktoré má daná vec, jav, bytosť. Nie je však možné meniť
tieto vlastnosti; sú nemenné a nadčasové. Z evolučného pohľadu sa prístup k
ľudskej prirodzenosti neodvoláva na nemennú podstatu/esenciu. Namiesto toho
sa popisujú jej funkcie: tie dešifrujú, akí sú členovia určitého druhu. Z tohto

považujú fenomén subjektivity. Ľudská podstata je síce poznateľná, ale iba ´zvnútra´ mysľou
samotnou (Kant, Fink, Hartmann, príkladom par exellence je Husserlova fenomenológia); dnes
vo filozofii, ako aj v ostatných humanitných a sociálnych vedách, dominuje antiesencialistická
paradigma, podľa ktorej esencie sú ľudským výtvorom, nejestvujú objektívne ´tam vonku´
samy osebe - sloganovito tento postoj vyjadruje známa Sartrova téza, podľa ktorej existencia
predchádza esencii: inými slovami - najprv je konkrétna ľudská existencia, ktorá si až
dodatočne konštruuje svoju esenciu; 3. vedecké koncepcie ľudskej prirodzenosti dnes
získavajú vďaka moderným vedeckým metódam v genetike a neurofyziológii po prvýkrát
reálnu možnosť skúmať ľudskú podstatu empiricky. Podľa nich sa ľudská podstata ukrýva vo
fungovaní ľudského mozgu; atď. Odporúčame pozoruhodný text S. Komáreka: Obraz člověka
a přírody v zrcadle biológie. 2008 (zvlášť kap. II a III.)
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pohľadu by sme mali očakávať lepšie pochopenie ľudskej prirodzenosti štúdiom
našich taxonomických susedov. To, čo odlišuje ľudské bytosti od iných
živočíchov sa zvyčajne považuje za schopností súvisiace s kogníciou ako je
jazyk, racionálnosť, tvorba nástrojov, morálka a kultúra, ale niektoré s týchto
dispozičných kapacit niesú vlastnené iba ľuďom; skutočne sa preukazuje, že ide
o kapacity alebo rozšírenia kapacít, ktoré niektoré živočíšne druhy majú v
rôznych formách a na rôznych stupňoch. Zároveň sa výskum neobmedzuje iba
na biológiu, aby sme poodkryli ´tajomstvá´ ľudskej prirodzenosti. Je tu celé
spektrum sociologických a antropologických štúdií.

P. R. Ehrlich v knihe

Human Natures: Genes, Cultures, and the Human Prospect (2001) hovorí o tom,
že existuje celý vejár konceptov, resp. spektrálnych pohľadov na ľudskú
prirodzenosť. Sociobiologické a postneodarvinistické koncepty sa snažia o
ahistorickú

interpretáciu

všeobecnej

ľudskej

prirodzenosti

podloženú

predovšetkým biologicky (Wilson, Williams, Dawkins). Iným spôsobom
argumentovania morálneho významu ľudskej prirodzenosti je tvrdenie, že určitý
druh vzťahu k nej je morálne významný. M. Sandel (2007) a J. Habermas (2003)
sú príkladom takýchto prístupov. Sandel tvrdí, že určitý vzťah k ľudskej
prirodzenosti je oceňovaný sám osebe a je životne dôležitý pre rôzne veci, ktoré
oceňujeme v ľudskej spoločnosti; Habermas tvrdí, že určitý vzťah k ľudskej
prirodzenosti je nevyhnutný pre rovnaké členstvo v morálnej komunite. R. Rorty
(1996) sa zas domnieva, že žiadna všeobecná ľudská prirodzenosť neexistuje, že
každá tzv. ľudská ´prirodzenosť´ je čírou arbitrárnou ľudskou konštrukciou
jednej z mnohých kultúr (tu: jednej etapy vývoja západnej kultúry osvietenstva).
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V našom texte nie je priestor na to, aby sme zachádzali hlbšie do tohto
vymedzovania - postačí, ak pripustíme, že neexistuje nesporný súbor
individuálne nevyhnutných a spoločne dostatočných kritérií aplikovateľných na
všetky javy, ktoré by nám umožnili klasifikovať javy buď ako morálne alebo ako
nemorálne;

problematika ľudskej prirodzenosti63 si vyžaduje samostatnú

rozsiahlu interdisciplinárnu reflexiu. To neznamená, že nemáme príklady na
deskriptívne, resp. reflexívne vymedzenie daných javov, avšak existuje tu aj
nejasná oblasť (tzv. slepá škvrna vedy64), ktorá je pravdepodobne väčšia ako sa
väčšina vedcov a bádateľov nazdáva65.

Predovšetkým oblasti výskumu kognitívnej a evolučnej psychológie sa venújú štúdiu človeka
a môžu priniesť pozoruhodné poznatky o ´ľudskej prirodzenosti´. Kognitívna psychológia pracuje
s počítačovou analýzou duševného života – najnovšie z hľadiska dynamiky
paralelne
distribuovaných systémov či neuronových sieti; evolučná psychológia spojuje modernú kognitívnu
vedu s evolučnou biológiou. „Samotná skutočnosť, že evolučné úvahy spolu s poznatkami
s neurovied a vývoja slúžia psychológii ako dôkazný materiál, už nebude spochybňovaná“ uvádza
uznávaný odborník na problematiku jazyka a vývoja P. Bloom (in. Přištích padesát let...2004: 79)
64
Podľa K. R. Poppera (in. Logika vědeckého bádání. OIKOYMENH. 1997) existuje tzv. slepá
škvrna vedy. V každej vednej disciplíne a vede ako takej, nájdeme hodnotové presvedčenia
a tvrdenia, ktoré nemožno empiricky testovať ani deduktívne správne odvodzovať z vedeckých
tvrdení. Paradoxne (alebo práve preto) – každá vedná disciplína (evolučnú etiku nevynímajúc)
zakladá svoje tvrdenia na uznaní určitých hodnôt, ktoré sú súčasťou jej slepej škvrny.
65
Táto nejednoznačnosť pravdepodobne vyplýva z toho, že normativita je neoddeliteľne spätá s
najzákladnejšími štruktúrami života: všetky formy života (vrátane rastlín, prvokov a baktérií) majú
vbudované “želané stavy” či “cieľové stavy” v závislosti od ich základných životných potrieb a
hrozieb, senzory na rozoznanie týchto stavov, ako aj činitele, ktoré zabezpečujú ich vyhľadávanie,
respektíve vyhýbanie sa im. Hoci určite existuje zhoda o tom, že väčšina cieľavedomého správania
živých organizmov je non-moralna, táto istota sa znižuje ak sa zameriame na spoločenské formy
života. A napriek tomu, že je určite opodstatnené spájať morálku s jazykom a schopnosťou
vedomého uvažovania, toto kritérium stráca svoj význam keď chceme skúmať otázku ako sa
morálka vyvinula.
63
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1.7 Študijné záujmy etiky a dáta relevantné pre empiricky informovanú etiku
Pri stručnej rekapitulácii študijných záujmov etiky, zistíme, že sa obvykle
riadi určitými predpokladmi. Medzi hlavné patrí: 1. sme viac-menej racionálne
bytosti, ktoré dokážu pochopiť svet; 2. môžeme konať na základe toho, čomu
porozumieme, čo pochopíme; 3. naše konanie môže slúžiť účelu. Samotná etika
sa na základe analytickej tradície člení na: normatívnu (preskriptívnu) etiku,
deskritpívnu (empirickú) etiku a metaetiku. Rôzne empirické výskumné školy,
vrátane (vývojovej, morálne a sociálnej) psychológie, morálnej sociológie a dejín
morálky - niekedy spoločne nazývané aj ´deskriptívna etika´ (Düwell et al. 2002:
2), sa zaoberajú empirickým vymedzovaním a deskripciou morálky. Morálka je
čoraz

viac

považovaná

za

objekt

hodný

interdisciplinárneho

a transdisciplinárneho výskumu v rámci spoločenských vied66. To isté platí aj
pre niektoré z prírodných vied a metadisciplín (najmä neurovedu, antropológiu,
primatológiu, etológiu, medicínu), čo poukazuje na rôznorodosť v empirických
(deskriptívnych) prístupoch, ktoré sú využívané v súčasnosti.
Pokiaľ vychádzame z predpokladu, že empiricky založená etika sa zaujíma
najmä o morálne konanie,

o skutočnosť, že vzorce morálneho konania sú

vytvárané entitami, ktorých konanie je regulované na základe normatívneho rámca,
ktorý obsahuje pojmy dobrý a zlý, empiricky založení morálni filozofi sa pýtajú:
za akých podmienok je možná existencia morálneho konania? ako morálne konanie
funguje? Aby sme mohli odpovedať na tieto otázky potrebujeme bližšie určiť
pojmy na základe konkrétneho skúmaného problému, a takisto potrebujeme
empirické dáta rôzneho druhu. No bolo by chybou chápať tento problém ako čisto
66

Príkladmi sú o. i. behaviorálna ekonómia, politické vedy či pedagogika.
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empirický, ako problém, na ktorého úspešnú realizáciu je potrebné iba dekódovať
´morálny aparát´ konateľa a identifikovať jednotlivé prvky normatívneho rámca, na
ktorý sa tento konateľ odvoláva (tzn. normy, cnosti, hodnoty, atď., ktoré sú
obsiahnuté v konkrétnom prípade morálneho konania). Hoci sú požiadavky na
zdôvodňovanie dôležitým aspektom morálneho konania,
viacerých

úrovniach:

na úrovni

jednotlivého

môžu pôsobiť na

konateľa (napr.

keď

sú

vyhodnocované dôvody pre konkrétnu voľbu alebo konanie), na úrovni priamej
interakcie konateľa, ktorá predstavuje požiadavku na tohto konateľa (napr. po tom,
čo konateľ urobil niečo, čo ostatní kritizujú, alebo naopak chvália), na úrovni
kolektívnych javov (napr. v súvislosti s incentívami, ktoré sú účinné na úrovni
inštitúcii), alebo na úrovni vedeckého skúmania daného javu v súvislosti s otázkou,
či a do akej miery môže byť určité konanie považované za morálne. To znamená,
že postupy zdôvodňovania nie sú iba súčasťou morálneho konania, ale sú
komplexným spôsobom späté aj so samotným chápaním tohto problému. Vždy keď
sa etika dostáva do praktickej aplikácie - napr. vzdelávanie odborníkov v iných
disciplínach - tieto rozdelenia sú označované za kľúčové mechanizmy analytického
pôsobenia etiky, a ak je náš filozofický protivník obvinený zo spáchania napr.
naturalistického omylu, má to často negatívny vplyv na akúkoľvek praktickú
diskusiu o etike (napr. Arn 2009). Zostávame skeptickí67 voči jednoznačnosti
týchto rozlíšení, ako aj voči ich „údajnej užitočnosti“ v oblasti praktického využitia
etiky - tento skeptomai postoj pramení v kritike takého chápania etiky, ktoré
oddeľuje empirické poznatky od normatívneho zdôvodňovania.

V duchu odkazu a identifikácie tohto pojmu Thucydidesom (aténsky historik, 5 st. pr. n. l.):
σκέπτομαι skeptomai: hľadanie, premýšľanie o podmienkach skúmania a skúmania dôkazov
(pochybujem ale hľadám ďalej).
67
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Ako uvádza M. Christen (et al. 2014: 3-27) empirické hľadisko sa vzťahuje na
etické teórie tak na úrovni systémových predpokladov, ako aj na úrovni vnútorných
predpokladov. Pri analýze etických systémov môžu preto vyvstať jednak systémové
ako aj vnútorné otázky. Systémové otázky sa týkajú vzťahu daného etického
systému k iným konceptuálnym systémom a ich prostredníctvom aj k ľudskému a
prírodnému svetu. Vedú k otázkam ako napríklad: Ako môžeme daný morálny
systém zdôvodniť? Je nutné, aby etické systémy vyžadovali, aby za morálne boli
považované iba také činy, ktorým predchádzalo racionálne zvažovanie?
Vnútorné otázky sa týkajú logiky morálnych princípov a terminológie diskurzu
používaného v danom etickom systéme. Sem patria otázky ako napríklad: Je potrat
v tomto systéme nemorálny? Čo v tomto systéme stanovuje oprávnenosť násilia a
vojny? Empirické väzby, ktoré má etický systém s ľudským a prírodným svetom
sú tranzitívne: spôsobujú, že vnútorné princípy tohto systému závisia od
empirických hypotéz a predpokladov.
Každý etický systém vhodný pre človeka zahŕňa aspoň tri druhy empirických
tvrdení (alebo explicitných empirických hypotéz) týkajúcich sa štruktúry tohto
systému a aj jeho vnútorných zložiek. Každý etický systém vhodný pre človeka
prichádza s určitými systémovými predpokladmi o ľudskej prirodzenosti, tzn. o tom,
akým druhom tvora je človek, ktorý sa bude schopný riadiť príkazmi vyplývajúcimi
z tohto systému. Aj prísna kantovská etika vychádza z predpokladu, že správanie je
regulované maximami; že ľudský život je konečný; atď. Evolučná etika si tiež
vytvára empirické predpoklady o ľudskej prirodzenosti, pri ktorých vychádza z
teórie evolúcie, a ktoré sú podložené jej dôkazovou základňou. Z toho vyplýva, že
nie je možné vzniesť žiadnu výhradu voči akekémukoľvek konceptu evolučnej
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etiky na základe toho, že sa zakladá na empirických tvrdeniach - pretože sa na nich
zakladajú všetky etické systémy.
Vráťme sa k spomínanému skeptomai postoju, ktorý pramení v kritike takého
chápania

etiky,

ktoré

oddeľuje

empirické

poznatky

od

normatívneho

zdôvodňovania. Aby sme vysvetlili tento skepticizmus, stručne rozlíšime tri rôzne
spôsoby ako možno usúvzťažniť empirické dáta s etickou

teóriou, ktorých

východiská pozoruhodne analyzuje M. Christen (2014).
Empirické dáta ako rámec etického problému.
Všetky etické otázky - najmä však tie, ktoré sa týkajú praktických problémov, napr.
výskum kmeňových buniek - majú zásadnú konceptuálnu väzbu na skutočný svet
(napr. ak chceme analyzovať etický aspekt výskumu kmeňových buniek, je nutné
vedieť čo sú to kmeňové bunky; ak chceme analyzovať etický aspekt ekologických
ruptúr, je nutné vedieť čím sa zaobera ekológia atď.). Takéto včlenenie empirických
dát do etického uvažovania je na prvý pohľad triviálne a nekontroverzné. No i
takéto včlenenie sa môže stať problematickým, keďže obsahuje konflikty, ktoré sa
na prvý pohľad môžu javiť ako zjavne založené na hodnotách, ale v skutočnosti sú
to konflikty vo faktoch (Callicott 2009). Navyše, to že v praktickom diskurze je často
náročné definovať tento rozdiel naznačuje, že aj takéto zdanlivo jednoznačné
včlenenie dát môže zahmliť dichotómiu medzi faktom a hodnotou. Existujú dve
možné vysvetlenia tohto problému. Prvým z nich je, že počet a komplexnosť faktov,
ktoré musia byť zvážené, ak chceme pochopiť určitý problém sú často veľmi veľké,
čo sťažuje proces identifikácie skrytých normatívnych predpokladov týkajúcich sa
týchto faktov. Tento problém môže byť vyriešený tým, že sa vyčlení dostatočný čas
na výskum a uvažovanie, no aj toto riešenie môže byť neúspešné ak vezmeme do
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úvahy druhé vysvetlenie: možnosť, že mnoho kľúčových predikátov a vlastností
neoddeliteľne spája deskriptívne a evaluatívne zložky (tieto termíny a vlastnosti sú
niekedy nazývané thick (Williams 1985). Ak sú tieto vysvetlenia správne,
empirické informácie, ktoré etika využíva pri riešení určitých problémov nie sú
normatívne neutrálne.
Empirické dáta ako indikátor realizovateľnosti myšlienok etiky.
Druhým možným uplatnením empirických dát, a to najmä v morálnej psychológii,
je ich využitie na overenie praktickosti etických teórií. Bernard Williams (1985;
tiež Flanagan 1991) a ďalší teoretici sú zástancami názoru, že ak je etická teória
založená na úzkej alebo nepresnej koncepcii morálnej psychológie, predstavuje to
závažný nedostatok. Hoci tento názor zdieľajú aj starší predstavitelia morálnej
filozofie, uplatnenie empirických dát je náročnejšie než sa zdá. V prvom rade,
dejiny vedy náš učia, že empirický výskum je oveľa iracionálnejší (napr. čo sa týka
výberu oblastí výskumu a obhajovania teórií; Kuhn 1962) než sme si pôvodne
mysleli. To znamená, že empirické dáta, ktoré by mali zabezpečiť relevantnosť
normatívnych teórií, sú v závislosti od skúmaného javu (ako aj javov, ktoré sú z
výskumu vylúčené) sami produktom komplexných a kontingentných procesov. Je
napríklad pozoruhodné, že súčasný výskum v oblasti sociálnej neurológie sa tak
dôsledne zameriava na ´dobré konanie´ (empatiu, spoluprácu, atď.), zatiaľ čo pred
niekoľkými desaťročiami boli primárnym predmetom štúdia iné otázky (Matusall
et al. 2011). To ukazuje, že obmedzenia normatívnych teórií sú dané kultúrne
utváranými trendami v rámci vedy, ktorá produkuje dáta, teda o nich rozhodujú
spoločenské a politické sily, ktoré stanovujú priority pri ´financovaní´ vedy. Proces
merania, ktorý slúži na stanovenie faktov (napr.: ako sú v rámci empatie vnímané
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morálne problémy; Singer et al. 2005), je normatívny jednak v tom, ako špecifikuje
detaily nastavení, a aký normatívny rámec si zvolí za svoj referenčný bod (Christen
2010, 3-27). Napríklad dáta

získané od pacientov s fokálnou léziou na

prefrontálnom kortexe, ktorý hrá významnú úlohu v diskusii o význame emócií ako
základ morálnej intuície a praktického rozhodovania, sú nepresné vzhľadom na
zistenia o tom, akých typov emócií sa týkajú. Takéto zistenia sú

často zle

interpretované, za čo sú zodpovedné názory na to, čo by mali dokazovať. Rovnako,
systematická epistemická neurčitosť, resp. častý (možno neustály) informačný
deficit (epistemická neistota na dobré a rozumné rozhodnutia) môže viesť k
neobjektívnosti pri zbere dát a ich interpretácii, čo vytvára bludný kruh, v ktorom
chybné normatívne predpoklady vedú k chybným záverom, ktoré sú neskôr použité
na dokazovanie týchto predpokladov. Dáta teda nie sú nezávislé od normatívneho
rámca vedca (ako sme uviedli vyššie), ktorý ich sumarizuje, ale naopak sú spolu s
týmto rámcom súčasťou komplexného systému spätnej väzby. V neposlednom rade,
filozofi interpretujúci vedecké poznatky si často nie sú vedomí polemiky o platnosti
týchto poznatkov, ktorá je v tom čase vedená vrámci danej vednej disciplíny.68
Takéto metodologické problémy vyžadujú, aby boli vybrané empirické dáta použité
pri verifikácii etických teórií na základe dôveryhodnosti a pravdepodobnosti, čo je
ďalším zo spôsobov aky význam môže mať normativita v dichotómii faktu a
hodnoty.
Empirické dáta ako základ normatívnych teórií.

Napr. neurozobrazovanie - jeden zo základných nástrojov súčasnej sociálnej a kognitívnej
neurovedy (Matusall a kol. 2011), je takou komplexnou metódou, a v poslednej dobe vyvoláva
intenzívnu polemiku. http://www.edvul.com/voodoocorr.php).
68
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Jedna z kľúčových techník pri vytváraní etických teórií, tzv. vykonávanie
myšlienkových experimentov, sa významne viaže na empirické dáta. Myšlienkové
experimenty môžeme chápať ako ´intuitívne čerpadlá´ (Dennett 1984) nastavené
takým spôsobom, aby zabezpečili zhodu, či dokonca „istotu“ pri istých
filozofických úsudkoch. Vnútorný stav pri prežívaní tejto zhody je intuíciou, ktorú
mnohí morálni filozofi považujú za údaj, ktorý by mal slúžiť na verifikáciu
morálnych teórií (Singer 1981). Tu vyvstáva otázka o spoľahlivosti takéhoto údaja
a jeho vzťahu k normativite. Spoľahlivosťou takýchto dát sa zaoberá čoraz viac
aplikovaných filozofov, ktorí pozorujú značnú variabilitu filozofickej intuície
laikov ako aj vedcov, čo naznačuje, že kultúrna diverzita sa odráža aj v
najzákladnejších

intuíciách

týkajúcich

sa

metafyzických

a hodnotových

predpokladov. Táto variabilita by mohla byť vysvetlená neprehľadnosťou
vzájomného prepojenia normatívnych a empirických aspektov intuície, ktoré sú
často používané ako dáta, ale aj ako genuine persuaders - keďže zahŕňajú emočné
aspekty, ktoré by mali byť pravdepodobne hlbšie skúmané. Je takisto dôležité vziať
do úvahy, že tento problém sa týka nielen jednotlivých prípadov intuície, ale aj
spôsobu, akým sa spájajú intuície s princípmi a ďalšími prvkami teórie do
koherentného celku (napr. pomocou metódy reflexívneho ekvilibria Rawls 1971,
1999). Dá sa očakávať, že rôzne vzťahy podobnosti medzi normatívnym a
empirickým budú takisto závislé na intuícii. Z tohto dôvodu presvedčivosť intuície
obsahuje normatívnu zložku, ktorá opäť zbližuje dichotómiu faktu a hodnoty.
Tieto úvahy poukazujú na to, že empiricky založená etika má (v porovnaní s
etickým teoretizovaním, ktorému dáta slúžia iba ako užitočný nástroj),
komplikovaný vzťah s faktami a dátami. Spája v sebe citlivý prístup k rôznym
spôsobom, akými sú prepojené empirické a normatívne otázky a s porozumením
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tomu ako boli/sú relevantné dáta vyprodukované. Ako sme uviedli vyššie, vzťah
medzi empirickým chápaním a etickou teóriou je mnohoraký a komplikovaný. Nie
je teda prekvapením, že morálne otázky boli skúmané rôznymi metódami. V tejto
časti stručne predstavíme štyri najdôležitejšie metodologické rozlíšenia predložené
a analyzované Christen et al. (2014: 3-27), disponujúce relevantnosťou pre naše
skúmanie empiricky založenej etiky.
1.8 Metodologické rozlíšenia relevantné pre empiricky založenú etiku
V humanitných a spoločenských vedách

rozlišujeme medzi kvalitatívnymi a

kvantitatívnymi výskumnými metódami. Napriek tomu, že je náročné podať
jednoznačné definície týchto metod, je o to jednoduchšie uviesť na ne príklady.
Kvantitatívny výskum.
Vo svojej najjednoduchšej forme sa kvantitatívny výskum zaoberá stanovovaním
štatisticky významných vzťahov medzi premennými. Generuje numerické dáta
týkajúce sa týchto premenných a následne testuje korelácie medzi týmito dátami.
Výskumník napríklad môže požiadať respondentov, aby na stupnici od ´ani trochu
štedrý´ cez ´trochu štedrý´ po ´veľmi štedrý´ ohodnotili svoju štedrosť a následne
im umožniť darovať peniaze charitatívnej organizácii. Na základe tohto
experimentu môže výskumník testovať v akom rozsahu zodpovedá stupeň
samohodnotenej štedrosti reálnej charitatívnej aktivite. Môže zistiť, že tieto
premenné spolu nekorelujú, čo by znamenalo, že aj ak vieme či sa jednotlivec
považuje za štedrého alebo lakomého, nemôžeme z toho s určitosťou predpovedať,
či bude ochotný venovať peniaze na charitu. Môže ale takisto zistiť, že premenné
spolu korelujú, čo by znamenalo, že môžeme predpovedať, že ľudia, ktorí sa
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samohodnotili ako štedrí (alebo lakomí) budú ochotní darovať na charitu viac
(alebo menej) než priemerný človek. Ktorékoľvek z týchto zistení by bolo
relevantné pre etické teórie, ktoré pripúšťajú

introspekciu (alebo inú formu

sebapoznania). Kvantitatívne výskumné metódy ponúkajú mnoho výhod. Ich
výsledky môžu byť štatisticky analyzované, replikované v rôznych časových
horizontoch a výskumných skupinách a veľmi detailne modelované. Na druhej
strane, nietoré otázky nie je možné skúmať kvantitatívne - aspoň zatiaľ nie. Navyše
sa zdá, že kvantitatíny výskum niekedy stráca platnosť, resp. skúmana oblasť sa
neustále mení, napríklad v ekológii69.
Kvalitatívny výskum.
Kvalitatívny výskum aplikovaný na etické teórie obsahuje mnoho z psychológie
osobnosti (pokus vytvoriť stupnicu normatívne príznakových dispozícií), z
sociálnej a evolučnej psychológie (vplyv situácií na správanie, vplyv prostredia na
správanie...), z behaviorálnej ekonómie (skúmanie vplyvu sociálnych, kognitívnych
a afektívnych faktorov na ´ekonomické´ rozhodovanie) a z experimentálnej
ekonomiky (vysvetlenie preferencií, túžob a trhov - využíva kontrolované

„Ekológia nie je veda s jednoduchou priamočiarou štruktúrou. Všetko pôsobí na všetko ostatné“
(Begon, Harper, Townsend 1997: xx předmluva). Ekologické vedy sú zložitou oblasťou. Dotýkajú
sa štúdia mnohých foriem života v histórii existencie života na zemi ako aj environmentálnych
vzťahov, v ktorých je život prítomný. Ekológia sa pri výklade určitých javov opiera o fyziku,
chémiu, geológiu, molekulárnu biológiu a biológiu organizmov. Zaujíma sa o organizmy, skupiny
organizmov, interakcie medzi organizmami a medzi prostrediami a o komplexy utvorené
z fyzikálnych, chemických a biologických zložiek, teda o ekosystémy. Ekológia sa odlišuje od
ostatných prírodných vied svojím dôrazom na priame pozorovania. Jednoducho, nie je laboratórnou
vedou. Terénny výskum organizmov, ktoré sú relatívne nezasiahnuté ľudskou činnosťou, je
východiskom pre mnohé ekologické bádania. Ekologické vedy ako všetky moderné vedy sa usilovali
o sformulovanie všeobecných zákonov, ktoré by vysvetľovali pozorovania. Avšak pri formulovaní
a dokonca aj aplikácii týchto generalizácií sa nevyhnutne narážalo a naráža na výnimky.
V súčasnosti ekologické vedy existujú v „bipolárnom stave“: ekológovia sa usilujú
o zovšeobecňovanie, ale ekológia sa čoraz viac stáva vedou prípadových štúdií (Baxter 1999).
69
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experimenty v laboratórnych podmienkach).

Medzi príklady kvalitatívneho

výskumu môžeme zaradiť rozhovor založený na otvorených otázkach, sociologické
pozorovanie dynamiky skupiny, niektoré aspekty výskumu primátov, a tak ďalej.
Dalo by sa tvrdiť, že Carol Gilligan (1982) by sa nepodarilo vytvoriť jej etiku
starostlivosti bez toho, aby vykonala náročnú sériu rozhovorov s mužmi a ženami
ohľadom ich morálnych názorov a správania.
Explicitné metódy.
Explicitné metódy umožňujú priamo odmerať skúmanú premennú. Napríklad
ak by sme chceli skúmať usilovnosť, mohli by sme sa respondentov priamo opýtať,
či sa radšej pokúšajú dosiahnuť dlhodobé alebo krátkodobé ciele, či sa sami
hodnotia ako usilovní, a podobne. Explicitný výskum má tú výhodu, že je
jednoduchý, priamočiary a pragmatický. Avšak vyvstáva obava, že v niektorých
prípadoch budú explicitné metódy viesť k systematickej zaujatosti. Napríklad ak sa
psychológ alebo etik pýta ľudí či majú určitú cnosť, respondenti môžu byť náchylní
klamať samých seba, snažiť sa urobiť dobrý dojem na výskumníka, alebo mu
hovoriť

to,

čo sa predpokladá,

že chce

počuť. Problém zaujatosti pri

sebaprezentácii je pravdepodobne významnejší v prípade, ak sú predmetom
výskumu morálne otázky, keďže ľudia sú často citliví na to, čo je spoločensky
žiaduce a nežiaduce. Je preto vhodné rozšíriť, doplniť alebo korigovať explicitný
výskum pomocou implicitných alebo behaviorálnych metód.
Implicitné metódy.
Jedným z bežných implicitných nástrojov je takzvaný implicitný asociačný test
(IAT) vyvinutý Greenwaldom at al. (1998). Tento test má za cieľ odhaliť silu
automatických asociácii respondentov medzi rôznymi konceptami a predmetmi.
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Respondenti sú postupne konfrontovaní s rozličnými slovami, obrazmi alebo
symbolmi, pričom ich majú klasifikovať ako patriace do dvoch vzájomne sa
vylučujúcich kategórií. Respondenti majú napríklad rozhodnúť, či slová ´rola´
alebo ´Andrea´ patria do kategórie muž alebo práca alebo do kategórie žena alebo
rodina. Tieto disjunktné kategórie sú potom permutované takže respondenti musia
klasifikovať položky ako patriace do kategórie muž alebo rodina alebo do kategórie
žena alebo práca. Odpovede na tieto kategorizačné úlohy sú vždy jednoduché.
Testuje sa tu nie správnosť, ale rýchlosť akou sú respondenti schopní vykonať
klasifikáciu, pričom sa predpokladá, že ak rýchlejšie asociujeme objekty s
kategóriou muž alebo práca než s kategóriou žena alebo práca, implicitne
asociujeme prácu s mužským rodom. IAT boli vypracovné pre množstvo kategórií,
ale úspešný IAT pre oblasť morálky bol zostavený iba nedávno (Perugini a Leone
2009). To znamená, že je možné skúmať napríklad úprimnosť tak explicitnými, ako
aj implicitnými metódami, a je možné, že výsledky, ktoré z týchto dvoch metód
vyplynú sa budú alebo nebudú zhodovať. Rozlíšenie medzi explicitnými a
implicitnými metódami však nie je postačujúce. Skúmať napríklad úprimnosť je
možné aj behaviorálnymi metódami (Mazar et al. 2008).
Metóda individuálneho a sociálneho výskumu.

