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„Môžeme (a to je nový prvok kontextu) hovoriť o technických záväzkoch voči okolitému svetu, voči
prírode, pretože svet prírody si už len ťažko udržiava ´synergetickú rovnováhu´. V tejto situácii
veda a technika (organizačne a synergicky zjednotená, tzn. prepojenie snáh prírodných,
kognitívnych, spoločenských, počítačových, lekárskych a technologických vied) zohrávajú a môžu
zohrávať dôležitú rolu tak pri ľudskom ´posílení´ samoregulačnej schopnosti prírody, ako aj pri
dlhodobej udržateľnosti kultúry. ´Posilňujúcu rolu´ vedy a techniky zatiaľ vnímame a teoreticky
reflektujeme s rozpakmi, pretože pokiaľ vychádzame z predpokladu, že vedecká presnosť po
vlastnej transformácii do podoby modernej techniky dospela na pomyselnú hranicu, za ktorou nás
môžu očakávať zmeny, ktoré budú racionálne iba potiaľ, pokiaľ na Zemi naďalej budú žiť ľudia a
pokiaľ sa ľudia fatálne neodcudzia prírode na základe náhlej zmeny individuálnej a sociálnej
existencie“ (Ľubov Vladyková - Stekauerová, 1999)
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ÚVOD

Reflexia techniky je asi rovnako stará ako filozofia sama. V predloženej monografii
reflektujeme techniku a technológiu ako médium každodenného života. Každá technická zmena sa
odráža v nespočetných úrovniach nášho života: environmentálnej, ekonomickej, politickej,
kultúrnej a osobnej. Cieľom morálno-filozofickej reflexie techniky je pochopenie zložitých
vzťahov a vplyvov techniky na životné prostredie, spoločnosť, kultúru a

našu existenciu.

Súčasťou sociálnych a technických domén sú vedomosti (ktorých vedecké poznatky sú osobitným
typom). Ak budeme

vnímať sociálne a technické domény ako samostatné,

popierame ich

fungovanie ako neoddeliteľnej súčasti našej existencie.
V predloženej monografii chceme z pohľadu morálnej filozofie reflektovať súčasnú
novú a osobitú charakteristiku vedeckého poznania, techniky a technológie. Morálna filozofia,
chápaná ako hľadanie odpovede aj na otázku ´Ako by sme mali žiť?´ (aj vo vzťahu k technike ako
techné) sa datuje až k Platónovi. Mohlo by sa zdať, že morálno-filozofická reflexia techniky je
pokračovaním predchádzajúcich morálno-filozofických a politických teórií. Toto je čiastočne
pravda, no platí, že v kontexte globalizácie vznikajú nové morálno-filozofické dilemy, nové
tendovanie, ktoré sme uviedli vyššie. Žijeme v dobe, kedy sú dilemy, krízy a kolapsy1 na programe
dňa, môžete si vybrať: ekonomický? energetický? klimatický? ekologický? kolaps ´tradičnej
morálky´? atď. Prísne vzaté: kolaps neznamená absolútny koniec, môže byť zaujímavé ho prežívať
a je šancou pre nové začiatky [89].
Predstavenie

monografie začneme jej názvom. Veľmi všeobecne je ekológia odvetvie

biológie, ktoré sa zaoberá vzájomnými vzťahmi a vzájomným pôsobením živých organizmov a
prostredia. Bežne sa akceptuje

užšie alebo viac expanzívne poňatie ekológie. Vo svojom

1

Pramene uvádzajú: collabeﬁ , collabeﬁ eri, collabefactus sum, collabor, collapsus sum – búrať, rúcať, klesať. Dosť
slov je podobných alebo blízkych, nikdy to ale nie sú synonyma.
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reštriktívnom režime sa ekológie zaoberá koncepčnými a metodickými problémami v populáciách,
spoločenstvách a ekosystémoch. Vo svojom expanzívnejšom režime, ekológia rieši problémy v
oblasti sociálnej ekológie a ekológie človeka. V tomto rozsiahlejšom režime čiara medzi ekológiouvedou a ekológiou-filozofickým pohľadom na svet sa stále viac stiera, ale záväzok vedeckej
metodológie bráni ekológii, aby sa stala jednoduchým hovorcom špekulatívnej alebo radikálnej
ekologickej filozofie. V roku 2010 v Európskom parlamente bol použitý termín nová ekológia
médií ako metafora, aby sa upozornilo na stále zložitejšie ´vzájomné vzťahovanie a vzájomné
pôsobenie´ týchto technológií v štruktúre mediálneho trhu. Tiež sa objavujú termíny

ako

ekosystém technológií, mediálna či audiovizuálna „krajina“ a i.
Keď hovoríme o ´novej ekológii techniky a technológií´2 - termín ekológia symbolizuje novú
existujúcu neusporiadanosť a ´prekríženosť´ v oblasti reflexie techniky a technológií ako dôsledok
procesu ich prevratných a ďalekosiahlych zmien, ktorých vplyv a pôsobenie na proces globalizácie
a na spoločenské, politické a sociálne zmeny je nepredvídateľný – o to viac, že technika a
technológia je médium každodenného života, a určuje budúcnosť ľudského druhu.
Monografiu uvádza kapitola Technika ako objekt morálno-filozofickej reflexie, kde analyzujeme
problematiku morálno-filozofickej reflexie techniky ako

pomerne nedávnej oblasti výskumu s

rozsiahlejším prehľadom interpretácií modernej techniky. Tento prehľad dokumentuje, že technika je
pre filozofiu dynamickým, komplexným, nehomogénnym fenoménom a že jej interpretácia má
neobyčajne široký záber. Na pomoc prichádza určitý pojmový aparát, vhodné kritériá, existujúce
historické odkazy a zdroje, ktoré umožňujú vytvoriť celistvejší obraz riešeného problému.
V druhej kapitole Základné pozície v klasickej morálno-filozofickej reflexii techniky optikou
ekológie techniky a technológií v 20. a 21. storočí, všetkým diskutovaným pozíciám (ontologická,
antropologická, systémovo-teoretická (integračná) pozícia, náboženská pozícia (teológia techniky),
technocentrická pozícia), dominujú hodnotiace polohy, ktoré sú viac či menej kritickou reflexiou

2

Rozlíšenie, resp. vymedzenie pojmov technika a technológia uvádzame v texte – časť ´Poznámky´.
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techniky a technológie na rozhraní 20. a 21. storočia. Prostredníctvom viac či menej kritického
diskurzu sa v nich iniciujú interakcie medzi stimulujúcimi momentmi rozvoja a vplyvu techniky a
človekom, aktívnou spoločnosťou, kultúrou. Z axiologického hľadiska to znamená konfrontáciu
rozvoja a účinkov techniky s tradičnými hodnotovými a kultúrnymi ideálmi a na nich nadväzujúcimi
morálnymi normami, morálnymi súdmi atď. Dnešný stav vedenia o technike a technológii odhaľuje,
že moderná technika nie je jednoduchým inštrumentom, už len preto nie, lebo ju nemožno používať
(či nepoužívať) podľa ľubovôle. Interakčné pôsobenie rôznych podôb technosféry a ľudskej
spoločnosti prináša v reflexii príkre kontrasty, teoretickú rôznorodosť, uvážlivé,

racionálne i

neracionálne, oslavné i invektívne prístupy k technike a technológii.
Spomedzi spomenutých pozícií je zaujímavým vizionárske hodnotenie techniky P. T. de
Chardinom, v ktorom technosféra zohráva jednoznačne pozitívnu rolu ´posunom´ noosféry k bodu
´dozrievania´, tzn. technizácia je tým momentom v kozmickej evolúcii, ktorý je nielen prirodzený,
ale aj oslobodzujúci.
Hodnotový význam techniky je iný v prípade, keď sa technika autorovi (J. Ellul) javí ako
autonómne, všetko pohlcujúce a ovládajúce monštrum, ktoré určuje adaptačné motívy ľudských
bytostí. Technika ako autonómny fenomén tvorí

nové, sebe vlastné prostredie, ktoré nutne

poškodzuje ekosféru a antroposféru.
Antropocentricky zamerané hodnotenie techniky u väčšiny
negativizmus, vyplývajúci z technickej

autorov vyúsťuje v

posesivity, nútiacej k maximalizácii v pozícii ´mať´,

oslabujúcej interpersonálne väzby, rušiacej ´jastvo´ (M. Scheler, K. Jaspers, O. Spengler a i.)
Diferencované hodnotenie techniky v integračnej pozícii
interdisciplinárne kotvený prístup

predkladá komplexný,

k technike. Poukazujúc na zložitosť a častú neprehľadnosť

štruktúry modernej techniky, vedie k obozretnosti a k vyššej miere zodpovednosti v technickom
myslení a technickom konaní, pokiaľ sa ľudské dejiny nemajú ´zavŕšiť´ ekologickou katastrofou (F.
Rapp, G. Ropohl, D. Ihde, H. Skolimowski a i.).
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Náboženský pohľad na techniku buď mystifikuje význam techniky v ľudskej spoločnosti v
podobe realizovaných ´Božích ideí´

(F. Dessauer), alebo poukazuje na rozmer dôsledkov

technického pôsobenia, ktoré prekračujú hranice ľudskej predstavivosti, čím otupujú emocionalitu;
človek tak nie je schopný imaginatívneho alebo emočného docenenia dôsledkov techniky. Keďže na
docenenie dôsledkov technizácie nepostačuje abstraktná kognitivita a racionalita, je nevyhnutné
rozšíriť úzku kapacitu predstáv (a ešte užšiu kapacitu pocitov) tak, aby predstavy a pocity dokázali
´spracovať´, uvedomiť si dosah a následky technického konania

cez ´principiálne´ teoreticko-

poznávacie vyrovnanie sa s nominalizmom a ´prírodovedeckým obrazom sveta´. Keďže korene
technickej tvorivosti spočívajú podľa prominentov teológie techniky vo viere a technika je prejavom
aktívnej túžby po seba spasení, moderný svet techniky je možné pochopiť iba tak, že spomínanú
túžbu odvodíme od religióznej hnacej sily (N. Berďajev, D. Brinkman, M. Graham, J. F. Duggan a
i.).
A napokon sú tu názory orientované technocentricky, úzko späté s modelom komplexnej
spoločenskej reality, rozhodujúco ovplyvňovanej novou technikou a technológiami. V nich je tzv.
intelektuálna technológia stratégiou sprostredkujúcou nielen interakciu ľudského spoločenstva a
prírody, ale (a to predovšetkým) interakciu hry medzi ľuďmi (pojem hra tu nevystupuje vo význame
asociatívnom, ale jednoznačne funkcionálnom). Ide o výrazný posun optiky vplyvu techniky z
priemyselnej činnosti na všetky sféry ľudskej činnosti, v niektorých sférach hraničiaci
s technomyopiou, teda so sklonom preceňovať krátkodobý vplyv nových technológií a neschopnosť
predvídať dlhodobé efekty, čo poskytuje po prvýkrát v dejinách (ako sa domnieva už D. Bell a jeho
nasledovníci) extrémnu možnosť riadenia sociálneho experimentu s významnou rolou ´nového
racionalizmu´ špecialistov.
Nejde len o špecialistov technicky a technologicky orientovaných, ale aj o tých, ktorí sú
schopní po ´načítaní´ intelektuálnej technológie riešiť problémy politickým rozhodovaním,
orientovaným na budúcnosť. Medzi takéto rozhodovania nepochybne patrí, okrem iného, aj možné
10

´proprírodne´ riadenie techniky. Je tu však latentné nebezpečenstvo negatívnej persuázie. Napokon
súčasné globálne sociálne, politické a ekologické problémy sa priam vnucujúco stavajú do centra
pozornosti novým technikám, čo platí aj naopak. A je tu stále možnosť manipulácie, zneužitia. Sú tu
vždy prítomné možnosti, ktoré povedú buď k niečomu netušenému na ´vyššej úrovni´, ale rovnako
ostáva otvorená možnosť, o ktorej hovoril K. Lorenz: o ceste vývinu ľudského spoločenstva v
´spoločnosť termitov´ toho najhoršieho druhu.
Po predloženom spektre ´inakosťou´ oplývajúcich názorov na techniku, na multivariabilitu
ponímania možnosti riadenia a hodnotenia techniky, je pre morálno-filozofickú reflexiu techniky
inšpiratívnou myšlienka Sokrata, že filozofia sa začína tam a vtedy, keď si prestaneme namýšľať, že
vieme, čo nevieme. Dnes nevieme to, čo môže byť zajtra (z hľadiska dynamiky rozvoja techniky a
technológie) kognitívnou fosíliou. Nič tu ešte nebolo a všetko je možné (Feyerabend3), tvrdenie až
fascinujúco aktuálne v našom ´technologicky utkanom´

svete. V duchu ´takmer post-

post/postmodernej´ multivariability - predikcie pri hodnotení techniky ako analytickej uniformity
(Marcuse), sveta kalkulačného myslenia (Heidegger) či dokonca autonómnosti techniky (Ellul)
môžu, no nemusia byť pravdepodobné. Staré grécke skeptomai

4

je možno aj dnes

tou

najproduktívnejšou bázou premýšľania o technike a technológii.
Ako sme už uviedli - reflexia techniky je asi rovnako stará ako filozofia sama. Naše najstaršie
svedectvo je zo starovekého Grécka. K dispozícii máme niekoľko zmienok, resp. tém. Jedna z
prvých je téza, že technika napodobňuje prírodu (Platón Zákony X 899a). Druhou je téza, že existuje
zásadný rozdiel medzi prírodnými vecami a artefaktami. Podľa Aristotela (Fyziky II.1), prírodné
veci majú svoju podstatu pohybu vo vnútri, zatiaľ čo artefakty sú generované iba vonkajšími
príčinami - hú heneka, finalis - a to ľudskými cieľmi a formami ľudskej duše. Téza, že existuje
Anything goes (všetko je možné) je princíp epistemologického anarchizmu, ktorý opísal Paul Karl Feyerabend vo
svojej práci Against Method : Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge (1970), pokladajúc ho za základnú tézu
pre rozvoj vedy. Často je neoprávnene vykladaná ako pripúšťanie chaosu a ľubovôle do vedy, v skutočnosti sa len
obracia proti princípu indukcie a konzistencie vedeckých výskumov. Téza tvrdí, že rozvoju vedy prispievajú naopak
kontrainduktívne teórie. Podľa Feyerabenda sa vždy nájdu fakty a okolnosti, v ktorých sa môžu hodiť normy,
štandardy a koncepcie odmietané v iných podmienkach.
3
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zásadný rozdiel medzi umelými produktami a prírodnými látkami mála dlhodobý vplyv. V
stredoveku Avicenna kritizoval alchýmiu z toho, že nikdy nemôže produkovať ´skutočnú´ látku.
Napriek relatívne významnému technickému pokroku (v dobe Rímskej ríše a počas stredoveku)
filozofické úvahy o technike boli záležitosťou okrajovou. Komplexné práce, ako je práca Vitruviusa
De achitectura (prvé storočie pred naším letopočtom) a Agricola De re Metallica (1556), venovali
veľkú pozornosť praktickým aspektom techniky, ale len málo filozofickým a etickým aspektom.
Aj na základe týchto úvodných poznámok možno konštatovať, že morálno-filozofická reflexia
techniky je pomerne nedávna oblasť výskumu. Filozofická reflexia techniky sa objavuje v polovici
19. storočia. Za jej úvod sa často považuje zverejnenie knihy Ernsta Kappa Grundlinien einer
Philosophie der Technik (1877). Morálno-filozofická reflexia

techniky je charakteristická

koexistenciou rôznych prístupov. Nie je možné presne vymedziť akademickú doménu výskumu. Je
tu veľa rámcových výskumov, rôzne ústredné témy, otázky a ciele, autori a pozície. Označuje
rozmanité morálno-filozofické úsilie. Prebieha diskusia medzi etikmi, filozofmi, teoretikmi vo vede
a v technológiách. Mnoho etikov a filozofov dnes považuje za nevyhnutné, aby sa systematicky
skúmal základ a dôsledky technických a technologických inovácií. Tento rastúci záujem o techniku a
technológiu je predovšetkým vďaka tomu, že artefakty, techniky a technické systémy zásadne menia
životy ľudí a spôsoby

akými politika, technika a veda vstupujú do života človeka. Je nová

technológia nebezpečným monštrom, alebo je to záchrana antropo/eko-sféry? Budeme schopní
stabilizovať a chrániť naše krehké životné prostredie a ekosystémy?

Ako inžinieri a vedci

porozumeli inováciám súvisiacimi s novými technológiami? To sú niektoré z otázok artikulovaných
morálno-filozofickou reflexiou techniky dnes.
Náš prístup k skúmanej problematike nie je len neutrálnym výkladom; pokúsime sa o určité
stanovisko už len tým, že tematizujeme niečo, čo sa stalo nie len prínosným ale aj sporným, ťaživým
a ohrozujúcim život, kultúru, prírodu. Monografiu doplňujeme vybranými textami najvýznamnejších

4

gr. skeptomai vo význame pochybujem, skúmam.
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predstaviteľov morálno-filozofickej reflexie techniky, ktoré synergicky doplňujú reflektovanú
problematiku.

Zámerná

tematizácia

ľudskej

ničím

neodôvodnenej

´spupnosti´

v textoch

predstavovaných autorov, nám slúži ako heuristická funkcia – lokalizuje miesto kladenia otázok,
lokalizuje adresáta kladených otázok v situácii ekologického ohrozenia, spôsobeného nerozvážnou a
´úspešnou´ ľudskou spredmetnenou produktivitou – technikou (v jej najrozličnejších podobách).
Práve z tohto dôvodu náš prístup k technike, k jej interpretácii, pozične kotví na báze dlhodobo
udržateľnej kultúry na planéte, ktorú obýva ľudský druh s množstvom iných druhov, využívajúc jej
biosférické pohostinstvo.
Na rozdiel od iných druhov je ľudský druh pre prírodu, svojou schopnosťou vytvárať
kultúrny abiotický systém a v optike tohto vytvárania konštruovať stále zložitejšie od prírody
energeticky závislé a prírodu priamo ohrozujúce techniky, stále viac ´parazitickým´ druhom. Pokiaľ
bude ľudský druh naďalej ľpieť na schéme, v ktorej má človek postavenie výnimočnej bytosti
(okrem iného aj vďaka schopnosti technologickej tvorby), a príroda zostane nazeraná len ako arénu
prezentácie a ´zásobáreň´ energie,

zdrojov pre pohodlnejší život ľudského druhu (pre jeho

technológie a techniky, ktoré k pohodliu človeka veľkou mierou prispievajú), urýchli sa kolaps tak
ľudského druhu, ako aj jeho kultúry.
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1.

KAPITOLA: TECHNIKA AKO OBJEKT MORÁLNO-FILOZOFICKEJ EFLEXIE

1.1 Sociálna spôsobilosť pre vedecké poznatky

V literatúre o riadení znalostí v spoločnosti sa väčšinou diskutuje o intelektuálnom kapitáli
organizácií so zameraním na procesy, ktoré sa podieľajú na výrobe [98]. Veľká časť tejto
teoretickej práce vychádza z hierarchie dát, informácií, vedomostí a múdrosti (ďalej DIKW),
všeobecne uznávaného modelu vytvoreného Russellom Ackoffom [1].