Ako sme zdôraznili vyššie,

morálka je spoločenským fenoménom. Výskum v sociálnych vedách neprestáva
odhaľovať dôkazy o tom, že osobné a spoločenské je navzájom závislé. Je
nepopierateľné, že bez jednotlivcov by spoločnosť neexistovala, a bez spoločnosti
by neexistovali jednotlivci, keďže takmer každý jedinec narodený v posledných
tisícročiach podstúpil proces enkulturácie do spoločenského sveta. Keď výskumníci
dekontextualizujú respondentov tým, že ich oddelia od tohto sveta a umiestnia do
laboratórnych podmienok, dokážu do určitej miery kontrolovať spoločenské a
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kultúrne vplyvy, čo im umožní skúmať vlastnosti jednotlivca70. Avšak ak to urobia,
hrozí, že ich výskum bude ekologicky neplatný. Navyše, mnohé morálne relevantné
vlastnosti jednotlivcov, ako napríklad reciprocita, sebaprezentácia, a benevolentné
alebo altruistické voľby je možné študovať jedine v rámci spoločenstva. Z tohto
dôvodu napríklad experimentálni ekonómovia nechávajú respondentov hrať s
inými respondentmi rôzne modelové hry, ako hru na ultimátum, hru na diktátora,
hru na dôveru a hru na verejné dobro. Antropológovia používajú podobnú metódu
pri výskume vzťahu medzi spoločenskými normami a správaním jednotlivcov. Tak
ako v prípade predchádzajúcich rozlíšení, aj tu platí, že rozlíšenie medzi sociálnymi
a skupinovými metódami nemá slúžiť na ich hodnotenie: pri štúdiu rôznych javov
sú vhodné rôzne metódy a mnohé otázky je možné najlepšie zodpovedať vtedy, ak
bolo pri ich skúmaní použitých viacero odlišných metodológií.
Metóda rozlíšenia medzi skutočnými a virtuálnymi/simulovanými svetmi.
Rozlíšenie medzi skutočnými a virtuálnymi/simulovanými svetmi, bude
pravdepodobne oveľa relevantnejšie v budúcnosti, v dôsledku dynamického vplyvu
digitalizácie v oblasti informačných technológií a ich všadeprítomnosti v
každodennom živote. Je známe, že rôzne vedecké disciplíny momentálne
prechádzajú významnými zmenami vďaka využívaniu počítačových simulácií
(napr. fyzika pevných látok, chémia, molekulárna biológia, evolučná biológia,
klimatická fyzika) a v blízkej budúcnosti tieto metodologické zmeny budú mať
relevantný vplyv aj na vedecké disciplíny v rámci spoločenských a humanitných
vied71. Navyše, simulované a virtuálne svety sa stávajú čoraz viac súčasťou
Analogicky je aj animálny výskum. Odborníci uprednostňujú výskum v ´prirodzenom prostredí´.
Príkladom je projekt FuturICT, vedecký projekt, ktorého cieľom je vybudovať výskumnú
komunitu a superpočítačovú infraštruktúru, ktorá bude simulovať celé spoločnosti s cieľom
70
71

91

každodenného života množstva ľudí, čím sa vytvára nový ´spoločenský priestor´, v
ktorom sa predpokladá morálne konanie72. Myšlienkové experimenty boli vždy
dôležitým nástrojom pri vytváraní etických teórií, ale simulačné techniky a
virtuálne svety sa môžu stať novými nástrojmi umožňujúcimi pochopiť morálne
konanie a môžu okrem iného ´testovať´ etické teórie, čo by rozšírilo empirické
poznatky o konaní a správaní v skutočnom svete. Tento prístup môže byť užitočný
z viacerých dôvodov. Počítačové, resp. ´Serious Moral Games´ (in. Christen et al.
2012) môžu vytvoriť rámec pre relevantnejšie vyhodnocovanie morálneho konania
konateľov v porovnaní s jednoduchými psychologickými testami. Simulácie takisto
nútia výskumníka detailne konceptualizovať konkrétny problém, aby zaistil, že
napr. multiagentné modelovanie (agent-based modelling) bude prebiehať správne.
Tieto nástroje tiež umožňujú vytvárať a replikovať komplexnejšie myšlienkové
experimenty. V súčasnosti sú tieto nové metodologické prístupy v etike používané
málo (ako raný príklad použitia počítačových simulácií v etike pozri: Danielson
pochopiť spoločenskú zmenu a predchádzať krízam; viď. http://www.futurict.eu/; posledný prístup
4.11.2015.
72
Rovnako ako Ezopov jazyk kybernetika siete sietí je tým najlepším a zároveň tým najhorším. Je
neobmedzenou, resp. takmer neobmedzenou komunikáciou i katastrofou – možnou zrážkou
virtuálneho Titaniku s reálnou realitou. Kybernetika ´siete sietí´ a s ňou spätá virtualita, tento plod
´techno-sofickej´ ilúzie, ako technosystém strategickej komunikácie, ktorý od chvíle, keď sa stane
realitou, so sebou môže niesť systémové riziko reťazových reakcií škôd. Reflektuje špecifický
mechanizmus vytvárania paralelných verzií simulakrárneho sveta, kde je častý stav informačného
znečistenia ako výsledok množenia diferencií ´rozumného diskurzu´ viazaného na ´symetrickú
asymetriu´. V podmienkach informačnej globalizácie je nutné upozorniť na narastajúci fenomén
sprostredkovanej bezprostrednosti, na permanentnú informačno-textovú mobilizáciu verejného a
súkromného sektora, tzn. permanentnú aisthetickú mobilizáciu členov post-ostmodernej
spoločnosti. V situácii, keď sa nové technológie a média, resp. kybernetika siete-sieti stávajú
etalónom sveta, či mierou všetkých vecí (všimnime si – už to nie je človek, ako sa hovorievalo),
všetky znaky vykazujú mutáciu reálnych informácii do podoby virtuálnej dezinformácie. WEB
a jeho on-line služby je „...najrozsiahlejším podnikom na premenu mienky, aký bol v „mierových
časoch“ vyskúšaný; ktorý opovrhuje kolektívnou inteligenciou i národnými kultúrami“ (Virilio
2004: 126).
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1992), ale výskum morálky sa bude v blízkej budúcnosti viac orientovať na
využívanie virtuálnych svetov a simulácií. Tieto metódy majú navyše tú výhodu, že
pomôžu

výskumníkom

vyhnúť

sa

obavám

týkajúcim

sa

(ne)etického

zaobchádzania s výskumnými subjektami73. Mnoho zaujímavých etických otázok
dnes nemôžeme empiricky skúmať, pretože takýto výskum by bol z dnešného
hľadiska neprijateľný pre výskumné subjekty. Simulovaným subjektom by sa tak
mohlo ´ublížiť´ bez hrozby etických či právnych dôsledkov (Christen et al. 2014:
17-18). Bude zaujímavé sledovať, či postupným narastaním empirického materiálu
sa pole možných filozofických a etických interpretácií a podmienení teórie evolúcie
bude zužovať, alebo či tento nárast prinesie nové podnety aj pre filozofickú analýzu
pojmov, ktoré sa používajú vo vedeckej teórii.
Fylogenéza morálneho konania.

Ako v tomto texte uvádzame v mnohých

súvislostiach, otázka pôvodu morálky bola

centrálnym problémom vedcov

zaoberajúcich sa morálkou, a to od čias prelomového diela Charlesa Darwina a
jeho významných nasledovateľov (Herbert Spencer, Julian Huxley a iní).
Empirické skúmanie tejto otázky pri hľadaní odpovedí sa odvolávalo na koncept
evolúcie. Toto hľadanie ´fylogenézy´ morálneho konania vyžaduje stanovenie
špecifického rámca a prináša so sebou niekoľko známych otázok a problémov, o
ktorých sa vedie intenzívna diskusia v evolučnej biológii a filozofii (napr. Kitcher
2011).

Napr. zosobnením pomocou „avatarov“. Slovo avatar je odvodené zo sanskritského slova
opisujúceho inkarnáciu boha do inej formy života. V oblasti technológií to znamená spôsob
reprezentácie človeka v digitálnom prostredí – či už to je postava v rámci virtuálneho sveta, alebo
obyčajná ikona či meno na čete, alebo v rámci on-line fóra. Takáto digitálna inkarnácia je
ústredným prvkom veľkej časti on-line kultúry (napr. Microsoft – Avatar Marketplace; v rámci
virtuálneho sveta Secon Life – úspešne funguje trh s virtuálnym tovarom).
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Patria sem otázky normatívneho významu genealógie morálky, vzájomný
vzťah medzi kultúrnou a biologickou evolúciou a s tým späté otázky ľudskej
prirodzenosti. Jednou z charakteristických čŕt tohto výskumu je, že skúmanie
fylogenézy morálky je silne ovplyvnené individuálnym chápaním morálneho
konania, najmä kompetencií potrebných na to, aby bol konateľ považovaný za
morálny subjekt. V tradičnom chápaní prevažuje názor, že morálka vyžaduje
špecifické jazykové a kognitívne schopnosti, a tieto schopnosti musia byť vyvinuté
a prítomné u konateľa ešte predtým než sa uňho vyvinie morálka. Toto chápanie je
reflektované v naratívnych konceptoch mnohých náboženstiev, podľa ktorých
plne vyvinutí ľudskí jedinci získali systém morálnych zásad z božského zdroja.
Avšak to nie je presvedčivý základ pre pochopenie nášho problému, vzhľadom na
nové poznatky o hlbokej zakorenenosti morálneho konania v našej biologickej
podstate. No cenou za tieto poznatky je veľmi voľná definícia morálky - najmä
vzhľadom na jej zdôvodňovací aspekt, keďže v súčasnosti neexistuje žiadna
metóda, ktorou by sa dalo analyzovať kedy, ako a v akom rozsahu v dejinách
evolúcie ľudia začali využívať zdôvodňovanie. Je náročné získať archeologické,
resp. paleontologické dáta vzťahujúce sa na tento problém (možno s výnimkou
archeologického výskumu pochovávania, ktorý naznačuje

stupeň záujmu o

zosnulých), čo je dôvodom prečo sa významným zdrojom poznatkov o takomto
konaní a kompetenciách naňho potrebných stalo správanie primátov, ktoré by
mohlo byť späté so spoločenskými normami ako aj s potenciálnymi mechanizmami
morálneho konania, napríklad s empatiou. Pozorovaním (a čoraz viac aj
experimentálnym výskumom) primátov žijúcich tak v prirodzenom, ako aj v
´umelom´ prostredí (zoo, a pod.) sa zaoberá čoraz viac výskumu, ktorý
zhromažďuje poznatky týkajúce sa protomorálky aj u iných živočíšnych druhov
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okrem človeka (viac v paragrafe: Spochybňovanie modelu morálneho uvažovania
na báze pravidiel). Tento výskum je relevantný pre naturalisticky a empiricky
založenú etiku pretože umožňuje získať jasnejšiu predstavu o ´paradigmách´ v
morálnom konaní, ktoré formuje naše morálne životy v tom zmysle, že ich
zdieľame s našimi spoločenskymi

evolučnými ´bratrancami´. Vzhľadom na

kontext relevatný pre fylogenézu morálneho konania, existuje medzi výskumníkmi
v tejto oblasti iba málo nezhôd: konkrétne podmienky prostredia a životný štýl
ľudských lovcov a zberačov (viď. tabuľka) - tzn. priestorovej osi (malej) skupiny
so silnou vzájomnou závislosťou a vzájomnými vzťahmi - významne ovplyvnili
(ľudské) morálne konanie,

čo potvrdzujú

výskumy z oblasti antropológie,

etnológie a súvisiacich vied. Ch. Darwin to rozpoznal, keď napísal:
„Keď má kmeň mnoho členov, ktorí majú vysoko vyvinutý zmysel pre
kmeňovú pospolitosť (spojenectvo), vernosť, poslušnosť, odvahu a súcit, a ktorí
sú vždy ochotní pomáhať jeden druhému (vzájomnosť) a obetovať sa pre spoločné
dobro (spojenectvo), potom taký kmeň musí prevládnuť nad väčšinou ostatných
kmeňov a tu sa už prejavuje prírodný výber. Vo všetkých dobách a po celom svete
vytlačoval jeden kmeň druhý; a pretože v ich úspechu hrala významnú rolu
morálka, všade tak stúpala a zvyšovala sa mravná úroveň a počet morálne
vyspelých ľudí“ (1970: 92).
M. Ridley (2000) v nadväznosti na svoj koncept inštinktívneho egoizmu
dodáva „...ľudstvo sa vždy delilo na znešvárené a vzájomne súperiace kmene,
z ktorých lepšie prosperovali tie, ktoré svojim príslušníkom ´vtlkli´ do hláv zásady
kultúrneho konformizmu“ (2000: 199) pretože, navzdory našej prirodzenosti, a nie
v súlade s ňou, etickým postojom sa musíme učiť nie sú vrodené. Priznajme si,
že sme to aj tak dávno tušili“ (ibid. 235).
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Ontogenéza morálneho konania. Otázka, ktorej praktické dôsledky sú podstatné
najmä pre morálne vzdelávanie znie: Ako sa ľudské bytosti stávajú morálnymi v
priebehu svojich životov? Aj v tomto prípade časová os (tabuľka)74 problém
čiastočne ohraničuje, zatiaľčo priestorová os môže mať množstvo vplyvov na
ontogenézu morálneho konania. Je

viacero tém súvisiacich s ontogenézou

morálneho konania.

Tabuľka: príklady vzorcov správania v morálnom konaní, kalsifikované na základe
priestorových a časových osí (in. Markus Christen a Mark Alfano: Definition of the field of
research: Research program for empirically based ethics. Springer. str. 3-27, 2013)
74

Priestorová os

Časová os Okamžité činy

Jeden konateľ

Skupina konateľov

Správanie
podmienené
intuíciou

Okamžitá pochvala Davové správanie
alebo trest za činy

Cielené uvažovanie

Meditácia
morálnom
rozhodnutí

o Skupinové
rozhodovanie

Ontogenetická os

Vytváranie cností

Evolučná os

Vznik
emócií

Vývoj
skupiny

morálnych Vznik
spolupráce
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Kolektív konateľov

Inštitucionalizovaný
proces
pochvál,
obviňovania, odmien
a trestov

reputácie Zmena v legislatíve
vo
vzťahu
k
bioetickým otázkam
vzorov Kultúrna zmena
fragmentácia

a

Jedným zo zásadnych problémov je problém kompetencií, ktoré si musí
morálny konateľ osvojiť v priebehu prvých rokov života. Máme k dispozícii
rozsiahly prehľad rôznych kompetencií, ktoré boli v literatúre (najmä v oblasti
morálnej psychológie) predstavené ako nevyhnutné pre morálne konanie. Model
´morálnej inteligenicie´ poukazuje na dôležitosť merateľnosti kompetencií, aby
bolo možne vytvoriť základ pre hodnotenie výsledkov morálnej výchovy. Tento
typ výskumu ovplyvňuje etiku v takom zmysle, že každé normatívne
teoretizovanie vyžaduje v prvom rade pochopenie kompetencií potrebných pre
morálne konanie vždy, keď majú byť teórie uplatnené v praxi. Dôležitým
aspektom ontogenézy morálneho konania je kontext, v ktorom sa morálny
konateľ vyvíja. V prípade ľudí sa čoraz väčší význam prikladá skúsenostiam
získaným v ranom období života, a vplyvom (bezpečnostná, záväzková a
predstavová etika). Tieto systémy sú rôzne ovplyvňované a predpokladá sa, že
majú dôsledky počas celého života jednotlivca. Sú tu názory (D. Narvaez et al.
2009, 13. kapitola), zdôrazňujúce tento poznatok jednak tým, že sa predstavujú
empirické dáta týkajúce sa vývoja v ranom detstve a tým, že sa predstavuje
teoretický rámec nazývaný triune ethics, v ktorom sú rozlíšené tri základné
etické systémy v závislosti na ich funkčné skúsenosti z detstva. Okrem iných sa
touto oblasťou zaoberá aj nová vedecká disciplína známa ako neuroetika, ktorá
sa zameriava na etické otázky, vyvolávané neustále zlepšujúcim sa chápaním
mozgu a následné technologické zlepšenie našej schopnosti monitorovať a
ovplyvňovať funkcie mozgu. Neuroetiku by sme z disciplinárneho hľadiska
mohli charakterizovať ako: preskúmanie toho, čo je správne a nesprávne, dobré
a zlé v liečbe alebo prekvapivej invázii a znepokojujúcej manipulácii s ľudským
mozgom (Marcus 2002: 5). Dôležitú úlohu má neuroetický prístup vo výskume
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variácii

v neurónovej infraštruktúre, ktoré môžu vplývať na kompetencie

morálneho úsudku. Medzi metódy používané pri tomto výskume patrí
neurozobrazovanie (neuroimaging)75, zamerané na zdravé subjekty, ako aj
subjekty s mozgovými poruchami; transkraniálna magnetická stimulácia (TMS)
a iné neinvazívne metódy náhodného ovplyvňovania spracúvania informácií
neurónmi a behaviorálne experimenty. Vedecký pokrok v molekulárnej biológii
v posledných rokoch priniesol pozoruhodné poznatky súvisiace s editáciou
ľudského genómu. To vyvoláva dôležité etické a spoločenské otázky - napríklad
o používaní rekombinantných technológií DNA alebo embryonálnych
kmeňových buniek. Objavila sa tzv. revolučná technológia – systém CRISPRCas9 -

skratka pre klastrové pravidelne prerušované krátke palindromické

opakovania a proteín CRISPR asociovaný s CRISPR, ktorý môže zlomiť,
opraviť a nahradiť cielené úseky DNA. Hoci CRISPR-génová editácia má
významný terapeutický potenciál, vyvoláva mnoho etických otázok. Niektorí
bioetici sa obávajú, že CRISPR je predohra pre možnú dystopickú budúcnosť;
iní tvrdia, že by sme sa nemali obávať, pretože je to technológia analogická s
minulými

biotechnológiami. Systém CRISPR-Cas9 vyvolal vo vedeckej

komunite veľa vzrušenia aj preto, že je rýchlejší, lacnejší a presnejší a
efektívnejší

ako

iné

existujúce

metódy

na

úpravu

genómu76.

Funkčné zobrazovanie umožňuje spracovanie informácií centrám v mozgu tak, aby sa zobrazili
priamo. Spracovanie spôsobuje, že postihnutá oblasť mozgu zvyšuje metabolizmus a ´zviditeľní sa´
na skene. Jedným z kontroverznejších použití neuroimagingu bol výskum zameraný na
„identifikácie myšlienok" .
76
Vo
vyhlásení
On
Human
Gene
Editing:
International Summit Statement z International Summit on Human Gene Editing v r. 2015, sa
uvádza: „Po troch dňoch dôkladnej diskusie o týchto otázkach členovia organizačného výboru pre
75

98

medzinárodný summit o humanizácii génového editora dospeli k týmto záverom:
1. Základný a predklinický výskum. Intenzívny základný a predklinický výskum je jednoznačne
potrebný a mal by podliehať primeraným právnym a etickým pravidlám a dohľadu nad i)
technológiami na úpravu genetických sekvencií v ľudských bunkách, ii) potenciálnymi prínosmi a
rizikami navrhovaných klinických použití a iii) pochopenie biológie ľudských embryí a buniek
zárodočnej línie. Ak v procese výskumu prechádzajú ľudské embryá alebo bunky zárodočnej línie
genetickými úpravami, modifikované bunky by sa nemali používať na stanovenie tehotenstva.
2. Klinické použitie: Somatické - mnohé sľubné a cenné klinické aplikácie úpravy génov sú
zamerané na zmenu genetických sekvencií len v somatických bunkách - to sú bunky, ktorých
genómy nie sú prenášané do novej generácie. Príklady, ktoré boli navrhnuté, zahŕňajú úpravu génov
pre anemickú kosáčikovitú bunku v krvných bunkách alebo na zlepšenie schopnosti imunitných
buniek zamerať sa na rakovinu. Je potrebné pochopiť riziká, ako napríklad nepresné úpravy a
potenciálne prínosy každej navrhovanej genetickej modifikácie. Vzhľadom na to, že navrhované
klinické použitia majú ovplyvniť iba jedinca, ktorý ich dostane, môžu byť primerane a prísne
hodnotené v rámci existujúcich a vyvíjajúcich sa regulačných rámcov pre génovú terapiu, a
regulačné orgány môžu zvážiť riziká a potenciálne prínosy pri schvaľovaní klinických skúšok a
terapií.
3. Klinické použitie: Zárodky - úprava génov sa môže v zásade použiť aj na genetické zmeny gamét
alebo embryí, ktoré budú nesené všetkými bunkami dieťaťa a budú prenesené na nasledujúce
generácie ako súčasť ľudského genofondu. Príklady, ktoré boli navrhnuté, sa pohybujú od
vyhýbania sa ťažkým dedičným ochoreniam až po ´zlepšenie´ ľudských schopností. Takéto
modifikácie ľudských genómov môžu zahŕňať zavedenie prirodzene sa vyskytujúcich variantov
alebo úplne nových genetických zmien, o ktorých sa predpokladá, že sú prospešné. Editovanie
zárodkov predstavuje veľa dôležitých otázok vrátane: (i) rizík nesprávnej úpravy (ako sú mutácie
mimo cieľa) a neúplnej úpravy buniek embryí v počiatočnom štádiu (mosaicism); (ii) ťažkosti
predvídať škodlivé účinky, ktoré môžu mať genetické zmeny v širokej škále okolností ľudskej
populácie vrátane interakcií s inými genetickými variantmi a so životným prostredím; (iii)
povinnosť zvážiť dôsledky pre súčasnú i budúcu generáciu, ktorých sa budú dotýkať genetické
zmeny; (iv) skutočnosť, že po zavedení do ľudskej populácie by sa genetické zmeny ťažko
odstránili;(v) možnosť, že trvalé genetické "vylepšenia" podmnožín obyvateľstva by mohli zhoršiť
sociálne nerovnosti alebo by sa mohli vynucovať; a (vi) morálne a etické aspekty pri zmene ľudskej
evolúcie
pomocou
tejto
technológie
(pozri:
In.
http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=12032015; ďalší voľný
fulltextový text je k problematike od PubMed Central: PMC4191047 .
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II.

KAPITOLA

Od evolúcie k etike - naturalizmus a tradíca naturalizmu
vo filozofii
2.1 Slabý, silný a empirický naturalizmus.
súčasnej filozofii

Pojem naturalizmus nemá v

presný význam. Naturalizmus77 sa stal za minulé

desaťročia súborným označením pre (niekedy) odlišné filozofické pozície.
Zohráva dôležitú úlohu v teórii poznania, vedeckej teórii, v ontológii, etike.
Precízna definícia pojmu sa objavuje len zriedkavo. Väčšina autorov sa
sústreďuje na kritickú diskusiu jednotlivých pozícií označených ako
naturalistických. Je potrebné uviesť, že naturalizmus predstavuje pomerne
široký a spektrálny filozofický smer, je preto ťažké jednoznačne vymedzenie.
Naturalizmus predpokladá, že príroda je v zásade úplne poznateľná. Pravidelnosť, jednota
a celistvosť v prírode predpokladá objektívne zákony, bez ktorých by snaha o vedecké poznanie
prírody bola celkom absurdná. K oživeniu naturalizmu došlo v 30. a 40. rokoch 20 storočia
predovšetkým v USA filozofmi ako F. E. Woodbridge, Morris R. Cohen, J. Dewey, E. Nagel a S.
Hook. Naturalistický prístup, ktorého novodobá história siaha k Darwinovi a starším protoevolučným mysliteľom, získaval na význame s každým novým pokrokom v biológii a kognitívnych
vedách. Jeho súčasnú verziu môžeme interpretovať v podobe tézy: všetko ľudské, vrátane mysle a
kultúry, má materiálnu základňu a vzniklo počas vývoja ľudskej genetickej konštitúcie a jeho
77

interakcie s prostredím. Nový naturalizmus predstavuje bázu možného vytvorenia uspokojivejších
politických a spoločenských myšlienkok, ak by sa vedecký redukcionizmus nahradil bohatším a
hermeneutickým naturalizmom, ktorý by viac zohľadňoval filozofickú antropológiu a biológiu,
ekológiu a spoločenské prostredie. Výskumy v biológii ukazujú, že vnútorné morálne priestory
existujú a môžu byť presnejšie definované. Sú imanentné v unikátnych programoch mozgu, ktoré
vznikli v priebehu evolúcie. Ukazuje sa, že ľudsky duševný vývoj je oveľa bohatší a štruktúrovanejší
než sa pôvodne predpokladalo. To oslabuje pôvodne absolútny rozdiel medzi tým čo je a tým čo
by malo byť - v oblasti morálno-filozofickej reflexie (pozri: Michael Ruse a Edward O. Wilson:
Moral Philosophy as Applied Science. In. Moral Philosophy as Applied Science. Source:
Philosophy, Vol. 61, No. 236 (1986), 173-192).

100

Najčastejšie sa odlišujú dve hlavné oblasti, v ktorých sa naturalizmus
presadzuje – v ontológii (vymedzuje naturalizmus oblasť toho čo existuje na
súhrn vedeckých poznatkov) a epistemológii (sa naturalizmus snaží presadiť
metodológiu prírodných vied). Naturalizmus je postoj podľa ktorého existuje
iba jeden systém reality – príroda – pričom tento systém nezávisí od
nadprirodzených (neprirodzených) javov, faktorov, ani od javov, ktoré sú
nevyjadriteľne v diskurze vied. Jednoducho, naturalizmus na pochopenie
prírodného sveta nevyžaduje porozumenie nad(ne)prirodzenému svetu.
Naturalizmus teda spochybňuje názory, ktoré postulujú príčinu a riadenie
vesmíru pred samotnou prírodou, alebo ich ontologicky oddeľujú od prírody.
Naturalizmus je zlučiteľný s empirickým pluralizmom vedeckých disciplín –
čo predpokladá, že ukazujú svet taký, aký skutočne je. A ako uvádza J.
Hvorecký „Keď rôzne vedy od chémie cez ekológiu po politológiu veľmi
úspešne popisujú autonomne existujúce časti sveta, javí sa ako legitímna
otázka ohľadne tých oblastí filozofie, ktoré je potrebné naturalizovať“ (2011:
128).
Naturalistický postoj bol aktuálny u jedného z najvýznamnejších
filozofov 20. storočia J. Deweyho. Filozof zdôrazňoval, že problém človeka
spočíva v pochopení toho, čo znamená objektívnosť na báze naturalizmu
akým spôsobom je morálka objektívna a pritom sekulárna a sociálna. Človek
je súčasťou prírodného a táto skutočnosť redefinuje projekt filozofie.
Predbežne a veľmi všeobecne možno naturalizmus charakterizovať
ako metodologický princíp. Filozofickí naturalisti tvrdia, že všetky reálne
veci sú objaviteľné rovnakými metódami a sú opísateľné rovnakým jazykom.
Rozdiely sú v názore na konečné usporiadanie samotnej prírody. J.
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Dewey odmieta akúkoľvek formu transcendencie, tzn. existencie mimo
prírody, ktorá nie je poznateľná vedeckými metódami. Nie je rozdiel medzi
metafyzikou a prírodou, s výnimkou úrovne ich rozpravy. Dewey však
odmieta identifikáciu prírody s predmetom vedy. Ontologia je štúdium
o prírode vo všeobecnosti, o stopách všetkých

existujúcich prírodných

procesov. Prísne vzaté: realita je vyčerpaná v prírode a neobsahuje nič
´nadprirodzené´ a vedecká metóda by mala byť použitá na výskum všetkých
oblastí reality - vrátane ´ľudského ducha´. Samotný Dewey označoval svoju
filozofiu ako naturalizmus, tzn. ako „naturalistickú metafyziku“. Aj jeho
metóda súvisí s naturalizmom: je to metóda empirického naturalizmu. Táto
metodologická nomenkletúra je dôležitá, pretože poukazuje na spojenie
medzi skúsenosťami a prírodou.
Dewey nechápe skúsenosť mimo prírody, ale v rámci prírody, teda ju
chápe ako skúsenosť s prírodou alebo prírodným. Podľa Deweyho
naturalistická metafyzika musí ponímať reflexiu ako prírodnú udalosť, ktorá
sa vyskytuje v prírode vzhľadom na stopy prírody. Prírodu možno reflektovať
preto, že príroda je v určitom zmysle začiatkom reflexie a reflexia spadá pod
prírodné. Ľudská podstata spočíva vo vývoji v prírode. Cieľom Deweyho
projektu je ukázať kontinuitu medzi človekom a zvyškom prírody a nie
zdôrazňovať rozdiel. Dewey explicitne odmieta karteziánsky model
izolovaného ega oddeleného od zvyšku prírody či spoločnosti - keďže takýto
subjektívny pohľad je základom antropocentrizmu. Dewey neoddelil ľudské
od mimoľudského,

naopak, začlenil ľudské hodnoty do organických

procesov rastu vo všeobecnosti. Vďaka jeho prístupu k rastu a organizmu je
jeho filozofia inšpiratívna pre evolučno-etickú reflexiu. Dewey sformuloval
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taký typ evolučno-etického reflektovania, v ktorom vzťah organizmu
k prostrediu je základným modelom, ktorý definuje hodnotovú situáciu.
Konštatoval, že problém spočíva v pochopení toho, čo objektívnosť znamená
na naturalistickom základe; akým spôsobom je morálka objektívna a pritom
sekulárna a socikálna. Jeho názor je naturalistický, pričom zachováva
hodnoty. Človek je súčasťou prírodného, a táto skutočnopsť redefinuje
projekt filozofie. Bolo by možné napísať celú knihu k Deweyho poňatí
prírody, ktoré je jednak veľmi bohaté a jednak veľmi podrobné. Ak by sme
chceli detailne pojednať o jeho teórii prírody, museli by sme zachádzať
ďaleko za rámec tohto textu. Môžeme však načrtnúť Deweyho základné
myšlienky v súvislosti s vyššie uvedeným: príroda, je to ´v čom a o čom sme´.
V každom bode a štádiu živý organizmus a jeho životné procesy zahŕňajú
prírodu časovo alebo priestorovo „externe“ k sebe samému, a „interne“ k jeho
funkciám. Bytie v prírode taktiež zahŕňa systém vzťahov k iným prírodným
udalostiam alebo procesom, vrátane priestorových a časových vzťahov. Pri
organických tvoroch priestor nie je iba ´miestom, v ktorom žijeme´, ale tiež
prostredím. Ľudia sú v prírode a o prírode: žijú v prírodnom prostredí a ich
vlastné organické a telesné procesy sú prírodné.
Ak sa napriek významovej rozmanitosti pojmu príroda pokúsime
identifikovať niektoré centrálne charakteristiky naturalistických pozícií,
narazíme na nasledovný bod: v protiklade ku klasickým pozíciám ako napr.
etickému naturalizmu, ktorý patrí k najstarším filozofickým interpretačným
programom morálky, je pre moderný naturalizmus centrálny pojem veda,
nie príroda. Táto charakteristika moderného naturalizmu je výsledkom akoby
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´úpadku´ dejín kvalitatívneho pojmu prírody, na ktorého konci je na prírodu
nahliadané len ako na výskytovosť (Vorhandensein); ako príručnosť (súbor vecí,
používaných ako inštrumenty, nástroje a i.) – príručné bytie (Zuhandenheit), ako
zásobáreň materiálov a energie neustále k dispozícii človeku; ako fysis –
sebaodhaľujúca emergencia (in. Heidegger: Die Frage nach der Technik (1962,)
alebo predmet empirickej vedy78.