DIKW opisuje

odstupňovaný, aj keď ´tekutý´ vzťah medzi údajmi, informáciami, znalosťami: údaje sa týkajú
prvkov pozorovania alebo zaznamenaných opisov, ktoré sú údajmi na vytváranie informácií (údaje
interpretované a usporiadané na sprostredkovanie významu); informácie sa používajú na vytváranie
vedomostí a znalosti sa používajú na vytváranie múdrosti. Znalosti a ´múdrosť´ sú často zahmlene
definované, hoci sa zdá, že odkazujú na proces akumulácie interného učenia sa jednotlivca, ktoré
je výsledkom syntézy informácií z rôznych zdrojov a časového priebehu. ´Múdrosť´ je v literatúre
zložito diskutovaná, ale vyžaduje použitie úsudku o vedomostiach, aby sa usmernila
činnosť. Model DIKW je užitočný na rozlíšenie údajov, informácií a poznatkov ako samostatných
konštruktov. Toto rozlíšenie je nielen sémantické, ale aj normatívne.
Vedecké poznanie je základom mnohých technologických kapacít, ktoré živia znalostnú
ekonomiku: produkcie a služieb založených na vedomostiach;

intenzívnych aktivít, ktoré

prispievajú k zrýchlenému tempu technického a vedeckého pokroku [91]. Z dôvodu zvýšeného
spoliehania sa na intelektuálne schopnosti pri tvorbe bohatstva, sa vedecké poznatky považujú za
nehmotné aktívum potrebné na rozvoj. Krajiny musia byť schopné využívať a používať vedomosti
na podporu sociálneho a hospodárskeho pokroku, a to zase určuje prístupy k rozvoju výskumných
kapacít, ktoré sa do značnej miery zameriavajú na prenos vedomostí na mikroúroveň jednotlivca,
a ktoré určujú normatívne postoje a praktické prístupy k rozvoju výskumných kapacít. Vedecké
poznatky a odvodené technológie sú založené na účele a sú závislé od kontextu. Keďže podstatnú
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časť svetovej vedeckej produkcie tvoria vedci združení v inštitúciách krajín s vysokými príjmami
[75] a s ohľadom na osobitné potreby týchto krajín, nie je prístup k znalostiam prostredníctvom
podpory vedeckého výskumu a modernizácie technologických kapacít jednoduchý. Vyžaduje si
rozvoj absorpčných a prispôsobivých schopností potrebných na jeho získanie a následný prenos do
technológií prispôsobených miestnym podmienkam. Zatiaľ čo jednotlivci môžu mať vedecké
znalosti (vo forme akumulovaného učenia), nemôžu ich produkovať, musia sa zúčastňovať na
komplexnej sieti interakcií naprieč mnohými rôznymi hranicami: disciplinárnymi, geografickými,
ekonomickými. Okrem toho následný preklad vedeckých poznatkov do technologických inovácií si
vyžaduje ďalšie medzidiskurzy, ktoré umožnia prenos poznatkov z centier ´vytvárania vedomostí´
(zvyčajne univerzity) do ´centier aplikácie poznatkov´ (zvyčajne priemysel), kde sa realizuje ich
začlenením do dizajnu (nových výrobkov, procesov alebo služieb). Je však potrebné poznamenať,
že ide o nelineárny vzťah s viacerými iteráciami, slučkami spätnej väzby a možnými zlyhaniami.
Z toho vyplýva, že zatiaľ čo zabezpečenie spravodlivého prístupu k vedomostiam a väčšia
ponuka vyškolených vedcov je nevyhnutné na vytvorenie kritického množstva odborných znalostí
v podpore vedeckého výskumu a modernizácii technologických kapacít, toto samo osebe nevytvára
znalosti. Účinný prístup k rozvoju kapacít musí uznať, konštatuje C. Timmermann [115], že tvorba
vedeckých poznatkov je spojená so sociálnymi, hospodárskymi a politickými inštitúciami,
postupmi a normami, ktoré ich udržiavajú do takej miery, že právo jednotlivcov na prístup k
vedeckým poznatkom a možnosť zúčastňovať sa na ich tvorbe, nemožno uplatniť bez toho, aby sa
uznala vnútorná morálna dôležitosť štruktúr, v ktorých sa vytvárajú znalosti. Tvorba vedeckých
poznatkov je vo svojej podstate spoločenským fenoménom, ktorý sa nachádza v komplexnom
rámci spoločenských, ekonomických a politických vzťahov, a preto ho nemožno podporovať iba na
individuálnej úrovni.
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Prísne vzaté:
1. z hľadiska spravodlivosti je významné nielen spravodlivé rozdelenie existujúcich poznatkov a
technologických inovácií, ale spravodlivé rozdelenie schopnosti vytvárať vedecké poznatky a
pretaviť ich do nových produktov inovácie;
2. táto schopnosť nie je len schopnosťou jednotlivcov, ale spoločností.
Prvý argument je, predpokladáme, nesporný. Koniec koncov, toto je presvedčenie, ktoré je
základom mnohých iniciatív, ktorých cieľom je napokon zvýšiť vedeckú kapacitu. Prebieha to
však inštrumentálne a väčšinou sa zameriava na individuálne schopnosti bez toho, aby sa zaoberalo
sociálnym kontextom a inštitúciami, ktoré podmieňujú konanie a interakcie jednotlivcov. V tomto
prípade ide o to, že iba uznaním neoddeliteľného prepojenia medzi vedou a sociálnymi štruktúrami,
z ktorých veda vychádza, môžeme vyvinúť spôsoby, ako zvýšiť schopnosť spoločnosti vytvárať
vedecké poznatky. A keď to urobíme, morálnou jednotkou pozornosti nie je len jednotlivec, ale
spoločnosť.
Napriek tomu, že veda a výskum uznávajú dôležitosť vedy a techniky pre rozvoj a pozitívny,
resp. negatívny vplyv na politické a hospodárske vzťahy v rámci krajín a medzi krajinami, chýba
im normatívny rozmer. Na druhej strane, normatívne diskurzy sa zaoberali vedou a technikou
väčšinou z hľadiska potenciálnych škôd a výhod pre jednotlivcov. Problémy týkajúce sa
´distribučnej´ normatívnosti sa väčšinou objavili v súvislosti s prístupom k existujúcim vedeckým
poznatkom - napr. o prístupe k základným poznatkom, nie o schopnosti získavať tieto poznatky. Je
dôležité presúvať zameranie analýzy z prístupu k vedomostiam a spôsobilosti na mikroúrovni
individuálneho splnomocnenia, na makroúroveň posilňovania systémov a inštitúcií. Takýto krok sa
dosiahne vytvorením vedeckých poznatkov ako sociálneho dobra a schopnosti ich produkovať ako
spoločenskej schopnosti, ktorá závisí od existencie adekvátnych sociálnych inštitúcií. Ak majú mať
politiky v oblasti vedy a techniky významný a trvalý vplyv na rozvoj, je dôležité mať holistický
pohľad na vedecké poznatky a

výskumnú kapacitu, pretože vedecké poznatky sú
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neredukovateľným spoločenským statkom: nemožno ich zredukovať na jednotlivé akty učenia. Sú
súčasťou vedeckej kultúry (kódy, inštitúcie a postupy) a spolu s ňou sa vyvíjajú. To znamená, že
vedecké poznatky určuje ich špecifický sociálny kontext (napr. keď spoločenské hodnoty určujú,
ktoré vedecké otázky sa považujú za dôležité a odpovede na tieto otázky zase formujú sociálne
hodnoty). V tomto zmysle sú vedecké poznatky spoločenským statkom, hodnotným pre spoločnosť
ako celok, pokiaľ rozširujú príležitosti na vývoj procesov a aplikácií (vakcíny, lieky atď.), ktoré sú
potrebné na zlepšenie individuálnej pohody.
Ak sú teda vedecké vedomosti nezvratne spoločenským statkom (viac ako súčet individuálneho
výskumného úsilia a prospievajú spoločnosti skôr ako jednotlivcom), schopnosť vytvárať
poznatky sa považuje za sociálnu spôsobilosť. Vytvára množstvo odborných znalostí, ktoré sú
nevyhnutné pre inováciu a sú pre spoločnosť cenné pre jej sebarealizáciu. Uznanie, že vedecké
poznatky sú nezvratne spoločenským statkom, ktorého realizácia závisí od existencie sociálnych
schopností, si vyžaduje zamerať analýzu na to, čo definujeme ako štruktúry spoločného života:
koncept pôvodne vytvorený P. Ricoeurom na opis sociálneho charakteru inštitúcie v historickej
komunite (ľudia, národ, región).
charakterizované

Podľa spomenutého filozofa sú sociálne inštitúcie

´zväzkom spoločných zvyklostí´, kde sa objavuje

schopnosť konať

spoločne. Inými slovami, sociálne inštitúcie sú tvorené jednotlivcami, ktorí sú viazaní spoločnými
normami, kódexmi, praktikami a spôsobmi, ktoré prekračujú medziľudské vzťahy (Ricoeur
odkazuje na vzťahy, ktoré zahŕňajú pluralitu ´vzdialených iných´). Z dôvodu tejto nedeliteľnosti je
posilnenie prostredníctvom kolektívnej akcie viac ako súčet individuálneho úsilia. Tvorba
vedeckých poznatkov jednotlivcami prepojenými prostredníctvom spoločných noriem a postupov
je vnútorne spojená s miestnymi sociálnymi štruktúrami, v ktorých sa tieto vzťahy (a poznatky,
ktoré z nich vyplývajú) vytvárajú. Z toho vyplýva, že nárok na schopnosť poskytovať vedecké
poznatky predstavuje zodpovedajúcu povinnosť pomáhať pri posilňovaní potrebných procesov a
inštitúcií, tzn. v prepojení medzi aktérmi v rámci inovačného systému.
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Sociálny rozmer vedeckých poznatkov poukazuje na morálny význam sociálnych a politických
inštitúcií (vlády, univerzity a výskumné inštitúcie, vedecké spoločnosti, donori, organizácie
pacientov a iné skupiny občianskej spoločnosti, priemysel atď.) ako sprostredkovateľov vytvárania
vedomostí, ako vzájomne prepojených aktivistov a regulátorov správania, programov a nakoniec
výkonnosti. Toto poskytuje možné normatívne zdôvodnenie pre nové prístupy k rozvoju vedeckých
a technických poznatkov, ktoré sa zameriavajú na posilnenie inštitucionálnych a riadiacich
procesov spolu s budovaním tradičných technických zručností. Normatívny praktický prístup k
pochopeniu rôznych aspektov praxe technologického rozvoja môže viesť k cenným poznatkom o
rôznych hodnotách v komplikovanej a viacvrstvovej systémovej podstate technologických
činností. Prísne vzaté: môže prispieť k produktívnym diskurzom o kontroverznom predmete
uprednostňovania etických a morálnych otázok v technickej praxi, diskurzom, ktoré sa z pohľadu
niektorých etikov považovali za slepú uličku. Normatívny praktický pohľad na technologický
rozvoj

rozširuje

oblasť

úvah

o

normatívnosti

techniky a

technológie

na

jej

tzv.

´dobrovoľný aspekt´. Tieto úvahy sa zvyčajne orientujú na oblasť epistemologických pohľadov na
povahu technológií, ktoré sa týkajú pochopenia rôznych vlastností technologických znalostí (pozri
napr. De Vries [27]); alebo

skúmanie

čiastkových aspektov technológií, napr.

charakter

technologických ´artefaktov´ [119]; skúmanie ekologických a environmentálnych aspektov [104] a
i.
Súčasné technológie sa implicitne alebo explicitne týkajú ľudského vnímania a tiež poukazujú
na náš štýl vnímania. Komplexné technológie nás učia nové veci o našom vnímaní a vzťahu k
svetu. Táto fenomenologická podpora technológií má vplyv na kultúrne prostredie technologického
rozvoja. Pokiaľ sa pozrieme na

technológiu optikou ´„materiálnej hermeneutiky´, resp.

´postfenomenológiou´ Dona Ihdeho5, oba prístupy umožňujú novú odpoveď na klasické otázky

D. Ihde
(2012) odmieta celú karteziánsku tradíciu a namiesto toho uplatňuje situačné znalosti, ale
s medzirelačnou ontológiou (s.370). V každej skupine vzťahov medzi človekom a technológiou ide o model
medziregionálnej ontológie: „...tento štýl ontológie so sebou nesie množstvo dôsledkov vrátane tých, ktoré naznačujú,
5
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v morálno-filozofickej reflexii techniky formulované Karlom Jaspersom a Martinom Heideggerom,
ktorí sa obávali, že technika a technológia by nás mohli odcudziť od nás samých a od sveta okolo
nás. Proti tomuto príliš abstraktnému pohľadu rozširuje spektrum pohľadov tvorba Dona Ihdeho,
Bruna Latoura a Alberta Borgmanna, ktorí predstavili empiricky bohatý a rôznorodý obraz o tom,
ako materiálne artefakty a technologické zariadenia formujú našu existenciu a skúsenosti. Nová
interpretácia fenomenológie ponúka možnosti

na formulovanie morálno-filozofickej reflexie

techniky a technológie z hľadiska artefaktov. Hasse, C. (2008) uvádza: „Artefakty sú ako kultúrne
vnímanie mnohostranné, pretože učenie organizuje kultúrne znalosti o tom, čo sa dá očakávať vo
vnímanom svete“ ([44]: 51). Autor sa zasadzuje za mnohostranné chápanie artefaktov ako znakov,
ktoré vychádzajú z kombinácie postfenomenológie a teórie kultúrno-historických aktivít, aby
zachytili vtelené, kultúrne a historické vzdelávacie procesy iniciované tým, že sa technológie
spájajú s ľuďmi v profesionálnej práci a živote. Artefakty je možné chápať iba v zmysle vzťahu,
ktorý k nim majú ľudské bytosti. Borgmann [17] zas tvrdí, že kultúra technológie je taká silná že
ovplyvňuje naše životy, pretože jej výhody sa zdajú byť veľmi prínosné. Avšak skutočné široké
účinky nových technologických zariadení často popierajú naše očakávania.
Rozvoj morálno-filozofickej reflexie techniky a technológie je v zásade založený na
predpoklade, že zásadné morálno-filozofické otázky možno položiť akoby proti navrhovanej
technológii alebo z hľadiska sociálnych dôsledkov vyplývajúcich z nového organizačného,
že existuje napríklad spoločné zloženie ľudí a ich technológií. Technológie transformujú naše skúsenosti zo sveta a
naše vnímanie a interpretácie nášho sveta a my sa zase transformujeme v tomto procese. Transformácie nie sú
neutrálne. A práve tu sa história a akýkoľvek empirický obrat stávajú skutočne ontologicky dôležitými. To nás zase
privádza k pragmatickému pochopeniu, že história je dôležitá aj v každej filozofickej analýze ako takej “(Ihde, D.
(2009). To poukazuje, že postfenomenológia sa pokúša posunúť ďalej od včasnej modernej epistemológie tým, že
nahrádza stelesnenie subjektivity. Vypracovaním stanoviska Ihdeovej postfenomenológie sa hovorí o dôležitosti
fenomenológie v postmodernej ére, ktorá sa odchyľuje od klasickej fenomenológie, ako je napríklad jej zameranie na
technologické sprostredkovanie, spoliehanie sa na prípadové štúdie, ktoré sú príbuznejšie s mnohými ontologickými
záväzkami amerického pragmatizmu. Vo svojej knihe Husserl's Missing Technologies (Fordham University Press,
2016) sa Ihde (v analýze Husserla) pustil do nedávnej histórie technológií vedy, čítania a písania a vedeckej praxe a
vyzýva na zmeny fenomenológie jej zbližovaním s pragmatizmom. Táto plodná hybridizácia zdôrazňuje vzájomné
vzťahy medzi človekom a technológiou, úlohu skúseného stelesnenia a prirodzenú mnohostrannosť technológií. Z
tohto hľadiska sú technika a technológie silným kultúrnym variantom, a preto je dôležité študovať „kultúrnu
variabilitu“ postfenomenologického sprostredkovania technológií. Je tiež nevyhnutné pochopiť zraniteľné polohy
medzi technológiou a kultúrou.
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hospodárskeho a technologického rozvoja: ako je globalizácia, ekonomika, populačný rast,
ekologická kríza, konflikt medzi severom a juhom, celosvetová komunikačná technológia a
distribúcia informácií. To znamená, že relevantné otázky položené v tejto oblasti sú: „Máme
prístup k technikám alebo technológiám, ktoré potrebujeme?“ „Potrebujeme technológiu, ku ktorej
máme prístup?“ Odpovede na tieto otázky majú zásadný vplyv na ľudskú kultúru.
Ľudská kultúra rozvinula schopnosť zlepšovať funkcie ľudskej percepčnej štruktúry,
začleňovaním nových technológií do svojho kognitívneho fungovania, aby sa rozšírila týmto
spôsobom, aby zvládla realitu. „Morálno-filozofická reflexia techniky a technológie nám hovorí,
že spoločenské a kultúrne zmeny nie sú ani determinované, ani všeobecne predvídateľné; preto si
tieto zmeny budú vyžadovať osobitnú pozornosť. Úlohou morálno-filozofickej reflexie techniky a
technológie je, ako sa domnieva D. Ihde, „...analyzovať jav technológie a spôsoby - ako významne
sprostredkuje a transformuje naše skúsenosti a vnímanie životného sveta. Reflexia techniky a
technológie by sa ´mala premiestniť´ aj do pozície ´výskum a vývoj´, kde technológie nadobúdajú
vývojovú podobu v think-tankoch, v ´inkubátoroch´- výskumných centrách. Iba potom sa môžu
skutočne ´nové´ a vznikajúce technológie morálno-filozoficky angažovať“([56]: 332).

1.2 Technika ako komplexný fenomén

Technika (gr. techné) – slovo používané v ľudskom spoločenstve stáročia, ba tisícročia. Techné
v starovekom Grécku znamenalo vedomosti alebo disciplíny spojené s formou poiesis. Napríklad liek
je techné, ktoré sa zameriava na uzdravovanie chorých; tesárstvo je techné, ktoré je zamerané na
vytváranie artefaktov z dreva. V gréckom pohľade na veci - techné zahŕňa účel a zmysel pre
artefakty, ktorých výroba má ´sprievodcov´. Všimnite si, že pre Grékov, pojem technai znamená
ukázať "správnu cestu", robiť veci v objektívnom zmysle. Aj keď artefakty sú závislé na ľudskej
činnosti, znalosti obsiahnuté v technai nie je vec názoru a subjektívneho úmyslu. Techné
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implikujúce všetky dominantné motívy označujúce zručnosť, príručnosť, remeslo, umenie (s celou
sférou poietiky), postupy i výtvory ľudského druhu, nevzbudzovala prílišný záujem u svojich
minulých tvorcov i používateľov. Až v posledných desaťročiach sa z tradične nazeranej techniky
stáva ´netradičný´ problém, čo rozpútava vlnu dopytu po tom, čo je technika.
Hľadanie odpovede na otázku typu ´Čo je?´ sa môže degradovať na prázdny verbalizmus alebo
na diskusie o význame pojmov a o ich definíciách [90]. Pri hľadaní odpovede na otázku ´Čo je
technika?´ hrozí takáto degradácia, vyplývajúca

z historickej podmienenosti tohto fenoménu.

Parafráza tézy F. Nietzscheho, že definovať možno len to, čo nemá svoje dejiny, naznačuje v prípade
historickej genézy techniky, keď chceme myšlienkovo zachytiť skúmaný fenomén v historických
kontextoch, že sa nedá vyhnúť štrukturálne-historickému

opisu. Pokiaľ trváme na definovaní,

ponúka sa kontextuálna definícia, pri ktorej sa určuje definovaný fenomén uvedením kontextov, v
ktorých sa vyskytuje. Pri uvedomení si poly kontextovosti skúmaného fenoménu a neustálom
´vynáraní sa´ nových kontextov, do ktorých moderná technika vstupuje hlavne svojou sférou
vedeckých informácií, je napokon aj kontextuálne definovanie neschopné postihnúť jej dynamiku.
Iné bolo vedenie o technike v dávnej i nie dávnej minulosti, iné je dnes. Technika a technológie
druhej polovice 20. storočia sa stala dynamickým systémom a neexistovala oblasť kultúry, ktorá by
zostala technikou nedotknutá. Dnes - začiatkom 21. storočia - je takmer nemožné presne definovať
tento zložitý fenomén, presne odpovedať na položenú otázku. O to viac, že v určitom kontexte je
technika prostriedok a v inom zasa cieľ. V modernej technike nie je jasne postihnuteľný rozdiel
medzi prostriedkom, účelom a cieľom (ako to bolo napr. za čias Aristotela).
V tom spočíva aj zložitosť úloh morálno-filozofickej reflexii techniky, v ktorých sa skrýva
vysoká miera komplexnosti, ktorú demonštruje napr. vzťah technika – technológia. V súčasnej
modernej technike sú z hľadiska jej tendencií dve sféry existujúce akoby osebe: 1. arteficiálna sféra
naplnená artefaktovou technikou; 2. sféra vedeckých informácií, vedeckého prístupu k technike.
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Moderná technika sa stala technológiou (syntézou techné – vytvárania a logos – vedenia), stala
sa zložitým systémom,

ktorému dominujú tzv. vyspelé technológie (high-tech).

Leitmotív

zvedečtenia techniky je však charakteristický len pre vývojovú etapu modernej techniky. Na základe
doterajších výskumov nič neoprávňuje predpokladať spätosť vedeckého prístupu a techniky v jej
´predmodernej´ etape. Dnešná úzka prepojenosť techniky a vedeckého poznania, ich symbiotický typ
existencie je vyjadrením a prejavom nového rozmeru dosiahnutého poznania, ktorého ´zhmotnená´
efektívnosť odlišuje predmodernú techniku od aktuálnej techniky. Len odlišuje, ale nemení na
niečo, čo už technikou nie je. Odlišnosť modernej techniky spočíva v jej dosahu, vplyve na zmeny v
kultúre, v jej spôsoboch a možnostiach ´komunikovania´6.

Pre riešenú tému je zaujímavou

poznámka J. J. Salomona o vzťahu technika – technológia: „technológia je vždy technika, ktorá
prešla vedou, ktorá spája prácu v laboratóriu s prácou v továrni ...“ ([99]: 68).
Moderná technika je inštrument (jej artefaktový prejav), informačný a komunikačný zdroj
(vedecké informácie), nositeľ určitej hodnotovej identifikácie človeka (ľudské potreby). Je to
zároveň aplikácia nových znalostí, schopností využívať vedou odhalené ´pravidelnosti´. V modernej
technike je prítomná aplikácia prvkov želaní, zámerov a cieľov. V takto transformovanej technike,
odlišnej od predmodernej techniky tým, že jej efektívnosť je umocňovaná vedeckým racionalizmom,
sa sústreďuje aj dimenzia ľudskej túžby, ´imaginárnej túžby´ niečo dosiahnuť, zmeniť, niečomu
zabrániť. Dimenzia (prítomná už v antickej techné ako mnohoraká možnosť vyhotoviť to, čo v
prírode neexistuje a je prospešné na každodenné použitie), ktorá predpokladá interakciu cieľov a
prostriedkov, čo si vyžaduje (na rozdiel od obdobia predmodernej techniky) znalosť možných
vplyvov, účinkov a použitých prostriedkov.
Zložitosť uvedených vzťahov je postihnuteľná v mnohodimenziálnosti pojmov technika a
technológia. Ich odkrývanie nemožno obmedziť len na etymologický výklad pôvodného zmyslu
pojmu technika (techné). Dnešný posun významu pojmu technika i jej skutočný vplyv na prírodu a

6

Filozofia techniky je v tejto súvislosti filozofický odbor, ktorý sa venuje štúdiu charakteru techniky a technológie a
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kultúru tenduje k uchopeniu jeho radikálnej zmeny mnohými ´pomocnými´ prostriedkami:
spresňujúcimi encyklopedickými a slovníkovými charakteristikami ([124], [125]), približujúcimi a
rozširujúcimi vedenie o technike a technológii.
Autori, ktorí venujú pozornosť filozofickej reflexii techniky zisťovaním na základe určitých
preferencií, dospievajú k vlastnej interpretácii techniky. Pod pojmom technika sa často skrývajú
prekvapujúce určenia, ktoré, ako rozlišuje F. Rapp [93], sú buď ´duchom určené´ (spiritualistické),
alebo „hmotou určené“ (naturalistické) interpretácie techniky. Zisťujeme, že takto ´určené´
interpretácie disponujú troma základnými východiskami

filozoficky adekvátnejšej interpretácie

techniky. Prvým je východisko analyzujúce techniku ako epistemologický problém. Druhým je
analýza techniky vo vzťahu k povahe človeka. Tretím je prístup k technike ako k sociologickému
problému, ako k dominantnej charakteristike myslenia a konania v modernej spoločnosti.
M. Eyth [34] vymedzuje techniku ako všetko to, čo ľudskému chceniu dáva telesnú formu. A
keďže ľudské chcenie sa takmer zhoduje s ľudským duchom, ktorý zahŕňa nekonečnosť životných
prejavov a možností, potom aj technika preberá ´niečo´ z neobmedzenosti čistého duchovného
života. E. Husserl [53] analyzuje techniku nadväzujúc na
Heisenberg [49] chápe

Aristotelove ponímanie techné. W.

techniku ako ´pragmatický postoj´ zameraný na praktický úžitok; G.

Bachellard [9] ako nástroj materializovanej

teórie; A. Gehlen ako „schopnosť a prostriedky,

pomocou ktorých si človek pre vlastný úžitok podriaďuje prírodu“ ([38]: 31). Pre W. G. Haverbecka
je technika inštrumentom ´humanizácie prírody´, ktorým človek činne a pojmovo zachytáva procesy
započaté evolúciou. Človek je tak

„...vedomím všetkého bytia (Allwesens) prírody“ a

„poľudšťovanie Zeme“ je „cieľ techniky“ ([45]: 275 – 278). S. Moscovici poníma techniku v jej
modernej realizácii, ako „všeobecnú tvorivú potenciu, ktorá vedie k neustálemu technickému
vývoju“ ([80: 47 a nasl.) a J. Ellul ju charakterizuje ako súhrn racionálne vypracovaných metód,

jej sociálnym dôsledkom.
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ktoré majú absolútnu efektívnosť (v danej etape vývoja) v každej oblasti ľudskej činnosti ([32]: 3 a
nasl.).
Jeden z rozsiahlejších prehľadov interpretácií modernej
2

techniky zostavený H. Lenkom

techniky v tzv. klasickej

filozofii

([70]: 202 –205) dokumentuje, že technika je pre filozofiu

dynamickým, komplexným, nehomogénnym fenoménom a že jej interpretácia má neobyčajne široký
záber. Na pomoc prichádza určitý pojmový systém, vhodné kritériá, existujúce historické odkazy a
zdroje, ktoré umožňujú vytvoriť celistvejší obraz riešeného problému. Ako už bolo uvedené v
určitom kontexte je technika prostriedok a v inom zasa cieľ. V modernej technike nie je jasne
postihnuteľný rozdiel medzi prostriedkom, účelom a cieľom.
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Veľmi schematicky možno vnímať techniku ako (vid. schému):

Technika je:

Autonómna

Ľudsky kontrolovaná

Neutrálna

Determinizmus

Inštrumentalisti -

(napr. moderná teória

(liberálna viera v pokrok)

nesúmerateľnosti)

Hodnotovo

Kritická teória

Substantivizmus

určovaná

(voľba alternatívnych prostriedkov(obhajuje metódu analýzy

(technika ako

založené na skúsenostiach,

prostriedok tvorby

dôkazoch – technika ako

spôsobu života)

prostriedok zapojený v

systémov)

systémoch)

Ako možno vidieť, technika je tu definovaná pozdĺž dvoch osí odzrkadľujúcich jej vzťah k
hodnotám a ľudským silám. Zvislá os ponúka dve alternatívy: buď je technika hodnotovo neutrálna
(predpoklad osvietenstva), alebo je ľudsky kontrolovaná. Voľba nie je zrejmá. Z jedného hľadiska
možno techniku vnímať ako jednoduché zreťazenie kauzálnych mechanizmov. Ale z iného uhla
pohľadu v takomto vnímaní chýba zmysel.
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Máme možnosť zapojiť sa do vývoja techniky, ale otázka znie, či máme slobodu rozhodnúť sa,
ako sa technika bude vyvíjať? Je technika závislá od ľudského rozhodnutia? Ak odpoveď znie
"nie", potom môžeme povedal, že je autonómna v tom zmysle, že vynález a rozvoj majú svoje
vlastné imanentná zákony. Na druhej strane, technika by bola ľudsky ovládateľná, ak by sme mohli
stanoviť ďalší krok v jej vývoji v súlade s našimi zámermi.

1.3 Technika ako objekt filozofickej reflexie

Výskumy v oblasti antropológie a paleontológie umožňujú predpoklad, že ľudský mozog sa za
posledných 50 000 rokov nezmenil. Medzi súčasnými ľuďmi a obyvateľmi jaskýň je však niekoľko
dôležitých rozdielov: je nás viac (ba dokonca možno

hovoriť o premnoženom druhu) a

inštrumentálna racionalita nás priviedla na pomyselnú hranicu technizácie, za ktorú už nevidíme.
Pre človeka je to emergentná situácia, pretože na rozdiel od prírodného pohybu sú všetky technické
systémy a procesy „umelo“ vyprodukované. Sú dielom človeka a mali by byť pod jeho kontrolou.
Hoci si netrúfame asertoricky konštatovať, že to tak nie je, sú tu určité náznaky semiautonómnosti
techniky, čo má na proces, ktorý je charakteristický tzv. rozpínavosťou, pri prejavoch súčasného
sociokultúrneho ´stlačovania´ do oblastí s výraznou technickou prevahou, významný vplyv.
Dnes je náročné žiť život samotára a byť nedotknutý kultúrou. Do určitej kultúry sa človek rodí
a ona cez spoločenské väzby vytvára ´relatio realis´, ktorému sa nedá vyhnúť. Proces usporiadania
kultúry sa na prvý pohľad javí ako racionálne a efektívne využitie energie, priestoru a času. Ide však
o životnú nevyhnutnosť, ktorú nemôžeme

nazvať inak ako proces ´totalizácie´ a narastania

spoločenskej komplexnosti vyplývajúcej z rozšírenia strojov,

priemyslu, špecializácie. Inak

povedané, je to (predovšetkým posledných 200 rokov) zrýchlená technická transformácia, aká nemá
na tejto planéte obdoby. V tempe tejto transformácie je človek ako subjekt a jedinečná, autonómna
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bytosť vystavený depersonalizačnému ´nátlaku´ technosféry s jej nebezpečným ´technomorfizmom´
myslenia, konania, hodnôt, vzťahu

k prirodzenému svetu. Toto technické transformačné

´napredovanie´ je výsledkom rýchlej (v porovnaní s biologickou evolúciou nášho druhu) kultúrnej
evolúcie, ktorú S. J. Gould nazval „...najväčšou a najkratšou transformáciou, akú kedy naša planéta
zažila od doby, keď jej pred 4 miliardami rokov uschla kôra“ ([40]: 341).
Zdá sa že téza o ´kolektívnej cerebralizácii´ P.

Teilharda de Chardina, kde súhrn

konvergenčných síl vyvolaných ´stlačujúcou´ socializáciou dáva vývoju života na Zemi ďalšiu
možnosť, je podrobená eróznemu tlaku zrýchlenej technizácie. V jednej časti jeho knihy Miesto
človeka v prírode nájdeme zaujímavú myšlienku: „...okolo nás očividne pribúdajú ostrovčeky
psychiky, v ktorých sa ľudské jadrá vďaka konvergencii svojich schopností reflektovať spoločný
problém so spoločným zaujatím pevne organizujú. S výdatnou podporou stále rýchlejších
dopravných prostriedkov a prostriedkov oznamovania myšlienok sa tak vytvárajú zložité funkčné
celky, ktoré môžeme z biologického hľadiska plným právom nazvať ´šedou hmotou´ ľudstva. A tu
sa pred nami zároveň objavuje prevratná možnosť, že by výskum znovu vyrazil vpred spojeným
úsilím inteligencií, z ktorých vyviera formou kolektívnej cerebralizácie umožnenej v konvergentnom
prostredí práve vznikom a zdokonaľovaním nervovej sústavy celej spoločnosti.....sústavy, ktorá chce
jemným hrotom svojej

nesmiernej sily anatomicky doplniť a zdokonaliť mozog každého

jednotlivca“ ([54]: 85).
Keď je teleológia P. T. de Chardinovho ´zdokonaľovacieho´ procesu taká, a nie iná, a spoločnosť
je stále zložitejší komplex, potom by mala byť obohacovaná narastaním novej formy vedomia,
racionality a hodnôt, ktoré by poskytovali reálne cesty umožňujúce prekonať hrozbu zániku ľudskej
kultúry. Mala by byť bariérou pred narastajúcim chaosom nekontrolovateľnej technizácie, pred
ireverzibilným poškodzovaním usporiadania kultúrnej i prírodnej evolúcie. Problém je však zložitejší
a zistenie, že ´ostrovčeky psychiky´ sú rovnako ambivalentné ako ich produkty, neprekvapuje.
Moderná technika ako subsystém kultúry aj vďaka svojej špecifickej zásobe informácií (úroveň
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poznania, vzdelanie, veda) a ich globálnemu dosahu (informačné technológie) vnáša do vzťahu
kultúra – príroda ´negatívnu´ entropiu. Tento typ entropie je spätý s organizačnými zásahmi,
riadiacou činnosťou. Človek tu zohráva ´dvojjedinú´ úlohu,

generáciou negatívnej entropie

kompenzuje jej prírastok z kladnej entropie. Pokúša sa neutralizovať vlastný katalyticky pôsobiaci
podiel na kladnej entropii – zrýchlený tlak účelovo-inštrumentálneho konania a nezodpovednosť
prameniacu zo vzrastajúcej neschopnosti riadiť určité typy modernej techniky.
V typicky ľudskom spôsobe adaptácie, vyvolávajúcej reťazovú reakciu zmien, schopnosť
ľudskej produkcie techniky umožnila v reťazi

týchto zmien na jednej strane rozširovanie

objektivizácie sveta a upevňovanie subjektivity a na druhej strane súvisela s hlavným činiteľom
intelektualizácie a racionality, s emergentným vývojom abstraktného myslenia. Jeho produktom je
kultúra, druhá príroda, napokon pretechnizovaný svet,
(technického) prevedenia

ktorý je zas výsledkom ´funkčného´

inštrumentálnej racionality (ktorá, ako to konštatovali mnohí z

predstaviteľov frankfurtskej školy, si od určitého obdobia osobuje právo byť celou racionalitou) do
materializovanej

praxe so všetkými pozitívnymi a negatívnymi prejavmi. Pri interpretáciách

modernej techniky a jej významu dochádza často k prekrytiu skutočnosti, že o technike môže byť
reč len v súvislosti s existenciou ľudského druhu, ktorý bol a je počas celej svojej biologickej a
kultúrnej evolúcie orientovaný na účelové postupy a im zodpovedajúce nástroje.
Tvorba nástrojov je dôležité antropínum. Je niečím, čo je typicky ľudské, čo je vlastné človeku.
Už v úvodných etapách evolúcie ľudského druhu boli základné potreby, ktoré vyplývali z jeho
biologickej podstaty, historicky invariantné a priamo závislé od nevyhnutnosti prežiť v prostredí
neovládanej prírody. Tieto potreby nútili už archaického homo k mnohým účelovo orientovaným
konaniam, ktoré sa vyznačovali istými „rýchlostnými“ stupňami. Na túto zvláštnosť upozorňuje E.
Wilson [122] (ale aj C. K. von Weizsäcker, K. Lorenz, ktorý prirovnáva vznik vyspelých kultúr v
3

určitých geologických časových stupňoch k fulgurácii, R. Leakey, L. Mumford v súvislosti s
objavením stroja a i.): „...ako sa vylepšovalo využívanie nástrojov, vzrastala i (ľudská) inteligencia.
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Celá materiálna kultúra sa rozšírila vďaka vzájomne sa posilňujúcim väzbám medzi mentálnymi
schopnosťami a tendenciou využívať nástroje“ ([122]: 89). Vzťah medzi nárastom mentálnych
schopností a dokonalejším produkovaním nástrojov prebiehal bez prerušenia dva až tri milióny
rokov. Až „...príchodom mousteriánskej nástrojovej kultúry neandertálskeho človeka (zhruba pred
75 tisíc rokmi) nadobudla kultúrna zmena určitú silu a zotrvačnosť. V Európe umožnila (asi pred 40
tisíc rokmi) vzniknúť mladej paleolitickej kultúre cromagnonského človeka. Približne pred 10 tisíc
rokmi bolo „vynájdené“ a rozšírené poľnohospodárstvo...Konečne po roku 1400 n. l. civilizácie s
európskym základom opäť prehodili rýchlosť na vyšší stupeň a rast vedomostí a technológie sa
zrýchlil tak, že menia svet“ ([122]: 89 –90).
V procese kultúrnej evolúcie narastá komplexnosť použitých metód a výkonnosť vyrobených
technických artefaktov. To však platí iba pre súhrnný pohľad. Ak sa berú do úvahy jednotlivosti, je
potrebný celý rad časových a geografických diferenciácií. Všímať by si bolo treba najmä viaceré
objavy, proces šírenia vynálezov, ba dokonca aj stratené technické zručnosti a poznatky. Takéto
korektúry však nemenia celkový vývoj k stále vyššej technickej dokonalosti.
Napriek tomu majú rozličné technické metódy mnohé spoločné znaky. Ich konkrétna podoba
určuje charakter

skúmaného obdobia. Prvky takéhoto nadčasového opisu vyplývajú z povahy

technického konania: sú vždy viazané na určité predpoklady, na apriórne informačné a energetické
´zdroje´,

určité chápanie sveta a príslušný stav technického poznania. Následne sa doplňujú

pripravenosťou (motiváciou) dané technické možnosti skutočne využiť. Konkrétna charakteristika
techniky vyžaduje materiálne predpoklady (suroviny, nástroje, stroje), napokon, v archeologickej
tradícii sa dodnes opisujú historické éry používaným materiálom – doba kamenná, bronzová,
železná, ... vek elektriny, atómový vek, kybernetický vek. Zohľadňujú sa primerané organizačné
formy (špecializácia, deľba práce, racionalizácia výroby, výmeny). Do centra pozornosti (na konci
20. storočia) vstupuje vplyv techniky na človeka, na prírodné a kultúrne prostredie.
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Spomínané faktory sa menia podľa konkrétnej historickej

situácie7. Konkrétnu historickú

situáciu sprevádza prevažujúci postoj voči technike, stav technizácie a určitá úloha techniky v
sociálnom a kultúrnom živote.
Na základe spomenutých skutočností možno štádiá

techniky v závislosti od konkrétnych

historických situácií s určitou mierou zjednodušenia rozdeliť na:
1.

štádium nástrojovej techniky (tzv. jednoduchá organoprojekcia; nástroj ako to, čo je náhodne

objavované a vedené ľudskou rukou, čo predlžuje ľudskú ruku, ale ju nepresahuje, je od nej
závislé);
2.

štádium industriálne

– nástup stroja (narastanie

automatizácie, špecializácie, narastanie

mechanizovanej neosobnosti);
3.

štádium postindustriálne, resp. informačné, činné (dominujú informačné techniky s

´pluralizmom množenia diferencií´, virtuálnou realitou,

tzv. globálnou cyberspace; genetické

technológie s perspektívnou možnosťou dospieť k totálnej kontrole ľudskej prírodnej konštitúcie,
ale aj k MNSA t. j. nezávislému mysleniu,

spochybňovaniu autority (T. Leary [68] na báze

´cyberpunker´ kódexu).
Z uvedeného vyplýva tentatívna filozofická reflexia techniky, ktorú možno viesť v piatich rovinách:
1.

veľmi všeobecná rovina techné v zmysle toho, čo je zámerne vytvorené ľuďmi, na rozdiel od

toho, čo nebolo vytvorené ľuďmi, napr. sféra fysis (staroveké a stredoveké ponímanie);
2.

technika vzťahujúca sa na ručnú prácu, na remeselnú zručnosť, na technológiu práce alebo

zručnosti. Zahŕňa zručnosti, tak fyzické ako aj racionálne – učenie, liečenie, riadenie, tzn. zahŕňa
určité produktívne vedomosti;

Filozofická reflexia techniky je asi rovnako stará ako filozofia sama. Naše najstaršie svedectvo je zo starovekého Grécka. K
dispozícii sú štyri prominentné témy: prvou témou je téza, že technika je výsledkom učenia z prírody alebo napodobňovania prírody
(Platón, Zákony X 899a a nasl.). Podľa Demokrita, napríklad, bytová výstavba a tkanie bolo výsledkom napodobňovania lastovičky
a pavúka pri stavbe ich hniezda a siete, v tomto poradí (možno najstarším dochovaným zdrojom pre príkladnú úlohu prírody je
Herakleitos). Aristoteles sa odvolával na túto tradíciu opakovaním príkladov Demokritos ", ale nemal tvrdiť, že technológia môže
len napodobňovať prírodu:" všeobecne umenie v niektorých prípadoch dokončí, čo príroda nemôže priniesť až do konca, a v iných
7
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3.

veľmi konkrétna rovina techniky, vzťahujúca sa na poznanie spôsobu robenia a vyhotovovania

vecí (na rozdiel od poznania príčiny, prečo sú veci také, aké sú), teda na spôsob dosiahnutia cieľa
alebo na spôsob vyprodukovania niečoho;
4.

technika, vzťahujúca sa na racionálne, odborné a vedecké poznanie pravidiel postupu pri

vyhotovovaní alebo pri projektovaní vecí (aplikované vedy, základný a aplikovaný výskum), teda
chápanie techniky vo zvedečtenej podobe ako technológie (chápanie prítomné v elementárnych
črtách v novovekej filozofii) vyvíjajúce sa do súčasného stavu ([122]: 308).
5.

vznikajúce nové technológie - v súčasnosti prechádzajú na novú fázu, avšak stále viac sa

využívajú alebo sú súčasťou spotrebného tovaru.
Tematické nóvum filozofickej reflexie techniky je

obsiahnuté vo štvrtej a piatej rovine.

Vyjadruje bezprostrednú spätosť techniky a vedy, cieľovú zameranosť ľudských aktivít, ktoré vedú
nielen k odkrývaniu tajomstiev prírody ale, použijúc heideggerovskú terminológiu: „vyzývajú“
kladením „požiadaviek na dodávku energie, ktorá sa ako taká môže ťažiť a uchovávať...“ ([36], 6) v
moderných technológiach. Toto je ten rozdiel medzi predmodernou technikou, ktorá zvyšovala
efektivitu činností, ale len ako artefakt bezprostredne viazaný na svojho používateľa, a modernou
technikou, ktorá implikuje nazeranie na prírodu ako na „studňu zdrojov“ na ľudské využitie. To tiež
znamená, že tento typ využitia je cestou ´odhaľovania´ či ´odkrývania´ prírodnej potencie, čo sa
uskutočňuje tak, že „...energia skrytá v prírode sa

odhaľuje, odhalené sa pretvára, pretvárané

uchováva, uchované sa distribuuje a distribuované sa opäť prepája“ ([47]: 6). Je to zložitá cesta,
ktorou sa moderná technika akoby ´vzďaľuje´ svojmu tvorcovi. Ako sme už konštatovali - v
konečnom dôsledku, tak ako pristupujeme k regulácii vznikajúcich technológií, tak budú mať
nevyhnutne široké dôsledky - nielen pre bezpečnosť a etiku, ale aj pre našu definíciu ľudskej
dôstojnosti a rovnosti jednotlivcov.

napodobňujúci prírodu "( Physics II.8, 199a 15; pozri tiež fyzika II.2, (pozri: Schummer 2001 - Aristotle on technology and
nature. Philosophia Naturalis 38: 105–120).
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Na takto zameranej ceste dochádza

k očakávanému vzďaľovaniu človeka jeho ´pôvodnej

genetickej pamäti´, jemu pôvodne prirodzenému habitátu, a rovnako k uvoľňovaniu priestoru pre
semiautonómnosť novej techniky (niektorí autori konštatujú jej autonómnosť, napríklad J. Ellul
[32], S. Lem [69]), čo je nový relevantný rys súčasnej filozofickej reflexie techniky, prinášajúci nové
morálne a hodnotové výzvy pre človeka technokultúry.