Začiatkom 20. storočia sa 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 našou 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 sfery vied (prírodných, humanitných 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. A koncom 20. storočia Bill McKibben publikoval knihu pod názvom Koniec prírody
(The end of nature. 1989), ktorá si získala primeranú pozornosť a ešte stále predstavuje jedno
z najlepších a najzaujímavejších pojednaní o ekologickej kríze, ktorá priťahuje mnoho čitateľov (v
r. 2010 publikuje knihu Eaarth: Making and Life on a tough new Planet kde v úvode píše, že smútok
nad koncom prírody, sa vtejto jeho knihe premenil „drásavé obavy“). V knihe The end of nature
McKibben sa preslávil tvrdením, že príroda už skončila - pojem „koniec prírody“ zdôvodňuje tak
empiricky ako aj z hľadiska teórie. Žiada obrat k tomu, čo možno nazvať postnaturalizmus. Príroda
je nám vždy sprostredkovaná jazykom, pojmami, svetonázormi a osobnou a spoločenskou históriou,
ktorá je špecifická a náhodná. Nikdy sa nejaví ani sa nemôže javiť taká aká je osebe.
78
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Pochopiteľne, všetko závisí od toho, čo myslíme pod pojmom príroda.
Tento pojem je nejednoznačný. Mohli by sme tvrdiť, že celý náš problém
vyplýva z toho, že nedokážeme rozlíšiť dva úplne odlišné významy tohto
slova. Na jednej strane, termín príroda môže znamenať všetko vo fyzickom
svete, tzn.

všetko, čo podlieha fyzikálnym/chemickým/biologickým

procesom. Kontrastným termínom voči tomuto zmyslu prírodného je
neprirodzené, ktoré znamená niečo, čo sa nejako vymyká týmto procesom.
Na druhej strane, prírodné môže tiež znamenať to, čo sa vyskytuje bez
ľudského zásahu a tu nie je kontrastným termínom neprirodzené ale umelé.
Obidva tieto významy sú úplne jasné a akceptovateľné. Problém je v tom, že
tvrdenie, že my ľudia: a) sme súčasťou prírody a b) nemali by sme do nej
zasahovať (McKibbenovými slovami, nemali sme ´spôsobiť jej koniec´
(1989) nerobí medzi nimi rozdiel. Ak sme prírodné entity, súčasť prírody,
potom podľa všetkého nemôžeme do nej zasahovať, pretože príroda podľa
toho zahŕňa všetko čo my (podobne ako kobylky a i.) robíme – ničenie
ozónovej vrstvy, produkovanie toxického odpadu, vyhynutie iných druhov,
zmena teploty. Na druhej strane, ak tieto naše činnosti nie sú prirodzené,
potom nie sme súčasťou prírody a potom v žiadnom prípade nie sme jej
„obyčajnými členmi“.
Teda na jednej strane, ak máme brať seriózne naturalisticke
tvrdenie, že ľudia sú iba jedným z mnohých druhov, súčasť ostatnej prírody,
musíme podľa všetkého používať termín príroda v zmysle, ktorý vylučuje
možnosť nazývať akúkoľvek ľudskú činnosť neprirodzenou. Na druhej
strane, ak chceme – ako to robia mnohí – nazývať túto činnosť narúšaním
prírody či poškodzovaním prírody ap., potom musíme vychádzať z toho

105

zmyslu pojmu príroda, ktorý považuje všetku ľudskú činnosť za
neprirodzenú. Problém spočíva v tom, že ani jeden z týchto významov nám
neumožňuje rozlišovať medzi tou činnosťou ľudí, ktorá „narúša“ prírodu
a tou činnosťou, ktorá je v určitom zmysle v ´súlade´ s prírodou: buď
narúšame prírodu celú dobu alebo jej narušovanie je logicky nemožné.10
Keďže pojem príroda je sám osebe nejednoznačný, neumožňuje vykonať to,
čo od neho mnohí, predovšetkým ekologickí a evoluční teoretici očakávajú
– teda poslúžiť ako normatívny základ zdôvodňujúci ich vlastné obdivuhodné
(a mnohovravne vyjadrené) intuície o tom, ako by sme mali pristupovať
k svetu, ktorý obývame. Je tu viac problémov, ktoré, ako sa zdá, zdieľajú
rôzne smery súčasného myslenia.

Napr. postštrukturalizmus je veľmi

podozrievavý ku každému apelu na ´pôvod´ alebo ´základ´ alebo
´bezprostrednosť´ ako základu lingvistických alebo spoločenských procesov
sprostredkovania, ktorých sme súčasťou. Od Heideggeroivej kritiky
ontoteológie cez Faucaultove genealógie, Deleuovu a Guattariho rizomatiku,
Derridov

pojem

différance

atď.,

sa

vyznačuje

výrazným

antifundacionalizmom, ktorý odmieta samotnú myšlienku substrátu, na
ktorom a z ktorého sa vyvíjajú spoločenské a lingvistické procesy.
Dekonštruktívny imperatív, ktorý plodí túto podozrievavosť, je imperatív
odhalenia – vo všetkom, čo sa javí ako dané, bezprostredné, základové,
slovom ´prírodné´ – skrytých procesov konštrukcie a sprostredkovania,
ktoré plodia tento obraz. Takýto dekonštruktívny imperatív nevyhnutne
smeruje k tomu, čo by sme mohli nazvať ´kritika pojmu príroda´, pretože
tento pojem viac než čokoľvek iné slúži, najmä v sekulárnej dobe, ako pôvod
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všetkého čo je – prvotný základ – a teda, ak niet prvotného základu, niet
prírody.
Pre evolučných

(ale aj mnohých

environmentálnych a ekologických)

teoretikov príroda je to, čo je v základe a čo umožňuje spoločenské a lingvistické
procesy a teda to, k čomu sa obraciame, keď si chceme zdôvodniť normatívne
tvrdenia o týchto procesoch. Takýto prístup sa vyznačuje hlbokým naturalizmom,
ktorý nachádza v predspoločenskej prírode základ etických a politických
imperatívov. Ale práve samotná myšlienka tejto naturalistickej základne je
spochybňovaná praxou dekonštrukcie, ktorá nás nabáda hľadať nevyjadrené a
preskúmané premisy, ktoré ležia za týmito tvrdeniami. Ak príroda a to čo príroda
vyžaduje sú pojmy, na ktoré sa človek obracia, aby zdôvodnil svoje názory, potom
sa nevyhneme otázke ako človek spoznáva prírodu a jej požiadavky – a v kontexte
hermeneutického nazerania na štruktúru chápania sa táto otázka javí
problematickou. Keď naturalisticky mysliteľ tvrdí, že aj keď hovoríme o prírode,
robíme tak v kategóriách nasiaknutých náhodnými dejinami a spoločenskosťou,
každopádne za týmto tvrdením leží „priama skúsenosť“ prírody, o ktorej samotnej
však nemožno hovoriť, ale ktorá každopádne musí byť bezprostredná a pravdivá,
vtedy počujeme (často v týchto rozpravách) to, čo Derrida nazýva moment
odkladu (‚moment of deferral’), keďže každý neúspešný pokus o preniknutie do
prvotných základov prináša so sebou ďalšie tvrdenie, že riešenie je hneď za
najbližším rohom. Žiadna skúsenosť nie je bezprostredná. Všetka skúsenosť sa
stáva možnou iba na základe predchádzajúcich dejín, kultúry, myslenia – a tiež na
základe predchádzajúcich ľudských transformácií krajiny, ktorú nazývame
„prírodnou“.
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Je mnoho mysliteľov, ktorí spochybňujú otázku úlohy prírody ako nezávislého
normatívneho základu ľudského konania. Historici ako William Cronon ponúkajú
ostrú kritiku pojmu divočina (‚wilderness’) a pojmových ťažkostí (a nesprávnej
interpretácie dejín), ktoré sú podľa všetkého nevyhnutne späté s týmto pojmom.
Myslitelia, ktorí sa zaoberajú
environmentalizmom

zložitým a nejednoznačným vzťahom medzi

západného sveta a environmentalizmom tretieho sveta

taktiež poukázali na to, ako romantické apely na zachovanie pôvodnej krajiny
v nerozvinutých štátoch závisia od tradičného (a rasistického) dualizmu, ktorý má
tendenciu degradovať domorodé obyvateľstvo, ktorého vplyv na takúto krajinu je
signifikantný, do kategórie prírodného a teda mimoľudského. Sociológovia sa
intenzívne snažia podrobne vysvetliť, že svet, ktorý ľudia obývajú, je svetom
transformovaným a ´humanizovaným´, je produktom neustálej interakcie medzi
ľudskou praxou a prostredím.
Aj vo filozofii vedy, najmä v tej vetve, ktorá súvisí s tendovaním
´spoločenských štúdií vedy´, ako aj vo feministickej epistemológii, sa do popredia
dostal záver, že príroda nemôže adekvátne fungovať podľa predstáv naturalistickej
teórie. Jedna možná interpretácia smerovania filozofie vedy od Thomasa Kuhna
hovorí, že veda, ktorú ani zďaleka nemožno považovať za výsledok hodnotovo
nezávislého skúmania teoreticky neutrálnych pozorovaní, sa má chápať ako určitý
druh spoločenskej praxe, čo znamená, že jej teórie sa najlepšie pochopia ako
spoločenské produkty. A nielen jej teórie: najzaujímavejšie práce za posledné
desaťročia, poukazujú na to, že samotné objekty, ktoré vedecké teórie „opisujú“, sú
v určitom veľmi reálnom zmysle artefaktami, vyrobenými v laboratóriách na
základe zložitej lingvisticky sprostredkovanej spoločenskej praxe. Myslitelia ako
Latour, Pickering, Crease a Rouse zdôrazňujú význam pochopenia myšlienky, že
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veda je v prvom rade vecou praxe – že laboratórium je laboratórium – a že entity,
ktoré študuje, sa preto musia chápať zase ako v určitom zmysle skonštruované
entity.
Existujú teda smery v práve načrtnutej diskusii, ktoré ponúkajú rôzne kroky
pri svojej argumentácii. Postštrukturalistická pozícia má veľmi abstraktnú povahu.
Skôr ako téza, je výskumným programom, ktorý od nás žiada, aby sme dôkladne
preskúmali tvrdenia, že niečo ako ´príroda´ skutočne funguje ako počiatok alebo
základ spoločenského, a aby sme ich podrobili dôkladnej dekonštrukcii s cieľom
odhaliť spoločenské procesy, ktoré môžu byť skryté pod týmto tzv. počiatkom.
Napríklad práca v geografii a sociológii, sa potom môže chápať ako skutočná
realizácia tohto výskumného programu, pričom jej výsledok presne zodpovedá
tomu, čo predpokladali postštrukturalisti – je to zistenie, že to čo sa chápe ako
príroda je samo osebe vždy sociologicky a historicky premenlivé, a že dokonca aj
hmotná krajina, ktorú radi nazývame prírodou, sa vždy ukáže skôr produktom
ľudskej činnosti, prepletenejším do spoločenského sveta, než sme ochotní pripustiť,
a to spôsobom, ktorý nastoľuje reálne otázky o tom, čo príroda ´je´ alebo čo
´vyžaduje´. Proti tomuto tvrdeniu namietame – aj keď celá krajina alebo jej veľká
časť bezpochyby vykazuje znaky ľudskej činnosti - jediné čo ľudia robia je
pretváranie sveta, nie utváranie sveta. Všetky naše transformácie sú
transformáciami substrátu, ktorý existuje pred našou činnosťou, pričom tento
substrát nie je nič iné než príroda skúmaná vedami.
Ako sme konštatovali v úvode, navrhujeme, aby naturalizmus bol pochopený
ako názor, že morálne vlastnosti sú prirodzené v tom zmysle, že sú empirické,
pretože všetky etické otázky - najmä však tie, ktoré sa týkajú praktických problémov
- majú zásadnú konceptuálnu väzbu na skutočný
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svet. Takéto včlenenie

empirických dát do etického uvažovania je na prvý pohľad triviálne a
nekontroverzné. No i takéto včlenenie sa môže stať problematickým, keďže
obsahuje konflikty, ktoré sa na prvý pohľad môžu javiť ako zjavne založené na
hodnotách, ale v skutočnosti sú to konflikty vo faktoch. Práve v tomto bode je
dôležitý apel na spoločenské štúdium vedy, pretože jeho implikáciou je to, že práve
táto príroda - príroda opísaná biológiou, chémiou,ekológiou atď. je niečo, k čomu
máme prístup iba cez praktickú a spoločensky organizovanú činnosť, takže aj ten
predpokladaný „substrát“ vyžaduje transformačnú spoločenskú prax, aby sa mohol
prejaviť.

Záver všetkých týchto smerov argumentácie je ten, že ľudský

a predpokladaný prírodný svet sú neoddeliteľne prepletené do takej miery, že je
pojmovo inkoherentné snažiť sa o ich rozlíšenie, pretože vzťah ľudí k prostrediu je
fundamentálne aktívny a transformačný. Vlastne „vzťah“ je tu zavádzajúci pojem:
sme vo svete (v heideggerovskom zmysle) a spôsob, akým v ňom sme, je praktický,
aktívny a to neustále od samotného začiatku. Preto je dualizmus irelevantný: ľudí
nemožno oddeliť od sveta o nič viac než svet od ľudí. Byť človekom znamená byť
aktívny vo svete – a byť aktívny vo svete nevyhnutne znamená transformovať ho,
čo zase znamená, že neexistuje ontologické rozlíšenie medzi „mestom“ a
„krajinou“, medzi „spoločenským“ a „prírodným“. Existuje iba jeden svet,
v ktorom sú ľudia vždy aktívne zapojení. Musíme sa zaoberať týmto svetom/touto
prírodou, jediným, ktorý existuje, a nie túžiť po svete/prírode ponímanom - ako
svet nezávislý od ľudskej praxe.
Keď sme v úvodných poznámkach hovorili o tom, že podľa J. Deweyho
vedecká metóda by mala byť použitá na výskum všetkých oblastí reality,
zodpovedajúc tejto teleologii

je pre moderných naturalistov typické, že

prírodovedcom preukazujú zvláštnu úctu, to znamená, že význam prírodných vied
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klasifikujú v porovnaní s - a pre iné disciplíny - ako výrazne relevantný. Na
základe veľkého úspechu prírodných vied pri výskume a vysvetlení sveta by mali podľa ich argumentácie - filozofi uznať, aký enormný význam majú prírodné vedy
pre filozofiu. Evoluční naturalisti v etike sa adekvátne domnievajú, že rozvoj a
´odhalenia´ biologických vied, zvlášť pokroky v evolučnej teórii, majú veľký
význam pre etiku všeobecne a evolučnú etiku zvlášť.
Čo presne je myslené veľkým významom evolučnej teórie pre etiku? Význam
evolučnej teórie spočíva

v tom,

že predkladá špecifickú metódu, ktorá by

mohla/mala napomáhať zodpovedaniu etických otázok, prípadne že disponuje
určitými vedeckými/empirickými dátami, ktoré by do etickej argumentácie mali byť
zapojené. Naturalizmus v súčasnosti môže zastávať substančnú, zaujímavú
filozofickú pozíciu tak, že musí byť viac ako len prejav solidarity a rešpektu voči
prírodným vedám.
V čom teda spočíva veľký význam evolučnej teórie pre etiku a v akom
význame sa hovorí o naturalizácii morálnej filozofie? Aby sme mohli túto otázku
zodpovedať, je užitočné nahliadnuť do všeobecných debát ohľadom rôznych typov
projektov naturalizmu. Rozlišujú sa dve hlavné oblasti, v ktorých sa naturalizmus
presadzuje – v ontológii – ontologický naturalizmus (vymedzuje naturalizmus
oblasť toho čo existuje, na súhrn vedeckého poznania/vedeckých poznatkov)
a epistemológii – metodologický naturalizmus (akým spôsobom možno dospieť
k poznaniu, sledovanému empirickými prostriedkami). Ontologická zložka sa
zaoberá obsahom reality a tvrdí, že v realite nemajú miesto ´nadprirodzené´ alebo
´neprirodzené´ druhy entít. Metodická zložka sa zaoberá spôsobmi vyskumu reality
a tvrdí, že existuje určitý druh všeobecnej záväznej autority vedeckej metódy.
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Hlavnou myšlienkou v ontologickom

naturalizme je to, že všetky

priestorové/temporálne entity musia byť totožné, resp. ontologicky (o)tvorené
empirickými/fyzickými entitami79. Mnoho

prírodovedcov

teda

prijíma

ontologický postoj k duševným, biologickým a iným entitám. Domnievajú sa, že
mentálnu, biologickú a spoločenskú sféru tvorí určité ´empirické/fyzické´
usporiadanie.
Slabý metodologický naturalizmus. Ako uvádza M. I. Kaiser (2010: 261-283)
metodologický naturalizmus vo svojej slabej forme je metodologickým
odporúčaním, príp. predpisom, ako by sa malo postupovať pri skúmaní
fenoménov sveta- a síce použitím prírodovednej metódy. Fenomény by mali byť
vysvetlené a hypotézy testované, čo sa vzťahuje výlučne na prírodné entity, nie
ale na okultné sily alebo nadprirodzené bytosti. V extrémnom prípade môže byť
slabý metodologický naturalizmus zmiernený na tézu, že len fenomény, ktoré
spadajú do oblasti protikladnej k prírodným vedám, majú byť skúmané výlučne
prírodovedeckými metódami (Forrest 2000).
Silný metodologický naturalizmus. Tento prístup tvrdí, že metódy prírodných vied
(1) majú jedinečný status a (2) sú univerzálne.
Metódy prírodnej vedy sú úspešné a spoľahlivou cestou k pravde. Z tohto
dôvodu vlastnia prírodné vedy privilégium vysvetľovať. Tým, že naturalista uznáva
metódy prírodných vied za jedinú spoľahlivú cestu k pravde, determinuje

Celý rad naturalistov (napr. W. V. O. Quine: 1960) sú zároveň materialisti, resp. fyzikalisti tzn.
stavy či udalosti, ktoré existujú, sú podľa nich fyzické stavy a udalosti.
79
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prostriedok pripúšťajúci skúmanie a vysvetľovanie sveta. Silný metodologický
naturalista nie je touto tézou zaviazaný k infalibilizmu, tzn. k téze, že prírodné vedy
musia vždy viesť k pravde. Doterajší úspech prírodných vied býva väčšinou
uvádzaný ako hlavný dôkaz o spoľahlivosti ich metódy. Táto stratégia ale nesmie
navádzať k tomu, že tvrdenie: prírodné vedy sú jedinou spoľahlivou cestou
k pravde, je veľmi silné a vyžaduje dôležité filozofické argumenty.

Veľa

naturalistov sa bráni už predpokladu takej argumentácie, a síce špecifikácii pojmu
prírodovedných metód. Aby ostali neutrálni voči každej vedeckej klasifikácii, veľa
naturalistov

explicitne neuvádza,

čím

presne

sú

prírodovedné

metódy

charakteristické, ale vysvetľuje ich solidaritu so samotným fungovaním prírodných
vied v zmysle motta „kam ma veda povedie, tam ju budem nasledovať“80 (Keil –
Schnädelbach 2000). Akokoľvek pohodlné môže toto neutrálne stanovisko byť,
necháva silný (ako aj slabý) metodologický naturalizmus bez kontúr. Niekto, kto
pripisuje prírodným vedám na základe ich metód jedinečný epistemický status, by
mal vedieť povedať niečo o tom, aké tieto metódy sú a ako sa odlišujú od metód
ostatných vied. Takáto špecifikácia pojmu nemusí byť statická, dokonca môže
ostať otvorená aj zmenám v etablovaných metódach vedeckej praxe. Až na základe
špecifikácie pojmu prírodovedeckých metód, môže metodologický naturalista
zdôvodniť svoje tvrdenie v silnom význame, že metódy prírodnej vedy sú jedinou
spoľahlivou cestou k pravde.
Empirický

naturalizmus.

V debate

o metodologickom

naturalizme

a jeho

konzekvencií pre filozofiu sa objavuje iná verzia naturalizmu, v ktorej ide o to, aby

Pozri: Keil - Schnädelbach 2000: 22, In. Keil G, Schnädelbach H: Naturalismus. In: Dies
(Hrsg) Naturalismus. Philosophische Beiträge. Frankfurt/Main, Suhrkamp, 7-45.
80
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filozofi vo svojej argumentácii zohľadňovali empirické poznatky prírodných vied,
pretože

sú

pre

zodpovedanie

mnohých

filozofických

otázok

náležité

a nenahraditeľné. Táto verzia naturalizmu býva diskutovaná pod rubrikou
´empirického naturalizmu´. Ako sme uviedli vyššie, jedným z predstaviteľov
empirického naturalizmu bol J. Dewey, ktorý svoju filozofiu charakterizoval ako
„naturalistickú metafyziku“. Aj jeho metóda súvisí s naturalizmom: je to metóda
empirického naturalizmu. Táto metodologická nomenkletúra je dôležitá, pretože
poukazuje na spojenie medzi empirickými skúsenosťami a prírodou. Empirickí
naturalisti nie sú toho názoru, že filozofia (príp. nejaká špecifická disciplína filozofie)
by mala byť naturalizovaná tým, že spektrum filozofických otázok by malo byť
zodpovedané výlučne prírodovedeckými metódami, alebo by filozofia mala byť plne
nahradená prírodnými vedami. Empirickí naturalisti chápu pod naturalizovanou
filozofiou filozofiu, ktorej zástancovia zahŕňajú do jej zodpovedania filozofických
otázok za použitia prírodovedeckých metód relevantné empirické poznatky, ktoré
prírodovedci nadobudli zodpovedaním ich vlastných otázok, ich vlastnými
metódami. To znamená, že medzi prírodnými vedami a filozofiou vyvstáva
kooperatívny vzťah, a tento variant naturalizmu možno označiť ako ´kooperatívny
naturalizmus´ (Koppelberg 1996: 83). Inak povedané „...súčasný naturalizmus
nesmie používať darvinizmus ako zásterku, do ktorej zahalíme filozofické
špekulácie, ale musí pracovať na regulérnej integrácii poznatkov biologických vied
do diskurzu filozofie. Z ontologického imperatívu jednotného výkladu sveta sa stáva
metodologický imperatív, ktorý žiada aby sme do filozofického diskurzu zahrnuli
výsledky vied a formulovali filozofické úvahy v súlade s poslednými výsledkami
našej najúspešnejšej epistemickej praxe, predstavovanej vedou v celej jej
komplexnosti“ (Hvorecký 2011: 169).
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2.2 Naturalizmus recidivus: neodarvinizmus, postneodarvinizmus
Evolúcia v podobe Darwinovej teórie prírodného výberu zostáva vo svojej
podstate naďalej vedeckou hypotézou najmenej z troch dôvodov:
1. jej tajomstvá sú pochované v čase;
2. jej fungovanie je veľmi pomalé;
3. všetky vedecké teórie a hypotézy maju jedno spoločné – nemôžu dať
odpoveď na všetko.
Teória prírodného výberu mala počas viac ako storočia svojho trvania nárast i
pokles stúpencov. Jej tvorca sa nedočkal všeobecného uznania, ale v každom
prípade rozpútal diskusiu o teórii, s ktorou sa musí náš biologický druh určitým
spôsobom vyrovnať tak na úrovni vedeckej, ako aj na úrovni filozofickej a etickej
interpretácie.
Darwinova evolučná teória napriek svojej kontroverznosti, ktorou provokovala
vedecký i filozofický svet, vyjadrila hlbokú ľudskú túžbu vyriešiť zložitú otázku
kto sme, a tým odhaliť naše miesto v prírode. Toto hľadanie bolo (a je) rovnako
vedecké ako aj filozofické. Darwinova teória ovplyvnila antropológiu, etiku,
sociológiu, ekonomiku, psychológiu, biológiu a hraničné oblasti týchto disciplín.
Toto ovplyvňovanie bolo a je obojstranné. Výsledný ´artefakt´ prispel ku kultúrnej
transformácii nášho módusu nazerania na človeka a svet prírody, nášho miesta a
vzťahu k svetu prírody. Súčasťou kultúrnej transformácie v tomto duchu je aj
renesancia evolučnej etiky, ako relatívne samostatnej oblasti, oscilujúcej v spektre
mnohých alternatívných východísk, medzi ktorými bezpochyby má významné
miesto ako teoretický impulz a priestor pre heuristické manévrovanie, Darwinova
teória a jej súčasné varianty, napr. ´eko-evo-devo´ výstupy.
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Keď je hlavnou úlohou filozofie „kritické premýšľanie o univerze a o našom
mieste v ňom, ako aj o nebezpečnej moci nášho poznania a našej schopnosti pre
dobro a pre zlo“ (Popper 1994: 171), potom je premýšľaním, ktoré neignoruje
informácie vied a má edukačné a edifikačné konotácie. Dešpekt voči na prvý
pohľad radikálnemu svetonázoru evolučnej teórie bol na prelome 19. a 20. storočia
rezíduom ľudského pocitu jedinečnosti a hlbokej túžby radikálneho oddelenia a
odlišnosti ľudskosti od animalizmu. Často nekritické lipnutie na poznatkoch,
presvedčeniach a ideách, ktoré stratili svoju platnosť alebo sú jednoducho
preludom, je príčinou nepochopenia. Ospravedlnením môže byť poznanie, že cesta
poznatkov a ideí nikdy nie je priamočiara. Napriek úspechom, ktoré dosahuje veda,
o „čiernej skrinke“ ľudskej mysle (a teda aj o rozhodujúcich motívoch ľudského
správania) ex definitione aj dnes vieme veľmi málo alebo nie dosť na to, aby sme
privilegovali určité stanovisko. Toto (ne)vedenie otvára cestu, ktorá aj keby nebola
správna, ´navigara necesse est´, pretože pokiaľ sa nevykročí, určite sa nikam
nedôjde.
Cesta vedy rovnako ako cesta praktickej filozofie pri hľadaní odpovedí na
otázku kto sme prechádzala v dobe Ch. Darwina rovnako ako v súčasnosti Scyllou
očakávaní a Charybdou sklamaní, morom rozporov a konfrontácií. Pokračovaním
tejto cesty je poznanie, že

teória evolúcie podlieha ´evolúcii´, podmienenej

postupným rozširovaním empirického základu, spresňovaním pojmového aparátu,
čo vyplýva z výraznej ideodiverzity81, ktorá je (okrem iného) dôsledkom
Ideodiverzitu možno interpretovať aj tak, že existuje veľké množstvo ideových sústav, ktoré si
navzájom konkurujú. Charakteristickým rysom sústavy ideí je, že: (i) poskytuje pojmový aparát a
súbor konceptov, ktoré umožňujú opísať istý predmet, oblasť, problém; (ii) poskytuje materiál, na
základe ktorého možno budovať teórie o tomto predmete, oblasti, probléme 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. Napríklad: je určite pravda, že ľudské bytosti
81

sú, okrem iného, ekonomickými živočíchmi. Sú takisto, okrem iného, produktom evolučných procesov. Ale sú
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kontextuálnosti biologických a spoločenských javov. Darvinizmus, rovnako ako
jeho evolučné pokračovanie neodarvinizmus, resp. postneodarvinizmus vo
williamsovskej, dawkinsovskej, wilsonovskej či gouldovskej podobe, tak nie je ani
konečnou, ani uzavretou teóriou.
Výrazným sporom vrámci ponímania evolúcie je spor medzi gradualizmom
a punktualizmom, ktorý sa týka výkladu kontinuity evolučného procesu. „Z tohto
hľadiska môžeme koncepcie evolúcie rozdeliť do troch skupín: po prvé, na tie,
podľa ktorých je proces evolúcie procesom neustáleho hromadenia drobných zmien
a odchýlok, ktoré môžu po vytvorení určitých bariér vyvrcholiť vznikom nových
druhov; po druhé tie, podľa ktorých evolučný proces charakterizujú dlhé obdobia
relatívnej stability, prerušované podstatne kratšími, ale dynamickými obdobiami
vzniku nových druhov; a po tretie, tie koncepcie, ktoré tvoria určitý prechodný
medzistupeň medzi oboma predchádzajúcimi typmi, koncepcie, podľa ktorých sa v
procese evolúcie postupne hromadia zmeny, ktoré po dosiahnutí určitej miery
tiež náboženskými, etickými, politickými, fyzickými či estetickými bytosťami. Nemôžeme obsiahnuť
bohatstvo ľudského života ak sa ho celý snažíme zredukovať na ekonomickú transakciu alebo geneticky
naprogramované správanie. Tvrdenia, ktoré sú kľúčové pre obe naše karikatúry sú podľa nás zjavne
jednorozmerné. Je zarážajúce, že na základe takýchto tvrdení boli napísané celé traktáty a vybudované

celé myšlienkové smery. Čo sa týka sústavy ideí etiky, etika môže ovplyvňovať naše myslenie
špecifickým spôsobom. Je možné uvažovať o sebe ako o etickej bytosti a zároveň byť do istej miery
hračkou rozporuplných spoločenských, politických či biologických síl. Niektorí autori tvrdia, že to
nie je kvôli tomu, že by etický spôsob uvažovania vylučoval iné sústavy ideí, ale skôr preto, že
etické má prednosť pred všetkým ostatným. Z toho vyplýva, že existujú minimálne dva rôzne
spôsoby ako môže istá sústava získať prevahu nad inými. V prípade ekonómie či biologicky
podložených sústav, prevzala táto sústava istú redukčnú alebo zjednodušujúcu úlohu: všetky formy
ľudského konania boli údajne vysvetliteľné ekonómiou alebo genetikou. Nemusíme však
zredukovať všetko správanie a všetky vzťahy na etické ak chceme dokázať, že etické stanovisko je
závažnejšie v porovnaní so stanoviskami vychádzajúcimi z iných zdrojov. Autorita etiky je naopak
kompatibilná s tým, že existujú aj iné (rôzne) spôsoby premýšľania o akejkoľvek otázke, pri ktorej
sa rozhodneme zaujať etické stanovisko. Napriek tomu, že sú tieto charakteristiky veľmi všeobecné,
môžeme na ich základe povedať o sústavách ideí 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.
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spôsobujú náhly, skokovitý vznik nových druhov, pričom sám proces vzniku
nových druhov, ich náhle objavenie, je do určitej miery neznámym procesom. Do
prvej skupiny možno zaradiť Darwina (známy je jeho výrok ´príroda nerobí
skoky´), ako i prevažnú väčšinu zastáncov syntetickej teórie evolúcie
("neodarvinistov")“ (Gálik 2006: 316). Spresňovanie, rozširovanie a budovanie
adekvátnejších teórií o zákonitostiach evolučného procesu je poľom zvýšeného
záujmu širokej vedeckej verejnosti o problematiku evolúcie a evolučnú biológiu
v najširšom zmysle slova. Je to pochopiteľný záujem aj z toho dôvodu, že evolučná
biológia je jediným vedným odborom, ktorý objasňuje mechanizmy vývoja
organického sveta, a ako spojovací článok poukazuje na momenty jemnej
súvzťažnosti medzi vedami o prírode a vedami o človeku.
Neodarvinizmus, resp. moderná syntetická teória evolúcie.