1.4 Dejinnosť nástrojovej techniky

Evolúcia techniky, počínajúc pästným klinom a končiac

súčasnými biokybernetickými

systémami, je súčasťou evolúcie ľudskej kultúry, a to súčasťou nepochybne veľmi zaujímavou a
súčasne nerovnomernou a dynamickou. Významné a aktívne periódy striedajú periódy ´neplodnosti´
a náhle dochádza k mohutnému vzostupu.
Sféra nástrojovej techniky, ako potvrdzujú dejiny, bola sférou tzv. bezprostredného využitia.
Zlepšenia sa uskutočňovali väčšinou pre priame výhody, ktoré mohli poskytnúť buď jednotlivcovi,
alebo spoločenským skupinám. Úvodná fáza vývoja a použitia nástrojovej techniky bola naplnená
emergenciou, akoby neočakávanými zvratmi,

neočakávanými vynálezmi. Už pästný klin bol

vynálezom, technickým produktom, nástrojom, ktorý v prírode nejestvoval. Archaický homo sa
náhodne stával nálezcom (vhodných materiálov) a následne náhodným vynálezcom nástroja. Nech
sa tieto veľmi jednoduché pomôcky v prehistórii ľudského druhu zdajú akokoľvek málo zložité, boli
prostriedkami rozhodujúcich zmien. Práve najjednoduchšia a náhodne vynájdená technika bola
súčasťou zmeny homo faber na homo sapiens (alebo naopak?).
Heuristicky plodná asociácia oslovuje v tejto súvislosti myseľ z hĺbky histórie. V starovekom
Grécku a neskôr v Ríme bol pojem demiurgos používaný na označenie špecialistu-výrobcu určitých
nástrojov, remeselníka. Neskôr tento pojem získava iný filozofický význam – tvorca sveta, stvoriteľ.
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Neskoršia ´zvláštna´ premena starovekého demiurgos akoby potvrdzovala domnienku rozhodujúcej
úlohy ľudskej schopnosti vyrábať nástroje (techniku) pre zrýchlenie evolúcie kultúry. Keď chceme
viac ozvláštnenia, je zaujímavou paralela (pokiaľ sa riadenie techniky vymkne ľudskej kontrole a
pokiaľ morálna zodpovednosť za stav sveta ostane len formálnym konštatovaním): technika je
demiurg (tvorca) a postindustriálneho veku.
Vráťme sa však späť k nástrojovému štádiu techniky, ktoré je z hľadiska existencie ľudského
druhu, jeho adaptačných schopnosti a kultúrnej tvorby obdobím s najdlhším časovým horizontom. S
tým súvisí poznanie, že pokiaľ chceme nazrieť

do dejinnosti techniky, musíme sa zaoberať

počiatočnou etapou evolúcie kultúry.
Technika vzniká z bezprostredného vzťahu k vonkajším prírodným podmienkam. Až neskôr je
technika tým, na čo poukazoval už F. Bacon, že veda (ako experimentálna veda), teda spôsob
svojbytnosti oproti každodennej skúsenosti, je technická, lebo experiment je techné. Táto premena sa
udeje až v novoveku, keď „... sa prírodoveda...premenila na techniku“ ([49]: 145), keď sa od
idealizácie prírody prechádza k simulácii a napokon k realizácii v podobe techniky alebo, ako hovorí
A. Gehlen, sa ukáže že „...sám poznávací proces je technický proces“ ([38]: 85). Kým nastala táto
zmena či následnosť, dejiny techniky mali asi takéto poradie: biologické zmeny archaického homo
prepojené

s náhodnou výrobou nástrojovej techniky; postupná spoločenská

organizácia, lov,

poľnohospodárstvo a technika, ktorá umožňuje ustálenú existenciu, napr. jednoduchá architektúra,
metalurgia, jednoduché strojné zariadenia (súvisiace s využitím bioenergie).
Pokiaľ by sme pátrali západnými dejinami techniky v následných historických horizontoch,
dostali by sme sa k etape stagnácie a neplodnosti (stredovek) a náhle k ´renesancii´ nástrojovej a
strojovej techniky staroveku západnou novovekou vlnou ´experimentovania´. Nasleduje postupné
zavádzanie

strojov

do

výroby,

strojová

veľkovýroba,

industrializácia,

automatizácia,

kybernetizácia...s možnou perspektívou S. Lemom [69] prorokovaných ´technobiontov´,
postindistriálnou informačnou materializáciou – evolutio ex machina.
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1.5 Exkurz za filozofickou dejinnosťou techné

Porovnávaním roly techniky v minulých historických obdobiach transparantnejšie vyniká jej
dnešný vplyv, úloha a miesto vo vzťahu príroda – kultúra – technika. Technika celé stáročia
nevzbudzovala potrebu hlbšej filozofickej reflexie a dá sa predpokladať, že by táto reflexia naďalej
nebola filozoficky aktuálna v stabilných ekologických podmienkach. Dnes, na rozdiel od nedávnej
minulosti, je technika nielen inštrumentálnym súborom, ale aj určitým porozumením skutočnosti.
Technika sa stáva

súčasťou každodenného bytia, prijímanou ako samozrejmosť. Technika je

významným kultúrnym fenoménom plniacim základné kultúru umožňujúce a kultúru vyžadujúce
funkcie. Niektoré oblasti technickej skutočnosti však môžu byť v afinite s tendenciami deštruktívne
pôsobiacimi na kultúru a prírodu.
Pochybnosti o možnosti riadenia rozvoja techniky, pochybnosti o nezvládnutí ´vlastníctva´
určitých technikou poskytnutých možností, ´plazivé´ ubúdanie biosféry a ohrozenie jej biocenóz
prebúdzajú človeka z ´oidipovského sna´.
Minervina sova vylieta za súmraku, písal Hegel. Javy nadobudnú výrazné kontúry vo chvíli,
keď ešte ožiarené zvyškom svetla, strácajú sa v temnote. Potreba zachovať ekosystémy toho typu,
aké tu boli pri zrodení nášho druhu, v registrácii ich postupného strácania (a uvedomenia si, že
kultúra je v tejto situácii ohrozená bezprostredne) nadobúda výrazné kontúry vo zvyšku tohto
poznania. Imperatív nevyhnutnosti zachovania ´zdravého´ prírodného prostredia však nastoľujeme
až vtedy, keď na ´vlastnom tele´ pociťujeme jej novú kvalitu a tušíme pôvodcu jej strácania sa, jej
´súmraku´. Jednoducho, dnešný ľudský vzťah k technike v sebe nesie napätie. Moderná technika je
problematikou hodnou vážneho filozofického premýšľania. Nebolo to tak vždy.
V období zrodu ´veľkého filozofovania´ je technika okrajovým fenoménom filozofickej reflexie,
keďže podľa kritérií filozofie bol ľudskému rozumu primeraný len teoretický pohľad, odkrývajúci

34

podstaty vecí. Naturfirming pokračuje a človek postupne dospieva k názoru, že adekvátnosť jeho
poznania je postačujúca na efektívne prežitie.
Techné je pojem odvodený z gréckeho umenie (vo význame pretrvávajúcom až do novoveku ako
umenie mechanické, ako ´aplikované vedenie´ (Descartes - ako schopnosť produktívne zaobchádzať
s vecami), schopnosť ´v niečom sa vyznať´, subjektívna zdatnosť a osvojenie technických postupov
pomocou učenia, napodobovania - remeselná zručnosť, ktorou možno dosiahnuť určitý výkon, resp.
zhotoviť produkty. Tieto

charakteristiky vyjadrujú fundamentálne väzby ponímania techniky

v gréckom kultúrnom svete. Gréci preberali technické

poznatky od starších kultúr, najmä od

Babylončanov a Egypťanov. Prispôsobovaním a vylepšovaním, obohacovaním vlastným prínosom,
ich využívali v určitých sférach života.
Mechanické zariadenia nachádzali svoje uplatnenie predovšetkým vo vojenskej sfére a veľká
väčšina rôznych technických „hračiek“ buď na rozptýlenie, alebo fascináciu pri náboženských
rituáloch neznamenala zmenu v praktickom živote vtedajších ľudí. Napriek postaveniu techniky ako
nedôstojného objektu filozofovania je obdobie antiky naplnené konatívnymi sférami – architektúrou,
praktickou mechanikou

a i., ktoré vyžadovali náročné technické riešenia. Hojná

existencia

instrumentum vocale (analogické s mumfordovským megastrojom, ktorého dominantnými
konštrukčnými prvkami boli ľudia) a sociálnopolitická situácia ´odsúvali´ evolúciu mechanizmov
nahradzujúcich ľudskú silu. Nedostatok spoločenskej objednávky na stav a kvalitu techniky málo
podnecoval tvorivosť vedcov.
Zásadnejšou zmenou v technike bola Archimedova skrutka, uplatniteľná v mnohých oblastiach,
predovšetkým v poľnohospodárstve, čerpacích zariadeniach, ale vcelku sa telesne ťažká práca
nezmenila. Mechanické vynálezy gréckych mysliteľov ako napr. ´parný stroj´ Heróna z Alexandrie
alebo hydraulické prístroje Ktesíbia z Alexandrie, Filóna z Byzancie boli len ´zábavou´, ktorá sa v
praxi nemohla využiť. Na dvoroch vtedajšej aristokracie sa vodné čerpadlá, vodné hodiny i vodné
organy predvádzali ako automatické ´bábkové divadlá, tancujúce bábiky, hračky´, ktoré sa používali
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na vyvolávanie ´fascinujúcich´ efektov v chrámoch. Čím menej menila nástrojová technika všedný
život Grékov, tým viac sa vtedajší vladári zaujímali o rôzne vo vojnách využiteľné mechanizmy a
ako zákazníci ich aj od učencov požadovali. V období vlády Alexandra Veľkého a helenistických
kráľov sa osvedčil stroj zvaný helepolis - ´rozvracač miest´, ktorý nechal postaviť Demetrios
Poliorketes pri obliehaní Rodosu. Mnohé prístroje vynašiel Archimédes v čase obliehania Syrakúz
Rimanmi. Vojny a konflikty vôbec boli a dodnes sú inšpiračným zdrojom technického rozvoja.
Architektúra antiky nepriniesla nijaké prevratné

technické novinky. Ani pri budovaní

mestských komunikácií či výstavbe prístavov sa nevyskytovali techniky naznačujúce zvrat v jej
evolúcii. Ak Atény tej doby boli centrom filozofovania a duchovných vied, v oblasti prírodných vied
vystúpila do popredia helenistická Alexandria. Tam vznikali

významné zamyslenia na tému

mechaniky. Rástol záujem o teoretickú (ale aj praktickú) mechaniku, k rozvoju ktorej významnou
mierou prispeli spomínaní Ktesibios a Herón.
Aristoteles poznal a opisoval princíp kladkostroja,

páky, zákonitosti ozubeného kolesa a

skrutky. Z hľadiska uplatnenia a materiálneho technického využitia má veľký význam záujem
gréckych učencov sústredený na priestorovú geometriu a teóriu proporcií. Napriek tomu, v priestore
ovplyvnenom gréckym odkazom prevažná väčšina vedeckých poznatkov nenašla praktické uplatnenie
v každodennej techné, kde sa človek – remeselník i používateľ naďalej stretával len s príručnou
nástrojovou technikou.
Vo význame zhotovovania, dávania tvaru sa technika až po renesanciu chápala ako niečo, čo sa
obmedzovalo na oblasť remesla, čoho účel určoval výrobca – remeselník, a ako taká ostávala
naďalej filozofickou

margináliou. Nemala priamy vzťah k rozvoju cností a všeobecných

teoretických predstáv.
Myslitelia staroveku venovali technike vo svojich dielach minimálny priestor, ktorý plynul z
podstaty gréckeho vzťahu k práci, zvlášť v období tzv. aténskeho zlatého veku, naplneného
aristokraticko-intelektuálnou jednoznačnosťou [63]. Pre Grékov bola filozofia synonymom seba
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oddania sa čistému poznaniu bez ohľadu na úžitok a zisk. Aj preto sa v Aristotelovej Politike (kniha
III, 1277b) nachádza explicitné vyjadrenie nemožnosti remeselníka dosiahnuť ľudskú výbornosť
(cnosť), dokonalosť, areté.
Vo výklade vzťahu medzi ideami a zmyslovo vnímateľnými vecami – artefaktmi – rozlišuje
Platón v dialógu medzi

Glaukonom a Sokratom (na príklade s lavicou) medzi Bohom

prvotvorcom vecí, remeselníkom – výrobcom vecí a umelcom

–

– napodobňovateľom vecí, javov.

Pritom ústami Sokrata zdôrazňoval, že ´umenie napodobňovať je teda, veľmi ďaleko od pravdy preto vie všetko možné vytvárať, lebo z každej veci zachytáva iba niečo, a to jej vonkajší obraz´.
Rovnako ako neskôr Aristoteles aj Platón vykladá techné ako účelovo zameranú činnosť, ktorá
nevedie ku pochopeniu a odhaleniu príčin, prečo sú veci také, aké sú. Techné môže viesť len k
mienke a znalosti o premenlivých veciach. Techné je súčasťou sveta, ktorý je pre Platóna unikajúcim
tieňom na stenách jaskyne, a ako taká je v meniacom sa a nedokonalom svete vždy len ´závislou´
činnosťou.
Keď Aristoteles píše v Etike Nikomachovej (kniha VI) o ľudskej činnosti, o konaní, rozlišuje
medzi techné, fronésis, praxis a vypracúva pomerne jemné pojmoslovie na teoretické postihnutie
štruktúry ľudského konania. Aristoteles stanovuje rozdiel medzi techné a epistéme, čím odmieta
stotožňovanie týchto dvoch pojmov.
Techné je pre Aristotela výsledok teleologicky zameraného konania, pretože „... každý totiž, kto
niečo tvorí, robí to s istým účelom a jeho dielo nie je samoúčelnosťou, ale sa vzťahuje na niečo a
patrí k niečomu“ ([4]: 143 – 1139b). V tomto význame je vždy počiatkom akéhokoľvek konania
človek. Techné podobne ako umenie je tvorivým stavom spojeným s usudzovaním a „...pretože niet
umenia, ktoré by nebolo tvorivým stavom spojeným s úsudkom,...každé umenie sa týka vzniku a je
umelou činnosťou a skúmaním, ako by mohlo niečo vzniknúť, čo môže byť aj nebyť a čoho počiatok
je v tvorcovi, a nie vo vytvorenom“ ([4]: 145).
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Teda techné je ľudským usporiadaním nástrojov, materiálov, ale aj určitých produktívnych
vedomostí...so zámerom dosiahnuť určitý cieľ. Techné je prostriedok a cieľ jej použitia u Aristotela
do určitej miery prekračuje

zabezpečovanie organických potrieb (napríklad v podobe výroby

hudobných nástrojov). Význam techné je určovaný predovšetkým usporiadaním na niečo, tzn. na
ľudský záujem, potrebu ap.
Aristotelovský výklad techné je ´teoretickým elementáriom´ pre tézy o neutrálnosti techniky.
Kotviacim bodom neutrálnosti techniky je Aristotelovo rozlíšenie prirodzeného a umelého medzi
objektmi, definovanie techné ako schopnosti tvoriť (kde veci môžu byť i nebyť), ktorá zahŕňa aj
priebeh rozvažovania (tým sa približuje k epistéme, ktorá je zacielená na odhaľovanie veci: aké sú a
nemôžu byť iné). Techné sa zaoberá vecami, ktoré nemajú nevyhnutný charakter a nezodpovedajú
prírode, tzn. nie sú nevyhnutné tým, čím sú, ani nemajú vnútornú tendenciu stať sa tým, čím by
mohli byť. Sú vecami, ktoré sa pomocou ľudskej tvorby vyrábajú. Remeselník dáva z prírody
získanej látke novú formu, odlišnú od tej, ktorú dáva látke príroda. Medzi prírodnou a technickou
formou tvorby jestvuje zásadný rozdiel.

Aristoteles prírodnej forme priznáva určitú moc

„ovplyvňovať“ procesy. Formy, ktoré sú dielom človeka – remeselníka, umelca – sú umelé, bez
už spomínanej moci ovplyvňovania, a to z nich robí produkty, ktoré majú neutrálny charakter,
produkty len sprostredkujúce vzťah príroda – človek.
V Aristotelovej hierarchii konania je technika jeden z nižších druhov. Je to konanie podriadené
mravnej a intelektuálnej zdatnosti, ktoré majú vlastné opodstatnenie. Napriek tejto podriadenosti
možno nepriamo odkryť heuristicky

produktívnu analógiu medzi techné ako praktickou

schopnosťou a fronésis, schopnosťou vyžadujúcou praktický, zdravý rozum ([4], kniha VI). Obidve
schopnosti sa sústreďujú na to, čo je premenlivé, a zvlášť na to, čo si vyžaduje uvažovanie a úsudok.
Naznačená spojitosť má charakter subkategoriálnej spojitosti dvoch schopností afirmatívnych v tom,
že techné ako umenie (aplikovaná mechanická tvorba) a remeslo, ako aj fronésis – intelektuálna
cnosť, implikujú predpoklad motívov, cieľov (v zmysle dobrých cieľov) a poznania prostriedkov a
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ich dobrého aplikovania pri dosahovaní racionálnych cieľov. Fronésis vzťahujúc sa k činnosti
vyžadujúcej „stav rozumného konania vo veciach, ktoré sú pre človeka dobré a zlé“ ([4]: 146) viac
ako čokoľvek iné implikuje prvky hodnotovej racionality, ktorá je pre človeka predpokladom jeho
schopnosti (v súvislosti s jej vzťahovaním na činnosti) rozlíšenia dobrého alebo zlého (dobré alebo
zlé aplikovanie inštrumentária).
Techné sa dotýka len sféry premenlivej, praktickej a utilitárnej. Ľudská činnosť sústredená na
veci ´premenlivé´,

´meniace sa´ je podľa Aristotela rozhodne podriadená

neutilitárnym záujmom. Činnosť orientovaná na

teoretickým a

premenlivé sa nedotýka univerzálií

(najabstraktnejších pojmov, ktoré svojou stálosťou a nemennosťou sú najbližšie k pravde) a aj preto
aristotelovské chápanie postuluje hierarchiu cností kde je technická zdatnosť nižším druhom.
Relevantným je v tejto súvislosti vysvetlenie prameniace zo zanedbateľného vplyvu techné na
chod polis. To je dôvod prístupu k techné ako k parciálnej záležitosti, nenarušujúcej najvnútornejšiu
črtu antickej filozofie, o ktorej J. Ortega y Gasset hovorí ako o ´dokonalej neužitočnosti´ ([86]: 103)
prekračujúcej účelovosť, oslobodzujúcej od závislosti od priemerného človeka. S prihliadnutím na
vtedajší stav eko-sféry oslobodzujúcej od akejkoľvek závislosti.
Intelektuálne korene tohto prístupu vyplývajú z antickej „zaujatosti“ epistéme, kde niet
významnejšieho miesta pre techné, ktorá je súčasťou doxa (oblasť večne premenlivej mienky, ktorú
podľa Platóna prekonávame poznaním a vedením). Sú výsledkom postavenia vedy ako
intelektualizovaného procesu a techné ako javu, ktorého metódy a funkcie súvisia s vonkajškovou
mechanickou a inštrumentálnou činnosťou. Aristoteles túto skutočnosť opisuje v Metafyzike so
značnou mierou pohŕdania: „...predpokladáme teda, že ako konajú neoduševnené veci, všetko na
základe určitej svojej prirodzenosti, tak konajú robotníci z návyku“ ([2]: 244).
Pre Aristotela je každá činnosť človeka, ktorá nachádza svoj cieľ mimo seba, predbežnou a
znovu sa opakujúcou. Činnosť, ktorá nemá žiadny iný cieľ okrem seba samej, nazýval upokojujúcou
– ktorá vrcholí u Aristotela (podobne u Anaximandra, Parmenida, Platóna, G. W. F. Hegela) v tzv.
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teoretickom živote, v myslení myslenia a v uvažovaní o svete. Tento cieľ bol rozhodujúci v
starovekom, stredovekom a čiastočne novovekom filozofovaní. Pochopiteľne sa aktualizoval v
parciálnom reflektovaní techniky, ktorá bola prítomnejšia vo svete aktuálnom ako v myslenom.

1.6 Objav experimentu

Intelektuálna činnosť so zacielením na praktické, technické využitie bola v stredovekom svete,
vo ´veku katedrál´ (Salomon), skromná. Pramene gréckeho filozofického a kultúrneho odkazu a
technické duchovné bohatstvo Orientu však boli dôležitým zdrojom vedeckej činnosti.
L. White Jr., pokladal rozsiahle prekladanie arabských

a gréckych vedeckých prác do

latinčiny koncom 11. storočia za začiatok typicky západnej tradície vo vede. Jednou z udalostí,
ktoré určujúcim spôsobom zasiahli do vedy samej, je arabsko-latinské úsilie zmieriť filozofiu s
náboženstvom, vieru s rozumom a dobudovať klasický obraz sveta. Spor, ktorý vznikol medzi AlGhazalim a Averroesom (Ibn Rašid), pokračoval po prenose do európskeho kultúrneho prostredia
veľkou intenzitou a ako odstredivá sila

pútal pozornosť na požiadavky rodiaceho sa nového

tendovania k slobodnému pochopeniu a porozumeniu tajomstvám prírody.
Materializované produkty vedy boli v latinskom svete subtílne a pokiaľ sa dostali do zorného
poľa praxe, len málo učencov tej doby sa o nich zmieňuje a ešte menej sa im snaží porozumieť.
Mechanika tohto obdobia sa nepovažovala za vedu o prírode, ale za mágiu, resp. ´úskokove´
mechaniké techné.
Zdá sa, že rozhodujúce technické zmeny tohto obdobia sa neudiali v Európe. Stredoveká Európa
ich len „ostýchavo“ prijíma, i keď aj tu boli myslitelia, hľadajúci dôkazy vedy v skúsenosti, nie v
rozume, a považujúci vedu, odkrývanie prírody vedením, za službu človeku.
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Odkiaľ teda prichádza technický pokrok do stredovekej Európy? Zrejme väčšina významných
technických vynálezov mala svoj pôvod v Číne a arabskom svete, odkiaľ ako z centra invencie
difúzne prenikali ako migračné podnety. Možno uviesť niekoľko príkladov: papier sa v Európe
objavil v pol. 12. storočia. V Číne bola opísaná technológia výroby papiera v 1. st. n. l., rovnako
magnetická strelka, kníhtlač z drevených dosiek (589 – 618), veterný mlyn známy v Európe od 10.
storočia sa používal v Číne už v 7.storočí; pohyblivé tlačiarenské písmená sú dielom Číňana PiŠenga z r. 995 – 1055, v Európe známe až začiatkom 15. storočia; sklenená šošovka objavená v r.
1050 (Abu Ali al-Hasan); pušný prach objavený okolo r. 1150 v Číne sa v Európe používal od 14.
storočia ap.
Na rozdiel od miest svojho zrodu sa v západnej Európe technické artefakty a technické poznatky
rýchlo a celoplošne

asimilovali. Od jednoduchých začiatkov, avšak s pozoruhodnou štýlovou

rovnorodosťou, Západ rýchlo rozmnožoval svoje schopnosti vývojom zariadení šetriacich prácu.
Rozšírili sa vodné kolesá, ktoré pílili drevo a čerpali vodu atď. Využitie ´východnej techniky´
Západom ju pozbavilo akéhokoľvek súvisu s jej pôvodným štýlom.
Zásadná zmena v technike, súvisiaca zo zmenami v hospodársko-politickej sfére a s vedeckou a
filozofickou reflexiou techniky, nastáva v renesancii. Je to obdobie vo všetkých oblastiach určované
rastúcim počtom a zmenou

sociálnej štruktúry obyvateľstva, renesančným humanizmom ako

reakciou na stredoveký teocentrizmus, novým výskumom prírody, tlakom na aktívnu tvorbu, ktorá
by anticipovala ´budúce´ technické riešenia, neuskutočniteľné remeselnými technikami.
Vynájdenie techniky kníhtlače umožňuje nárast a rozširovanie technických poznatkov (venujú
sa opisu artefaktovej techniky). V r. 1472 vyšla prvá kníhtlačou šírená kniha venovaná technike De
re militari od Roberta Valturia a v r. 1487 dielo rímskeho architekta Marcusa Vitru-viusa Polia De
architectura libri X, ktoré umožňovali širokej verejnosti oboznámiť sa s poznatkami technických
odborov. Filozofická reflexia týchto zmien v prácach Leonarda da Vinciho, J. Keplera, G. Galileiho,
B. Telesia, G. Bruna, neskôr v Baconových a Descartových dielach, inšpirujúco a oslobodzujúco
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pôsobí na človeka-technika tej doby. Človek-technik sa zbavuje obmedzení stredovekej scholastiky,
prestáva uznávať bariéry praktických možností, pokúša sa odstrániť prekážky materiálovej
´nedostatočnosti´, obmedzenia technických možností aktuálnej remeselnej techniky.
Zaujímavý je v tejto súvislosti opis troch vĺn nástupu stroja L. Mumfordom, ktorý tento proces
4

historicky situuje takto: prvá vlna sa začína v 10. storočí. Úzko súvisí s postupným rozpadom
vtedajšieho spoločenského zriadenia

a s nástupom úsilia navodiť poriadok a moc výlučne

inštrumentálnymi prostriedkami. Zámer má úspech. Je dokumentovaný druhou vlnou nástupu stroja,
5

ktorá sa „vzopla“ v 18. storočí po dlhej a postupnej príprave počas celého stredoveku. Práve v
tomto období však začína transparentne vystupovať do popredia problematika mravná, sociálna a
politická. Naliehavo upozorňuje na vnútorný rozpor „úspechu stroja“ v ľudskej spoločnosti, ktorý
spočíva v neschopnosti ľudského spoločenstva vytvoriť súlad alebo zjednotiť zámery, ktoré by
zosúladili ľudské ciele s prostriedkami poskytovanými technikou. Tretia vlna nástupu stroja je
aktuálnou súčasnosťou. Vyznačuje sa tendenciou, vďaka ktorej „...stroj prestáva byť náhradou Boha
alebo usporiadanej spoločnosti; a namiesto toho, aby sa jeho úspech meral stupňom mechanizácie
života, hodnotí sa stále viac podľa toho, ako sa sám približuje k organickému a živému súcnu“ ([81]:
12). Mumford jasnozrivo predvída ďalšie zamerania

technického rozvoja. Biokybernetika a

genetické technológie, prostredníctvom ktorých sa vedci pokúšali/jú porozumieť tomu, čo alebo kto
vlastne sme (projekt Human Genome – HUGO, ktorý si kladie za cieľ zmapovať a dešifrovať ´jazyk
génov´, kompletný

genetický program ľudskej bytosti), sú potvrdením Mumfordovej

idey

zbližovania stroja a živého súcna.
Dopyt po renesančnej zmene „sa stáva hodnotou samou o sebe...a takto orientovaný životný
pocit renesancie ako odklon od zdedených autorít a vedomie autonómneho rozumu“ ([35]: 108)
vedie k radikálnej stratégii prístupu k neredukovateľným faktom. Je to stratégia odpútavania sa od
abstrakcionizmu v chápaní techniky.

42

Ako písal A. N. Whitehead vo svojom diele Veda a moderný svet - trvalo storočia, kým boli
tvrdošijné fakty podrobené rozumu. Avšak len rozum, odkázaný sám na seba, už nestačí. Pre F.
Bacona je toto poznanie predpokladom i súčasťou nastupujúceho prakticistického rozmeru vedy a jej
materializovaných produktov – technických artefaktov. Je zaujímavé, že novoveká filozofia a
novoveká veda sú časovo i autorsky spríbuznené, sú z dielne tých autorov, ktorí stanovili princípy
vedy. Ľudské poznanie

smeruje k veciam samotným, k experimentálnej skúsenosti ako

´vynútenému overovaniu´; k vynútenej odpovedi na otázky položené prírode (F. W. J. Schelling) a je
predpokladom ich anticipácie a predikcie. Je to obdobie vzniku „experimentálneho človeka“ ([86]),
ktorý v súlade s baconovským vymedzením experimentu pôsobí na prírodu s teoretickými a
praktickými cieľmi: „...nádej na ďalší pokrok vo vedách možno založiť len na tom, že prírodná veda
bude prijímať a v sebe sústreďovať početné experimenty, ktoré samy osebe neprinášajú úžitok,
avšak vedú k objavovaniu príčin a všeobecných tvrdení. Nazývam ich obvykle experimentmi, ktoré
prinášajú svetlo – experimenta lucifera, na rozdiel od experimentov, ktoré prinášajú plody –
experimenta fructifera“ ([7]: 154). Experiment je tak skúsenosťou overujúcou a uskutočňujúcou.
Zároveň je spôsobom rozširujúcim
spredmetnené

horizont už známeho. Prísne vzaté: technika vnímaná ako

uskutočnenie a ovládnutie poznaných i odhalených prírodných

procesov je

experiment.
Očakávaným ´prísľubom´ je myšlienka ľudskej sebarealizácie, spätá s odbúravaním ľudskej
somatickej

nedostatočnosti a jej ´nahradzovanie´ tým, že človek

nedostatočnosť orgánov

kompenzuje zmenou svojho vzťahu k okoliu, zrýchleným vytváraním arteficiálnej formy existencie
(s postupným masívnym využitím energetických
mohutnej

zdrojov prírody), čo je motor a perspektíva

technizácie. Tá nachádza svoj predobraz v procese tzv.

očisťovania poznania od

rozličných nánosov a bariér kognitívneho, emocionálneho, psychologického rázu. Nánosov, ktoré
obmedzujúco pôsobia na emancipačnú racionalizáciu spojenú s nazeraním kauzálnych súvislostí,
kalkuláciou, účelovosťou, exteriorizáciou človeka zo sveta ostatných živých bytostí, s pochopením
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rozumnosti ako funkčného

organonu praktickej aktivity človeka, ale aj s inštrumentalizáciou

vzťahov medzi ľudským rodom, ľudským

spoločenstvom a biotickým spoločenstvom. „...naša

spoločnosť má preskúmať príčiny a skryté pohyby vecí a čo najviac rozšíriť hranice ľudského
panstva“ ([8]: 44), konštatuje Otec Domu

Šalamúnovho, a týmto konštatovaním prezentuje

konkrétny postoj, ktorému sa darí vo ´vyhovujúcej´ duchovnej klíme západných kultúrnych tradícii.
Tak ako každodenné rituály konania boli implicitnou vierou v neustály pokrok (neznámy pre gréckorímsky starovek, ako aj pre Orient), tak aj poznávanie tajomstiev prírody a jej ovládanie je do
značnej miery v kontexte s židovsko-kresťanskými axiómami týkajúcimi sa postavenia a úlohy
človeka na tomto svete. Vo svojej západnej forme bolo a je kresťanstvo asi najantropocentrickejšou
tradíciou kultúrneho sveta (L. White jr.), ktorá nielenže dualizuje vzťah človek – príroda, ale priamo
človeka vyzýva k využívaniu prírody z Božej vôle. Novoveká veda teda len zefektívňuje odkaz
západnej kresťanskej tradície pretransformovanej do podoby
techniky. Toto zrýchlenie je

„zrýchlených obrátok“ evolúcie

analogické s autokatalytickým modelom6 nárastu ´produktov´

racionality, ktorý primerane zrýchľuje produktivitu s prakticistným poslaním – techniku.
F. Bacon bol jeden z prvých, ktorý priniesol nové učenie o povahe ľudského poznania, ideu
činného poznania ([87]).

Toto poznanie pracovalo ako aktívne zasahovania do vecí, do

ich

rekonštrukcie pri prieniku do skutočnej reality a reformovalo dovtedajší prístup mysle k realite.
Ako uvádza J. Patočka: „.....F. Bacon celkom zreteľne presunul dôraz z umelca a umenia na
inžiniera, technika, na človeka účinného pracovného poznania; sú to ľudia pracujúceho poznania,
ktorí začínajú novú dobu, a to tým väčším právom, že v oblasti techník – na rozdiel od oblasti
filozofickej

špekulácie

– objavy sa sčítavajú, hromadia a vytvárajú

lineárny postup, ktorý

nazývame pokrokom. Pod vedením účinného poznania vstúpi človek do éry stálych objavov a
nepretržitého pokroku. Ak prví obhajcovia myšlienky novej éry v dejinách hovorili o kráľovstve
ducha, hovorí Bacon o kráľovstve človeka; a kráľovstvo človeka je doba dejín, keď účinné poznanie
dokáže ustavičným pokrokom skloniť prírodu do služieb človeka...“ ([87]: 292).
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Keď F. Bacon zdôrazňuje protikontemplatívnu a činnú povahu poznania, kriticky posudzuje
predovšetkým Aristotela. Baconovou fundamentálnou výhradou voči ´starému vedeniu´ je jeho
oddeľovanie teórie od praxe, odmietanie experimentu a pokusov s vecami podrobenými zmyslom,
vecami hmotnej povahy z dôvodu znižovania dôstojnosti ´bios theoretikos´. F. Bacon poznamenáva,
že hlavným argumentom ´starého vedenia´ je, že veci tohto druhu je ťažké skúmať a ´sú pre úvahy
príliš nízke´, príliš hrubé. Tak sa podľa filozofa schádza z pravej cesty ´zatarasenej´ a ´zavalenej
prekážkami´, kde skúsenosť je

„v úplnom opovrhnutí“ ([7]: 135). Predpoklad, ktorý je v

atomizovaných stopách dodnes vo filozofii poplatný, že totiž jej úlohou je odkrývanie univerzálií a
rozvíjanie teórie je považované za posledný účel a vyvrcholenie vedec-kého úsilia, je Baconom
spochybňovaný. Bacon odmieta

tradície ´starých´ vedení. Jeho interpretácia využiteľnosti,

užitočnosti vedeckého poznania pre rozširovanie hraníc

ľudského panstva na takpovediac

každodennú použiteľnosť pre empirickú alebo praktickú činnosť dávala do rúk jeho súčasných a
budúcich odporcov silný protiargument spočívajúci v téze: veda je voči každodennej skúsenosti
ľahostajná (to isté platí o jej užitočnosti). Až jej ´funkčná´ realizácia ako techniky má označovací
tvar užitočnosti, využiteľnosti, a ako vieme, aj zneužiteľnosti.
Napriek výhradám je Baconova snaha vnímať a použiť experiment ako nevyhnutnú súčasť
vedeckého poznania, jeho požiadavka skúmania metód remeselníkov metódami vedcov, úzka
prepojenosť experimentu s technickým využitím novým smerovaním vedy a techniky novoveku. Je
to cesta, ktorej „mechanické“ základy položili popri F. Baconovi, R. Descartes, G. Galilei, I.
Newton a i. Každý svojím spôsobom, ale s rovnakým cieľom – zlepšiť ľudský údel, transformovať
vedecké poznatky na ´užitočné´ pre ľudský druh a jeho kultúru. Sú to všeobecne známi autori a pre
našu tému je dostačujúce, že týmito autormi a ich dobou sa začína éra, v ktorej „...vonkajší svet
získava na význame, vnútorný citový svet zároveň na význame stráca. Vedecká presnosť priniesla
obrovské praktické výkony v technike...“ ([94]: 147). ´Vedecká presnosť´ je dielo ľudskej mysle,
ktoré po vlastnej transformácii do podoby modernej techniky dospieva na pomyselnú hranicu, za
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ktorou možno očakávať zmeny, ktoré budú racionálne iba dovtedy, kým zostane Zem obývaná
ľuďmi a kým sa ľudia na základe možnej (náhlej) zmeny individuálnej a sociálnej existencie
neodcudzia prírode i vlastnej kultúre.
Na tomto mieste je priestor na ´repetere´ myšlienky, že v modernej technike je ťažké, ak nie
nemožné, rozlíšenie

prostriedkov a cieľov; nie je možné tradičné aristotelovské

rozlíšenie

prostriedkov a cieľov, na ktorom sa stáročia budovalo chápanie techniky ako neutrálneho javu.7 Aj
keď sa naďalej objavujú tézy o jednotlivých technikách predstavujúcich pro-striedky slúžiace
určitým účelom, ide o redukovaný pohľad, vnímajúci techniku len v jej inštrumentálnom prejave.
Pokiaľ sa bude naďalej k technike pristupovať ´aristotelovsky´ (čo je rovnako obľúbený, ako aj
nesprávny prístup), je to pri dnešnom tempe rozvoja a vplyve techniky nezodpovedný hazard.
Interpretácie, ktoré opisujú techniku ako účelovo neutrálny systém prostriedkov, patria medzi
všeobecné nedorozumenia, vychádzajúce zo vzorca: vedomý človek konštruuje techniku – technika
je pod kontrolou vedomého človeka. Ponechávajú otvorenou možnosť ´zabudnutia´ akéhokoľvek
účelu, zmyslu a hodnoty modernej techniky. Technika sa v takom prípade stáva procesuálnehodnotovým

systémom inštrumentov. Hodnotová procesualita poskytuje kontraproduktívnu

operačnú plochu pre kritickú reflexiu techniky a oslabuje normatívne riešenie problému.
Predmoderná technika mala cieľ vo svojom použití. Dnešná spoločnosť a kultúra, ´nasýtené´
črtami modernej techniky, je

stále viac sférou prostriedkov ako cieľov. Niet oprávnení na

aristotelovský výklad techniky. Vplyv, rozvoj a komplexnosť modernej techniky už nedovoľujú
takýto výklad. Neumožňujú predstavovať techniku ako neutrálny nástroj, čo v dobrom i zlom slúži a
je ovládaný a regulovaný človekom. Spomínané odcudzenie a náhla zmena môžu súvisieť s
razantným

rozširovaním, s mierou rozvoja modernej techniky, s neschopnosťou interkultúrnej

komunikácie zameranej na neexistujúce globálne riadenie techniky. Keď J. Šmajs upozorňuje:
„...dnešný stupeň rozvoja a rozšírenia abiotickej techniky je asi najdôležitejšou charakteristikou
protiprírodného evolučného procesu kultúry. Za dve storočia sa technika stala takým bežným javom
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nášho života, že práve na jej vývoji môžeme demonštrovať nielen kvalitatívnu odlišnosť kultúrnej
evolúcie od evolúcie prirodzenej, ale

i nebezpečenstvo, ktoré ľudstvu hrozí z úspechov jeho

doterajšej kultúrnej stratégie“ ([113]: 64), vieme, že autor týchto myšlienok má na mysli neodkladnú
potrebu nového ontologického a naň nadväzujúceho hodnotového ´obratu´ v reflexii súčasnej
kultúry transformovanej modernou technikou, a ich rušivého spolupôsobenia na biosféru. Technika
je kultúrny fenomén ´kopírujúci, ale aj komponujúci´ hodnotovú partitúru súčasného človeka. Je to
fenomén, ktorý môže v nestrážených chvíľach prekročiť svoje kompetencie a môže pôsobiť ako
autokratický demiurg prirodzeného a umelého sveta.

Poznámky

1 Technika: ([123]: 5561) súhrn prostriedkov, najmä výrobných nástrojov, ako aj spôsobov ich
použitia v procese výroby. V užšom zmysle sú technikou technické artefakty účelového konania
(stroje, prístroje), v širšom poňatí sa do sféry techniky zahŕňajú aj postupy technických operácií,
ktoré sú nasmerované k určitému strategickému cieľu.