Pod pojmom

neodarvinizmus, resp. moderná syntetická teória evolúcie sa sústreďuje množstvo
v evolučnej teórii kotviacich odnoží. Patrí tu aj populárna sociobiológia, výsledok
spoločného konsenzu evolučnej biológie (integrácie výsledkov čiastkových
biologických disciplín), etológie, behaviorálnej ekológie, evolučnej a porovnávacej
psychológie,

genetiky,

antropológie

a

ďalšich

systémových

disciplín,

potvrdzujúcich význam evolučnej teorie, ako livemotívu, ktorý prekračuje
doterajšie koncepcie a paradigmy tvorby nielen biologických teórií, ale aj z nich
vyplývajúcich filozofických, etických, kozmologických a edukačných implikácii.
Táto viacfaktorová teória je základom evolučného modelu modernej syntézy, ktorá
sa vyznačuje nielen kombinatorikou viacerých evolučných faktorov, ale
predovšetkým

zaujímavou

integráciou

čiastkových disciplin.
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bádateľských

výsledkov

rôznych

E. Mayer (1976) pri charakteristike (klasického) neodarvinizmu vychádzal
z dvoch postulátov:
1. všetky zmeny, ktoré vedú ku vzniku nových genotypov, ako sú mutácie a
rekombinácie, sú vo svojej podstate náhodné a nie sú teleologické;
2. prírodný výber je organizujúcim činiteľom poriadku v organickom svete,
manifestovanom adaptáciami organizmov voči vonkajšiemu fyzikálnemu a
biologickému prostrediu.
Podľa R. Foxa (1989) je človek v neodarvinistickom poňatí zvláštny druh
primáta, ktorý produkuje kultúru a ktorý na rozdiel od iných živočíchov je rovnako
teritoriálny ako hierarchický. To znamená, že nielen reflexívne chráni svoje
relatívne fixné územie pred obsadením, ale aj neustále množí svoje potreby.
Z týchto vlastností ľudského druhu sa často odvodzuje ponímanie človeka ako
homo agresoris. Vo vzťahu k sociogenéze stavia neodarvinizmus (sociobiológia)
proti jednostrannému kulturologickému poňatiu evolúcie, resp. jednostrannosti
kultúrneho determinizmu,

koncept koevolučnej teórie, tzn. evolučný proces

ľudského druhu je koevolúciou génov a kultúry (veľmi zjednodušene interakcia
organizmu a okolia, spoločenstva a prostredia...). Geny sú s kultúrou jemne
prepojené, čo umožňuje rešpektovať kreativitu a slobodnú aktivitu ľudského ducha,
ako aj reálnu diverzitu kultúr (Wilson: 1998). Samotný pojem prírodná evolúcia je
miestom, kde evolucionisti ako S. J. Gould alebo R. Dawkins uplatňujú rôzne úvahy
a odlišné hypotézy. R. Dawkins (1998) obhajuje hypotézu sebeckého genu podľa
ktorej evolúcia prebieha na úrovni genetickej inštruktáže (inštruktáž je v tomto
prípade informácia; gén je informačný nosič života). Gould (1997) problematizuje
tzv. adaptacionistický program nových evolucionistov (napr. Williams: 2002),
a jeho

najväčším prínosom v tejto oblasti vedy je pravdepodobne teória
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prerušovaných rovnováh,

ktorú predstavil spoločne s N. Eldredgeom v

roku 1972. Teória hovorí, že proces evolúcie pozostáva z dlhých období evolučnej
stability, prerušovaných krátkymi obdobiami kladogenézy, pri ktorých dochádza k
vzniku nových druhov. Gould tvrdí, že má hierarchický pohľad na vývoj; že vývoj
pracuje na génoch, genómoch, bunkových líniách a najmä na druhoch. Ignorovať
druh - species, je ako hrať Hamleta bez princa, hovorí Gould. Toto je teoretická
otázka, ktorá je základom všetkých polemík, ktoré charakterizujú to, čo sa stalo
známym ako "darvinovské vojny" Goulda a Dawkinsa, hoci v skutočnosti - a k
zúfalstvu kreacionistov – obaja sú ´deti Darwina´, a súznia oveľa viac, než sa zdá.

E. O. Wilson: Sociobiológia. Nová syntéza. Po vydaní knihy E. O. Wilsona
Sociobiológia. Nová syntéza (Sociobiology. New Synthesis. 1975), prepukol
najbúrlivejší akademický spor sedemdesiatych rokov 20. storočia. Oživili sa
darvinovské názory na starý problém: príroda verzus výchova (nature versus
nurture). Zjednodušene, išlo o skúmanie biologického základu všetkého ľudského
správania. Dôkazy o pozoruhodnej diverzite prírody akoby potvrdzovali spoločné
vzory správania riadené génmi.82
Už v roku 1964 W. Hamilton publikoval hypotézu, že altruistické správanie
(ktoré istý čas nedávalo sociobiológom „spávať“, pretože z Darwinovej evolučnej
Základnú jednotku dedičnosti gén ako pojem poznáme už dávno. Prvý raz opísal gény v roku 1866
J. G. Mendel – označoval ich termínom elementy. Názov gén zaviedol roku 1905 L. W. Johannsen.
Vzťah génov a molekuly DNA vyriešili J. D. Watson a F. H. C. Crick až v roku 1953. Gén nie je
ničím iným ako výsekom molekuly DNA a uplatnenie genetického vplyvu možno pochopiť len
vtedy, keď poznáme štruktúru a funkcie DNA. Ľudský genofond – jedinečná a najvýznamnejšia
hodnota, bez ktorej by všetky ostatné hodnoty (duchovné i materiálne) ľudskej spoločnosti a kultúry
nebolo možné vytvoriť – je výtvorom miliónov rokov evolúcie. Je súborom genetických a
biologických informácií v jadrách našich buniek, ktoré určujú, že máme práve tie a nie iné
charakteristické vlastnosti a schopnosti.
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teórie vyplývalo, že prírodným výberom by vznikol sebecký svet) je výsledkom
príbuzenského výberu, tzn. šírením génu, ktorý spustil správanie, javiace sa inak
ako nerozumné. Prijal sa inkluzívnejší pohľad na darvinovskú (resp. Spencerovu)
metaforu prežita najzdatnejších. R. Trivers rozšíril analýzu a postuloval gény pre
recipročný altruizmus. Onedlho ku génom pribudli ďalšie jednotky: mémy (R.
Dawkins), moduly (S. Pinker).
Sociobiológia sa pokúšala na báze génov, memov, modulov vysvetľovať
rozličné aspekty ľudskej povahy, ktoré sa v spoločnosti považovali za
univerzálne: tanec, náboženstvo, teritorialita, podnikavosť, agresia, slepá viera,
xenofóbia. „Kultúra je vytváraná spoločnou mysľou a naopak, každá myseľ je
výtvorom geneticky štruktúrovaného ľudského mozgu. Preto sú spolu gény a
kultúra neoddeliteľne spojené. Toto spojenie je však pružné, do akej miery, to sa
z väčšej časti ešte nevie. Toto spojenie tiež nie je priame: gény predpisujú
epigenetické pravidlá (zvýraznila Ľ. V.), ktorými sú nervové dráhy a zákonitosti
kognitívneho vývoja, z ktorých sa myseľ jednotlivca sama zostavuje. Od
narodenia do smrti rastie myseľ absorbovaním časti kultúry, ktorú má k dispozícii,
pričom je jej výber riadený epigenetickými pravidlami, zdedenými mozgom
každého jednotlivca“ (Wilson 1998: 143). To znamená, že schopnosť produkcie
kultúry u človeka je úzko viazaná na jeho psychológiu a intelektuálne funkcie.
Psychologické teórie rozlišujú šesť typov vzniku intelektuálnych funkcií: tri
antievolucionistické83 a ďalšie tri teórie by sme mohli nazvať evolucionistické,
tiež empirické:

1. logistická teória inteligencie ako schopnosti založenej na predurčenej harmónii intelektu a
reality (vplyv Leibnizovho ponímania monád) B. Russella; 2. nemecká ´psychológia myslenia´, kde
je inteligencia určovaná vnútornými apriórnymi štruktúrami (vplyv nemeckého klasického
83
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1. asocianisti, ktorí myslenie odvodzujú zo správania podmieneného skúsenosťou;
2. interakcionistická teória, v ktorej rozvoj intelektu je determinovaný interakciou
organizmu (ktorý sa do rovnovážneho stavu, do pevnej štruktúry dostáva
určitým genetickým procesom) a okolia, ktoré núti organizmus prispôsobovať
sa, adaptovať sa, prijímať a asimilovať niektoré vonkajšie štruktúrne vzťahy;
3. teória ´pokusu a omylu´ (americkí behavioristi), kde predpokladom myslenia je
učenie a získavanie návykov.
Najbližšie

k

sociobiologickému

ponímaniu

tvorby

intelektu

má

interakcionistická teória, ktorá, pokiaľ tomu správne rozumieme, stavia na
vzájomnom ovplyvňovaní a kombinatorike kultúry (kultúrneho prostredia) a
genetických procesov, čiže kombinatoriky genetiky a memetiky.
V už spomínanej práci Sociobiology: The New Synthesys

sa Wilson na

niekoľkých stranách poslednej kapitoly venoval problematike etiky, resp.
navrhoval vysvetľovať fenomény kultúry z darvinovskej perspektívy. Zmieňuje sa
o vývojovo-genetickej analýze (nadväzujúc na Piagetovu evolučnú epistemológiu
a Kohlbergovo kognitívno-vývojové poňatie morálneho správania), ktorá by mala
„potvrdiť“ geneticko-evolučný fundament etiky. V štúdii O ľudskej povahe (On
Human Nature) (1979: 5-6) Wilson tvrdí nasledujúce „veda sa môže čoskoro
dostať do pozície, v ktorej bude skúmať samotný pôvod a význam ľudských
hodnôt....Filozofi, u ktorých absentuje evolučná perspektíva, nevenovali veľa
pozornosti tomuto problému. Ako všetci ostatní, aj oni zamerali svoje osobné
emocionálne reakcie na rôzne alternatívy, ako keby konzultovali skryté orakulum...
ale emocionálne reakcie, a z nich vyplývajúca všeobecnejšia etická prax, sa do

idealizmu); 3. geštaltpsychológia, ktorá predpokladá, že motorika, percepcia a inteligencia
nepodliehajú rozvoju; sú to nezávislé stavy rovnováhy s ustálenými tvarmi.
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značnej miery naprogramovali prírodným výberom počas tisícok generácií“.
Výskumy pokračovali a E. Wilson, medzi iným, vydal knihu The Diversity of Life
(1992)84, kde predstavil koncepciu prírodnej etiky, zbavenú závislosti od
„protetických vymožeností“ západnej kultúry a ukotvenú existenciálnym
konzervativizmom. Jej fundament tvorí: 1. nenahraditeľnosť biosféry pre prežitie
ľudstva; 2. strata biodiverzity ohrozuje nielen naše telo, ale aj našu dušu; 3. hlavnou
etickou zásadou sa stáva prezieravosť, a biofília - pretože autor sa domnieva, že
každý útržok biodiverzity by sme mali považovať za neoceniteľný, pokiaľ sa
nenaučíme, ako ho využiť, a nepoznáme, čo prináša ľudstvu.
V knihe Konziliencia (1998) sa E. O. Wilson vracia k myšlienkam z roku
1979 a naliehavo žiada, aby sa vytvorilo teoretické a metodologické konzilientné
premostenie prírodných a spoločenských vied. Aby aj diskusie o mravnych citoch,
mravných kódoch spoločnosti a vôbec o etike boli vedené v spojení s prírodnými
vedami. Jeho ostatná kniha Zmysel ľudskej existencie (The Meaning of Human
Existence. 2014; česká mutácia 2015), obsahuje veľa inšpirácii k téme a tvrdenie,
že len veda nám môže ukázať význam našej existencie. Humanitné vedy85 nám
môžu pomôcť pochopiť samých seba, tvrdí prekvapivo Wilson. Musíme prekonať
náš konvenčný spôsob, ako reagovať na problémy. Len my sme nakoniec
zodpovední za svoj osud; žiadny Boh nepríde a zachráni nás. V Zmysle ľudskej
existencie,

´filozoficky´ ladenej

práci,

Wilson zápasí s týmito a ďalšími

existenciálnymi otázkami a skúma, čo robí ľudské bytosti úplne odlišné od všetkých

Česká mutácia: Rozmanitost života – Umožní poznání zákonu biodiverzity její záchranu? (1995),
kde tak ako v Sociobiologii, v poslednej kapitole (čo môže byť pochopené buď ako periféria
Wilsonovho teoretického záujmu, alebo ako vyústenie predmetného skúmania), predstavuje svoju
verziu ´eko/evo´ etiky.
85
Pozri: kapitola II, paragraf: Nedocenitelný význam humanitních oború. In. Smysl lidské existence.
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ostatných druhov. Hľadaním významu v tom, čo Nietzsche kedysi nazval "farby
dúhy" okolo vonkajších okrajov vedomostí a predstavivosti, Wilson berie svojich
čitateľov na cestu procesu premosťovať vedu a filozofiu, aby vytvoril rozpravu
dvadsiateho prvého storočia o ľudskej existencii - od nášho najskoršieho vzniku až
po provokatívny pohľad na to, čo predpovedá budúcnosť ľudstva. Kniha je
pokračovaním v skúmaní našej ´antropocénnej epochy´, ktorú Wilson

začal

Sociobiológiou; je popisom ľudského nástupu k dominancii v biosfére86. Wilson
uvádza, že my, ako druh, teraz vieme dosť o vesmíre a o sebe; môžeme začať
pristupovať k otázkam o našom mieste vo vesmíre systematickým a skutočne
relevantným spôsobom. Nie raz kritizovaný za čisto mechanistický pohľad na
ľudský život a nadmerné spoliehanie sa na genetické predurčenie, Wilson
prezentuje v Zmysle ľudskej existencie svoje zaujímavé pojednanie o zvrchovanosti
ľudského života, pričom uznáva, že aj keď ľudia a napr. pavúk sa vyvinuli podobne,
skutočne verí, že ľudstvo má zvláštne postavenie v nám známom vesmíre. Ľudská
epocha, ktorá začala v biologickej evolúcii a prešla do histórie pred a potom
zaznamenanej, je teraz viac ako kedykoľvek predtým v našich rukách. Wilson sa
však obáva, že sa chystáme opustiť cestu prírodného výberu a začať meniť svoju
genetickú výbavu. Chystáme sa opustiť prirodzenú selekciu pretváraním ľudskej
prirodzenosti podľa želania, čo podľa Wilsona jednoznačne predznamenáva, že
E.O. Wilson predkladá koncept, resp. tzv. teóriou HIPPO – kriticky nadväzujúcu na jeho teóriu
biofílie: H: predstavuje pojem habitats destruction - deštrukcia zemského povrchu a s ním
spojených ekosystémov má ďalekosiahle následky na život. Jedným z nich sú klimatické zmeny
spojené s globálnym otepľovaním. I: znamená invázne druhy - invasive species - ide o nepôvodné
druhy, ktorých samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť. P: pollution - teda
znečisťovanie, je najproblematickejší zásah do prírody. P: populational rise – premnoženie rôznych
živočíšnych druhov sa rieši hromadnou likvidáciou. O: overharvesting – sebecké plýtvanie
prírodnými zdrojmi - zahŕňa ťažbu fosílnych palív, vyrubovanie lesov, zabíjanie nadmerného
množstva zvierat pre konzumné potreby, atď.
86
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pokrok v oblasti vedy a techniky nám prináša najväčšie morálne dilemy, od chvíle,
keď ´Boh zadržal Abrahámovi ruku´.
Vo vzťahu k etike sociobiológia požadovala jej zásadné prehodnotenie, pretože
vo svetle sociobiologických poznatkov nadobúdajú morálne kategórie nový zmysel
a do určitej miery sa napĺňajú novým obsahom nielen v rovine teoretickej etiky, ale
predovšetkým v rovine aplikovanej etiky. Z hľadiska sociobiológie (resp. s jej
východiskami sympatizujúcich interpretov) je morálka výsledkom politického
kompromisu: etické kódy pretransformované v prospech tých, ktorí vládnu (R.
Wright 1995: 346-347), čo je, podľa nášho názoru, extrémna modifikácia, napr. pre
tento diskurz významného Leopoldovho pochopenia etiky, ako „vymedzenia
správania spoločensky prijateľného od spoločensky neprijateľného“ (1995: 233).
M. Ridley (2000) v nadväznosti na súčasnú technologickú možnosť odklonu od
ľudskej prirodzenosti a ekologickú situáciu upozorňuje, že ľudská posesivita,
chamtivosť a panský postoj k prírode sa nezrodila súčasne s kapitalizmom a
priemyselnými technológiami, ale je tu s nami od nášho vzniku v podobe
inštinktívneho egoizmu.
Wilson bol však jeden z prvých prírodovedcov a teoretických ekológov, ktorý
urobil pozoruhodnú prácu v oblasti snahy o synergiu vedy a etiky;

založil

sociobiológiu ako vedu o vývoji správania. Jeho práca o ľudskom správaní (zvlášť
jeho ponímanie etiky a morálneho správania) je ´jednorozmerná´, ale cenná a v
každom prípade predstavuje časť príspevkov k veľkému úsiliu porozumieť
evolúcii - ľudskému druhu - morálnemu správaniu. Sociobiológia v súčasnosti
pokračuje v modifikovanej podobe ´evolučnej psychológie´, ktorá „...expanduje na
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teritórium

doteraz

ovládane

tradičnými

spoločenskými

a humanitnými

disciplínami“ (Hřibek 2011: 28).
R.

Dawkins

(rovnako ako D. Dennett, H. Plotkin), ako tvorca konceptu

univerzálneho darvinizmu, obhajuje hypotézu sebeckého genu, podľa ktorej
nepôsobí prírodný výber na jednotlivé organizmy, ale na ich gény; prírodný výber
prebieha na úrovni genetickej inštruktáže a dopĺňa ju hypotézou memov (analógia
génov) teda ideí, ktoré podobne ako gény vedú medzi sebou v prostredí kultúry
zápas o prežitie. Dawkins jednoducho aplikoval darwinovskú evolúciu na sféru
evolúcie kultúry. Keď je genetická evolúcia prenosom genetickej informácie,
kultúrna evolúcia je prenosom kultúrnej informácie pomocou memu - nového
replikátora. Mem (symbolické myslenie a komunikácia) je výsledkom selekčného
tlaku na potrebu nového mechanizmu prenosu informácií (kvantita a kvalita
poznatkov je čím ďalej, tým viac komplikovanejšia, zložitejšia a neprehľadnejšia,
takže je nereálny ich genetický prenos). Príkladom memu sú piesne, chytľavé frázy,
móda, rôzne predstavy, napr. predstava Boha (podľa R. Dawkinsa vznikla
mnohokrát nezávislými mutáciami – Boh existuje prinajmenšom vo forme memu s
vysokou schopnosťou prežitia či „infekčnosti“). Táto skutočnosť potvrdzuje
replikačnú silu tej-ktorej mentálnej reprezentácie (memu). Úspešnejšie, zdatnejšie
mentálne reprezentácie infikujú viac myslí.
R. Dawkins sa domnieva, že

vedci by mali prestať používať výraz ´teória

evolúcie´, najmä preto, že termín teória by mohol ľudí viesť k nesprávnej predstave,
že to nebolo vedecky dokázané. Podľa Dawkinsa je ´evolučná teória´ faktom evolúcia je skutočnosťou a nie je o tom žiadna pochybnosť ´pozrite sa na dôkazy sú ohromujúce´ hovori Dawkins.
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S. J. Gould sústredil pozornosť na konštrukciu redundantných génov. Keď ako
vlastnosť ľudskej povahy pripustíme rozum, dá sa ukázať, že vykonávajú prácu
pripisovanú fantómovým génom, predpokladá S. J. Gould a dodáva: jedinečnosť
človeka spočíva hlavne v jeho mozgu. Prejavom ľudskej jedinečnosti je kultúra
založená na ľudskej inteligencii a na schopnostiach, ktoré slúžia na ovplyvňovanie
diania v kultúre. Najkratšiu a najrozsiahlejšiu transformáciu, akú kedy zažila naša
planéta, možno považovať za produkt kultúrnej evolúcie. Kultúrna evolúcia nielen
transformuje našu planétu, ale je aj iniciátorkou zmien ľudskej spoločnosti, tvrdi S.
J. Gould. Vyčíta sociobiológom prílišnu sústredenosť na myšlienkovú tradíciu
rozhodujúcej úlohy darvinovskej evolúcie pri aktívnom udržovaní špecifického
adaptívneho

správania

predstavujúceho

biologicky

podmienenú

ľudskú

prirodzenosť.
Tvrdí sa, že sociobiológovia nie sú genetickými determinalistami v starom
eugenickom zmysle, a preto im nie je cudzia myšlienka, že genetické účinky môžu
byť difúzne, že „gény stanovujú len rozsah; nie sú výkresom na zhotovenie
presných kópií výrobkov“ (1997: 345). Spor medzi sociobiológmi a ich kritikmi je
teda sporom o demarkácie. Podľa Goulda sú demarkačné hranice niektorých
sociobiológov príliš úzke – jednoducho, genetická podmienenosť špecifického
správania je podľa nich predvídateľná. Ich oponenti sa naopak domnievajú, že
„hranice povolené dedičnými faktormi sú natoľko široké, že zahŕňajú rôzne druhy
správania, ktoré sociobiológovia škatuľkujú ako rozdielne znaky zakódované
špecifickými génmi“. Takže aj keď podľa sociobiológov sme adaptovaní
(geneticky) na dobu lovcov a zberačov, „široké rozmedzie možných správaní
vzniklo ako dôsledok evolúcie a štruktúrnej organizácie našho mozgu...ľudská
jedinečnosť spočíva vo flexibilite mozgových funkcií“ (1997: 347). Z hľadiska
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vzniku intelektuálnych funkcií. „genetika a memetika“ sú jemne prepojené, čo
umožňuje rešpektovať ľudskú kreativitu a kognitívnu aktivitu.
Spochybňovanie modelu morálneho uvažovania na báze pravidiel

2.3

V. Davionová, jedna z protagonistiek ekologického feminizmu, v diskusii o
problematike biologického skúmania schopnosti morálneho uvažovania a správania
bola inšpirovaná prácami Paula M. Churchlanda (1996) a Owena Flanagana (1996),
ktoré prezentovala a analyzovala v pozoruhodnej štúdii Antropocentrizmus, umelá
inteligencia a teória morálnych sietí: ekofeministický pohľad (Anthropocentrism,
Artificial Intelligence, and Moral Network Theory: An Ecofeminist Perspective.
2002).
Na skúmanie hlbokých štruktúr ľudského správania a jeho implikácií s ľudskou
morálkou je orientovaný najnovší výskum nervových sietí (neural net research)
(ďalej VNS). Čiastkové výstupy naznačujú, že učenie sa morálke, morálne
uvažovanie a správanie, nemusia byť vecou aplikovania abstraktných pravidiel na
konkrétne situácie spôsobom, ktorý predpokladá dominantná tradícia západnej
filozofie. VNS naznačuje, že naše morálne danosti nevyplývajú z určitej
schopnosti, ktorá je výrazne odlišná od všetkého, čo robia ostatné živočíchy. Ako
vieme, súčasťou akčného programu ekologickej feministickej kritiky západnej
kultúry je, okrem iného, odmietavý postoj voči konštrukciám patriarchálnych
(symbolických) štruktúr a voči tradičnému obrazu o morálnom uvažovaní na báze
pravidiel.
V. Davionová uvádza, že sú tu názory (Churchland 1996) o tom, že oblasť
VNS poskytuje relevantné argumenty v prospech tvrdenia, že morálne učenie sa,
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uvažovanie a konanie, nie sú vecou aplikácie abstraktných pravidiel na konkrétne
situácie. Naopak, morálne danosti človeka sú pravdepodobnejšie určované
percepčnými danosťami, ktoré pravdepodobne vyplývajú z vhodne zosúladených
nervových sietí, ktoré sa vyvýjali dlhé evolučné obdobie a bezprostredne súvisia
s evolúciou ľudského mozgu, o ktorom P. D. MacLean (1983: 88) hovorí ako o
„trojjedinom“. Jeho tri základné časti sú obrazom ľudskej evolúcie: „plazí vnútorný
mozog“ (sídlo našich základných pudov), obklopený „starým cicavčím mozgom“
(našim predkom dal, okrem iného, lásku k potomstvu), ten je zas obklopený novým
cicavčí mozgom. Objemný nový mozog cicavca nám umožnil abstraktné
uvažovanie, reč a možno aj selektívnu náklonnosť k ľuďom mimo našu vlastnú
rodinu“.
Základný spor prebiehajúci v zákutiach „trojjediného“ mozgu súvisí
s konfliktom medzi „sebeckou a altruistickou motiváciou, medzi správaním
smerujúcim k rozkoši a správaním podľa pravidiel“ (R. Nesse, A. Lloyd 1992: 614).
Riešenie všetkých nevyhnutných momentov spojených s prežitím vyžaduje
rovnaký druh neurónových zdrojov a kódovacích stratégií, čo naznačuje, že rozum
človek nevlastni na poznanie pravdy, ale na prežitie (adaptáciu). V prípade
morálneho uvažovania „môže byť úloha iná, ale nástroje, ktoré sú k dispozícii, sú
tie isté“ (Churchland 1996: 92).
Ako vieme, že nástroje sú rovnaké? pýta sa autorka vyššie uvedenej štúdie.
Jednoducho ukazuje sa, že sú jedinými nástrojmi, ktoré sa v mozgu nachádzajú.
Teória nervových sietí využíva model aktivácie prototypu na vysvetlenie spôsobu,
akým sa organizmy učia o svojom fyzickom prostredí a ako na neho reagujú. Podľa
modelu aktivácie prototypu sa dozvedáme o fyzickom svete tak, že sa učíme spôsob
rozpoznávania a reagovania na prototypové situácie. Učíme sa, ako využiť
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prototypy v reakcii na neustále nové situácie. Spomínaný výskum naznačuje, že
schopnosť človeka rozpoznávať a rozlišovať percepčné vlastnosti siaha ďaleko za
schopnosť človeka verbálne vyjadriť základ týchto rozdielov. Znamená to, že
schopnosť človeka rozpoznávať určitú chuť obvykle siaha za jeho schopnosť opísať
túto chuť. Schopnosť rozpoznať tváre je ďalším dobrým príkladom. „V skutočnosti
kognitívna priorita preverbálneho nad verbálnym sa pri bližšom skúmaní javí ako
vlastnosť takmer všetkých našich kognitívnych schopností“ (ibid: 101). Takže
„schopnosť človeka rozpoznávať prípady napr. krutosti, trpezlivosti, skúposti
a odvahy ďaleko presahuje jeho schopnosť verbálnych definícií týchto pojmov.
Rozptýlené očakávania človeka o ich pravdepodobných dôsledkoch rovnako
presahujú akékoľvek formuly, ktoré by mohol ponúknuť alebo skonštruovať,
pričom tieto očakávania sú preto prenikavejšie. Podľa všetkého to teda znamená,
že morálne poznávanie vykazuje rovnaký profil, alebo podpis, aký v iných sférach
naznačuje aktivitu zosúladenej nervovej siete, ako základu celého procesu“ (ibid.:
101).
Teda schopnosť reagovať na naše prostredie nie je záležitosť aplikácie na
konkrétnu situáciu, ale schopnosťou aktivovať správny prototyp pre danú situáciu
a reagovať na ňu vhodným spôsobom. Keďže V. Davionovú zaujíma predovšetkým
hľadisko morálneho učenia sa a správania, prijíma model „teórie morálnych sietí“
(analógia teórie nervových sieti), ktorého autorom je O. Flanagan (1996). Podľa
tohto modelu morálne chápanie a učenie sa je proces učenia sa ako rozpoznávať
rozmanité zložité situácie a ako na ne reagovať vhodným spôsobom. „Existuje
priama analógia medzi spôsobom, akým svoju spôsobilosť nadobudne podmorské
sonárne zariadenie, ktoré sa musí naučiť rozlišovať skaly od mín, a spôsobom,
akým by človek mohol nadobúdať morálnu senzitivitu a senzibilitu“ (Flanagan
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1996: 25). Podľa teórie morálnych sietí je základný proces rovnaký pri morálnom
učení. Deti sa učia rozpoznávať určité prototypové druhy situácií a učia sa správať
alebo vyhýbať sa určitému správaniu, ktoré sa prototypovo vyžaduje, resp.
zakazuje. Deti si postupne uvedomujú určité rozloženie dobier ako spravodlivé
alebo nespravodlivé rozloženie. Učia sa rozpoznávať, že nájdený predmet môže byť
majetkom niekoho iného. Učia sa rozlišovať nevyprovokovanú krutosť
a požadovať alebo očakávať trest pre páchateľa a určitú útechu pre obeť (ibid: 28).
Vo všetkých prípadoch naše schopnosti ďaleko presahujú akékoľvek pravidlá,
ktoré dokážeme sformulovať. Táto optika problematizuje hierarchickú konštrukciu
morálnej reakcie ako niečoho, k čomu majú predpoklady iba ľudia. Zaujímavé
podobnosti medzi spôsobom, akým Flanagan opisuje morálnu reakciu človeka,
a spôsobom, akým niektorí výskumníci opisujú reakcie zvierat na to, čo sa javí ako
nespravodlivé situácie, V. Davionová ilustruje experimentálnymi prípadmi
opísanými v knihe J. M. Masona a S. McCarthyovej (1995), kde autori
dokumentujú, že zvieratá reagujú na základe niečoho, čo sa javí z ľudského
hľadiska ako zmysel pre spravodlivosť.
Bádatelia vysvetľujú ako bol šimpanz87, ktorého učili posunkovej reči,
rozhorčený, keď mal pocit, že sa k nemu pristupuje nespravodlivo; „naučil sa, kedy
môže očakávať pochvalu a kedy výčitky, a akceptoval tieto umelé normy. Ak zničil
Najnovšie výskumy v oblasti genetiky a evolúcie potvrdzujú, že šimpanzi a ľudia majú spoločnú
väčšinu svojich DNA (ako informačný dodatok k dielam, z ktorých čerpá V. Davionová,
odporúčame prácu J. Diamonda (1992), ktorý na tomto vedeckom základe podáva fascinujúci výklad
o tom, čo sa môžeme o sebe naučiť od našich živočíšnych príbuzných. Mason a McCarthyová
zmieneného šimpanza „aktuálne“ pomenovali. Dostal meno Nim Chimpski - skomolenina evokujúca
„zdroj“ pomenovania. Ide o jedného z najvýznamnejších lingvistov 20. storočia Noama Chomskeho.
Podľa Chomského má každý človek vrodenú schopnosť zvládnutia gramatiky ktoréhokoľvek
jazyka. Táto schopnosť pravdepodobne vyplýva z možnosti vytvárať v mozgu určité spojenia a
vzťahy.
87
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hračku, trest ho neprekvapil a akceptoval ho. Ale ak ho jeden z jeho učiteľov
potrestal za niečo, čo iní učitelia ignorovali, alebo ak ho nepochválili za niečo, za
čo ho iní odmenili, Nim bol namosúrený“ (Mason, McCarthyová 1995: 214).
Výskumníci tvrdia, že Nim začal byť nervózny v dôsledku nedostatku
prediktability alebo narušenia ustálených očakávaní. Tvrdia: „...ale to je predsa
výrazná súčasť právnej spravodlivosti u ľudí“ (ibid.: 214).
Aké implikácie pre evolučnú etiku možno vyvodiť z uvedených interpretácií?
Zdá sa, že morálne myslenie a morálne konanie nie sú len vecou racionálnej osoby
aplikujúcej pravidlá na konkrétne situácie. Ak morálne uvažovanie má svoje
počiatky v rovnakých druhoch procesov, ktoré umožňujú iným živočíchom úspešne
fungovať vo svojom prostredí, potom to problematizuje myšlienku, že naša morálna
povaha vyviera z niečoho, čo iným živočíchom chýba. V tejto súvislosti je aktuálne
tvrdenie P. M. Churchlanda „spoločenské a morálne poznanie, spoločenské
a morálne správanie nie sú o nič menej činnosťami mozgu než iný druh poznania
alebo správania. Túto skutočnosť musíme reflektovať veľmi jasne a otvorene, ak
máme pochopiť našu morálnu povahu. Musíme ju reflektovať, ak sa máme vôbec
niekedy efektívne a ľudsky zapodievať našimi príliš častými sociálnymi
patológiami. A musíme ju reflektovať, ak si máme vôbec niekedy uvedomiť náš
plný sociálny a morálny potenciál“ (Churchland 1996: 92).
S analogickými alebo k uvedeným príkladom sa približujúcimi výstupmi sme
konfrontovaní aj v mnohých vedných oblastiach a disciplínach. J. Kagan,
špecialista v odbore detskej psychológie, na základe výskumov dedičnosti,
individuálneho vývoja a rozvoja osobnosti dospel k záveru, že „sme motivovaní
skôr emotívne než rozumovo. Obava z pocitu viny a snaha uniknúť im je... ľudskou
univerzáliou... morálka nie je predstaviteľná bez vrodenej schopnosti cítiť sa

132

previnile a bez schopnosti empatie; pritom deti do dvoch rokov veku tieto
schopnosti nemajú“ (Ridley 2000: 153). M. Ridley zdôrazňuje, že Kaganova teória
detskej morálky upozorňuje na neracionálnu emotívnu stránku: „hľadanie
presvedčivého základu mravného správania a konania predstavovalo problém, na
ktorom si väčšina morálnych filozofov spálila prsty. Som presvedčený, že si ich
neprestanú páliť, pokiaľ neuznajú to, čo oddávna vedeli čínski myslitelia: že
superego načúva citom a nie logike“ (ibid: 154).
Tieto a im podobné tvrdenia a závery výskumov spochybňujú ponímanie
morálky ako súboru v podstate arbitrárnych pravidiel a konvencií na konkrétne
situácie vštepované spoločnosťou. Autor práce Morálny zmysel (The Moral Sense)
(1993) J. Q. Wilson upozorňuje, že by filozofi mali brať vážne „predstavu morálky
ako cieleného súboru našich zmyslových inštinktov“ (1993: 154). Platí totiž, že keď
sme otrasení nejakým hrozným činom alebo krutosťou, načúvame inštinktom a
nešpekulujeme o racionálnosti našich pocitov, tobôž aby sme sa správali podľa
konvencií. V súvislosti s uvedenými názormi je zaujímavé obrátiť sa (podobne ako
to urobil Ch. Darwin) na menšinovú tradíciu v morálnej filozofii reprezentovanú D.
Humom, keď filozof vo vzťahu k podlému činu hovorí, že pocit nesúhlasu s daným
činom nikdy nenájdeme, pokiaľ neobrátime svoje úvahy do vlastného srdca a
nepocítime cit nesúhlasu. Pokiaľ hovoríme o niečom (o nejakom čine), že je
morálne či nemorálne, nehovoríme nič iné, iba že na základe prirodzenosti našej
povahy máme pocit hlbokého nesúhlasu s týmto činom.
Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že príbeh o našom vnímaní morálneho
a mravnom konaní nemôže byť o našej dokonalosti či o dokonalom obraze. Môže
byť ´manuálom´ na to, čo robiť a čo nerobiť, ako konať, resp. nekonať s nádejou,
že naše skutky sú vedené dobrým (správnym) úmyslom a môže poskytnúť
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významný pohľad na problematiku hlbokých štruktúr ľudského správania/konania
a pôvodu ľudskej morálky, umožňujúc chápanie mravnosti ako funkcii ľudskej
prirodzenosti, vzťahujúcej sa k ľudským náklonnostiam a sympatiám, čo je
výsledkom celého komplexu podmienok, vplyvov a mechanizmov evolučného
vývoja kultúry, ľudskej kognitívnej evolúcie a prírody.
V ´tomto príbehu´ ide o synergické prepojenie vedeckého, technického,
sociálneho a etického reflektovania našej ukotvenosti vo svete prírody, tzn. v
možnosti ich ekologickej a evolučnej

synergie ako neopozičného projektu

zosúlaďujúceho ´konvergentné´ väzby kultúry a prírody. Je pravdepodobné, že
v spojitosti s modelom ekologickej synergie, pragmatizmus poskytne základ pre
etiku obnovy (restoration ethics), pričom slovo restoration nepoužívame v čírom
vedeckom alebo politickom význame, ale v skúsenostnom zmysle obnovy našich
kultúrnych vzťahov s prírodným svetom. Ide o náročný prístup, ktorým sa otvára
cesta k novým evolučným modusom pôvodu ľudskej morálky, novým evolučným
modusom ľudskej prirodzenosti, životného štýlu, k novým modusom existencie,
resp. nových/alternatívnych ciest v dobe antropocénu88 a sveta technovedy89.
Antropocén je pomerne nový termín z oblasti geochronológie, ktorý je motivovaný snahou
označiť obdobie, keď ľudstvo svojou čínnosťou globálne ovplyvňuje zemský ekosystém. Termín
zaviedol ekológ Eugene Stoermer a popularizoval Paul Crutzen, držiteľ Nobelovej ceny
(publikované v bulletine International Geosphere-Biosphere Programme v roku 2000). Ten
považuje vplyv ľudského chovania na zemskú atmosféru za tak významný, že by mali byť moderné
dejiny ľudstva označené za nové geologické obdobie. Najvýraznejším rysom antropocénu je, že to
je prvá geologická epocha, kde si je určujúca sila (to sme my) aktívne vedomá svojej úlohy. Takže
antropocén začína, keď sa ľudia stanú vedomí svojej globálnej úlohy pri formovaní kľúčových častí
systému Zeme - a keď toto vedomie utvára vzťah s prírodným prostredím. Našou tézou je, že nech
sa na antropocén pozrieme z ktorejkoľvek strany, vynorí sa predpoklad: ak skúmame človeka,
ostáva nám skúmať aj vedu a Zem; ak vedu, tak aj človeka a Zem; a ak Zem, tak človeka aj vedu
(určitá miera slabého holistického pohľadu).
89
V tomto svete je od čias osvietenstva stále viac uvedomovaná ambivalentnosť mnohých
kultúrnych prejavov ako typická implikácia modernej techniky a technológie. V súčasnej etape
technizácie západnej spoločnosti je ambivalentnosť technológii zjavná v mnohých sférach.
88
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2.4 Nové porozumenie etiky - Sexuálna gramotnosť a sexuálna výchova
Ako uvádza S. Jones „biológov priťahuje pohlavie rovnako ako adolescentov.
A rovnako ako mládež v puberte, aj ich uvádza téma sexu do rozpakov, pretože o
ňom veľa nevedia...Sex musí byť zrejme veľmi dôležitý, aj keď sám o sebe je
vlastne veľmi nákladný a prepychový...zaujatosť sexom tu bola vždy. Tancujúca
Venuša galgenberská, elegantne zvlnená soška...je stará asi tridsať tisíc rokov “
(1996:83). V literatúre zameranej na význam pohlavia, nie sú nové ani kuriózne
názory. Napríklad z dôb ´veľkého filozofovania´ Platón v dialógu Symposion
predpokladá, že existovali tri pohlavia - mužské, ženské a hermafroditi. Popis
tretieho pohlavia (ktorý tu nebudeme uvádzať) Platónovi umožnil ´obratne´
vysvetliť rôznosť sexuálnej orientácie, ktorá sa vyskytovala už u starých Grékov.
Pôvod a následné udržiavanie pohlavia a jeho rekombinácie, je fenomén, ktorý nie
je ľahko vysvetliteľný darvinovskou evolučnou teóriou. Evolučné mechanizmy,
ako napríklad prírodný výber, nie sú schopné odhaliť, prečo by sa organizmy mali
vzdať nepohlavnej reprodukcie v prospech nákladnejšej a neefektívnejšej
reprodukcie pohlavnými orgánmi. Vo svojej knihe Majstrovské dielo prírody:
vývoj genetiky a sexuality (ktorá je skutočne zaujímavým čítaním o jednom zo
základných problémov v evolučnom procese s naznačením množstva budúcej
práce, jednak v empirickej ako aj teoretickej oblasti), Graham Bell opísal túto
dilemu nasledujúcim spôsobom:
V týchto sférach sa sústreďuje pozornosť na: 1. premosťujúcu synergiu jednotlivých odborov a
disciplín (vedecká a disciplinárna komplexita); 2. synergiu zložitej pavučiny vedenia, pocitov a
percepcií, resp. koexistencie rozdielnych životných foriem, hodnotových orientácií, sociálnych a
politických diferencií, čo predznamenáva modifikáciu preferovaných hodnôt spoločnosti s vedomím
alternatív, kde jediným „záväzným“ prvkom je perspektíva spoločensky generovaného smerovania
k udržateľnej rovnováhe v kultúre s existenčným habitatom – prírodou/prirodzenosťou.
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Sex je kráľovnou problémov v evolučnej biológii. Možno žiadny iný prírodný
fenomén

nevzbudil

toľko

záujmu; určite

nič

nevyprodukovalo

zmätku. Náhľadmi Darwina a Mendela, ktoré osvetľujú veľa

toľko

tajomstiev, sa

doposiaľ nepodarilo viac než vniesť len slabé a prerušované svetlo na tajomstvo
sexuality, zdôrazňujúc jej nezameniteľnosť svojou izoláciou (1982: 120).
Prečo existuje sex? Carl Zimmer v knihe Evolution: The Triumph of an Idea
pripúšťa:
Pohlavie je nielen zbytočné, ale mal by to byť recept na vývojovú katastrofu. Po
prvé, je to neefektívny spôsob reprodukcie ... A pohlavie nesie aj ďalšie náklady
... Všetky práva, každá skupina živočíchov, ktoré vyvíjajú sexuálnu reprodukciu,
by mali byť rýchlo vyčerpané asexálnymi. A napriek tomu vládne sex ... Prečo je
sex napriek všetkým tým nevýhodám? (2006: 12)
Z hľadiska evolučnej biológie je sex bez pochybností ´neefektívny spôsob
reprodukcie´. Keď vezmeme do úvahy všetko, čo súvisí s sexuálnym procesom,
vrátane zložitosti súvisiacej s reprodukciou informácií prenášaných v rámci DNA z evolučného hľadiska by mal byť sex považovaný za absurditu. Nech je tomu
akokoľvek, bez sexu by evolúcia takmer neprebiehala a genetika by neexistovala.
Všeobecná fascinácia témou možno dá (samozrejme okrem iných otázok a
odpovedí, na ktoré v tejto práci sústreďujeme nášu pozornosť) odpoveď „na
najdôležitejší sexuálny problém vôbec – prečo patrí medzi našimi trápeniami na
prvé miesto“ (Jones 1996:99). Keď platí, že pokrok vedy spočíva hlavne
v nahradzovaní, a nie v pridávaní (ako sa domnieval S. J. Gould) a keďže sa učíme
aj pomocou pochybností, v nášej reflexii uvádzame niekoľko relevantných
argumentov v prospech tvrdenia, že morálne učenie sa, uvažovanie a správanie, nie
sú vecou aplikácie abstraktných pravidiel na konkrétne situácie. Naopak, morálne
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danosti človeka sú pravdepodobnejšie určované percepčnými danosťami, ktoré
pravdepodobne vyplývajú z vhodne zosúladených nervových sietí, ktoré sa vyvijali
dlhé evolučné obdobie a bezprostredne súvisia s evolúciou ľudského mozgu, resp.
z ľudskou kognitívnou evolúciou, ako aj schopnosťou človeka tvorivo pretvárať
svoje prostredie ako tvorivého tvorcu kultúry. Evolúcia nášho druhu umožnila
vývoj spoločenských noriem, ktoré umožňujú ľuďom vytvárať veľké skupiny
´nepríbuzných´ jednotlivcov, čo je spoločnosť, ktorá sa v prírode nikde nevidí. Táto
jedinečná kombinácia kultúrnej adaptácie a rozsiahlej spolupráce/kooperácie
zmenila náš druh – tým sme špecifické bytosti. Ako špecifické bytosti pristupujeme
k sexualite na báze paradigmy ´holistickej sexuality´, ktorú možno charakterizovať
nasledovne: ide o poznávanie kognitívnych, emocionálnych, spoločenských,
interaktívnych a fyzických aspektov sexuality. Sexuálne vzdelávanie začína už v
detstve a pokračuje v dospievaní a dospelosti. Zameriava sa na podporu a ochranu
sexuálneho

vývoja. Postupne

vybavuje

a

posilňuje

deti/mladých

informáciami, zručnosťami a pozitívnymi hodnotami, aby porozumeli

ľudí
svojej

sexualite, mali bezpečné a plné vzťahy a prevzali zodpovednosť za svoje sexuálne
zdravie a blaho (WHO 2010). Respektíve – tak by to malo byť. Je to zložitý terén,
ktorý kladie sexuálnu identitu a sexualitu pevne v kontexte vzťahov s ostatnými. Je
to zložitý dynamický (procesuálny) terén a zároveň je vzťahový – teda je terénom
rozsiahlej spolupráce. Zahŕňa schopnosti sebapoznávania, asertivitu a starostlivosť,
kľúčové pre zdravé vzťahy a osobné hranice v sexuálnej výchove.
Sexuálna ´gramotnosť´90 je svojím zameraním na kľúčové poznatky v oblasti
sexuality, potrebné pre informované rozhodovanie získané prostredníctvom
Aktuálne slovníky (napr. Merriam Webster, Oxford English Dictionary) vo všeobecnosti
poskytujú dve definície gramotnosti: (1) schopnosť čítať a písať a (2) vedomosti alebo
90
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vedeckého výskumu a systémového myslenia, propedeutikou

k sexualnej

výchove. Sexuálna gramotnosť pomáha ľuďom získať informácie, zručnosti a
motiváciu robiť zdravé rozhodnutia o sexe a sexualite. Pojem sexualita má rôzne
významy v rôznych jazykoch a v rôznych kultúrnych kontextoch. Vziať do úvahy
množstvo premenných a rôznorodosť významov, nie je úlohou tejto práce.
Sexualita sa vzťahuje na individuálne, spoločenské a biologické aspekty
medziľudských vzťahov. Nedostatok

vysoko odbornej sexualnej gramotnosti

a kvalitnej sexuálnej výchovy môže viesť k škodlivému sexuálnemu správaniu a
sexuálnemu zneužívaniu.
Sexualita sa

prejavuje rôznymi spôsobmi a interaguje s fyzickým,

emocionálnym a kognitívnym dozrievanim. Výchova a vzdelávanie je hlavným
nástrojom na podporu sexuálnej gramotnosti a prípravy detí a mladých ľudí pre
zdravé a zodpovedné vzťahy v rôznych štádiách ich života. Etické aspekty, zásady
a biologické poznanie, ktoré sa pretavujú do rôznych výchovných a vzdelávacích
senzitivít sú sui generis; poskytujú raison d'être celého systému, na riešenie a

schopnosti informovaného konania v konkrétnych oblastiach. Dnešné širšie pochopenie a aplikácia
gramotnosti v podstate vyplynula z interpretácie (2). V oblasti kognitívnych vied bola gramotnosť
rešpektovaná ako nástroj pre budovanie poznatkov (tzn. pomocou úvah alebo riešení problémov pri
získavaní nových poznatkov). To je sféra pre rozšírený rozsah termínu gramotnosť, ktorý sa dnes
používa. Podľa definície Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru
(Vzdelávací sektor UNESCO 2004 : 13) gramotnosť zahŕňa kontinuitu učenia, ktorá umožňuje
jednotlivcom dosiahnuť ich ciele, rozvíjať ich vedomosti a potenciál; plnohodnotne sa zapájať do
širšej spoločnosti. Najmä za posledných 50 rokov sa očakávania pre gramotné rozhodnutia rozšírili
tak, aby zahŕňali schopnosť porozumieť, robiť informované rozhodnutia a konať v súvislosti so
zložitými témami a problémami, ktorým dnes jednotlivec a spoločnosť čelí. Pojem gramotnosť sa
rozšíril tak, aby sa vzťahoval na vedomosti, schopnosti v mnohých rôznych diskurzoch (napr.
počítačová gramotnosť, kultúrna gramotnosť, sexuálna gramotnosť a i.).
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precizáciu sexuálnej gramotnosti. Nemáme k dispozícii vymedzenie v podobe
definície (veď ako sa domnieval F. W. Nietzsche, definovať možno len to, čo nemá
svoje dejiny), ale skôr stručný koncepčný prístup k problematike, ktorú vnímame
ako výzvu. Na rozdiel od definičného prístupu koncepčný prístup považuje javy za
abstraktné

myšlienky,

ktorých

atribúty

vychádzajú

z

konkrétneho

a

identifikovateľného teoretického rámca, týkajúceho sa faktorov, ktoré organizujú
ľudské vzťahy a ovplyvňujú ľudskú kondíciu. Uvedomujeme si, že množstvo
príspevkov v slovenskom91 i celosvetovom meradle, priamo alebo nepriamo viedlo
k širším teoretickým konceptualizáciám, ktoré sa týkali primárne, ale predovšetkým
sekundárne sexuálnej gramotnosti, a to často bez toho, aby sa označovali ako
také. Je nad rámec našej monografie

zvážiť všetky tieto príspevky. Napriek

spoločnému záujmu o sexualitu a uznaniu ústrednej úlohy normatívnej (etickej)
ukotvenosti vzdelávania a výchovy pri zlepšovaní informovanosti v tejto oblasti,
vedci/výskumníci

i pedagógovia/vychovávatelia

prijali

veľmi

rozdielne

východiska a viedli/vedú veľmi rozdielne diskusie o tom, čo znamená pre človeka,
aby bol sexuálne gramotný.
Na základe tématizácie predchádzajúcich častí nášho textu, a v synergii s nimi
- sexuálnu gramotnosť chápeme ako vzdelávanie o všetkých aspektoch pohlavia,
rodu, sexuality

(vrátane biologických aspektov) - informácií o plánovaní

rodiny, reprodukcie (biologicko/empirické

informácie

o

oplodnení, počatí,

vývoji embrya a plodu až po pôrod) a informácie o všetkých aspektoch sexuality,
vrátane: telesného obrazu , sexuálnych orientácií,

hodnôt ,

rozhodovania,

komunikácie, vzťahov, pohlavne prenosných infekcií a ako sa im vyhnúť,
K téme sa na základe rôznych konceptov a východísk vyjadrujú napr. E. Poliaková, G. Bianchi,
I. Lukšík, D. Marková, M. Bosá, M. Kliment a i.
91
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a metód kontroly pôrodnosti. Rôzne aspekty sexuálnej gramotnosti sa v plánoch
sexuálnej výchovy považujú za vhodné v závislosti od veku detí/žiakov/študentov
alebo od toho, čomu môžu porozumieť v určitom štádiu svojho vývoja. Sexuálna
gramotnosť sa synergicky prepája s normatívnym rozsahom sexuálnej výchovy
(etické aspekty a zásady, ktoré naplňajú obsah evolučnej etiky, etiky starostlivosti,
etiky zodpovednosti) s cieľom pomôcť deťom/žiakom/študentom

hodnotovo

fundovane a zmysluplne porozumieť sexualite vo svojom súčasnom a budúcom
živote, a poskytnúť im základné znalosti o prakticky každom aspekte sexuality v
čase, kým dosiahnu dospelosť, resp. zrelosť.
V minulosti mladistvým neboli (resp. boli ale v redukovanej podobe)
poskytnuté relevantné

informácie o sexuálnych aspektoch života človeka,

a

diskusia o týchto otázkach bola často považovaná za tabu – čo bolo/je výsledkom
tradičného konzervatívneho tendovania, alebo svoju úlohu zohrala ideologická,
resp. náboženska ´brzda´. ´Inštruktáž´ o sexualite bola tradične ponechaná na
rodičov dieťaťa. Tzv. progresívne vzdelávanie (USA, Nový Zéland, Holansko) viedlo k zavedeniu predmetu ´sociálna hygiena a verejne zdravie´92 najskôr do
severoamerických školských osnov (niektorých štátov USA, napr. Indiana) a v
50.tych a 60.tych rokoch 20.storočia postupnému zavedeniu sexuálnej výchovy do
škôl aj vo vyspelých europských štátov. Napriek zavedeniu sexuálnej výchovy do
škôl, bola väčšina informácií o sexualite v polovici 20. storočia získaná neformálne
od priateľov a médií a veľká časť týchto informácií bola nedostatočná alebo
pochybná, najmä počas obdobia puberty, keď zvedavosť o sexuálnych

Od r. 1922 vychádzal časopis The Journal of Social Forces, kde sa publikovali aj príspevky
venované sociálnej hygiene a verejnému zdraviu (viď. R. H. Everett, Vol. 2, č. 1, 1923; str. 61-64).
92
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záležitostiach je najakútnejšia93. Tento nedostatok zvýšil rastúci výskyt nechcených
tehotenstiev , najmä v západných krajinách po šesťdesiatych rokoch minulého
storočia. Ako súčasť úsilia každej krajiny znížiť takéto tehotenstvá, boli zavedené
programy sexuálnej výchovy, spočiatku za výraznej opozície rodičov a
náboženských skupín – v podmienkach postkomunistických krajín, vrátane
Slovenska, zvlášť výrazne. Vypuknutie AIDS podnietilo nový význam naliehavosti
sexuálnej výchovy. V mnohých demokratických a vyspelých krajinách, väčšina
vedcov a pedagógov považuje sexuálnu gramotnosť a sexuálnu výchovu za
najdôležitejšie stratégie verejného života a zdravia.
Sexuálna výchova a ľudská prirodzenosť. Veľmi všeobecne možno sexuálnu
výchovu chápať ako výchovu, výučbu a učenie sa o širokej škále tém, súvisiacich s
pohlavím a sexualitou, skúmanie hodnôt a presvedčení o týchto témach a získavanie
zručností, ktoré sú potrebné na navigáciu hodnôt, vzťahov a riadenia vlastného
sexuálneho zdravia. Približne 10 rokov po prvom vydaní sa zverejnilo
aktualizované Medzinárodné technické usmernenia o sexuálnom vzdelávaní
UNESCO (január 2018). Usmernenia boli vypracované v spolupráci s UNAIDS,
Populačným fondom OSN (UNFPA), Detským fondom OSN (UNICEF), Ženami
OSN a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Kľúčovým zameraním tohto
usmernenia je kvalitné a komplexné sexuálne vzdelávanie, zamerané na podporu
zdravia a blahobytu, rešpektovanie ľudských práv a rodovej rovnosti. Oprávňuje
deti a mladých ľudí viesť zdravé, bezpečné a produktívne životy. "Na základe
najnovších vedeckých poznatkov Medzinárodné technické usmernenia o sexuálnom

Myslime si, že aj dnes, napriek (či ´vďaka´) multi-mediálnym možnostiam, sa v tejto oblasti na
Slovensku veľa nezmenilo.
93
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vzdelávaní opätovne potvrdzujú postavenie sexuálnej výchovy v rámci ľudských
práv a rodovej rovnosti", zdôrazňuje generálna riaditeľka UNESCO Audrey
Azoulayová. Medzinárodné technické usmernenia o sexuálnom vzdelávaní
"podporuje štruktúrované učenie o sexualite a vzťahoch spôsobom, ktorý je
pozitívny a zameraný na najlepší záujem mladého človeka. Vymedzením
základných prvkov efektívnych programov sexuálnej výchovy, umožňuje
usmernenie národným orgánom vypracovať komplexné učebné osnovy, ktoré budú
mať pozitívny vplyv na zdravie a blaho mladých ľudí".
Na základe preskúmania súčasného stavu sexuálnej gramotnosti a sexuálneho
vzdelávania na celom svete, a na základe osvedčených postupov v rôznych
regiónoch, usmernenie predovšetkým artikuluje, že sexuálna gramotnosť/sexuálne
vzdelávanie:


pomáha mladým ľuďom stať sa zodpovednejšími vo svojom postoji a
správaní, pokiaľ ide o sexuálne a reprodukčné zdravie;



je nevyhnutné na boj proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky u
dievčat v dôsledku skorého alebo núteného sobáša, tehotenstva v dospievaní
a problémov týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia;



nezvyšuje sexuálnu aktivitu, sexuálne rizikové správanie alebo mieru
infekcie STI/ HIV.