K druhému poňatiu možno zaradiť aj

výskumné techniky sociálnych vied (napr. techniky zberu informácií, mnoho typov sociálnych
techník, technika dotazníkov, expresívna technika, projektívna technika a i.) ([110], 1279 – 1280).
Technológia ([123]: 5562) je charakterizovaná ako technický odbor, ktorý sa zaoberá uplatňovaním
prírodovedných (najmä

fyzikálnych, chemických, biologických) poznatkov pri zavádzaní,

zdokonaľovaní a využívaní výrobných postupov. Technológia je teda veda o postupoch, ktorými sa
surovina mení na výrobky. Je to pojem chápaný aj ako 1. proces, súhrn postupov, metód a spôsobov
nachádzania a spracovania surovín, materiálov... v rôznych odvetviach priemyslu; 2. vedná
disciplína,

skúmajúca jednotlivé typy výrobných procesov a ich

zákonitosti s cieľom ich

zdokonalenia a zefektívnenia; 3. typ sociálnych vzťahov alebo forma civilizácie, v ktorých je rad
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kultúrno-integratívnych úloh prevedený na svojbytný pohyb
technologickej civilizácii,

(v tejto súvislosti hovoríme o

technotronnej spoločnosti, v ekologických štúdiách

o rizikovej

spoločnosti a i.) ([110], 1283 – 1284).
Komplexné vymedzenie skúmaných pojmov nachádzame v The Compact Edition of the Oxford
English Dictionary (s. 3248):
Technology: (zohľadňované predovšetkým artefaktové hľadisko,

ktoré je dominantné aj v

slovenskom pojme ´technika´) je vymedzená ako:
1. slovo s významom „systematický výklad“ (v gramatike ap.) odvodené z gr. slova techné =
umenie, remeselná zručnosť (ako veda o priemyselnom umení);
1a. úvaha o umení; vedecké štúdium praktického alebo priemyselného umenia;
1b. praktické umenia v kolektívnom zmysle;
2. terminológia určitého umenia alebo predmetu, technická nomenklatúra;
3. využitie vedy na praktické potreby, najmä v strojárstve a priemysle;
4. metódy, stroje a zariadenia, ktoré sa používajú vo vede alebo pri povolaní (napr. röntgenové lúče
znamenali dôležitý pokrok v lekárskej technológii).
Technique: (blízke pôvodnému gréckemu techné) je spôsob umeleckého vykonania alebo realizácie
vo vzťahu k formálnym alebo praktickým podrobnostiam (na rozdiel od všeobecného účinku,
výrazu, sentimentu atď); mechanická alebo formálna časť umenia, najmä niektorého z krásnych
umení; tiež zručnosť alebo schopnosť v tejto oblasti umenia, mechanická zručnosť v umeleckom
diele (najčastejšie sa používa vo vzťahu k maliarskym a hudobným prezentáciám).
2. H. Lenk ([70]: 202 –205)
1. aplikovaná prírodoveda (Reuleaux, Bunge, von Rumpf);
2. ako systém prostriedkov, ktorý:
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a) je účelovo neutrálny a môže sa využiť ľubovoľne na

rozličné ciele, ako námahu šetriace

prepojenie alebo ako výrobná obchádzka (Spencer, Simmel, Spranger, Jaspers, Tondl, Sachse);
b) ako systém prostriedkov, ktoré slúžia na pokrytie

hospodárskych potrieb a na zamedzenie

nedostatku, ako „poriadok pri realizácii tohto konania“ (Gottl-Ottlilienfeld, v určitom zmysle aj
Spranger);
c) ako systém prostriedkov, ktorý vo všeobecnosti slúži na uľahčenie a utváranie bytia (Gehlen,
Jaspers);
d) ako systém prostriedkov, predstavujúci „číry celok metód a prostriedkov konania, ktoré ovládajú
prírodu“ (Gottl-Ottlilienfeld);
3. ako výraz ľudského úsilia o vykorisťovanie a moc, ako aj vôle po riadení na základe poznania
práce (Spengler, Scheler, Ellul, Buchanan);
4. v ontologickej interpretácii ako v dejinách bytia rozvíjajúce sa ´odkrývanie´ (Entbergen) a
vystavovanie prírody dodávkam energie a riadenému prenosu energie, tiež ako výzva človeku, aby
sa staral o prírodu ako ´zásobáreň´ (Heidegger);
5. v kresťansko-platónskom význame ako reálne bytie z ideí, ktoré vynálezca vypátral v štvrtej ríši
prestabilizovaného utvárania riešení a ktoré sa uskutoční až v akte dodatočného tvorenia alebo ako
ďalšie tvorenie po prvotnom božskom akte stvorenia (Dessauer);
6. ako realizované a požadované sekularizované sebaoslobodenie človeka na základe jeho konania,
„na základe činorodého stvárňovania skutočnosti“ (Brinkman);
7. ako produkovanie objektívne nadbytočného, ktoré napriek tomu robí z človeka kultúrnu bytosť,
teda je pre neho, v rozšírenom zmysle, „nevyhnutné“ (Ortega y Gasset, ktorý vo svojej aktivistickej
filozofii života chápe človeka ako technickú bytosť);
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8. ako „emancipácia z obmedzení organickej prírody“ (Freyer), „projekt umelého sveta ako celku“,
ako pokračujúce

nahradzovanie prirodzeného prostredia „sebautvárajúcim svetom kultúry“

(Schilling);
9. ako objektivizácia ľudskej práce a činnosti, teda ako prostriedok nepriameho seba výkladu
konajúcej bytosti, ktorá je odkázaná na výklad, projekciu ako na rezonanciu v „nie-Ja“ (Gehlen).
10. termín fulgurácia použil K. Lorenz pri výklade modelu
organizačného stupňa v zmysle

prechodu od zákonitostí jedného

systémovej teórie k zákonitostiam vyššieho, predtým

neexistujúceho organizačného stupňa.
11. „prvá vlna“ nástupu stroja bezpochyby súvisí s rozšírením využívania vodnej energie v Európe;
mlyny, hámre, valchovne na vodný pohon, čo sa udialo v 10. storočí.
12. popri všeobecne známych faktoch týkajúcich sa rozvoja techniky v 18. storočí je už menej
známa informácia, že práve začiatkom 18. storočia používanie uhlia ako paliva v začiatkoch v
Anglicku a potom v ďalších oblastiach Európy sa stalo samozrejmosťou, ktorá viedla k veľkému
poškodeniu biosféry.
13. autokatalytický model znamená v chémii procesuálnu tvorbu, ktorá sa zrýchľuje tým, ako rastie
množstvo produktov, ktoré vytvorila. Čím dlhšie proces prebieha, tým väčšia je jeho rýchlosť a
produkcia.
14. aj dnes nielenže existujú zástancovia neutrality techniky, ale v „každodennom bytí konzumenta“
techniky, ako zdôrazňuje F. Rapp [93], sa jej neutralita vníma s úplnou samozrejmosťou. T. Roszak
dodáva: „...tí z nás, ktorí sú zúfalí, alebo dokonca zhrození z toho, ako technická spoločnosť
formuje náš život, sú znova a znova zarazení familiárnym klišé, že technika tak v mechanickom, ako
aj organizačnom aspekte je koniec koncov neutrálna sila, ktorá sa môže využívať na blahobyt
človeka, ako aj na jeho škodu“ ([97]: 25).
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2. KAPITOLA: ZÁKLADNÉ POZÍCIE V KLASICKEJ MORÁLNO-FILOZOFICKEJ
REFLEXII TECHNIKY
2.1 Pozičná spektrálnosť morálno-filozofickej reflexie techniky
Od začiatku vedeckej revolúcie, veda ovplyvnila ľudskú kultúru a myslenie zásadne a priamo,
nie okľukou cez techniku a technológiu. To isté platí pre jej ďalší vývoj, ako je rozvoj atómovej
fyziky a kvantovej mechaniky, teórie evolúcie, genetiky, biochémie a vplyv vedeckého svetového
názoru celkovo. Filozofi vedy budili dojem, že otázky normatívnych, sociálnych a kultúrnych
aspektov vedy riešia iné filozofické disciplíny, alebo historické štúdie. Boli však aj výnimky8.
Filozofia vedy bola dlho vnímaná ako

transformácia epistemológie vo svetle vzniku vedy.

Fundamentálne otázky - realita atómov, stav kauzality a pravdepodobnosti, otázky priestoru a času,
povaha kvantového sveta, boli intenzívne diskutované koncom 19. a začiatkom 20. storočia a sú
ilustráciou tohto úzkeho vzťahu medzi vedcami a filozofmi. Žiadna takáto sféra neexistovala medzi
filozofmi a technológmi, resp. technikmi; ich výskumné svety sa nedotýkali. Nesmieme však
opomenúť prípady, že v porovnaní s kontinuitou existujúcou medzi prírodnými vedami a filozofiou
vedy, existuje podobná kontinuita medzi ústrednými otázkami vo filozofii, ktorá má čo do činenia s
ľudskou činnosťou a praktickou racionalitou a spôsobom, akým technika a technológia sprístupňuje a
systematizuje riešenie praktických problémov. A práve zistenie a reflektovanie týchto súvislosti
možno skutočne považovať za hlavnú myšlienkou zrodu filozofie techniky koncom 19. a jej rozvoja
v 20. storočí. Od počiatkov filozofickej a morálno-filozofickej reflexie modernej techniky v dobe
rodiaceho sa ´kultu´ vedy a techniky, tzn. v druhej polovici

19. storočia, cez etapu zrodu

technofóbnych (´negatívna´ filozofia techniky) a technofilných názorov (´pozitívna´ formulácia
filozofie techniky) až po súčasnosť, niet zhody v používaní

kľúčových pojmov a všeobecne

prijateľného kategoriálneho aparátu. Rovnaký problém sa objavil/objavuje v oblasti všeobecných

8

Philip Kitcher - aby sme spomenuli jedného z významnejších filozofov vedy, písal knihy o vzťahu vedy k politike,
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metodologických princípov. Stretávame sa s pojmami technika

ako ´technology´ (technické

poznatky), technika ako technique (technická činnosť), technika ako technics (technické predmetyartefakty), technika ako technology (metóda výrobného postupu) atď., bez dostatočného vysvetlenia
ich vzťahu a významu. Tieto indície naznačujú značnú pozičnú sťaženosť filozofie techniky.
V literatúre možno nájsť celý rad prác, v ktorých je reflexia techniky súčasťou optiky určitej
vednej disciplíny alebo určitej dielčej oblasti intradisciplinárneho rámca filozofie. Príkladmi môžu
byť pojednania o problémoch filozofie techniky v nadväznosti na sféru sociológie, axiológie, etiky,
dejín filozofie, ale aj kybernetiky, biológie, medicínskych vied, ekológie a i. Sú tu výrazné vecnoobsahové divergencie a pojmovo-metodologická rozmanitosť. Aká pestrá je problémová sféra
filozofie techniky vyplýva aj z pokusov o jej vymedzenie. Zdá sa, že filozofiu techniky nie je možné
redukovať ani na metateóriu technických vied ani na časť odbornej disciplíny, napríklad sociológie,
histórie atď. Filozofia techniky je v úzkom vzťahu takmer ku všetkým intradisciplinárnym oblastiam
filozofického rámca: k epistemológii, filozofii vedy, sociálnej filozofii, filozofickej antropológii,
k filozofii dejín ako aj k axiológii, morálnej filozofii atď. - bez toho aby sa v nich ´rozplynula´.
Následne tento rámec interdisciplinárne prekračuje, resp. interdisciplinárne sa nasycuje skúmaním
vzťahov informačných a heuristických báz ďalších vedných disciplín. Prísne vzaté: neexistuje
filozofia techniky bez kontextuálneho intra a interdisciplinárneho priestoru. V opačnom prípade
filozofia techniky len reprodukuje sektorizáciu v teórii a praxi - sektorizáciu technického rozvoja
plodiacu nežiadúce kumulatívne vedľajšie účinky techniky a ilúzie o čistej technike (F. Dessauer)
alebo

(semi)autonómnej technike (Ellul (1964),

„...v skutočnosti údajná

Schelsky (1961).

Ako píše G. Ropohl

autonómnosť techniky odráža spoločenský charakter tohto procesu a

nedostatok modelov, opatrení a inštitúcií pre reinregráciu sektorizovanej rôznorodosti...“ ([96]: 246).

etike a náboženstvu. Výber prác P. Kitchera k danej téme: Science, Truth, and Democracy, Oxford University Press,
2001; The Ethical Project, Harvard University Press, October 2011; Science in a Democratic Society, Prometheus
Books, September 2011.
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Jednoducho, filozofický problém techniky vyžaduje kontextuálne reflektovanie kultúry a prírody,
vyžaduje komplexný morálno-filozofický náhľad.
Podľa E. Ströckerovej [112], je morálno-filozofická reflexia techniky
autarktnosti opakovane v situácii tzv.
spomínané

napriek svojej

pokračujúceho začínania. Dôvodom tohto stavu

je už

dlhodobé a dominujúce uprednostňovanie sokratovsko-platónskej tradície ´bios

theoretikos´, nedostatočná orientovanosť filozofie na prax a praktický život. Toto tvrdenie by
vyžadovalo diferencovaný výskum siahajúci hlboko do dejín filozofie, na čo nezameriavame
pozornosť.
Aktuálnou sa zdá rezignácia filozofie na niektoré sféry, ktorými sa začali zaoberať konkrétne a
aplikované vedy. Periférnu pozíciu filozofie techniky v dobe modernej techniky, teda v dobe
„dovŕšenia metafyziky“, považoval už M. Heidegger za „daň štiepenia“ poľa vedeckého poznania.
Filozofia je podľa filozofa po tomto „štiepení“ na svojom konci („bezodne transcendentná“) a
technická materializácia je dôvodom jej zbavenia sa ontologickej citlivosti, čo znamená, že človek
stráca subjektivitu a stáva sa čírym prvkom vo svete vlády techniky (Gestell), od techniky vo svojom
bytí plne závislým. Mení sa na ´ontologického slepca´, vnímajúceho prírodu ako indiferentný
priestor privlastniteľný k čomukoľvek (napr. technické využitie – výroba). V tomto význame
filozofia

stráca svoje kompetencie a nachádza „...svoje

miesto vo vedeckosti spoločensky

konajúceho ľudstva. Základným rysom tejto vedeckosti je jej kybernetický,

tzn.

technický

charakter.“ ([48]: 11). Artikulovaná nehomogénnosť predmetu filozofie techniky, semiautonómnosť
techniky v kognitívnej i arteficiálnej oblasti a prelínanie rôznorodých ´kontextových totalít´
techniky, vyžaduje systémový prístup. V tejto súvislosti sa zdá

aktuálna výhrada adresovaná

analytickému spôsobu vnímania skutočnosti a jeho projekt tzv. biokybernetického myslenia, ktoré je
charakteristické: spájaním a sústreďovaním sa na vzájomné pôsobenie medzi prvkami; zohľadňuje
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výsledky vzájomných pôsobení; opiera sa o vnímanie celostnosti (holizmus9); mení celé skupiny
premenných; berie do úvahy ireverzibilitu času; hodnotí fakty tak, že porovnáva funkciu modelu a
reality; ponúka modely, ktoré nie sú dostatočne presvedčivé, aby mohli slúžiť ako základ vedenia,
pritom sú použiteľné na rozhodovanie a konanie; je užitočný pri nelineárnych a silných vzájomných
pôsobeniach; vedie k interdisciplinárne orientovanému vzdelávaniu; vedie k takému spôsobu
konania, ktoré má určitý cieľ; zaznamenáva len neostré detaily, ale poskytuje dostatok poznatkov o
cieli. Tento model myslenia predpokladá racionálny holizmus (H. Skolimowski) umožňujúci
rozhodnutia

v riadení

techniky, zamerané na garancie ´prežitia systémov´, tzn. dlhodobú

udržateľnosť kultúry a trvalú udržateľnosť života. Takto zvolená metodologická navigácia uvoľňuje
priestor pre hodnotovo-racionálne posúdenie

skúmaného fenoménu, resp. poukazuje na

neudržateľnosť uplatňovania skôr parciálnej ako anticipačnej racionality. Vo filozofii techniky sa
objavujú od jej začiatkov dve základné východiská: scientisticko-racionalistické a existenciálnoantropologické, ktoré za svoju hlavnú úlohu považujú výklad a pochopenie modernej techniky v jej
odlišnosti od predchádzajúcich vývojových štádií. Pokúšajú sa techniku interpretovať a poskytnúť
človeku technokultúry možnosť a schopnosť orientovať sa v tomto svete.
Tieto na prvý pohľad inkomensurabilné východiská nemožno

absolutizovať. Obe chápu

techniku ako racionálno-logickú konštrukciu. Zameranie techniky reflektujú utilitárno-prakticky, len
s tým rozdielom, že existenciálno-antropologické východisko sa zameriava na dôsledky vplyvu
techniky. Poňatie techniky ako aplikovanej prírodovedy je typické pre scientisticko-racionalistický
prístup.

Už

E.

Mach

charakterizoval

experimentovania a logického

9

techniku

ako

panstvo

racionálno-myšlienkového

konštruovania, teda ako výsledok vedenia. Na túto tradíciu

gr. to holon =celok - je filozofiou celostnosti. Tento myšlienkový smer 20.str. zdôrazňuje prioritu celku pred časťou.

Holizmus sa rozšíril najmä v biológii. Vznikol ako reakcia na redukcionizmus a analytické postupy empirických vied.
Hlavný význam holizmu vystihol Aristoteles v diele Metafyzika ´Celok je viac než súhrn jeho častí´. Samotný termín
holizmus údajne spropagoval J. Smuts vo svojej práci Holizmus a evolúcia (1926).
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nadviazala realistická filozofia. Pozitivistickou snahou bolo

rozpracovať tzv. technologickú

metateóriu, ktorá by zjednocovala vedu a techniku v racionálne organizovaný systém. Doktrínu
„racionálnej techniky“ zdôrazňovali napr. G. Bachelard [9], M. Bunge [20] (´technológia´ je pre
Bungeho synonymum aplikovanej vedy; aplikácia teórií a metód vedy na praktické konanie). Pre
túto líniu je typické dematerializovanie techniky
vedeckého

späté s logicko-epistemologickou analýzou

a technického poznania a tvorenia – veda vystupuje ako

autonómny element, je

základnou príčinou techniky. Podľa G. Bachelarda poznávať môžeme len to, čo sme schopní
konštruovať, a práve aplikovaný racionalizmus ponúka metodologický postup sprostredkovania
medzi matematickou organizáciou vedenia a skúsenosťou vysoko vyvinutej techniky. „Svet vedy je
teda našou verifikáciou. Moderná veda sa nezakladá ani na subjekte, ani na objekte, zakladá sa na
projekte. Uvažovanie subjektu nadobúda vo vedeckom myslení

vždy formu projektu...realitu

dokazujeme, a nie ukazujeme. K objektívnosti môžeme dospieť iba tak, že podáme diskurzívny a
detailný výklad metódy objektivizácie“ ([9]: 37).

Predikcia jednoty poznania a ´technických´

aplikácií vyplýva z Bachelardovho modelu epistemológie, odmietajúceho aprioristický abstraktný
racionalizmus a zdôrazňujúceho meniaci a vyvíjajúci sa konkrétny racionalizmus - bytostne spätý s
technickými prostriedkami (od jazykových po materiálne artefakty), ktoré tak, ako ho umožnili, si
po čase nutne vyžadujú (budú vyžadovať) redefiníciu jeho hraníc. Technicita v Bachelardovom
epistemologickom skúmaní poukazuje na úzku spätosť myslenia s konkrétnym bytím vedy. Je
odrazom podstatnej črty modernej vedy, ktorou je spätosť teoretického myslenia s experimentálnotechnickými prvkami. S prekonávaním predstáv klasickej vedy spätých s možnosťou jednoduchého
oddelenia objektu skúmania, prostriedkov použitých pri jeho poznávaní, jeho teoretických zobrazení
v pojmoch a hypotézach. Moderná veda úzko prepája uvedené momenty a uvedomujúc si svoj
výrazne racionalistický charakter ešte transparentnejšie potvrdzuje

spätosť teoretického a

empirického momentu vedy (dištanc voči metafyzickému stavania racionalizmu proti empirizmu).
Bachelard konštatuje, že moderná veda nemôže experimentovať
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bez toho, aby „uvažovala“ a

naopak, „...smer epistemologického vektora je podľa nás veľmi jasný. Ide presne od racionálneho k
reálnemu a vôbec nie naopak, od reality k všeobecnému...aplikácia vedeckého myslenia je podľa nás
vo svojej podstate realizujúca“ ([9]: 31). V tomto zmysle považuje celý vývoj vedy za pozitívny
proces, kde vedecké poznanie neustále vstupuje na novú kvalitatívnu úroveň.
Súhrnný pohľad na rozvoj vedy a techniky akoby potvrdzoval Bachelardovu domnienku. Len
čo si však začneme všímať jednotlivosti etáp vývoja vied a techniky, objavuje sa ´sínusoida´, ktorej
vlniaca sa krivka zotrváva v stave ´strnulosti´ (niekoľko tisícročné štádium nástrojovej, resp.
príručnej techniky), po ktorej približne pred 200 rokmi nastúpila náhla, emergentná, ale o to
dynamickejšia participácia racionálneho a reálneho.
Existenciálno-antropocentrickú koncepciu techniky ako jeden z prvých rozpracoval v útlej
knižke Duchovná situácia

doby (1931) Karl Jaspers. Skúmal moderné masové bytie a jeho

podmienky (technizáciu) z hľadiska filozofického objasnenia ľudskej existencie. Filozof usudzoval,
že človek v čase dominancie techniky a s ňou súvisiacej masovej komunikácie je surovinou –
prostriedkom. Tradičnú pojmovú dvojicu ´rozum – um´ dešifruje v nasledujúcom význame: rozum –
vynachádza a zhodnocuje, zachytáva opakovateľné; um – smeruje k rozhodovaniu. Človek sa musí
podriaďovať sfére rozumu len do ´nevyhnutnej´ miery. Toto konštatovanie súvisí s pobytom
človeka vo faktickej orientácii vo svete,

prostredníctvom ktorej môže dospieť k filozofickej

orientácii. Veda so snahou spojiť výdobytky vedeckého poznania do jedného obrazu sveta je mimo
umu (nie je

vernunftig), zaoberá sa len predmetným bytím, je teda

ľahostajná k ľudským

existenciálnym otázkam. Veda (vedecká racionalita) nemôže byť východiskom z problémov doby.
Len a jedine filozofia (tzv. vernunftig filozofovanie) - a ňou umožnené zažívanie skutočnosti
´otáznosti´ faktickej orientácie človeka vo svete, môže riešiť problémy sveta. Len z tejto pozície
môže byť vplyv i miesto strojov (techniky) pochopené a ľudsky zhodnotené. K. Jaspers jednoznačne
zaraďuje technickú racionalitu na nižší stupeň – keďže technika si vyžaduje len partikulárne,
bezmyšlienkovité zručnosti. S tým úzko súvisí jej negatívny vplyv na duchovnosť a tvorivosť
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človeka a jej možné prerastanie v démonickosť v tom zmysle, že spolu s chceným produkuje aj
nechcené. V tomto zmysle sa tendovanie celej spoločnosti (západnej kultúry) transformuje vplyvom
techniky na

strojový moloch, ktorý organizuje celý spôsob života. Ako

existenciálno-antropocentricky orientovaných

mnoho ďalších

filozofov, aj Jaspers nachádza východisko

z

despotizmu techniky a inštrumentalizácie života, z úsilia premeniť pokiaľ možno všetko konanie na
technické postupy, v ´existenciálnej slobode´, existencii dosiahnutej transcendovaním (osvetlením
existencie), kde si človek uvedomuje svoju nezastupiteľnú jedinečnosť (jastvo).
Predstavené východiská riešia spektrálnu problématiku techniky redukciou štruktúry techniky a
jej

jednotlivých zložiek. Napriek rozdielom je tu spoločný

východiskový postulát: moderná

technika je vedenie – buď ako predpoklad, alebo ako produkt.
V zásade je možné s určitou mierou zjednodušenia, na základe rekonštrukcie filozofických
prístupov k technike, od objavenia sa prvých komplexnejších morálno-filozofických zamyslení na
tému

techno-filozofického pletiva, vymedziť päť pozícií prístupu

k technike: analytickú,

ontologickú, antropologickú, integračnú, náboženskú (interpretovanú aj ako náboženstvo techniky)
a technocentrickú.