Usmernenie identifikuje naliehavú potrebu sexuálnej gramotnosti a kvalitného
komplexného sexuálneho vzdelávania, ktoré má:
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poskytnúť mladým ľuďom informácie a poradenstvo o prechode z detstva
do dospelosti; poskytnúť mladým ľuďom informácie a poradenstvo o
fyzických, sociálnych a emocionálnych výzvach, ktorým čelia;



riešiť problémy, ktoré predstavujú otázky sexuálneho a reprodukčného
zdravia, ktoré sú obzvlášť ťažké počas puberty - vrátane prístupu k
antikoncepcii, násilia založeného na rodovej príslušnosti, pohlavne
prenosných infekcií (HIV/AIDS - zvýšiť povedomie o prevencii a prenosu
HIV; iba 34% mladých ľudí na celom svete môže preukázať relat. presné
vedomosti);



relevantne vyvažovať veľké množstvo materiálov rôznej kvality, ktoré mladí
ľudia nájdu na internete, a pomáha im čeliť čoraz častejším prípadom
kyberšikany (aj v tejto oblasti).
Na slovenských školách sa

´Sexuálna výchova´ (ako samostatný

predmet) nevyučuje. Existuje iba prierezová nadpredmetová téma, ktorá sa
prelína viacerými predmetmi, a nazýva sa

(dosť ´zavádzajúco´) Výchova

k manželstvu a rodičovstvu. V rámci nej by si mali žiaci/študenti postupne
´uvedomovať a osvojiť svoju pohlavnú rolu so zreteľom na spoločenskomravné normy vzájomného správania´. Ako uvádzajú autorky prehľadovej
štúdie „Súčasná situácia týkajúca sa sexuálnej výchovy na Slovensku je
zložitá. Verejný diskurz o sexuálnej výchove môže byť opísaný ako vyčerpaný
v konflikte alebo dokonca ako zákopová vojna. Dominantné strany tohto
diskurzu sa zapájajú do rôznych myšlienkových smerov a konceptov,
konkrétne kresťanskej tradície, špecializovaného lekárskeho a sexuálneho
diskurzu, liberálneho (občianskeho) dialógu a diskusií o HIV / AIDS“
(Jesenková - Minarovičová 2018: 196-197). Na základe posledných výskumov
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sa navrhuje otvoriť priestor pre etiku (ako normatívnu sféru rozvíjania
skutočnej komunikácie a diskurzu zainteresovaných) – v tomto prípade etiku
starostlivosti94. „Etika starostlivosti je slabá normatívna morálna teória, ktorá
má potenciál vyhnúť sa nástrahám fundamentalizmu. S dôrazom na kontext a
konkrétne skúsenosti (zainteresovaných) a na podporu zásad sa dynamicky
pohybuje medzi empirickými a normatívnymi úrovňami, umožňujúc kritický
pohľad a priestor na transformáciu na oboch úrovniach, ako aj poskytnutie
zdrojov na argumenty antifundacionalistického typu. To znamená, že by sa
mohol otvoriť priestor pre spoločné hodnoty, a tak vytvoriť základ pre
Berú sa v úvahu predovšetkým práce druhej generácie etiky v oblasti starostlivosti, ktorá sa
posunula smerom k etike politickej starostlivosti, ktorú predstavujú súčasní etici a sociálni vedci
ako Joan Tronto, Selma Sevenhuijsen, Marian Barnes, Eva Feder Kittay, Maurice Hamington,
Daniel Engster, Fiona Robinson a i. J. Tronto zdôrazňuje spojitosť medzi starostlivosťou a
prirodzenosťou. Termín naturalness sa vzťahuje na sociálne a kultúrne postavenie pohlaví, kde sa
nepredpokladá len starostlivosť o ženu. Ako taká, sama starostlivosť by strácala moc, aby mohla
zohrávať ústrednú úlohu v morálnej teórii. J. Tronto uvádza, že existujú štyri etické aspekty
starostlivosti: 1. Pozornosť: je dôležitá pre etiku starostlivosti, pretože starostlivosť si vyžaduje
uznanie potrieb druhých, aby sa na ne reagovalo. Otázkou, ktorá vzniká, je rozdiel medzi
nevedomosťou a nepozornosťou. Tronto predstavuje túto otázku: "Ale kedy je nevedomosť
jednoducho nevedomosťou a kedy je to nepozornosť?" 2. Zodpovednosť: problém spojený s týmto
etickým prvkom, je otázka povinnosti. Povinnosť je často vopred stanovená spoločenskými a
kultúrnymi normami a úlohami. Tronto sa usiluje o rozlíšenie pojmov "zodpovednosť" a
"povinnosť" v súvislosti s etikou starostlivosti. Zodpovednosť je nejednoznačná, zatiaľ čo povinnosť
sa vzťahuje na situácie, v ktorých je potrebné konať alebo reagovať, napríklad v prípade právnej
zmluvy. Táto nejednoznačnosť umožňuje voľný ´prietok´ v štruktúre medzi rodovými úlohami. 3.
Kompetencie: poskytovanie starostlivosti tiež znamená kompetenciu. Nemožno jednoducho uznať
potrebu starostlivosti, prijať zodpovednosť, ale nedodržať ju z dôvodu nedostatočnej kompetencie.
4. Vnímavosť/Odozva: sa vzťahuje na "reakciu príjemcu starostlivosti na starostlivosť". Tronto
uvádza, že "reakcia signalizuje dôležitý morálny problém v starostlivosti: svojou povahou sa
starostlivosť týka znevýhodnených a nerovných podmienok." Ďalej tvrdí, že odozva nie je
rovnocenná. Skôr je to iná metóda na pochopenie zraniteľnosti a nerovnosti - pochopením toho, čo
vyjadrili tí, ktorí sú v zraniteľnej pozícii (Pozri: J. Tronto 2005).
94
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spoločnu komunikáciu a nakoniec pre spoločné kroky v prospech
najzraniteľnejších, napríklad prostredníctvom vykonávania ich ľudských
práv...etika

starostlivosti

môže

byť

doplnkom

(zvýraznila

L.V.),

prostredníctvom ktorého môžu byť ľudské práva účinné a uskutočniteľné, aby
sa mohli mobilizovať sociálne zdroje na ochranu zraniteľných osôb“ (ibid.
199). Zároveň sa otvára priestor pre súznejúce hodnoty, úsudkový konsenzus
a diskurz súvisiaci s nahradením monologických, resp. dialogických vzťahov
vzťahmi polylogickými, čím vytvoríme

multicentrickú bázu pre diskurz

k téme sexualita a sexuálna výchova. Znamená to, že odmietneme prísne
hyperracionalistické postoje, ktoré zdôrazňujú dominanciu, manipuláciu,
sústredenosť na inštrumentálnu jednorozmernosť v tejto oblasti. Ak existuje
možnosť výberu, potom by bolo viac než iracionálne, ak by sa ignorovali alebo
odmietali iné, vhodnejšie rámce pre kontextuálny prístup k sexuálnej
gramotnosti a sexuálnej výchove. V našom súčasnom etickom kontexte je
racionálne

pokúsiť

sa

fundacionalistických

nahradiť
a

špecializovano/medicínskych,

´zákopovu

hierarchických

vojnu´

monologických,

kresťansko/tradičných,

resp. liberálno/občianských

demarkačne

oddelených prístupov, ktoré charakterizujú naše dysfunkčné výchovné modely,
s

modelmi,

ktoré

viac

zdôrazňujú

polylogiu,

vzájomnosť,

senzitivitu, vnímavosť k potrebám a záujmom detí a mladých ľudí v oblasti
sexuality a sexuálnej výchovy, a ktoré by umožnili postaviť tieto prístupy na
lepší základ.
V súvislosti so sexuálnou výchovou možná exkluzivita etiky starostlivosti
(na rozdiel od iných etických konceptov) spočíva v jej relačne ontologickej
perspektíve. Relačne ontologická perspektíva je opozítom atomismu a
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holismu, bráni atomizácii,

redukcii a

reifikácii. Relačne

perspektíva otvára dynamickú a spektrálnu oblasť,

ontologická

kde sa podmienky a

vznikajúce systémové vlastnosti, kategórie a vzťahy medzi nimi, pokiaľ ide
o obsah sexuálnej výchovy a kľúčových pojmov sexuálnej gramotnosti, ako
sú: rodové stereotypy, sexualita, intimita, láska, osobné a verejné vzťahy rekonceptualizujú. Transformácia koncepcie etiky starostlivosti sa uskutočnila
v rámci metaetiky, ale jej dôsledky sa rozšírili oveľa viac. Starostlivosť, je
širšia behaviorálna metafora v etike, v nadväznosti na schopnosť zachytiť
významné znaky interakcie človeka vo všeobecnosti: ako je reciprocita,
závislosť, spojitosť a asymetria. Tieto funkcie sú prítomné na rôznych
stupňoch vo všetkých druhoch vzťahov a interakcií, a to nielen v tých, ktoré
nazývame intímne vzťahy. A hoci táto koncepcia má priestor na dôležité znaky
intímnych a súkromných vzťahov, ľahko prehliadnutá ´autonómnym
človekom´ v iných etických konceptoch, rozširuje sa na morálnych aktérov
mimo súkromnej oblasti - na oblasť práce, na oblasť sociálnej a globálnej
arény. Vzťahy prekračujú hranice oddeľujúce súkromie od verejného spektra,
jednotlivca od kolektívu. Tieto vzťahy medzi kategóriami sa líšia, niekedy
pomerne významne, od vzťahov v rámci kategórií: napríklad medzi priateľmi,
nezávislými občanmi alebo štátmi. Vieme, že rôzne etické teórie majú
rozdielne normatívne základné hodnoty. Etika starostlivosti zdôrazňuje
starostlivosť;

deontológia

zdôrazňuje

povinnosť; teórie

spravodlivosti

zdôrazňujú spravodlivosť; a utilitárna tradícia hodnotí celkovú ´pohodu´
spoločnosti. Okrem svojej jedinečnej normatívnej

hodnoty sa etika

starostlivosti, koncipovaná druhou generáciou etiky v oblasti starostlivosti,
odlišuje od vyššie spomínaných teórií svojou osobitnou morálnou ontológiou
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a morálnou epistemológiou. Zdá sa, že deontologické, utilitárne a liberálne
tradície majú relatívne spoločný ontologický a epistemologický základ. Pokiaľ
ide o ontológiu etiky starostlivosti, ako sme už uviedli, morálni agenti sú
predstavení ako súvisiaci, navzájom prepojení, navzájom závislí ale často
nerovní v oblasti moci a zdrojov - na rozdiel od konvenčného zobrazovania
morálnych agentov ako nezávislých, atomizovaných entít. Pokiaľ ide o
morálnu epistemológiu, etika starostlivosti spočíva nielen na dedukcii a
abstraktnom uvažovaní, racionálnych výpočtoch alebo pravidlách. Morálna
epistemológia starostlivosti zahŕňa zohľadnenie skúseností, vykonávanie
sebareflexií a citlivé úsudky, v ktorých sú kontextuálne rozdiely. Tieto aspekty
filozofickej narácie starostlivosti, usúvzťažňujú etiku starostlivosti (v určitých
podobnostiach) s komunitarizmom, ako aj s etikou cnosti. Hoci naša diskusia
neposkytuje

vyčerpávajúce

zobrazenie

normatívnych

znakov

etiky

starostlivosti, ani jej rozdielnosti a podobnosti s inými etickými teóriami, pre
naše skúmanie dostatočné vysvetľuje, prečo aplikácia alternatívnej
normatívnej perspektívy starostlivosti umožní variabilné čítania empirických
situácií a etických výziev aj v oblasti

sexuálnej gramotnosti a sexuálnej

výchovy. To tiež naznačuje, že žiadna etická teória nie je všestranná, preto je
často nevyhnutné a prospešné prehodnotiť etické výzvy z mnohých perspektív
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- evolučnej, deskriptívnej, normatívnej, metaetickej - pred tým, ako sa
vyvodzujú závery.
Prísne vzaté: druhá generácia etiky v oblasti starostlivosti predstavuje
koncepčnú rekonštrukciu na metaúrovni, ktorá spája pojmy súkromného,
osobného, verejného a politického.
Tie

môžu

byť

koncipované

ako

konštrukcie

osobitných

sietí kvalitatívnych transformačných relačných procesov, ktoré sa vyskytujú
´medzi komponentmi (morálnymi agentmi) systému a medzi systémom a jeho
prostredím´. Tým sa, okrem iného, môžu odstraňovať konštrukcie
´hodnotového dualizmu´ (Plumwood 1993), ktoré pri dualizovaných identitách
obsahovali/jú (zovšeobecnene) päť znakov:
(1) potlačenie do úzadia, (2) radikálne vylúčenie, (3) začlenenie, (4)
inštrumentalizmus, (5) homogenizácia.
Každý z týchto znakov slúžil/i na potvrdenie vzťahu odmietnutej
závislosti, ktorá je jadrom dualistických vzťahov. Potláčanie do úzadia zahŕňa
poklus utláčateľa o využívanie utláčaných, čím sa vytvára závislosť
utláčaných, a 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, ktorá sa tradične spája so ženami.
Prínos utláčaných sa potláča do úzadia, znevažuje, nie je v centre pozornosti.
Vzťah radikálneho vylúčenia zahŕňa nielen uznanie určitých rozdielov medzi
dualizovanými pármi, ale zároveň aj nazeranie na nich ako na radikálne
odlišné. Počet a význam rozdielov sa maximalizuje a spoločné charakteristiky,
ktoré sa nedajú poprieť, sa považujú za nepodstatné. Takže akákoľvek
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kontinuita medzi dvojicou sa buď odmieta alebo sa nepovažuje za dôležitú. To
prispieva ku konštrukcii idey radikálne odlišných a nezávislých „pováh“
utláčaných a utláčateľa, čím sa zdôvodňuje útlak a nadvláda a zároveň sa to
javí ako niečo prirodzené a nevyhnutné. Začlenenie znamená konštrukciu
identity znevažovanej strany dualizovaného páru z hľadiska nedostatku
morálne

relevantných

vlastností

znevýhodnenej

strany,

ktoré

sú

charakteristické pre druhú stranu
Keďže kvality, ktoré nezapadajú 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. Tým sa
dostávame k ďalšiemu znaku, inštrumentalizmu. Skupiny, ktoré sa považujú za
morálne podriadené, sa konštruujú tak, akoby

nemali morálne dôležité

nezávislé záujmy. Takže sa považujú za hodnotné iba z inštrumentálneho
hľadiska do tej miery, nakoľko sa dajú využiť v prospech záujmov morálne
relevantných skupín. A napokon homogenizácia predstavuje popretie rozdielu
medzi tými, ktorí ťahajú za kratší koniec v dualizovaných pároch. Takže všetky
ženy, či všetci ´otroci´ sa považovali/jú (v niektorých kultúrach) za v zásade
rovnakých, iba iných (viac: Plumwood 1993).
Aj v tejto súvislosti sa ambiciózne poukazuje na priestor uplatnenia takto
koncipovanej etiky starostlivosti “...výskum v etike starostlivosti môže ukázať,
ako sa normatívne rámce, kultúrne vzorce a spoločenská predstavivosť určujú,
ako a či, sú globálne procesy a tendencie integrované do konkrétnej praxe
starostlivosti v konkrétnom kontexte. Môže podporiť skúmanie rôznych
spôsobov: ako sa formujú, reprodukujú a modifikujú vzťahy medzi praxou,
starostlivosťou a využívanými stratégiami. Môže nás inšpirovať, aby sme
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preskúmali, ako sa jednotlivci a skupiny vyrovnávajú

de facto z praxou

starostlivosti a ako sa usilujú o praktickú starostlivosť, ktorá umožňuje všetkým
zúčastneným žiť dobrý život. Z hľadiska starostlivosti o deti to znamená
sústrediť sa na procesy a faktory zapojené do demokratizácie vzťahov a
postupov starostlivosti v špecifických súvislostiach a podmienkach.

V

konečnom dôsledku môže prispieť k formulovaniu stratégií, ako zlepšiť prax
starostlivosti z hľadiska demokratizácie na celosvetovej úrovni“ (Jesenková,
Minarovičová 2018: 196).
Aj keď v etike starostlivosti (v tvorbe prvej generácie) bolo viacero tendencií
smerujúcich k

naturalizácii identity žien, najmä predpokladom, že ženy sú

´prirodzene´ vhodné na úlohu starostlivých matiek. Nemožno ignorovať
skutočnosť, že rozdiel v chovaní chlapcov a dievčat ovplyvnili ich odlišné identity
(nie len biologicky dané, ale kultúrno/vzorovo determinované), a Ruddicková a
Gilliganova boli kritizované za to, že sú ľahostajné k historickým, kultúrnym
alebo rasovým rozdielom, to znamená, že zachovávajú v etike

implicitný

esencializmus (Robinson 2011: 21). Druhá generácia etiky starostlivosti, ktorá,
ako už bolo uvedené, odlišne artikuluje starostlivosť ale zachováva hodnotu a
účel špecifický pre etiku starostlivosti, spájaním etiky starostlivosti

"... s

hodnotami spravodlivosti, aby zabezpečila vyvážené a odôvodnené riešenie
praktických a sociálnych problémov" (Hankivsky 2004: 25),

aby prekonala

esencializmus prvej generácie. Ako tvrdí J. L. Herman (2002), etika starostlivosti
nás žiada, aby sme nielen pozorne počúvali hlasy tých, ktorí sú morálne
(ne)významní, ale tiež kriticky spochybňovali celosvetovo štruktúrovaný vzťah
´mocných a bezmocných´. Preto etika starostlivosti ako slabá normatívna teória,
naviguje alternatívny spôsob a stratégie budovania menej násilného sveta pre
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tých, ktorí sú najzraniteľnejší a najviac ohrození. Keďže etika starostlivosti sa
dynamicky pohybuje medzi empirickými a normatívnymi úrovňami, a umožňuje
kritickú optiku a priestor na transformáciu na oboch týchto úrovniach - prináša
nové čítanie vzťahov medzi ľuďmi, a preto umožňuje nový prístup k viacerým
empirickým výzvam. Otvára sa možnosť určitej miery obojstrannej synergie zo
strany potenciálu evolučnej etiky – v prospech rozvoja informačnej databázy
sexuálnej výchovy, resp. ako možné východisko napríklad pre afirmatívnu prax
– cez koncepty evolúcie ľudskej prirodzenosti a s nimi späté kultúrne diskurzy
o sexualite, eliminácii násilia v sexuálnom správaní, ľudskej dôstojnosti,
individuálnych a sociálnych právach. Keď v metaetickej báze evolučnej etiky, ako
sme uvádzali vyššie, sú možno najdôležitejšími otázkami: prečo sme morálni?
ako zosúladiť pojmové základy pre vedecké vyrovnanie sa s fenoménom morálky?
je zrejmé, že odpovede na formulované otázky majú významné konzekvencie v
oblastiach, ktoré sú vzdialené od číro teoretických aspektov morálnej filozofie či
biologických vied. Prínosom takto zacieleného diskurzu,

je implementácia

evolučnej etiky na sociálne a etické otázky verejného spoločenského záujmu, teda
aj na otázky späté so starostlivosťou v oblasti sexuálnej gramotnosti a sexuálnou
výchovou deti/mladých ľudí.
Ak budeme brať skúmanie a výsledky skúmania súčasných evolučných vied
vážne, potom by sme mali odmietnuť akýkoľvek esencializmus (ako uvádzame na
mnohých miestach tohto textu). Neexistuje žiadna nemenná ´esencia´, ktorá
charakterizuje ľudské bytosti. Od čias Ch. Darwina je (často zjednodušene
interpretovaný) vedecký konsenzus jasný: sme jeden z druhov medzi miliónmi na
Zemi, obdareného nezvyčajne veľkým a štrukturálne komplexným mozgom. Naša
línia pochádza z rodu Homo, tej vetvy ľudského rodu, ktorá viedla cez Homo
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erectus až k Homo sapiens spred viac ako 200 000 rokmi, ktorý sa vyvinul počas
dlhého evolučného obdobia, ktoré sa odohrávalo milióny rokov, od bodu odklonu
od nášho spoločného predka95.
Zdalo sa, že biológia skutočne odstránila akúkoľvek myšlienku špecifickej
ľudskej prirodzenosti: akékoľvek vlastnosti našeho druhu sú výsledkom neustáleho
procesu evolučnej diferenciácie od iných druhov primátov a nie je dôvod
domnievať sa, že tento proces skončil. Okrem toho vedci poukazujú na to, že ľudia
a šimpanzi sa líšia ´len´ 1-2 % ich genómovej sekvencie, čo znamená, že nie sme
takí špeciálni, ako by sme si chceli myslieť. Ale ako zdôraznil K. Laland vo svojej
knihe (2017), toto malé percento sa premieta do tisícok štrukturálnych zmien na
genetickej úrovni, čo sa dá kombinovať, aby prinieslo ´milióny spôsobov´, ktoré
nás odlišuju od iných živočíšnych druhov. Len preto, že rozdiel je malý v
percentách, neznamená to, že to nie je zrejmy. Aj keď altruizmus (včítane jeho
rôznych podôb) začal ako geneticky založený ´pohon´ na ochranu a starostlivosť o
svojich blízkych a členov komunity, vyvinul sa do vedome zvolenej stratégie s
rozširujúcim sa okruhom morálneho záujmu. Ľudskú prirodzenosť, rovnako ako
ľudskú morálku nemožno vysvetliť len samotnou biológiou. Biológia nám dáva
skôr informačnú bázu (jednu z mnohých) relevantného uvažovania o tom, čo
umožňuje morálny vývoj. Vznikajú nové teórie späté napríklad s výskumom
ľudskej kognitívnej evolúcie, ktoré odhaľujú, že kultúra nie je len úžasným
produktom evolučného procesu, produkujúcim náš druh - ale že kultúra je kľúčová
hnacia sila tohto procesu. Ukazujú, ako naučené a spoločensky prenášané aktivity
našich predkov, tvarovali naše intelekty prostredníctvom zrýchľujúcich sa cyklov

Pozri: R. Leakey: Pôvod ľudstva. 1996; F. S. Collins: Řeč života. 2012; G. C. Williams: Plán
a účel v prírode. 2002.
95
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evolučnej spätnej väzby. Jedinečné charakteristiky nášho druhu - ako je naša
inteligencia, jazyk, učenie a spolupráca - nie sú len adaptačné reakcie na predátorov,
choroby alebo iné vonkajšie podmienky. Ľudia sú skôr tvorivými tvorcami,
tvorcami vychádzajúcimi z vlastného skumania a uvedenia tohto skúmania a
poznávania do spoločenského života – spolu s biofilnou synergiou prírodnej
histórie. Už spomínaný behaviorálny a evolučný biológ K. Laland predstavil
podmanivú novú teóriu ľudskej kognitívnej evolúcie. Vychádza z kľúčových
experimentov a súčasných vedeckých objavoch (napr. nedávny objav v novej
oblasti ´kognitívnej etiológie´, ktorá odhalila ohromujúce duševné schopnosti
našich živočíšnych príbuzných), ktoré o. i. viedli k novému pochopeniu toho, ako
kultúra transformovala ľudskú evolúciu, a teda aj ľudský morálny vývoj. Ako
´Darwinov intelektuálny potomok´ sa rozhodol pokračovať tam, kde iní prestali
(alebo skresľovali),

aby poskytol vedecký prehľad o vývoji ľudskej mysle

a ľudskej prirodzenosti. Skúma evolučný pôvod ľudskej kultúry a tvrdí, že to, čo
nás oddeľuje od zvyšku živočíšnej ríše, je náš osobitný talent a schopnosť prenášať
potenciálne obrovské množstvo informácií v čase a priestore. ´Fakticita´ našej
biológie, ľudská kognitívna evolúcia - ktorej produktom je kultúra - to su kľúče k
vysvetľovaniu ´zamotanej hádanky´ ľudskej prirodzenosti96.

„Darwin by bol hrdý“ – píše Nicola Claytonová (The Evolution of Self Control. 2014),
expertka v oblasti komparatívneho poznania, resp. komparatívnej genomiky, kde spája
poznatky biológie a psychológie pri výskume nových metód myslenia v intenciách širokého
spektra druhov. Výskumný prínos K. Lalanda a ďalších vedcov, filozofov, etikov tohto
konceptuálneho zamerania, poskytuje predpoklad, ktorý trefne sformuloval S. J. Gould
„Nemôžem samozrejme tušiť čo prinesie budúcnosť. Verím však, že rozhodné odmietnutie
zkrachovaných teórií, bude aj v budúcnosti znovu účinné tam, kde sa niekto pokúsi - opäť, bez
toho aby mal k dispozícii overené poznatky – oživovať „mrtvo narodené dieťa“. Tak ako je to
s darvinizmom: aj dnes má proti novým výplodom kreacionizmu v zásobe stále rovnako
96
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Ako sme uviedli na niektorých miestach tejto práce (zvlášť v II. kapitole), z
evolučného pohľadu sa ´ľudská prirodzenosť´ neodvoláva na nemennú
podstatu/esenciu. Namiesto toho sa popisujú jej funkcie. Z tohto pohľadu by sme
mali očakávať lepšie pochopenie ľudskej prirodzenosti. Ľudská prirodzenosť je
biologicko/empiricky chápaná ako zhluk homeostatických vlastností, tzn. znakov,
ktoré sa dynamicky menia a sú dostatočne stabilné počas vývojovej doby, aby boli
štatisticky jasne rozpoznateľné. Tieto vlastnosti zahŕňajú charakteristiky, ktoré sú
buď jedinečné pre ľudský druh, alebo sa kvalitatívne odlišujú od čohokoľvek
podobného, čo sa nachádza u iných živočíchov. Príklady sme už uvádzali inteligencia, jazyk, učenie, spolupráca a jazyk.

Žiadny iný

druh nemá nič

podobné, ako je ľudský jazyk, s jeho komplexnou gramatikou a vysokou úrovňou
rekurzie (kde sa dá uplatniť jazykové pravidlo na výsledky uplatňovania toho istého
pravidla atď.). Jazyk je na jednej strane výsledkom neurobiologickej predispozície
špecifických mozgových centier človeka a na druhej strane je dôsledkom
kultúrneho vplyvu ľudskej komunikujúcej komunity. Obe podmienky, špecifický
nervový aparát aj skorá skúsenosť s jazykovou praxou sú nevyhnutnými
predpokladmi jazykovej kompetencie. Žiaden iný živočích nemá veľkosť
(vzhľadom na telo) a najmä štruktúrnu asymetriu a vrstvenie podobné ľudskému
mozgu; napríklad jeho obrovsky rozvinutá frontálna kôra, ktorá je zodpovedná za
odmeňovanie, pozornosť, úlohy krátkodobej pamäti, plánovanie a motiváciu.
Zoznam by mohol pokračovať ďalej, ale základom je, že nepochopením jadra vecí
môžu vzniknúť absurdné tvrdenia, že neexistujú žiadne zásadné rozdiely medzi

hodnotné argumenty, aké mal už Ch. Darwin. Pokiaľ by správne teórie neuspeli v skúške času,
mohli by sme rovno vyhodiť všetky naše knižnice“ (1997: 27).
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ľuďmi a inými živočíchmi len preto, že hranice sú rozmazané a dynamické. Prísne
vzaté: problematika ľudskej prirodzenosti

vyžaduje samostatnú a rozsiahlu

pozornosť. Máme príklady na jej deskriptívne, resp. reflexívne vymedzenie, avšak
existuje tu aj nejasná oblasť (tzv. slepá škvrna vedy), ktorá je väčšia ako sa väčšina
vedcov, bádateľov, včítane etikov a filozofov, nazdáva.
Neexistuje žiadna jediná, dokonalá cesta k prekvitajúcemu ľudskému
životu, ale existuje veľa dobrých a zlých ciest. A pre „jednotlivca platí to isté ako
pre spoločnosť: človek kráča v ústrety horizontu, ktorý sa mu rozplýva pred očami,
čím viac sa k nemu blíži; a každé riešenie so sebou nesie nové dilémy“ (Lipovetsky
2007: 405); a dodajme – aj výzvy. Sme bytosti „požehnané skúmavosťou voči
svetu prírody a nášmu miestu v ňom. Chceme vedieť – musíme vedieť...“ (Leakey:
1996). Voľba je naša, v medziach našej prirodzenosti. Pretože predpoklad, že
´biológia´ určuje náš osud, je utláčajúci. V minulosti boli napr. ženy definované
primárne tými istými biologickými funkciami, ktoré zdieľajú s inými živočišnymi
matkami, sústredené v mýtoch o ´ženskosti´ a nevhodnosťou prekročenia týchto
´funkčných´ hraníc. Ale aj dnes sa objavujú teórie, pozmeňujúce ´fakticitu´ našej
biológie,

napríklad

upravenou

argumentačnou

bázou

starých

stoikov97

Staroveký grécko-rímsky stoicizmus, ktorý v dekádach na rozhraní 20. a 21. storočia zaznamenal
akoby znovuzrodenie – napr. v ekologicko-etických reflexiach tézami ako: dobrý človek hľadá
zákon prírody a prispôsobuje mu svoj život. Pre stoika je vernosť jeho ideálu egalitárnej
kozmopolite formulovaná ako ´všetci ľudia by boli bratmi ako deti jedného Boha - nie z hľadiska
dobrej spoločnosti, ale z hľadiska spoločnosti dobrých ľudí´, predstavoval dva aspekty ľudskej
povahy (prirodzenosti), ktoré by sa mali považovať za definovanie toho, čo znamená žiť dobrý život:
sme veľmi sociálni a sme rozumní. Preto ´žiť podľa prírody´, ako nám to odporúčali, znamená
použiť dôvod na zlepšenie ľudského environmentu (teda aj kultúry). Na druhej strane, spôsob, ako
to dosiahnuť je zlepšiť svoj názor ( prohaireis, ktorý nás odlišuje od akéhokoľvek iného živočíšneho
druhu) a uplatňovať hlavné cnosti praktickej múdrosti: odvahu, spravodlivosť a zdržanlivosť. Pri
bližšom preskúmaní je jasné, že pre stoika hrala ľudská prirodzenosť úlohu ako koncepcia fakticity:
97
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o možnostiach výberu, pri spravovaní ´fakticity našej biológie´ - ako ju zvažovať,
spravovať a dospieť k seba-porozumeniu; o hraniciach toho, čo ľudia môžu robiť,
rovnako ako toho, čo majú tendenciu robiť98. Lamb a Brown (2006) v rámci
tendovania

správania

a

konania

v dobe

neoliberalizmu,

resp.

´hyper-

individualizmu´99, predpokladajú, že neoliberálny sociálny kontext vedie k
sexualizácii dievčat a objektivizácii žien. Jeden z teoretikov ekologizmu John Barry
(2012) prichádza v súvislosti s kritikou neoliberalizmu s tzv.

negatívnym

aristotelovským prístupom, keď hovorí, že "sa sústreďuje na naliehavo potrebnú
identifikáciu

a

odstránenie

tých

inštitucionálnych

(vrátane

kultúrnych)

ohraničuje to, čo ľudia môžu robiť, rovnako ako to, čo majú tendenciu robiť. Ale parametre, ktoré
určujú našu povahu sú pomerne široké a stoici predpokladali, že ľudský život môžeme prežiť
mnohými rôznymi spôsobmi. Stoická literatúra obsahuje príbeh latinského autora Aulusa Gelliusa,
ktorý píše o stoickom filozofovi, ktorý zažíva silnú búrku na lodi. Gellius si všimol, ako sa filozof
zbledol a triasol sa uprostred búrky. Akonáhle sa burka upokojila, požiadal filozofa, ako mu jeho
filozofia pomohla, aby odolal týmto strašným momentom. Filozofova odpoveď: keď sa objaví
nejaký strašný zvuk, z neba alebo z pádu budovy, alebo keď sa objaví určité nebezpečenstvo, myseľ
rozumného človeka nevyhnutne reaguje a je zmrzačená a trochu bledá, nie preto, že si myslí že
niečo zlé je na dosah, ale niektoré rýchle a neplánované pohyby predchádzaju čínnosti intelektu a
rozumu. Múdry človek v tejto situácii ´odmieta súhlas´ s týmito strašnými duševnými dojmami; on
ich odvracia a odmieta a nemyslí si, že v nich je niečo, čoho by sa mal obávať. Inými slovami,
´fakticita´ našej biológie je tu preto, aby sme prežili. Ale máme na výber, ako ju zvažovať, spravovať
a dospieť k seba-porozumeniu. To nás učí filozofia.

Ako odpoveď na problematické situácie týkajúce sa napr. pohlavia sú argumenty o ´osobnej
zodpovednosti´- akoby neexistovali socio-politické reality, akoby neexistovali ´kultúrne reality´.
Vhodnou sa nám v tejto súvislosti zdá slávna Darwinova veta: Keď nezaviňujú utrpenie našej
chudiny zákony prírody, ale naše zriadenie, leží na nás ťažký hriech.
99
Okrem iného sa človek javí personalizovane, tzn. zlomkovito, nesúvisle, nesúrodo: „väčšina
verejných vecí...sa stáva akousi náladou, zaujme na chvíľu a rovnako rýchlo sa vytráca. Nové
objavovanie hodnoty rodiny je prinajmenšom mätúce...zostáva len hľadanie ega a jeho vlastných
záujmov, extáza z „osobného“ oslobodenia, posadnutosť telom a sexom... (pozri: G. Lipovetsky:
Éra prázdnoty. Prostor: 1998: 57, 60)
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charakteristík moderného spotrebiteľského kapitalizmu, ktorý systematicky
podkopáva zmysluplnú prácu, voľný čas a ľudské vzťahy, ako konštitutívne prvky
pluralitného (ale kvázi-objektívneho) vykreslenia ľudského rozkvetu" (2012: 8).
Ide o to, že pojem tzv. trvalej udržateľnosti (alebo skôr neudržateľnosti), resp.
tento prístup musí začať identifikáciou neudržateľných aspektov súčasnej politiky,
ekonómie a spoločnosti pred tým, ako dekonštruuje a odstráni tieto neudržateľné
funkcie. Preto Barry charakterizuje svoj prístup ako negatívny aristotelizmus,
identifikuje skutočne existujúce neudržateľné tendovanie v západnej neoliberálnej
spoločnosti

predtým, než navrhne alternatívy. Týmto sa Barry zameriava na

rozširovanie koncepcií rozkvetu a úvah o dobrom živote, proti zúženej koncepcii
dobra v neoliberalizme, kde sa dominantne zameriava pozornosť na hospodársky
rast, majetok (vlastníctvo) a spotrebu. V Barryho prístupe sa (aj keď druhoplánovo)
odhaľuje neudržateľnosť neoliberálneho prístupu k pohlaviu, triede a rasovej
nerovnosti. Barry ďalej stanovuje konkrétne dispozície charakteru, ktoré sa na
tomto porozumení považujú za cnosti. Nekontrolovateľný konzum a spotrebiteľské
správanie založené na dlhoch so zlozvykmi pleonexie (nestriedmosť, chamtivosť)
a

akrasie

(slabosť

vôle),

má

zelenú

v neoliberalistickom

prístupe.

Neoliberalistický prístup je nevyhnutné nahradiť cnosťami, ako je trpezlivosť,
miernosť (ibid.: 255-256), ktoré rozširujú hranice pojmu dobra a stanú sa súčasťou
normatívneho systému deliberatívnej100 politiky. Rozširujú záujem o blaho našich
spoločenstiev a prostredí, už to nie je len úzky kolektívny majetok. Barryho
koncept stavia do centra spoločné dobro, ktoré podporuje postoj zodpovednosti
Deliberatívne utváranie demokratickej vôle zahŕňa liberálne podmienky rozvažujúcej
demokracie
a uznanie plurality individuálnych preferencií a republikánsku kolektívnu
diskurzívnosť (Jürgen Habermas). Deliberatívne fóra politickú sféru nielen ovplyvňujú, ale aj reálne
menia. Komunikatívna moc široko diferencovaných autonómnych verejností sa premieňa na
administratívnu moc štátu.
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a informovanej

starostlivosti

-

postoje,

ktoré

spochybňujú

udržateľnosť

neoliberálneho prístupu. Neoliberálny prístup je kriticky reflektovaný aj z dôvodu
´fundamentálnej slepoty´ k sociálnym a politickým podmienkam, v rámci ktorých
jednotliví konajú a prijímajú rozhodnutia. Kým sa nerovnosti neriešia, pohlavie,
rasová nerovnosť a i. sa neberú do úvahy v neoliberálnych diskusiách. Slepota
k širokému kontextu hyperindividualizmu, určujúcemu jednotlivca a spoločnosť,
a teda

aj

k

sociálnym

a politickým

podmienkam,

sa

odvíja

od

konceptu hyperkonzumentarizmu, v ktorom prevláda affluent societ a kult better
life101. V tejto trajektórii diskurzu „oslobodené telo upadá do trvalej sexuálnej
mizérie. Aj napriek všadeprítomnosti hedonistických výziev, narastá

nekľud,

flustrácia, spoločenský a osobný pocit ohrozenia....v civilizácii paradoxného
šťastia“ (Lipovetsky 2007: 19). Napriek uvedenému, dnes akoby marginalizované
ideály lásky, zodpovednosti, starostlivosti, spravodlivosti a altruizmu sú stále živé,
a aj nové koncepty etiky – evolučná etika, resp. slabé normatívne koncepty etiky tieto ideály nielen posilujú

ale sa ich pokúšajú

zdôvodniť.

Už Aristoteles

upozorňoval, že pre šťastného človeka je nevyhnutné, aby mohol bez barier užívať
rôzne druhy vonkajšieho šťastia. K regeneračným procesom, ktoré jednotlivcovi
i spoločnosti poskytujú novú energiu patrí aj sexuálna gramotnosť a sexuálna
výchova. V tejto súvislosti relevantné etické koncepty môžu obnoviť a rozvíjať
skutočnú komunikáciu a dialóg medzi zainteresovanými skupinami. Môžu sa

„Better life ukotvený v novom kulte neustáleho hyper-vylepšovania životných podmienok, sa stal
masovou vášňou, najvyšším cieľom demokratických spoločností a oslavovaným ideálom.... “
(Lipovetsky 2007:13).
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zamerať na diskusiu o identifikácii a skúmaní potrieb tých, ktorí najviac využívajú
sexuálnu výchovu, tzn. najzraniteľnejších - deti a mladí ľudia.
Ak chceme zmeniť prístupy v sexuálnom vzdelávaní a sexuálnej výchove
na Slovensku, musíme nielen preformulovať dokumenty dotýkajúce sa tejto
oblasti, ale - a to predovšetkým,

zmeniť ´sociabilitu´ našich hodnotových

rámcov, presvedčení a postojov - len tak nezostane sexuálna gramotnosť
a sexuálna výchova v našom edukačnom prostredí

formálne vnímanou

prierezovou (nadpredmetovou) témou.

Záver bez záveru
Uvedomujeme si, že predložený text zachytil len malú časť významových
okruhov problematiky, zatiaľ čo mnohé iné zakryl; ani zďaleka nevyčerpal širokú
a

multidisciplinárnu sféru tematizovaného problému. Naším zámerom bolo

predstaviť a načrtnúť niektoré motívy a inšpirácie nových

prístupov, ktoré

poskytujú nový/iný uhol pohľadu na zložité väzby medzi vedou, morálkou a etikou.
Za podstatné považujeme, že evolučný pohľad významne zasiahol nie len súčasnú
vedu, ale aj jej morálno-filozofickú reflexiu102, na čo sme sa pokúsili poukázať
v tejto monografii.
Evolučná etika, pokiaľ nemá byť len ´možno nesprávne, ale určitým
spôsobom zaujímavé´, musí reflektovať aj pomerne radikálny pohľad na svoje
Ako vtipne poznamenal Bloom (2004: 82-83), je možné, že ´podstata´ etického myslenia
a vedomia sa vymyká našemu chápaniu „nie preto, že by to bola záležitosť nejak zvláštna či
mystická, ale preto, že na ňu jednoducho intelektuálne nestačíme. Možno sme ako psy, ktorí sa
snažia porozumieť diferenciálnym rovniciam“.
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základy, ktorý sme stručne interpretovali pomocou teórií, modelov, metafor a
scenárov darvinizmu, neodarvinizmu, a i., v nadväznosti na možné bázy evolučnej
etiky. Tematizovanie evo/etických problémov priamo vyžaduje znovupremýšľanie
takých základných otázok, ako je otázka evolúcie ľudského druhu, evolúcie ľudskej
spoločnosti, miesta človeka vo svete prírody, pozícia človeka medzi inými
bytosťami,

fenomenmi/jestvujúcnami,

hodnotové

preferencie,

morálnu

významnosť.
Pokiaľ je naša predstava o fundamente evolučnej etiky správna, potom je: (a)
štrukturovaným poľom nasýteným deskriptívnou bázou, ktorá skúma, ako ľudské
bytosti nadobudli určité morálne schopnosti. Centrálnou tézou je tu altruizmus, ako
behaviorálny rys, ktorý sa vyvinul

prostredníctvom mechanizmu prírodného

výberu a má blízko k empirickej hypotéze, ktorú možno testovať; (b) normatívnou
bázou, ktorá eviduje evolúciu s jej mechanizmom prírodného výberu ako buď
spochybňujúcu alebo podporujúcu východiská a tvrdenia vo sfére normatívnej
etiky; (c) metaetickou bázou, ktorá skúma jazyk a povahu morálneho diskurzu,
zvažuje otázky sémantického významu morálnych súdov, morálneho poznania
a povahy morálnych faktov tak ako prechádzali vývojovými fázami. Hlavným
metaetickým projektom v evolučnej etike je porozumenie morálnemu impulzu u
ľudských bytostí, ako impulzu evolučnej adaptácie.
Evolučná etika je fundáciou

naturalistických implikácii

a empiricky

založenej etiky, ktoré kotvia v rozumnom predpoklade, že bez systematického
empirického výskumu a nezaujatého, empiricky založeného stanoviska, nemožno
využiť jednak etické bázy, ako aj empirické dáta týkajúce sa morálneho správania
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a konania103. Zdá sa, že niektoré morálne problémy sú prejavom kultúrnej diverzity
v rámci spoločností a môžu byť vyriešené jedine tak, že akceptujeme existenciu
rôznorodých a protichodných interpretácií vývoja

a úlohy morálky, ktoré je

potrebné neustále skúmať.
Evolučná etika popisuje vplyv darvinovskej evolúcie na epistemologický
stav morálnych tvrdení, význam našej evolučnej histórie pre pochopenie morálnych
praktík a inštitúcií a relevantnosť informácií o vývoji človeka na formovanie
morálne opodstatnených sociálnych politík a individuálnych rozhodovaní. Prvým
krokom k tomu, aby tieto zásady mali relevanciu, je ´dobré a rozumné obcovanie
človeka s človekom´ a menej problémové (resp. menej rizikové, ako je to
v súčasnosti)

fungovanie

sveta

spoločnosti/kultúry.

Ľudskú

prirodzenosť

nemôžeme zmeniť, ale pokiaľ nám konkrétne vedy umožňujú hlbší pohľad na
aspekty ľudskej povahy, je celkom prirodzené, že ich argumentácii pozorne
načúvame, pretože „Veľa vieme o dynamike génov, málo o dynamike memov a
skoro nič o povahe ľudského vedomia a o dynamike spoločnosti. Naša mýtofília
nás vybavuje predsudkami a takmer neprekonateľnými zábranami prijať
antiintuitívne poznatky vied“ (Kováč 2000: 99).
V záverečnej časti monografie (2.4) naznačujeme otváranie možnosti určitej
miery ´obojstrannej synergie´ etiky starostlivosti zo strany potenciálu evolučnej
etiky – v prospech rozvoja informačnej databázy sexuálnej gramotnosti a výchovy,
resp. ako možného východiska napríklad pre afirmatívnu prax cez koncept/ty
evolúcie ľudskej prirodzenosti a s nimi späté kultúrne diskurzy

o sexualite,

Ako uvádza R. C. Shank, v blízkej budúcnosti „...postupne dospejeme k poznaniu, že
rozhodujúcim merítkom inteligencie a základným prejavom slobody je schopnosť rozširovať
a aplikovať dosiahnuté skúsenosti...našemu vzdelaniu nebudú vládnuť ani humanisti, ani vedci, ale
empiristi, ktorých zvedavosť podnietila skúmanie tohto sveta“ (2004: 193-194).
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morálnom správaní a konaní, individuálnych a sociálnych právach, spravodlivosti,
politík.
Darwinov výklad evolúcie s jej mechanizmom prírodného výberu bol prvým
krokom k výraznému posunu v tradičných názoroch na sféru ľudskej morálky ako
jedného zo stavebných kameňov konštruovania ľudskej spoločnosti. Druhým
krokom bola „nová syntéza“. Tretím krokom je tzv. rozšírená evolučná syntéza,
ktorá

sa

skladá

z

radu

teoretických

konceptov

komplexnejších

než

predchádzajúce (M. Pigliucci). Podľa názoru evolučného biológa E. Koonina
(2009) moderná rozšírená evolučná syntéza bude

nahradená ´postmodernou´

syntézou, ktorá bude obsahovať revolučné zmeny v molekulárnej biológii.
Koľkokrát je ešte nutné vykročiť? Ako dlho bude trvať táto cesta? Na to nepoznáme
odpoveď. Čo však vieme je, že morálka ako sociálny fenomén bola a naďalej
zostáva jedným z fundamentov, na ktorom sa formovali rôzne predstavy o
´stavebných kameňoch´ ľudskej spoločnosti. Vláda filozofov, učenie Ježiša Krista,
moc panovníka, divošské osamotenie, vláda vedcov, technokratov a i., to boli
svojho času aktuálne predstavy o vytvorení šťastnej obce a dosiahnutí spoločenskej
harmónie či technokratického eudaimonizmu kyberkultúry. M. Ridley (2000: 275)
sa domnieva, že „Všetci sa mýlili. Základy spoločenského poriadku sú v našich
mozgoch, kde sídlia naše inštinkty schopné vytvoriť spoločnosť nie síce dokonalú
a absolútne cnostnú, rozhodne lepšiu, než v akej žijeme dnes. Svoje inštitúcie
musíme usporiadať tak, aby zodpovedali našim inštinktom“104 .
Zaujímavá úvaha na tému teórie vnútorného života človeka a teórie mysle, otvárajúca pomyselné
dvere k porozumeniu ľudským inštinktom, je v knihe N. Herberta Elemental Mind: Human
Consciousness. The New Physics (2002). Keďže veda nemá relevantnú odpoveď na otázku o
vnútornom živote ľudí obdarených vedomím – je tu stále len intelektuálna čierna diera, resp slepá
škvrna vedy – N. Herbert teóriou elementárnej mysle skúma myseľ ako elementárny proces sui
generis, ako proces hlboko zabudovaný do prírody, ako elementárnu silu prírody. Prostredníctvom
poznatkov novej fyziky a biológie, odkazov mysliteľov a vedcov ako J. von Neumann, J. Eccles a i.
104
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Ako sme uviedli vyššie: sme bytosti nielen racionálne, sme aj bytosti
emocionálne a združujúce sa v spoločenstvách. Sme vystavení pôsobeniu a tlaku
sociálnych, ekonomických a politických štruktúr. Tlakom a pôsobeniam, významne
ovplyvňujúcim naše racionálne zdôvodnené správanie a konanie, často
neadekvátnym - ba priamo ohrozujúcim vykonávateľa. Nepriaznivá diagnóza
´zdravotného stavu´ nášho existenčného habitatu, ekonomická rozdelenosť,
politická a ideologická ´vypätosť´ dnešného sveta je toho dôkazom. Tento dôkaz
by mohol byť šancou znovuoprávnenia úlohy inštinktov, emócií, citov, spektra
hodnôt a morálky pri rozhodovaní a voľbe prostriedkov správania a konania.
Z všeobecnejšieho pohľadu, prínosným odkazom europskej kultúry 19. storočia
bolo teoretizovanie mužov ako boli Ch. Darwin, F. Galton, F. Brentano, J. M.
Baldwin, W. Wundt, ktorí sa nebáli špekulovať o podstate emócií, morálky, lásky,
rodinného života či pozmenených stavov vedomia. V 20. storočí (do 60.tých rokov)
sa zúžil predmet záujmu vied i etiky, a problematike ľudských emócií sa ´privreli
dvere´. Dnes, v druhej dekáde 21. storočia, možno uvažovať o tom, že sa
“....prenesieme cez

zmätené konštatovanie (autor citátu použil termín

´bľabotanie´), že ľudská povaha (prirodzenosť) a výchova sú ´neoddeliteľne´
spojené, a budeme jasnejšie chápať, ako určité situácie, myšlienky a pocity aktivujú
určité gény - a vice versa. Znôška pochybných myšlienok zmizne, keď uvidíme, že
evolúcia zanechala genetické otlačky po celom našom mozgu...nové objavy
v mapovaní mozgu a génových expresií objasnia omnoho širšie rozpätie ľudských

(ktorí predpokladali prepojenosť a prítomnosť mysle v molekulách, atómoch a elektrónoch) smeruje
k psychológii a zvýznamňuje fenomény mnohorakosti, plurality a psychickej prepojenosti. Hovorí
o kvantovej tandre – umožňujúcej nazerať látku zvnútra. Využitie ´kvantovej tandry´ je podľa autora
pozoruhodné z hľadiska intersubjektívneho a interkultúrneho porozumenia i dorozumenia.
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pocitov...ktoré sa dnes javia ako efemérne či idiosynkratické, budú brané s väčšou
vážnosťou ako súčasti ľudskej prirodzenosti“ (G. Miller 2004: 90-91).
Keď vezmeme v úvahu, že sme bytosti, ktoré sú obmedzované nielen dispozičným
senzóriom, teda tým, čo sa k nám dostane prostredníctvom našich zmyslových dráh,
ale aj bytosti s obmedzenou schopnosťou vedieť; len čo si uvedomíme dôležitosť
úlohy celého spektra pocitov, emócií, citov, hodnôt a v nich ukotvenej morálnej voľby,
zmení sa aj náš prístup k svetu. Svet sa prestane vnímať ako stavebnica, meniaca sa
podľa našich želaní, potrieb, prianí, vkusu a predstáv. Uvedomenie si informačnej
nedostatočnosti (rozumej: častý (možno neustály) informačný deficit - epistemická
neistota) na dobré a rozumné rozhodnutia, je možnosťou cesta opatrnosti a pokory,
schopnej prekonať obmedzenia strategického rozumu105. Inštinkty, emócie, hodnoty a
morálku prestaneme vnímať ako záhadné a obmedzujúce mechanizmy na ceste za
hyperaktívnou funkcialitou a efektívnosťou. Začneme ich brať do úvahy ako
presvetlenie (anológ heideggerovská ´svetlina´), navigujúce k premyslenému činu,
ako normatívne signály pri racionálnom rozhodovaní. Ako môžeme reflektovať
etický

horizont

evolúcie?

Najprv

musíme

kultivovať

univerzálnu

evolučne/ekologickú gramotnosť. Snažme sa premeniť našu celosvetovú dedinu z
kolekcie rozdrvených štvrtí zaujatých vzájomne protirečivými mytológiami, ktoré
sme zdedili od (v mnohých prípadoch) demagogov, ktorí žili v temnote nevedomosti
storočia predtým, než veda objasnila, kto sme, odkiaľ sme prišli a (možno) aj ako
máme žiť. Rozširovanie evolučnej (sexuálnej, ekologickej) gramotnosti a etické

S touto strategicky kvantifikovanou ´jednorozmernosťou rozumu´, súvisi sústredenie vedeckej
pozornosti a spolupráce na teóriu morálneho a etického vývoja, ktorá bude „...posvätená
medziodborovou spoluprácou, mimo iného s kognitívnou psychológiou a evolučnou teóriou.
Potrebujeme teóriu etického vývoja, oplývajúcu rovnakým intelektuálnym bohatstvom, ako teória
jazykového vývoja a vývoja učenia. Iba tak môžeme zmysluplne uchopiť problémy ako je kauzalita
a prevencia“ (Bloom 2004:82).
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dôsledky evolučného pohľadu na svet, ktorý je spätý s prenosom poznatkov do
politiky a praxe, je hlavnou úlohou súčasnej i budúcej generácie evolučných etikov.
Pretože, aby sme parafrázovali Neil de Grasse Tysona - hovoriť o vede, to je
komunikácia o našom univerzálnom cieli prežitia. Povaha vedomostí znamená, že
nevieme, aké činy sa ukážu ako dobré alebo zlé, ale rovnako ako naše ostatné hľadanie
pravdy, môžeme využiť empirické vedecké metódy, aby sme pozorne hľadali cestu k
nášmu cieľu. Vzdelávanie a gramotnosť, v pravom zmysle týchto pojmov, súviselo
skôr s konaním než vedením106 „...na to upozorňoval celý rad učencov naprieč
ľudskými dejinami, od Aristotela ´lebo veci, ktoré sa musíme naučiť, než ich môžeme
vykonať, sa naučíme tým, že ich vykonáme´; ...k Einsteinovi ´jediným zdrojom znalostí
je skúsenosť´“ (Schank 2004:191). Nestačí povedať, že na dosiahnutí tohto cieľa
môžeme pracovať; teraz vieme, že na dosiahnutí tohto cieľa máme pracovať.
Dovolíme si ešte jednu možno kontroverznú, možno veľmi relevantnú poznámku
z pera M. H. Niteckiho (1993), ktorý konštatuje že naším narodením padneme do
veľkého kolesa dejín, padneme do neho bez nášho súhlasu či poznania, padneme do
dejín, aby sme utvárali ich časť. Byť človekom znamená uvedomovať si seba, prírodu
a dejiny a bojovať za ľudskosť. Ľudskosť je abstrakcia – pojem, na úplnom spodku
ktorého je animalizmus. Evolučná etika je tak úvodom do veľkej monografie o tom
kto je človek.

Majme však stále na pamäti známe tvrdenie I. Kanta, že ´teória bez praxe je bezmocná a prax
bez teórie slepá´.
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Stručné terminologické penzum

Altruizmus
Altruizmus, možno chápať ako behaviorálny rys, ktorý sa vyvinul
prostredníctvom mechanizmu prírodného výberu a má blízko k empirickej
hypotéze, ktorú možno testovať. Altruizmus ako behaviorálny rys a následne ako
prosociálny prístup potlačujúci egoizmus, napĺňal a napĺňa rad náboženských a
filozofických

doktrín.

Klasický psychoanalytický prístup

charakterizoval

altruizmus ako výsledok konfliktu medzi ego a super ego. Socio-biologický prístup
predpokladal vplyv prírodného výberu a genetiky. Integratívne prístupy
zdôrazňovali význam väzieb socio-emotívneho a kognitívno-morálneho vývinu.
Mnohé diskusie o morálke sa vo vzťahu k evolučnej biológii vo veľkej miere
zameriavajú na otázku altruizmu ako pocitu a altruizmu ako správania. Dôležité
je upozorniť na rozdiel medzi významom slova altruizmus v humanitných vedách
a významom, v akom tento termín používajú biológovia. Okrem psychologického
altruizmu existuje aj biologický altruizmus , ktorým disponujú niektoré živočíšne
druhy. Psychologický altruizmus zahŕňa starostlivosť o blaho iných,

bez

obmedzenia týkajúceho sa druhu prínosu. Naproti tomu biologický altruizmus
nemá nič spoločné so zámermi ani motívmi a vzťahuje sa iba na ´výhody´, ktoré
zvyšujú reprodukčnú schopnosť (posilnenie

genetického prínosu pre budúce

generácie). Aj keď sa psychologický altruizmus líši od biologického altruizmu,
existujú rôzne možné vysvetlenia vývoja psychologického altruizmu, ktoré sa
odvolávajú na tie isté faktory, ktoré vysvetľujú pôvod biologického altruizmu: napr.
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teória inkluzívnej kondície (inclusive fitness); evolučné tlaky vedúce k tímovej
práci - recipročný altruizmus; nepriama reciprocita; skupinový výber.

Darvinizmus

Teória evolúcie prírodným výberom, ako ju opísal Ch. Darwin. Ďalší vedecký
rozvoj a vysvetlenie tohto procesu je známy pod označením neodarvinizmus,
postneodarvinizmus. Zahrňuje všetko, čo vieme o evolúcii z pohľadu a skúmania
ekológie, genetiky a mnohých ďalších, predovšetkým biologických odborov.
Darwinova teória prírodného výberu
1. v prírode sa každý organizmus vyvíja viac-menej odlišne ako príslušníci toho
istého druhu. Táto variabilita je zapríčinená prostredím, v ktorom prebieha vývoj
jednotlivcov;
2. z variability organizmov vyplýva teória prírodného výberu známa tiež ako
selekcia – prežitie najzdatnejších, podľa ktorej, keď sa u jednotlivcov nejakého
druhu vyskytnú dedičné vlastnosti prospievajúce prežitiu a rozmnožovaniu, v
populácii tieto vlastnosti prevládnu, a tým sa zmení dedičná výbava druhu;
3. najzdatnejšie organizmy, ktoré sa počas prírodného výberu udržia, majú
možnosť sa rozmnožiť. Ide o pohlavný výber a s ním spätú dedičnosť získaných
vlastností.
Darwinova teória prírodného výberu so svojím základným mechanizmom –
selekciou – výrazne ovplyvnila fundamentálne východiská vtedajšej prírodnej
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filozofie. Jedným z nich bol metafyzický finalizmus, ktorý je založený na paradigme
plánu riadiaceho dianie vo svete. Finalizmus nachádza determináciu všetkého
diania v poslednom účele (causa finalis). Vidí v celku špecifického substanciálneho
činiteľa, ktorý mu dáva charakter celku s rozmanitými vlastnosťami a
zákonitosťami a ktorý zaisťuje účelový charakter vývoja v podobe životnej sily,
entelechie, élan vital. To má okrem iného prakticko-filozofické dosahy v teleológii
mravného správania.
E. Mayr (1992) člení

ideologicky podfarbené východiská tejto teórie

v podobe spochybnenia:
1. prírodnej teleológie – dokonalé prispôsobenie rastlín a živočíchov
podmienkam prostredia a dokonalá jednota a harmónia všetkého živého je
svedectvom existencie Stvoriteľa, účelu a smerovania k určitému cieľu;
2. esencializmu, ktorý je charakteristický chápaním premenlivosti
organického sveta ako foriem prejavu určitého ohraničeného počtu nemenných
podstát (esencií);
3. výnimočného postavenie človeka v prírode – práve táto „ideológia“ viedla
k zosmiešňovaniu Darwinovej teórie v podobe ´hovorov o opici´;
4. teleológie, kde je celá živá i neživá príroda účelovo zameraná, smeruje k
určitému cieľu.
Evolučná etika
tradičná evolučná etika: ako súčasť naturalisticky orientovaných koncepcií
sústreďovala pozornosť na skúmanie základov pôvodu morálky a morálneho
konania, čo predznamenalo jej naturalisticko- empirické (deskriptívne) zaradenie
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na ´mape´ morálnej filozofie; aktuálne koncepty evolučnej etiky: sa zameriavajú
v prvom rade na metaetický prístup, ktorý vysvetľuje, ako jazyk morálky, resp.
otázky sémantického významu morálnych súdov, morálneho poznania a povahy
morálnych faktov, prechádzali vývojovými fázami; vo väčšine konceptov sa opiera
o darvinistický predpoklad tým, že vysvetľuje morálku ako adaptívny rys našho
správania a konania (Gibbard 1990); alebo vysvetľuje evolučný zmysel morálky ako zaistenie spolupráce (Ruse 1998); alebo vysvetľuje
z pôvodných rudimentárnych vlôh pre altruizmus;

vývin morálky

je to prístup, ktorý napr.

v podobe evolučne naturalistického realizmu využíva evolučnú teóriu ako prameň
ontológie, pokiaľ z nej odvodzuje, na ktoré prírodné skutočnosti, príp. vlastnosti
môžu byť morálne skutočnosti, príp. vlastnosti redukované; je to prístup, ktorý
naďalej ukotvuje svoje bádanie

v naturalistickej a empirickej evidencii,

experimentálnej práci a aliancii s prírodnými vedami, resp. metavedami - čo
prispieva k masívnemu nárastu overovaných znalostí o pôvode a základných
mechanizmoch vývoja morálky. Je to prístup (ozrejmujeme ho na základe členenia
báz evolučnej etiky),

deskriptívny a vývojový – morálka a etika sa vyvíjajú

(morálka a etika ako celok - neboli prítomné u našich evolučných predkov – in.
DeWaal 1996).
Evolučná biológia

Evolučná biológia je subdisciplina biologických vied, ktorá sa zaoberá pôvodom
života, diverzifikáciou a adaptáciou životných foriem v čase. Študuje evolučné
procesy,

ktoré

produkujú

rôznorodosť

života na

Zemi. Tieto

procesy

zahŕňajú prírodný výber, spoločný pôvod života na Zemi a špecializáciu ako
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evolučný proces. Táto disciplína sa objavila po tom, keď ju

J. Huxley

nazval modernou syntézou (v 30.tých rokov 20. storočia) z viacerých oblastí
biologického výskumu, vrátane genetiky, ekológie, paleontológie. Súčasný
výskum sa rozšíril tak, aby zahŕňal genetickú architektúru adaptácie, molekulárnej
evolúcie a

rôznych

síl,

ktoré

prispievajú

k

vývoju

vrátane sexuálnej

selekcie a biogeografie. Novšie pole evolučnej vývojovej biológie (tzv. evodevo) skúma, ako sa riadi embryonálny vývoj , čím sa vytvára širšia syntéza, ktorá
integruje vývojovú biológiu s oblasťami pokrytými predchádzajúcou evolučnou
syntézou. Pole evo-devo skúma, ako vývojové procesy fungujú, a porovnáva ich v
rôznych organizmoch s cieľom určiť, ako sa vyvíjali. Nedávne zlúčenie
biologických vied a aplikovaných vied podporilo vznik nových oblastí, ktoré sú
rozšírením evolučnej biológie, napr. evolučná robotika.