2.2 Ontologická pozícia

Ontologická pozícia prístupu k technike vo filozofii techniky zahŕňa koncepcie techniky
vychádzajúce buď z teórie

vývoja (evolúcie), alebo tzv. teórie dominovania (chápe

proces

technizácie a s ním súvisiacu transformáciu individuality ako personality, tzn. samostatnej jednotky,
ireverzibilne). Vývojové teórie kotvia vplyv a vývoj techniky buď ako transfiguráciu prírody do
kultúry, resp. bytia, alebo ako ultrahominizáciu, odkrývanie, dovŕšenie

tvorivého procesu. V

ekologicky narušenej situácii na prelome milénií sa zdá aktuálnou nová ontologická pozícia. Novú
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ontológiu reprezentujú filozofi kreatívne reflektujúci najnovšie informačné databázy systémových
vied. Ide o úsilie obnovenia ontologického statusu prírody a cez túto obnovu o zmenu postoja
k subsystému kultúry – technike, ktorý

zásadným spôsobom (hlavne v abiotickom variante)

transformuje ekosféru. Ontologická pozícia prezentuje buď poetický, mystický (myto poetický)
alebo proprírodne ´aktivovaný´ postoj k technike. K ontologickej pozícii sa prikláňajú alebo ideovo
smerujú: P. T. de Chardin, M. Heidegger, M. Beck, H. Jonas,

a i. Okrajovo sa problematikou

techniky na tomto pozičnom fundamente zaoberal ako jeden z prvých N. Hartmann (jeho kritická
ontológia sa stala heuristickým minimom evolučnej ontológie).
Jednou z najvýraznejších i najrozporuplnejších osobností ontologickej pozície vo filozofii
techniky je Martin Heidegger. Technike sa venoval ako súčasti odkrývania entít bytia. Špecifickou
črtou Heideggerovho

chápania techniky (F. Rapp výstižne poznamenáva, že

´ezoterická´ interpretácia techniky je

Heideggerova

pochopiteľná len v súvislosti s heideggerovským

filozofovaním) je situovanie techniky ako súčasti existenčnej štruktúry bytia človeka. V tzv. ranom
období Heideggerovej tvorby, keď svoju filozofickú koncepciu konštruuje ako hermeneutiku
fakticity pobytu človeka vo svete, nachádzame rozličné významy pojmu príroda: ako 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. Jedným z východísk Heideggerovho filozofického učenia je negatívna
skúsenosť technologického sveta ohrozujúca autenticitu človeka a nazerajúca prírodu ako zdroj zásob
(zásobáreň) trvalej dostupnosti.
K tematizovaniu problematiky techniky sa M. Heidegger dostáva v prednáške Vek obrazu
sveta (1938), kde je jeho premýšľanie nad bytnosťou (Wesen) novovekej vedy a techniky späté
s odhaľovaním bytnosti novovekej metafyziky, pretože to je základný heideggerovský algoritmus,
ktorý platí aj pre skúmanie techniky. Heideggerova formulácia nezjednodušuje pochopenie, ako
metafyzika berie na seba podobu techniky, ale zdá sa, že nejde o techniku. Ide o pochopenie
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prírody ako zásobárne trvalej dostupnosti, lebo tento spôsob nazerania je výsledkom vývoja
samého myslenia a pojmu racionality v tradičnej metafyzike, ktorá pripravila cestu modernej
prírodovede. V druhej etape tvorby (tzv. dekonštrukcie metafyziky) M. Heidegger v rade úvah
rozvíja poetické chápanie prírody, ako príbytku, domova človeka, ako niečoho posvätného.
Obstarávajúco-používajúca schéma je súčasťou techné i nástrojovej techniky, ale stráca svoju
aktuálnosť v dovŕšení techniky v situácii, keď

sa vo svete udialo niečo, čo je v evolučnom

napredovaní techniky emergentné, čo techniku transformuje do tej miery, že technika ´prestáva byť
tým, čo sme si mysleli´. M. Heideggera to vedie k negatívnemu hodnoteniu techniky a diagnóze:
moderná technika je dovŕšená metafyzika, tzn. dovŕšená zabudnutosť bytia, čo predstavuje
najvyššie nebezpečenstvo. V prednáške Otázka techniky (Die Frage nach der Technik), ktorá je
považovaná za nové východisko pre kritickú reflexiu ľudského vzťahu k prírode,10 M. Heidegger
tematizuje techniku v bode jej dovŕšenia ako technológie, keď je jediným a fundamentálnym
spôsobom vytvárania (techné) a odhaľovania, resp. pravdy (alétheia). Filozof jasne formuluje jej
nepríručný charakter a zdôrazňuje, že moderná technika nie je žiadny „nástroj“ a nemá s nástrojom
nič společné.
Situovanie techniky do existenčnej štruktúry bytia človeka je dôležitým momentom
Heideggerovho projektu filozofie techniky, lebo keď Heidegger hovorí o technike, nevenuje
zvláštnu pozornosť „jej civilizačným dôsledkom, okolo ktorých sa obvykle vedie diskusia“, keďže
ním artikulovaná dvojznačnosť techniky (ako hlboké-skryté i v popredí stojace nebezpečenstvo)
„…nedovolí...jasne zhodnotenie situácie v celku“. Heidegger interpretáciou techniky mieri „k
dotyku bytostného jadra techniky s bytostným jadrom človeka“ ([87]: 267). Človek nie je
v dištančnom vzťahu k technike, tzn. technika nie je niečo mimo jeho bytia. Technika má svoje
základy v človeku a ich dotykovým bodom je pomer ľudskej bytosti k pravde ako k ťažisku, čo
znamená, že nie technika ako taká, ale „technika vo svojom pomere k pravdivostnému jadru
E. Kohák upozorňuje, že tento spis je možné považovať za locus classicus „prežívania prírody“ ako dispozičnej
suroviny či zásobárne surovín a energie.
10
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človeka“ (ibid.: 267) je nebezpečenstvo. V tomto pomere jej náleží iniciatíva implikujúca krízu
ľudstva (dnes formulovanú ako ekologickú krízu).
Dotykový bod ako východisko z nebezpečnej situácie, vyžaduje, aby si ľudstvo prinavrátilo
hlbokú pravdu tak, že sa pripraví na nepozmenené pochopenie bytia, kde je technické len
negatívnym odbočením, ale zároveň aj pravým výhonkom, pretože jedine cez technické si
dokážeme prinavrátiť náš pravý osud. Heidegger odkrýva pokrivenosť technickej ontológie, ale nie
je jasné, ako chce potvrdiť jej platnosť. Napriek tomu odhaľujúc nebezpečenstvo sveta vlády
techniky Gestell (zostavy) sľubuje určitý druh ontologickej spásy. Stavajúc jedinečnú podstatu
človeka do intencionality jeho konkrétneho bytia, označuje človeka ako Dasein (ale aj ako pastier
bytia či sused bytia) a toto tu-bytie je súvzťažník, ktorý odlišuje a zároveň spája človeka s inými
entitami. Pre človeka je základom skutočnosť, že je vždy vo svete. Svojou podstatou sa zaoberá
bytím interakciou s vecami sveta. Pochopiť niečo v ontologickom rozmere znamená podľa
Heideggera odhaľovanie vzťahu k bytiu – uvedomenie si bytia ako umožňujúceho zdroja pre určitú
entitu. Interpretáciou techniky uvažuje Heidegger nielen o jej ontickom prejave, tzn. o jej vzťahu
k iným entitám (vymedzuje základné ontické úrovne techniky: nástroje, výrobky, príroda, teória –
úloha vedy a intersubjektivita ako sociálna organizácia práce), ale predovšetkým o jej
ontologickom rozmere, o ontologickej konštitutívnej analýze podstaty techniky. Preto sa
v Heideggerovom uvažovaní o technike mení otázka čo je technika? na filozofickú otázku: kam
smeruje technika? Na tomto základe sa vynára otázka: aké sú konkrétne požiadavky a imperatívy
týkajúce sa podmienok súčasnej vedotechnickej situácie? Pretože je zrejmé, že dnešná kultúra
asimilovala imperatívy techniky a stala sa skôr kultúrou prostriedkov než cieľov. Pretože
technoevolúcia nedisponuje jednoznačným smerovaním zaručujúcim hodnotový kontext toho, čo je
teraz tu, čo predznamenáva ruptúry a disproporcie medzi tým, čo považujeme za ciele, a tým, čo sa
v skutočnosti deje, „…čo stojí pri nás, čo čaká, či a ako sa tomu vystavíme, alebo sa pred tým
uzavrieme.“ ([48]: 165).

60

Technika (vec) musí najprv byť a až potom sa môže stať technikou; človek pripúšťa možnosť
alebo pripravuje podmienky, v ktorých veci môžu byť odhalené, a tým sa pre človeka vytvára
možnosť vyzývania na využitie. V modernej technike ako vyzývajúcom stavaní (Bestand
herausforderndes Stellen) človek vyzýva prírodu, drancuje jej energiu a uchováva ju v technických
objektoch, ktoré Heidegger opisuje ako stav (Bestand) – teda to, čo je „na sklade“, to, čo je bez
zrejmej hodnoty okrem ľudského využitia. Heidegger vníma človeka ako projektanta siete vzťahov,
ktoré ako celok konštituujú špecifické spôsoby ontologickej hĺbky ľudskej existencie vyjadrenej vytvár-aním (Her-vor-bringen) techniky. Ontologický význam techniky teda spočíva v odrážaní záujmu
o bytie všetkých entít a prostredníctvom nej o vyjadrenie ľudskej vnímavosti vo vzťahu k veciam, k
totalite sveta.
Antický význam techné, súvisiaci s určitou mierou odhaľovania ako vytvárania vecí, tak
v podobe umenia, či remesla, Heidegger rozširuje poňatím techniky ako techné a logos, ako
univerzalizovaných entít, ako vytvárania a odhaľovania – ako vedotechniku, kde je odhaľovanie
urýchlené mnohými faktormi. K tým najdynamickejším patrí zvedečtenie techniky. Nastáva
radikálny obrat – zatiaľ čo technika antiky bola viac výtvorom umenia ako prestavbou prírody, v
bode obratu sa moderná technika „odtrháva“ od prírody, stáva sa planetárnou (je problémom pre
všetkých, nepozná žiadne hranice, žiadne obmedzenia), vyslobodzuje človeku cudzie sily, a tým ho
vyzýva. Vyzývanie technikou – vyzývajúce stavanie – je pre človeka osudovo riskantné. Je to ten
spôsob prežívania prírody [63], v ktorom je príroda vnímaná ako to, čo je k dispozícii, ako zdroj
surovín pripravených na použitie a človek je len konzumentom–koristníkom. Heidegger odmieta
technickú väzbu na prírodu, budovanú na vyslobodení imanentnej energie prírody a jej nahromadení
v technických objektoch (napr. priehrada na Rýne). Vedou transformovaná technika sa vzdialila
technike v jej pôvodnom význame, ktorý bol reprezentovaný techné – neprotirečiacej prírode,
nevytvárajúcej atmosféru násilia a exploatácie a ovládajúcej spotrebu. Teda to, čo dnes prežívame
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ako ekologickú krízu je veľmi všeobecne vyjadrením nepomeru medzi nekonečnými potrebami
človeka a konečnosťou toho sveta (prírody, Zeme), ktorý by mal byť ´stále k dispozícii´.
Vzťah človeka a techniky možno chápať v Heideggerovej interpretácii (jeho metaforická dikcia
umožňuje rôzne interpretačné ´stupne voľnosti´) aj tak, že ide o odraz ľudskej schopnosti nechať veci
byť, pripustiť možnosť alebo vytvárať podmienky, v ktorých môžu byť odhalené. Technika tak nie je
nazeraná len ako vec, s ktorou sa človek má nejako vyrovnať a nejako ju zvládnuť. Len tak sa človek
zaoberá technikou spôsobom, ktorý technike umožňuje byť tým, čím je, a stavia bariéry jej
dominantného postavenia v podobe konečnej korekcie ľudského bytia. „Uvoľnenie k veciam a
otvorenosť voči tajomstvám patria k sebe. Zaručujú nám možnosť pobytu vo svete zásadne iným
spôsobom. Sľubujú nám nový základ, na ktorom môžeme byť a existovať vo svete techniky bez toho,
aby sme ňou boli ohrození“ ([46]: 55).
Neschopnosť uvoľnenia k veciam a uzavretosť voči tajomstvám, neschopnosť meditatívneho
uctievania sveta, neschopnosť ukázať cestu, na ktorej celý komplex techniky nadobúda charakter
metafyziky, odhaľujúcej sa vo svojej vlastnej podstate ako bytnosti, neschopnosť prekonať roztržku
v problematike subjekt–objekt, implikuje nedorozumenie plodiace redukciu človeka na prvok
technickej štruktúry a plytké nazeranie prírody. Takéto nazeranie ´zachytáva´ techniku len ako
uskutočňovanú triádu: 1. odhaľovania tajov prírody (sprostredkovaný rozmer); 2. odhaľovania
ľudských

posesívnych

schopností

(redukovaný

antropologický

rozmer);

3.

odhaľovania

inštrumentálnej racionality (extrinzita racionality pohlcujúca ´bytie-vnútri´).
Ďalšie, ale o to významnejšie nedorozumenie podľa Heideggera pramení v nepochopení, že
technika (v bežnom význame) nie je ekvivalentom podstaty techniky. V úvodných vetách Die Frage
nach der Technik poznamenal: „technika nie je to isté čo podstata techniky....technické nie je
v žiadnom prípade podstatou techniky“ ([47]: 5). Podstata techniky nie je ani neutrálna, ani riadená
človekom – ako jeho nástroj – možno zdanie neutrality techniky pudí všetok ľudský dôvtip k tomu,
aby vyskúšal všetky možnosti techniky, technického podmanenia prírody a technickej organizácie
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dejín a aby týmto spôsobom ustanovil taký svetový poriadok, ktorý by – utvorený človekom – zaistil
človeku úspech a blahobyt. Moderná technika, technická verzia metafyziky (vládne nám a ovláda nás
niečo, o čom si myslíme, že my tomu vládneme a ovládame to) a planetárny egoizmus – ideálna
konštelácia pre nebezpečnú perspektívu zmaru a interpretácie heideggerovského typu: preto že
všetko funguje a toto fungovanie (techniky) človeka stále viac odpútava od Zeme a vykoreňuje ho11,
vedie k rezignácii na filozofiu ako bezodnú transcendenciu voči prírodovedno-vedeckej a technickej
radikálnej imanencii a následne k rezignujúcemu povzdychu, že už len ´nejaký Boh nás môže
zachrániť´.
Technický postoj k svetu, ktorý predstavuje základ pre technickú činnosť, v ktorej je úplne
obsiahnutý, už dávno nie je postojom „domácich majstrov“, ktorí majú príručnú techniku
takpovediac ´po ruke´ (a pod kontrolou). Už takmer nič technické nie je človeku po ruke, aj keď je
príručné takmer všetko. Limitované (príručné) chápanie modernej techniky a jej vplyvu je scestné
v tom, že predpokladá techniku len ako objekt ľudskej manipulácie a ľudského riadenia. Podstata
techniky je však skrytá v bytnosti techniky, v Gestell – v obrovskom systéme organizácie,
v mašinérii, ktorá nepozná žiadne obmedzenie, žiadne demarkácie a ktorá zahŕňa i samotného
človeka tým, že radikálne nariaďuje spôsob jeho nazerania a chápania všetkého. Čo znamená vláda
Ge-stell? Človek je vydaný (gestellt) na povel istej moci, ktorá si ho nárokuje a vyzýva ho; v
skúsenosti toho, že je človek vydaný diktatúre (gestellt sein) niečoho, čím sám nie je a čo sám
nemá pod kontrolou, sa mu ukazuje možnosť nahliadnuť, že človek je využívaný bytím. Nazeranie
na prírodu je logicky infikované ruptúrou – príroda je stav – je niečím, čo stratilo svoju prirodzenú
identitu, je zdroj čakajúci na použitie. Svet vlády techniky (Gestell) je najvyšší stupeň
nebezpečenstva človek sa dostáva na okraj priepasti, prichádza k bodu, keď sám bude nutne
považovaný za stav. A práve vtedy, takto ohrozený človek, chce sám seba pasovať do roly pána
Zeme. V tomto ohľade vzniká dojem, že všetko, na čo človek naráža, existuje len potiaľ, pokiaľ je
M. Heidegger uvažuje o vykorenení z domovských tradícií človeka, ktoré znamenajú blízkosť vecí, ktoré ho
obklopujú, medzi ktorými pobýva, s ktorými môže byť doma, s ktorými môže bývať (wohnen).
11
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to jeho výtvor. Táto ilúzia zapríčiňuje obrat k poslednému sebaklamu: zdá sa, akoby človek vždy a
všade narážal len sám na seba“ ([46]: 26-27), na svoje maximalizujúce potreby, spotreby a
následne na ´zvyšky´ po spotrebovaných potrebách, ktorými ľudský rod „úspešne“ transformuje
ekosféru tak, že nekrofilne deštruuje biosféru.
Môže v tejto situácii filozofia poskytnúť nápravu alebo zmenu či priviesť človeka k akcii,
ktorá by zmenila, neutralizovala či oslabila zničujúci vplyv Gestell? Heidegger odpovedá
jednoznačne: „filozofia nebude môcť spôsobiť žiadnu bezprostrednú zmenu terajšieho stavu
sveta..vidím jedinú možnosť záchrany, totiž v myslení a básnení...“ ([48]: 24). Túto myšlienku
vyslovuje v závere Die Frage nach der Technik, keď zdôrazňuje, že čím viac sa pýtame na
podstatu techniky, tým viac sa pýtame na podstatu umenia. Teda úvahy o zmysle techné vedú do
dimenzie umenia. Heideggerovo netradičné riešenie z hľadiska nazerania a prijímania techniky
západnou kultúrou – ako efektívnosti, účelovosti, a teda úspechu, nie stelesnenia zlyhania a
nebezpečenstva – je pre jeho výklad technického sveta ako sveta bez metafyziky, kde sa nám
základ odopiera prirodzenou terapiou,12 terapiou básnickej – poetickej cesty, vedúcej
k oživujúcemu vzťahu k prírode, ku svetu, k bytiu. Tu je poňatie prírody a vymedzenie spôsob
pobytu človeka vo svete prírody ako príbytku, ako domova, ako tam, kde „východ a západ Slnka,
Mesiaca a hviezd, čo človeka, totiž toho, kto býva, bezprostredne oslovuje a pripomína mu svojím
našepkávaním tajuplnosť sveta“ ([48]: 151). Poetická cesta je cestou odhaľujúcou roztržku medzi
človekom a prírodou ako postupným zabudnutím bytia, cestou pochopenia prírody ako
zašifrovanej záhady.
Len v umení ako forme odkrývania, ktorá vyvádza „von z tejto doby“, ako záležitosti „návratu
domov“, v jeho podstate (ktorá nie je deštruktívna k zakoreneniu človeka v tradíciách), ako v aktivite
našej existencie sa bytie môže ukázať a umožniť cestu ďalšieho ľudského napredovania, premýšľa
Heidegger. Len v ňom je vyjadrená celistvosť človeka a prírody.
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„Možno je konečnou odpoveďou logike poézia“ ([63]: 51). Možno práve ňou rozpomíname bytie a
život v pravde, kráse a zodpovednosti za spoločenstvo ľudských a mimoľudských bytostí13.
Vykúpenie básnictvom, ako „zakladanie bytia slovom“, je Heideggerom ponúkaná jedna z ciest
nádeje vo svete sebapotvrdenia techniky ako Ge-stell, kde je príroda len ´surovinová a biologická´ –
len objektom ľudskej dominancie, kde je len zvecnenou prirodzenosťou, kde je svet len
´objektívnym´, kde je aj človek vystavený riziku transformácie stavania: straty identity. Keď
Heidegger hovorí o deštrukcii človeka, ktorý sa stal pracujúcim živočíchom, predznamenáva pozíciu
„najkrajnejšieho zaslepenia v dôsledku zabudnutia bytia“ ([63]: 107), prechodu od bytia k plochej
procesualite hodnôt (všetko má výmennú a zameniteľnú hodnotu), k umelému (zrýchlenému) času
technologizovaného sveta (Unheimlichkeit), k neschopnosti prevziať zodpovednosť za svoju
existenciu, za skutočnú skutočnosť (techniky virtuálnej derealizácie) akoby to už nebolo dôležité,
veď aj samé poznanie je informačne mobilizované (novou, tzv. m-komunikačnou technikou) a
komunikácia stráca významové členenie (zrozumiteľnosť, resp. pochopenie, pretože je to len
komunikovanie správ) a v tomto kontexte „...na konci storočia (20. storočia) toho z veľkosti planéty
veľa nezostane. Je nielen znečistená (autor má na mysli informačné znečistenie záplavou
informačného balastu – dopl. Ľ.V.), ale tiež sa scvrkla, zmrštila sa v nič, vďaka technológiam
všeobecnej interaktivity“ ([117]: 21).
Odlišný pohľad na techniku v spirituálne evolucionistickom duchu ponúka P. Teilhard de
Chardin. Svojím osobitým spôsobom odkrýva modernému človeku „kozmickú dimenziu“ jeho
sebareflexie i činnosti (z mnohých pokračovateľov tejto kozmologickej, na silnom antropickom
princípe kotvenej sebareflexie, rozšírenej o ďalšie informačné impulzy špeciálnych vied, môžeme