Emotivizmus (lat. movere, hýbať)

Nonkognitívna teória, ktorej najdôležitejšie tézy nachádzame u D. Huma.
Základným predpokladom Humovej morálnej filozofie je oddelenie rozumu a vôle,
dualizácia fakt/hodnota, z čoho vyplýva dualizácia rozum/morálka. Pravidlá
morálky, podľa D. Huma, nemôžu byť požiadavkami rozumu, ale skôr ich treba
priradiť k citu; keď majú mať morálne výpovede vplyv na správanie, musia sa
obracať k citu. Tento východiskový model je typický pre A. J. Ayera, Ch. L.
Stevensona a i. Uvedení autori redukujú funkciu morálnych slov (morálnych viet)
na dynamicko-emotívnu, apelačnú, podnecujúcu a persuazívnu úroveň; na výrazy
citov a s nimi súvisiacich postojov.
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Etický pluralizmus

Orientovanie ľudského správania na základe rôznych vzájomne si
konkurujúcich etických noriem a princípov, ktoré nemožno zredukovať na jediný
princíp.
Etológia (gr. éthos, mrav)

V súčasnej taxonómii vied náuka o správaní, súčasť biológie; starší význam,
náuka o zásadách mravného správania. V 17. stor. a začiatkom 18. stor. bol za
ethológa pokladaný herec predvádzajúci rôzne typy charakterov. V 18. stor. bol
takto označovaný človek venujúci sa etológii alebo etike (J. S. Mill). V prvej
polovici 20. stor. sa etológia chápe ako súčasť ekológie. Moderná etológia ako
prírodovedná náuka zaoberajúca sa štúdiom fyziológie živočíšneho správania vďačí
za svoj zrod rakúskemu biológovi a lekárovi K. Lorenzovi, ktorý teóriou vrodených
vzorcov správania upozornil na neschodnosť a utopickosť snahy o totálnu
manipulovateľnosť živočíchov i človeka.
Evolúcia
Lat. evolutio je odvodené z lat. évolvere, čo znamená rozbaliť, rozvinúť, rozvíjať.
V prostredí biológie pojem evolúcia zaviedol nemecký biológ Albrecht von Haller
(1708-1777). Pomocou tohto pojmu vysvetľoval teóriu, podľa ktorej sa embryo
vyvíja z preformovaného homunkula. Evolucionisti nepoužívali termín evolúcia
ale napr. descent with modifiacation (Darwin), transformism (Lamarck),
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Transmutations Theorie (Haeckel). V dnešnom význame začal používať pojem
evolúcia H. Spencer. Komplexný význam tohto pojmu však nie je daný ani tak
etymológiou, ale najmä jeho kontextom v súčasnom vedeckom a kultúrnom
prostredí. H. Spencer vytvoril nielen jednu z univerzálnych teórií vývoja (tento
vývoj pomenoval pojmom evolúcia), v ktorej je evolúcia živých organizmov len
jednou z jeho častí, ale zároveň spojil význam evolúcie s progresívnym vývojom.
Ch. Darwin, ktorý sa pokladá za otca biologickej teórie evolúcie, sa termínu
evolúcia spočiatku vyhýbal. Proces premeny druhov nazýval (v súlade s tradíciou
jej zástancov) transmutácia, prípadne transformácia, teória pôvodu s modifikáciou
(descent with modifiacation). Ale v diele Pôvod človeka ho už používal bežne.
Pojem evolúcia je dnes súčasťou jazyka vedy. Používa sa v dvoch významoch: v
širšom význame na označenie procesov vzniku, pretrvávania, premien a zániku
súcien rozličných druhov, ich kvalitatívne rozmanitých štruktúrnych a funkčných
usporiadaní. V užšom význame sa evolúcia stotožňuje so vznikom, pretrvávaním,
premenami a zánikom druhov biologických organizmov, s biologickou evolúciou.
Biologická evolúcia sa charakterizuje ako vývojový proces postupného
zdokonaľovania foriem života, postupná premena štruktúrne a funkčne
jednoduchších organizmov na štruktúrne a funkčne zložitejšie organizmy, začínajúc
najprimitívnejšími prokaryontnými praorganizmami (archeónmi) a vrcholiac
vývojom človeka. V rešpektovanej antológii Evolúcia (antológia obsahuje výňatky
z viac ako 60 vedeckých prác, autorov ako Stephen Jay Gould, Richard Dawkins,
Francis Crick a Jacques Monod) ktorú editoval Mark Ridley (2004), sa píše:
Evolúcia

znamená zmenu, zmenu vo forme a správaní organizmov medzi

generáciami. Formy organizmov na všetkých úrovniach od DNA sekvencií
k makroskopickej morfológii a sociálnemu správaniu môžu byť modifikované z ich
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predchodcov

behom evolúcie, aj keď nie všetky typy biologických zmien sú

zahrnuté do definície....zmeny medzi generáciami v populáciách druhov ...budeme
nazývať evolúciou (2004: 4 – kurziva v originálnom vydaní).

Evolucionizmus

Vo filozofii je evolucionizmus označovaný ako vývojová filozofia. Hlavným
predstaviteľom evolucionizmu je H. Spencer, ktorý zaviedol do filozofického
diskurzu pojem evolúcia ako synonymum vývoja. V Princípoch etiky (1892) za
najvšeobecnejší zákon prírody a všetkých vedeckých zákonov považuje zákon
evolúcie, ktorý navodzuje procesuálnu úroveň hmoty schopnú ďalšej integrácie.
Začiatkom 20. storočia je evolucionizmus postupne vystriedaný difuzionizmom. K
významným predstaviteľom evolucionizmu patria napr. L. H. Morgan, E. B. Tylor,
A. Lang, J. G. Frazer, S. Alexander, H. Bergson.
Impulzívne túžby
Rôzne veci a činy, ktoré sú spontánne a nekriticky požadované.
Kultúra (lat. cultus – pestovať, uctievať)
Pojem kultúra je jedným z najpremenlivejších pojmov v humanitných vedách.
Podľa klasickej definície Edwarda Tylora z roku 1871, kultúra vo svojom širokom
etnografickom význame je komplexný celok, ktorý zahŕňa vzdelanie, vieru,
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umenie, morálku, právo, zvyky a iné schopnosti a zvyklosti, ktoré nadobudol
človek ako člen spoločnosti. Takmer o sto rokov neskôr, antropológ James L.
Peacock tvrdí – kultúra je názov, ktorý antropológovia dávajú samozrejmým
a veľmi vplyvným predpisom a spôsobom uvažovania, ktorým sa učia a ktoré
zdieľajú členovia skupiny.

Súčasní antropológovia naďalej zápasia s pojmom

kultúra. Tento pojem je všeobecne používaný na pomenovanie

spoločných

zvyklostí a foriem miestnych poznatkov. Kritici pojmu kultúra konštatujú, že tento
pojem ´zužuje´ rôznorodé spôsoby chápania, pretože príslušníci konkrétnej
spoločnosti alebo národa sú tu charakterizovaní ako predstavitelia spoločnej,
rovnakej kultúry. Naopak, zástancovia tohto pojmu tvrdia, že pojem kultúry hrá
významnú úlohu pri skúmaní spôsobov začleňovania sa do spôsobu života
konkrétnej komunity, geograficky a historicky situovanej. Súčasní antropológovia
skúmajú vznik kultúrnych modelov v špecifických spoločenských prostrediach. Na
základe širokého používania pojmu kultúra, neexistuje jediná, stručná definícia
tohto pojmu, ktorá by mohla uspokojiť všetky strany alebo zachytiť všetky
významové odtiene tohto slova. Niektoré použitia pojmu kultúra kladú dôraz na
poznávanie a kultúrne modely; iné prístupy sa zameriavajú na spoločenskú prax
a každodennú spoločenskú interakciu. V súčasnosti sa na jednej strane vyžaduje
používanie tohto užitočného pojmu a na druhej strane sa varuje pred tým, že tento
pojem zahmlieva napätie a protiklady vo vnútri spoločnosti, nevysvetľuje dôležité
historické zmeny tak, aby boli prístupné populárnym spôsobom ponímania,
minimalizuje rozdiely vo vnútri skupiny a podceňuje dôležitosť osobného vplyvu.
Uznávajúc sporný, problematický charakter tohto pojmu, pojem kultúry je často
chápaný ako tichá, nevyslovená znalosť, alebo ´siete významu´, cez ktoré konkrétni
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jednotlivci

v špecifických

spoločenských

prostrediach

interpretujú

svoju

existenciu.
Vo filozofii tvorí buď protiklad prírody alebo hovoríme o druhej prírode.
Samotný pojem sa objavuje až v 17. storočí u S. Pufendorfa. V roku 1952
antropológovia A. L. Kroeber a C. Kluckhohn zhromaždili okolo 180 definícií
kultúry v knihe Culture: A Critical Review of Concept and Definitions.
Duchovná kultúra (informačná kostra kultúry) je súhrnom duchovnej čínnosti ľudí
– vedy, umenia, výchovy, hodnôt, filozofie, morálky, jazyka a pod. Hmotná kultúra
je spojená s materiálnou výrobou, so zabezpečovaním existenčne rozhodujúcich
oblastí spoločenského života. Diela hmotnej kultúry majú zväčša bezprostredne
praktický, utilitárny charakter. Čo sa týka pochopenia pojmu kultúra, „i dnes v ňom
cítime spodný tón pôvodného antického významu, ale súčasne si už uvedomujeme,
že v dnešnej ekologickej situácii musí byť tento pojem definovaný novo...“ (J.
Šmajs 1995: 40), tzn. ako podriadený subsystém biosféry, ako „produkt“ evolúcie
umelej (kultúrnej), možný len vďaka vlastnej vnútornej informácii – duchovnej
kultúre. Kultúra ako druhá príroda – tento výraz používa (asi ako prvý filozof)
Poseidonios ako ústredný pojem svojej antropológie. V rovnakom význame použil
tento pojem J. G. Herder pre tézu o človeku, ako bytosti nedostatkov. A. Gehlen
interpretuje kultúru ako výrez prírody, ktorú človek ako nedostatková bytosť
ovládol a pretvoril v niečo, čo mu v živote pomáha. Pre E. Cassirera je sver kultúry
svetom symbolov. Pre spomenutých autorov a ich kultúrne vyznačené verzie sveta
je príroda vždy prítomná, je len ´v úzadí´ Sú tu však aj koncepcie nasýtené kultúrne
relativisticky, antropomorfne podmienené, antirealistické, antinaturalistické,
naturalistické a i. V súčasnosti je

pojem kultúra používaný na skúmanie

spoločenských praktík a modelov poznávania v rôznorodých spoločenských
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prostrediach. Je celkom bežné stretnúť sa vo vedeckej komunikácii s odkazmi na
„podnikovú kultúru“, „kultúru teenagerov“, „masovú kultúru“, „ kultúru
biomedicíny“ , „kultúru vedy“ atď.

Naturalizmus

Naturalizmus predpokladá, že príroda je v zásade úplne poznateľná.
Pravidelnosť, jednota a celistvosť v prírode predpokladá objektívne zákony, bez
ktorých by snaha o vedecké poznanie prírody bola celkom absurdná. K oživeniu
naturalizmu došlo v 30. a 40. rokoch 20 storočia predovšetkým v USA filozofmi
ako F. E. Woodbridge, Morris R. Cohen, J. Dewey, E. Nagel a S.
Hook. Naturalistický prístup, ktorého novodobá história siaha k Ch. Darwinovi a
starším proto-evolučným mysliteľom, získaval na význame s každým novým
pokrokom v biológii a kognitívnych

vedách. Jeho súčasnú verziu môžeme

interpretovať v podobe tézy: všetko ľudské, vrátane mysle a kultúry, má materiálnu
základňu a vzniklo počas vývoja ľudskej genetickej konštitúcie a jeho interakcie
s prostredím (prírodou). Výskumy v biológii ukazujú, že vnútorné morálne
priestory existujú a môžu byť presnejšie definované. Sú imanentné v unikátnych
programoch mozgu, ktoré vznikli v priebehu evolúcie. Ukazuje sa, že ľudský
duševný vývoj je oveľa bohatší a štruktúrovanejší než sa pôvodne predpokladalo.
To oslabuje pôvodne absolútny rozdiel medzi tým čo je a tým čo by malo byť v oblasti morálno-filozofickej reflexie (pozri: Michael Ruse a Edward O. Wilson:
Moral Philosophy as Applied Science. In. Moral Philosophy as Applied Science.
Source: Philosophy, Vol. 61, No. 236 (1986), 173-192). Naturalizmus bol
pochopený ako názor, že morálne vlastnosti sú prirodzené v tom zmysle, že sú
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empirické. „V spoločnosti, kde veda má a chráni svoju autoritu, vedecké fakty
majú bezprostredný dopad na to, akým spôsobom sa odpovedá na morálne a etické
otázky. Keď nám ´reálnosť´ prírody nič nehovorí, potom odpoveďou je nič“ (M. V.
Daviesová: Darwin a fundamentalizmus. Triton, 2002: 61) – analogicky: Keď nám
východisko evolúcie (a vedeckej teórie prírodného výberu) nič nehovorí, potom
odpoveďou je nič.

Niekedy sa odlišujú dve hlavné oblasti, v ktorých sa

naturalizmus presadzuje – v ontológii (vymedzuje naturalizmus oblasť toho čo
existuje na súhrn vedeckých poznatkov) a epistemológii (sa naturalizmus snaží
presadzovať aj metodológiu prírodných vied). Naturalizmus je postoj podľa
ktorého existuje iba jeden systém reality – príroda – pričom tento systém nezávisí
od nadprirodzených (neprirodzených) javov, faktorov, ani od javov, ktoré sú
nevyjadriteľne v diskurze vied. Jednoducho, naturalizmus na pochopenie
prírodného sveta nevyžaduje porozumenie nad(ne)prirodzenému svetu.

Príroda (gr. fysis, lat. natura – prirodzenosť, spontaneita, to, čo patrí k rodeniu)

Svet okolo nás v nekonečnej mnohotvárnosti svojich prejavov. Chápanie
prírody nie je ani filozoficky, ani kultúrne jednotné. Možno hovoriť o mnohosti
filozofických a kultúrnych konfigurácií prírody. V tej najvšeobecnejšej rovine
prírodu tvoria všetky prírodniny a javy na Zemi i mimo nej, ktoré existujú nezávisle
od človeka a vznikli bez jeho pričinenia (nemajú artefaktový a arteficiálny
charakter), pričom človek je súčasťou prírody. Pojmom fyzis označovali filozofi
pred Platonom podstatu všetkého bytia, teda to, čo je skutočné, nezávislé od človeka
a určujúce všetko jestvujúcno. Staroveká gréčtina mala ešte jeden pojem: kosmos
na označenie poriadku vznikajúceho spontánne a samovoľne. Platonom začína
177

oddeľovanie prírody ako niečoho, čo je poľom pominuteľnosti, a skutočné sú pred
všetkým ostatným jestvujúce idey.

Prostredie

Veľmi všeobecne okolie organizmu alebo druhu – ekosystém, v ktorom druh
alebo organizmus žije; fyzikálne prostredie a ďalšie organizmy, s ktorými druh,
resp. organizmus vstupuje do kontaktu.

Radikálne vylúčenie
Vylúčenie čohokoľvek, čo stojí nižšie v dualistickej hierarchii, proti možnosti
dosiahnuť rovnosť v hodnote, prestíži či moci s hocičím, čo stojí vyššie v tejto
hierarchii.

Sexuálna gramotnosť

Je svojím zameraním na kľúčové

poznatky v oblasti sexuality, potrebné pre

informované rozhodovanie získané prostredníctvom vedeckého výskumu a
systémového myslenia, propedeutikou k sexualnej výchove. Sexuálna gramotnosť
pomáha ľuďom získať informácie, zručnosti a motiváciu robiť zdravé rozhodnutia
o sexe a sexualite. Pojem sexualita má rôzne významy v rôznych jazykoch a v
rôznych kultúrnych kontextoch. Sexualita sa vzťahuje na individuálne, spoločenské
a biologické aspekty medziľudských vzťahov. Nedostatok
178

vysoko odbornej

sexualnej gramotnosti a kvalitnej sexuálnej výchovy môže viesť k škodlivému
sexuálnemu správaniu a sexuálnemu zneužívaniu.
Synergetika
Všeobecná veda o princípoch samoorganizácie; zdôrazňuje jednotnosť diania
v prírode.
Útlaková pojmová sústava
Pojmová sústava vyznačujúca sa hierarchickým myslením a hodnotovým
dualizmom, ktorú vždy predstavuje disjunktívna dvojica; disjunkty sa chápu ako
protiklady, ktoré sa vzájomne vylučujú, pričom vyššia hodnota sa pripisuje
jednému z disjunktov.

Životné prostredie (environment – prostredie, okolie)
„Je to tá časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnej interakcii, tzn. ktorú
používa, mení a tiež sa jej prispôsobuje“ – definícia prijatá v roku 1967 na
konferencii UNESCO. Životné prostredie v tom najširšom poňatí je historickým
vývojom determinovaný celok, zahŕňajúci prírodné, umelé a sociálne časti
prepojené vzájomnými väzbami. Nerovnomerný vývoj ľudskej populácie
(preľudnenie), technicko-ekonomické problémy (drancovanie prírody, príroda –
surovinový zdroj) a sociálne problémy (spôsob života ľudí koncentrovaných
v megapolis – obklopených umelými artefaktmi – strata kontaktu s prírodou)
zákonite vedú k ekologickým problémom (znečisťovanie a ohrozovanie
základných zložiek a sfér prostredia). Keď rozlišujeme prírodné prostredie ako
prostredie pôvodné, nezmenené človekom a životné prostredie človeka (rozšírené
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o zložky pracovného, obytného a i. prostredia), transparentne demonštrujeme
moderný (z prírodovedeckého prístupu vyvodzovaný) redukovaný obsah
samotného pojmu životné prostredie – ako okolitý svet „tam vonku“ (res extensa)
– implikujúci technický postoj k prírode, čo znemožňuje „komunikáciu“ tohto
pojmu zbavenú tak negatívnej asymetrie (nadradenosti, panského vzťahu), ako aj
pozitívnej asymetrie (dominancie), ktorá by viedla k dnes tak žiaducemu
súvzťažnejšiemu vzťahu človek/príroda.
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SUMMARY

The present monograph titled Evolutionary Ethics: Selected
Issues and Challenges discusses a range of problems, theoretical
concepts, and beliefs from the perspective of evolutionary ethics.
The term evolution has become one of the central terms in
contemporary science and philosophy. In social sciences in
general, and in socio-biology and evolutionary psychology in
particular, evolution has had great impact on our understanding
of the genesis of culture. Evolutionary theories play a similar role
within the theory of consciousness and of the mind (evolutionary
epistemology). The interrelation between our evolutionary past
and our sense of good and evil is also a subject of heightened
interest in ethics; it has in fact become one of its challenges. The
concept of evolution challenges the way we create thought
patterns through which we understand, or hope to understand,
ourselves and the world around us. This monograph represents a
general summary of selected issues in evolutionary ethics,
touching upon various aspects of current research into
evolutionary ethics and the related domains of evolution, science,
ethics, and morals. Evolutionary ethics has become a project
which presupposes that in order to understand the essence and
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basis of morals one must turn to the process of evolution of
thought, and to the theories put forth by evolutionists, specifically
evolutionary biologists. At present, a number of biologists and
philosophers are beginning to believe that the problem of
interconnection between evolution and ethics has not been
resolved as conclusively as many have thought (Mackie: 1987,
1979; Murphy: 1982; Alexander: 1987), and that there is probably
much more to be said on this topic than anyone could have
imagined. In any case, evolutionary ethics is becoming relevant.
As M. Ruse fittingly and wittily put it, we are currently
progressing from the initial view that evolutionary ethics is
'incorrect and not worth discussing' towards viewing it as
'possibly incorrect', but somewhat interesting, and even worth
being included in textbooks used by students of introductory
courses in ethics.

The first chapter of the present monograph outlines the
interrelations between science and ethics. It is based on an
analysis of Darwin's theory of evolution and presents an
evaluation of its implications for the fields of cultural
transformation, biology, and ethics. Darwin's theory gave rise to
a new type of scientific study, and simultaneously 'kick-started'
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the process of ethical re-evaluation of the relationships people
forge among each other, with non-human beings, and with the
natural world. It seems that this theory has been productive in
terms of the negotiation of relationships between the natural
sciences and ethics for two reasons: the theory of evolution
determined the definitive orientation of biology and ethics (which
heuristically absorbed its motifs), and it stimulated the adoption
of certain (at times contradictory) values and standpoints, e.g. it
encouraged a respectful attitude towards the natural world by
weakening anthropocentrism (through inspiring metaphors, such
as the web of life, the tree of life, etc.). Darwinism, like its
evolutionary

successors

neo-Darwinism

and

post-neo-

Darwinism, did not simply imply an ethical rethinking of the
relationship of humans to nature. Rather, it fundamentally
impacted the attempts to derive (and justify) sources of morals
from naturalistic, empirical, and biological information databases
of our evolutionary past. Evolutionary ethics uncovers, or aims to
uncover, the structure of relationships within human existence,
and to contextually explain its biological conditions, including its
moral dimension and the resulting reflexive approach of humans
to the natural world, i.e. to their existential habitat.
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No one claims that our current understanding of biology in
general, and evolutionary biology in particular, provides answers
to all moral-philosophical questions, but we do not believe that
such a claim would be unreasonable. The belief that we are
products of a long-term, slow, undirected process of organic
development, rather than of a singular act of creation by a
benevolent deity, seems justified. The claim that we have
hominoid ancestors seems especially valid in the sphere of social
and moral action and thought.

This book does not present a chronological overview of the
various opinions on the problems delineated above. The task we
have set for ourselves is a more modest one, and it is closely
connected to the presumed didactic purpose of this text: a
presentation of selected perspectives, problems, and topics that
have characterised evolutionary ethics from its beginning; the
introduction of the most important concepts pertaining to the
interrelation of evolution and ethics, and of the authors to whom
these are generally attributed. The second, more ambitious goal
of this text is to spark interest in the naturalistic-empirical aspects
of ethical discourse, so that the response to the many objections
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raised against

evolutionary ethics

could

become more

convincing.

The individual sections of the first chapter titled "The Biological
Basis of Ethics: Charles Darwin and a Brief History of
Evolutionary Thought" are devoted to a discussion of
traditional evolutionary ethics, as well as of the contemporary
approaches to the discipline. The chapter maps the trajectory of
the development of evolutionary ethics, outlining its original
premises and the scope of its interest, and showing how dissimilar
are older views, such as those held by T. Huxley, from the more
contemporary ones. The chapter focuses on the strife to derive
sources of morals form empirical/biological information
databases (this informative relation is understood as a heuristic
impulse which helped expose key issues in the field) of our
evolutionary past. The chapter also discusses a number of
research methods (Sections 1.4, 1.5 and 1.6) that can be applied
when studying such concepts within ethics. As we shall
demonstrate, the scope of evolutionary ethics depends to a
significant extent on the new directions in evolutionary/biological
science. At the same time, it needs to be highlighted that the roots
of evolutionary ethics lie in philosophy, as each scientific
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discipline or branch of study is based on a certain ontological
framework. In this regard, we would like to point out that the
immediate principles of thought and will represent (or so it seems)
active potencies that are directed towards specific acts, whose
respective actions are realisations of adequate values of thought:
decision-making, moral good, etc. The realities of reason and
will, of belief and wish have intentionality: they do not merely
exist, but they have meaning, which implies what should be
'freely' realised via these actions. It is not only reality empirically
reduced to facts, but also reason and will, which are no less 'real'
than biological knowledge (which predetermines them), that are
synergically acting relevant conditions of a life that is specifically
human, and which represent concurrent elements of human
nature. This study aims neither to prove nor to disprove the
possibility of scientific or naturalised moral philosophy. The mere
fact that numerous contemporary philosophers and ethicists
consider themselves naturalists clearly shows that philosophy can
take a scientific or naturalised form. The framework of naturalism
(the explanation, or clarification, of what we mean by 'naturalism'
is part of the second chapter of this book), for instance, interlinks
all the concepts (and controversies) of contemporary Darwinism.
At present, the field of morals and ethics, which used to be
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inaccessible to science, is gradually becoming an object of
scientific study. A discussion of the various methodologies that
are vital for research within empirically based ethics (quantitative
and qualitative research methods, explicit and implicit methods,
the methods of individual and social research, the method of
distinguishing between real and virtual/simulated worlds,
phylogenesis and ontogenesis of moral action) thus represents a
natural conclusion of the chapter.

The second chapter of the present monograph titled "From
Evolution to Ethics: Naturalism and the Naturalist Tradition
in Philosophy" highlights the 'bio/philosophical' controversies
and disagreements within evolutionary ethics, as well as various
problems with interpretation. Although the evolutionary
perspective was convincingly employed in the discussion of
numerous concepts, one cannot ignore the fact that there are
certain

issues

where

an

evolutionary

interpretation

is

controversial or problematic. However, such controversiality can
be understood as a challenge (as is the case with many issues
related to ecological reflection in ethics, such as the definition of
values, moral significance, and others). This chapter also offers
an analysis of naturalism (Section 2.1). Naturalism is a rather
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broad and influential school of philosophy, and therefore it is
difficult to define. The naturalistic framework is adopted in two
distinct major subdisciplines: ontology (in which naturalists
define that which exists as a set of scientific facts) and
epistemology (in which naturalism is used to explain how we can
gain knowledge by means of empirical methods and methods
developed by the natural sciences). Naturalism is compatible with
the empirical pluralism of different scientific disciplines under
the condition that they all describe the world as it really is. When
differentiating

between

ontological

and

methodological

naturalism, it is possible to specify its different kinds, from strong
naturalism to so-called cooperative naturalism (Koppelberg:
2000). Darwinism, as well as its evolutionary successors neoDarwinism and post-neo-Darwinism in the form developed by
Williams, Dawkins, Wilson, or Gould (Section 2.2), is not a
complete or conclusive theory.

It has been the primary aim of this book to reach relevant ethical
conclusions using the framework of evolutionary theory, to
partially resolve the terminological confusion within moral
philosophy, and to offer a fresh perspective on issues that have
already been discussed elsewhere. The most obvious contribution
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of the monograph is that it proposes ways of implementing new
evolutionary-ethical ideas in the ethics classroom, specifically in
the domain of sexual literacy (Section 2.3), which thanks to its
focus on key information about sexuality supplied by scientific
research and systematic thought—which is necessary when one
wishes to make informed choices—represents a propaedeutic to
sex education. Ethical principles and biological knowledge,
transformed into different educational sensitivities, are sui
generis. They provide the raison d'être for the whole system and
help us deal with the issue of sexual literacy and its educational
sensitivities in sex education. The official curriculum for Slovak
schools does not include Sex Education as a separate subject. It is
only taught as a module titled "Marriage and Parenting
Education", whose content is integrated into a number of other
subjects. Recent research indicates that there is space for ethics
(as a normative way of developing real communication and
discourse between interested parties) within the domain of Sex
Education. This is especially true for the ethics of care as a weakly
normative moral theory, thanks to its emphasis on context and
real experiences (of the interested parties), as well as its
endorsement of principles that move dynamically between
different empirical and normative levels that also fall within the
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scope of research of evolutionary ethics. The structure of this
monograph, as well as its potential usefulness for research and
education clearly show that the analysis of the problems discussed
here has significant implications for domains far removed from
the purely theoretical parts of moral philosophy or biology. The
advantage of such discourse is that it enables the implementation
of evolutionary ethics in social and ethical issues of public interest
(Sex Education is definitely one such issue), and this should be
recognised and welcome.
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