Sú tu aj iné interpretácie Heideggerovej ´prírodnej terapie´: ako „primitívnej mytológie” pre mytofilov, tak sa
vyjadril na adresu „poetickej cesty” M. Heideggera zakladateľ sociálnej ekológie M. Bookchin (2002).
13
V roku 1985 vznikla tzv. Skupina 100. Na jej čele bol Homéro Aridjis, mexický básnik a ekologický aktivista, ktorý
združil spoločnosť spisovateľov, umelcov a vedcov pod heslom ekológia je poézia. Imre Kertész (laureát Nobelovej
ceny za literatúru) v eseji o osvienčimskom mýte píše: „básnici, to sú tí, čo poslúchajú zákon, ktorý tvorí a tvaruje
príbehy, aj veľké ľudské príbehy – dejiny. Tento neuchopiteľný, a aj tak najúčinnejší zákon by som s pomocou T.
Manna nazval duchom rozprávania. Trúfam si tvrdiť, že v istom zmysle a v istej rovine žijeme výhradne preňho“ (B.
Schlink, Sme-Forum, 16. 10. 2002, s. 3).
12
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spomenúť H. Skolimovského, ale tiež T. Berryho, R. Scheldrakeho ai.). Autorova

´kozmická

dimenzia´ je konštrukciou zdôvodnenia prepojenosti ega s koncepciou vesmíru ako zjednocujúceho
celku, v ktorom sú všetci ´jednotlivci´ vzájomne usúvzťažnení.
Kozmický zmysel je pre ľudskú existenciu v mnohom konštruktívny a svojím spôsobom s
ľudskými cieľmi harmonizujúci. P. Teilhard de Chardin spinozovsky nenachádza žiaden protiklad
medzi duchom, kultúrou a racionalitou na jednej strane a telom, hmotou, prírodou, inštinktom na
druhej strane. Rozlišuje tri etapy cesty ľudstva k vede: 1. etapa ezoterizmu (staré kultúry, mágia); 2.
etapa estetizmu (antické Grécko, helénska perspektíva); 3. etapa zvedavosti (započatá renesanciou,
pokračuje otváraním sa

skúsenosti...). Otvorením sa etape zvedavosti a vedeckej

racionality

noosféra smeruje k bodu dozrievania tak v rovine individuálnej, ako aj v rovine kolektívnej a
kozmickej. Filozof považuje za nesprávne, ale aj márne protestovať a brániť sa procesu technizácie,
pretože práve zavádzanie strojov odbremeňuje človeka od starostí „metabolizmu tela“. Vedecký
výskum a technizácia je legitímnou a významnou cestou k poľudšťovaniu: „...stále úplnejšia
industrializácia sveta nepredstavuje nič iné, než kolektívnu ľudskú formu všeobecného procesu
oživovania...znamená aj tu len zvnútorňovanie a oslobodzovanie – avšak len keď sa dokážeme
správne orientovať (zvýr. Ľ. V.)“ ([54]: 81). Vedecké poznanie a následná technizácia je podľa P.
Teilharda de Chardina vrodenou a prírodnou, t. j. biologicky danou formou, ktorou sa ľudstvo
prezentuje v „okamžiku oslobodenia“, a zľudštená Zem v zjednocovaní vytvára atmosféru tvorivého
úsilia, ktorého je technika výsledkom. Ale následne pričinením technologického racionalizmu sa
všetky (iné) možnosti ľudského vývoja redukujú – čomu autor nevenuje zodpovedajúcu pozornosť
– a ako varuje L. Mumford - technika všetko zabsorbuje alebo potlačí do univerzálnej a všemohúcej
vrstvy mysle. Človek tzv. stlačujúcou socializáciou dospieva nielen k dynamickému nárastu vedy a
techniky, ale aj k istej

forme zovšeobecnenej ultrazodpovednosti spätej so

solidaritou –

nevyhnutným produktom kozmológie. Ultrazodpovednosť už nebude mať právny alebo morálny
základ, ktorý možno porušiť alebo obísť, ale ako vizionársky predpokladá a logicky zo svojich
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konštrukcií kozmogenézy odvodzuje P. Teilhard de Chardin, bude to organický zákon, ktorý „...ak
je porušený, neodpúšťa nikomu“ ([54]: 156).
O niekoľko rokov po napísaní uvedených myšlienok sa razantne objavili pochybnosti o vízii
ultrahominizácie ako tzv. dospelejšej formy, ktorou ľudstvo presahuje samo seba. Tieto pochybnosti
vyplynuli z nedostatočnej miery technickej sebareflexie a s ňou spojenej zodpovednosti človeka, čo
neumožňovalo (a neumožňuje) dôverovať vedeckej racionalite do takej miery, aby bolo možné
prijímať bez obáv teilhardovskú ´nepotlačiteľnú zvedavosť´, odhaľujúcu a zosúlaďujúcu psychickú
a technickú energiu človeka do tzv. konvergentného postupu.
Spomenuté pochybnosti tlmočil H. Jonas, keď vyjadril skepsu vo vzťahu k vede, vedeckej
racionalite. Napriek tomu prognózoval konečné víťazstvo technickej racionality nad človekom,
pokiaľ bude pokračovať technický a organizačný rozklad prírody, človeka a jeho kultúrneho sveta.
Na rozdiel od P. Teilharda de Chardina nie je H. Jonas naplnený optimizmom z „tvorivého úsilia“,
ktorého je technika výsledkom, a žiada stanoviť tzv. maximalistické poňatie etiky, súvisiace s úsilím
o obnovenie metafyziky. Hnacím motorom obnovenia metafyziky je predovšetkým ekologický stav
sveta. Fundamentálnym východiskom Jonasom predkladanej etiky je bezpodmienečná povinnosť
(ide o etiku založenú na kate-gorickom Sollen, ktoré má v zásade asymetricky charakter, je bez
reciprocity). Bezpodmienečná povinnosť zodpovedá vo

vzťahu k Jonasovmu princípu

zodpovednosti za nový vzťah ľudskej spoločnosti, ľudského rodu k technike, k regulácii a kontrole
techniky a s ňou súvisiacej moci na globálnej

úrovni. Tento princíp ustanovuje metafyzicky

objektivizovaný základ etiky, ktorý sa dá zdôvodniť len akceptovaním nadradenosti prijatého
záväzku týkajúceho sa Dasein. Maximalizmus spočívajúci v prijatí zodpovednosti nielen za samotnú
existenciu ľudstva technického veku v krátkej perspektíve („priame záujmy“), ale aj za budúce
podmienky existencie ľudského druhu a prírody (toho, „čo ešte neexistuje a nemá svoje lobby“ ([57]:
49)

si vyžaduje okrem uvedomenia si vlastnej pominuteľnosti a krehkosti aj

uvedomenie si

pominuteľnosti a krehkosti objektov prírodného prostredia. Toto uvedomenie nie je len produktom
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racionálnej voľby, ale vyplýva z morálneho pocitu, ktorý premosťuje abstraktné etické pravidlá s
konkrétnu motiváciu konania a citlivosti, ktorou je obdarený subjekt, prijímajúci rozhodnutia
týkajúce sa technických riešení. Dôležitú úlohu u H. Jonasa zohráva morálna cnosť, ktorá ako
konkretizujúci

medzičlánok princípu zodpovednosti, ako heuristika strachu

poukazuje na

„ohrozenosť istého obrazu človeka – a to veľmi špecifickými druhmi ohrozenia, lebo až zdesenie
nad touto hrozbou nám môže ponúknuť pravý obraz človeka“ ([57]: 56 – 57). Heuristický impulz
ohrozenia človeka prvoplánovo nenesie ideu vydesenia či pocitu strachu. Heuristika strachu je
umením klásť si produktívne otázky umožňujúce riešiť problém a orientovať sa. Je predpokladom
mobilizácie účasti

a zodpovednosti za súčasné aj budúce rozhodovanie a smerovanie

technizovaného sveta. Jonas nepovažuje heuristiku strachu za ´posledné slovo pri hľadaní dobra´, ale
chápe jej úlohu ako účinnosť „prvého slova a jeho prínosu“ ([57]: 57) v prípade, že nemáme poruke
účinnejšie prostriedky.
Filozoficko-etická koncepcia H. Jonasa je akoby postmoderné vyjadrenie skepsy k racionalite
moderny, ktorú stelesňuje viera v neohrozený vedecký a technický pokrok a schopnosť ľudskej
racionality tento pokrok regulovať a riadiť. Pre H. Jonasa je existencia ľudstva dobrom samým osebe
a toto dobro má jednoznačný metafyzický význam, je späté s bytím. Jeho princíp bezpodmienečnej
povinnosti má rozum metafyzicky zakotvený v bytí a cit v heuristike strachu.
Podobne ako H. Jonas počíta s konečným víťazstvom technickej racionality aj J. Ellul. Na
rozdiel od H. Jonasa od človeka nevyžaduje nič iné „len“ akceptáciu tohto postavenia. Techniku
chápe ako súhrn racionálne vypracovaných metód, ktoré majú absolútnu efektívnosť (v danej etape
vývoja) v každej oblasti ľudskej činnosti.
Evolučno-ontologický koncept Josefa Šmajsa14 ponúkajú pohľad na techniku v tzv. novej
ontologickej pozícii zasahujúcej do problémovej sféry

filozofie techniky.

Filozof nabáda

k

Filozof sa v poslednej dobe aktívne angažuje o. i. publikovaním Ústavy Země (www.ustavazemě.cz), ktorá požaduje
uznať právnu subjektivitu planéty ako celku. V rozhovore pre server Parlamentní Listy.cz uvádza: „Tvrdím, že žádný
konflikt mezi člověkem a Zemí neexistuje, konflikt vzniká až např. mezi městem a okolními ekosystémy, až mezi
14
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´otupeniu hrán´ prevažujúceho antropocentrizmu a k zmene ´konštitutívnej kultúrnej informácie´.
Táto zmena je spätá s politickým usmerňovaním a prechodom od zmocňovania sa prírody k
vradeniu biofilne pretransformovanej kultúry do celku života. Konštatovaním, že „ekologická kríza
nás nabáda hľadať inú garanciu dlhodobej existencie kultúry, inú ontológiu, inú racionalitu, etiku a
politiku“ ([113]: 18–19), dospieva J. Šmajs k tušenému poznaniu, že tradičnej filozofii chýba
skúsenosť s ekologickou problematikou, čo vyžaduje inštaláciu nového obsahu skutočnosti, bytia –
novej ontológie. Potrebu novej ontológie autor zdôvodňuje nasledovne:
1. Pretože vo svetovej kultúre dnes dominujú veľké nadnárodné ekonomické, technologické a
informačné subsystémy, pretože silne integrovaná globálna technosféra už svojím púhym chodom
naprázdno dusí život na celej planéte, je málo účinné a takmer alibistické vyzývať k zmene ľudského
individuálneho správania...
2. V situácii nezvratného poškodzovania pozemskej prírody kultúrou sa už ani etika, ani politika
nemôžu učiť z vlastných chýb, nemôžu čerpať zo skúsenosti, ktorá podľa Aristotelových slov vie
„že“, ale nevie „prečo“. Iba adekvátne, tzn. o vedu opreté filozofické pochopenie toho, čo sa dnes
deje v planetárnom rozmere...môže byť východiskom kompetentnej

ekologickej transformácie

kultúry ([113]: 19).
Nová ontológia Josefa Šmajsa teda programovo nevychádza

z človeka ako centra

filozofovania, ale z bytia, z prírodnej evolúcie vesmíru. V súlade s týmto smerovaním je aj jeho
filozofická reflexia techniky.
J. Šmajs člení vývojové línie techniky na tzv. abiotickú a biotickú. Abiotická línia je spätá s
nástrojom – strojom – automatickým systémom. Biotická línia vyplýva z technologických postupov
využívajúcich vlastnosti a látkovú premenu živých organizmov. Práve rozvoj abiotickej techniky

protipřírodní kulturou a biofilně nastavenou planetou. Ale je velkým problémem, že dnešní lidé už nemohou mít vztah
k Zemi takový, jaký pociťuji ve svém srdci. Většina lidí má jistě uctivý vztah k Zemi a životu, ale tento vztah je
zprostředkován spotřební technickou civilizací. Když to chceme napravit, neznamená to pouze lidi vzdělávat a
přesvědčovat je morálně, ale znamená to změnit pravidla vytváření civilizace. Chceme-li dlouhodobě a šťastně žít na
této nádherně planetě, musíme kulturu biofilně transformovat, musíme vědomě opustit predátorské paradigma.“
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spätej s prírodovedným poznaním a vedou podľa J. Šmajsa

prírode plne nezodpovedá a je

najaktívnejším subsystémom systému kultúry opozičného voči prírode. Autor nachádza možné
východisko v politike, ale len v takej politike, ktorá dokáže „protiprírodnú štruktúru a režim kultúry
ekologicky transformovať“ ([113]: 94). Zámerné vyhýbanie sa akýmkoľvek morálnym apelom u
autora súvisí s jeho odklonom od antropocentrického pátosu morálnych noriem a hodnôt. Nepriamo
však evolučno-ontologické východisko nabáda ku koncipovaniu naturocentrickej bázy etiky, resp.
novo ponímanej etiky politiky a etiky techniky, ktorých paradigma kotví vo fyziocentrizme (K. M.
Mayer-Abich) alebo M. Standingerovou propagovanej etiky spolutvorivosti, ale predovšetkým etiky
Zeme Alda Leopolda, ktorý považuje zahrnutie vzťahu človeka k Zemi, živočíchom a rastlinám za
kultúrnu evolučnú možnosť a ekologickú nutnosť.

2.3 Epistemologická pozícia

Nové ponímanie techniky a z neho vyplývajúce morálno-filozofické východiská, nová
kozmológia, nová ekofilozofia ako dôsledok vplyvu techniky, to je fundamentálny motív morálnofilozofickej reflexie techniky H. Skolimowského.
Pre H. Skolimowského je charakteristická analýza techniky ako epistemologického problému.
Pokúša sa o štúdium štruktúry, podmienok a platnosti ľudského poznania a jeho súvzťažnosti s
technikou a ostatnými formami poznania – hlavne s vedou. H. Skolimowski charakterizuje techniku
ako formu ľudského poznania a zdôrazňuje, že „...práve epistemológia

musí a môže skúmať

osobitosti techniky a jej vzťah k iným formám ľudského poznania“ ([107]: 372). Celý technický
pokrok chápe ako úsilie o efektívnosť pri výrobe predmetov určitého druhu. Technika sleduje nie
vedomosti, ale efektívnosť, pričom štruktúra myslenia, ktorá vedie k efektívnosti, je v rôznych
odvetviach techniky rôzna. Filozofiu techniky charakterizuje Skolimowski ako skúmanie povahy a
štruktúry techniky, ktorá

je odvetvím ľudského učenia a je analyzovaná z hľadiska jeho
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kognitívneho obsahu. Technika je formou ľudského poznania, konštatuje H. Skolimowski, a keďže
práve epistemológia skúma platnosť, podmienky a povahu ľudských poznatkov, je predurčená ku
skúmaniu osobitostí techniky a jej vzťahu k iným formám poznania. Autor zdôrazňuje zásadný
rozdiel medzi vedou a technikou. Vo vede sa skúma realita, ktorá je daná, v technike sa vytvára
realita podľa našich projektov a tieto dva druhy reality nie sú totožné. Jednoducho, veda sa zaoberá
„tým, čo tu je“ a technika „tým, čo má byť“ ([107]: 375). Toto rozlíšenie H. Skolimowski nevyužíva
ontologicky, ale predovšetkým morálno-filozoficky.
Cieľom vedy je snaha o vedomosti a pravdu; cieľom techniky je stále väčší počet zaujímavých
vlastností a úsilie o efektívnosť. Skúmaním rozvoja modernej vedy H. Skolimowski prichádza k
záveru, že ani vedecký, ani technický pokrok už nie je možné postihnúť v „čistej forme“ a že ich
rozvoj je vzájomne determinovaný. To mu však nebráni v chápaní techniky 20. storočia ako
´emancipovanej´ semiautonómnej kognitívnej oblasti, ktorá je tesne spätá a správne pochopená len
cez

prizmu technického pokroku, čo je podľa autora plodnou cestou

rekonštrukcie

epistemologického reflektovania techniky. Technický pokrok podľa H. Skolimowského znamená
sledovanie efektívnosti pri výrobe predmetov daného druhu, v ktorom sa stávajú normy krásy a
úžitku intrinzickými súčasťami technických výrobkov. Spomenuté indície naznačujú, že štruktúra
techniky je oveľa zložitejšia, než je metodológ vedy ochotný pripustiť, konštatuje H. Skolimowski.
Z posledného obdobia je jeho náčrt ekokozmológie, ktorým predkladá pohľad na človeka a
jeho vzťah tak k prvej prírode, ako aj k človekom vytvorenej druhej prírode. Skolimowski ako
filozof vedy a techniky v príspevku Štruktúra myslenia v technike (The Structure of Thinking in
Technology) napísal: „...tí, ktorí prorokujú, že naša civilizácia bude pohltená molochom techniky,
šíria určitú víziu sveta, hodnotia svet cez prizmu techniky, snažia sa o vytvorenie nového druhu
monizmu, technického monizmu, v ktorom sa technický poriadok zobrazuje ako prvý hýbateľ a
konečné posúdenie iných poriadkov morálky, estetiky,

rozumu, spoločenského a politického

poriadku. Takéto formulovanie technickej filozofie je asi najdôležitejšie zo sociálneho hľadiska –
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ako spôsob vystríhania pred nebezpečenstvami technickej tyranie. Avšak nateraz tento technický
monizmus zostáva iba proroctvom... Je iba výrazom naháňajúcim hrôzu, ale nie je skutočnosťou.
Nateraz dôkaz, že technika kazí totalitu ľudských vzťahov, je slabý“ ([107]: 371–372). V inom
horizonte vníma Skolimowski dravý spôsob života dnešného stechnizovaného sveta o viac ako 30
rokov neskôr. V jednej z jeho najznámejších prác, zameranej na hľadanie historicko-kultúrnych
zdrojov civilizačnej krízy Živá filozofia. Ekofilozofia ako strom života (Living Philosophy. EcoPhilosophy as a Tree of Life) (1992 - slovenská mutácia 1999), prichádza
kozmológie. Zvlášť zaujme „chardinovské“

s náčrtom novej

čítanie kozmu vyúsťujúce do novej racionality a

ekoetiky. Skolimowski naznačuje, že väčšina problémov dnešného sveta, dnešnej kultúry, nesúvisí
ani tak s nedostatkom racionality, ale spočíva hlboko v základoch nášho vedeckého názoru na svet.
Súvisí s percepciou, ktorá tento názor na svet

vyvoláva. V dôsledku tejto deformácie, tvrdí

Skolimowski, novoveká veda a filozofia sa zásadnou mierou podieľajú na deštrukcii človeka a jeho
vzťahu k svetu, kozmu. Nový štýl života je nutné budovať na deštrukcii dominantného
akceleračného hodnotového zdroja súčasnosti, tzn. úsilia

o

maximalizáciu pôžitku a úžitku.

Deštrukciu treba založiť na novej racionalite: „...v srdciach a mysliach musíme byť presvedčení, že
skromnosť nie je obmedzujúcim sebazaprením a sebapopretím, ale aktom pozitívnej manifestácie
nových

kvalít; len potom sa dostaví elegantná skromnosť.

Alternatívne štýly života tak

neznamenajú iba zmeny v našej technológii, ekonomike a modeloch života, ale zmeny v našej
moralite, racionalite a konceptuálnom myslení“ ([106]: 43).
V Skolimowského projekte ekoetiky sa prelínajú všetky princípy ekokozmológie: „Ekoetika je
rozšírením a artikuláciou idey úcty k životu, idey implikovaného univerza i idey kreatívnej evolúcie“
([106]: 4). Základné hodnoty projektované v ekoetike (skromnosť, múdrosť,
sebaaktualizácia) sú späté s odbúravaním priority

prostota,

materiálneho uspokojovania (podobnosť

východísk Skolimowského ekoetiky a morálnej ekológie E. Koháka). Skolimowski konštatuje, že
ekoetika musí mať odvahu povedať, že doteraz platné morálne pravidlá ovplyvnené rozvojom
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technológií bez ohľadu na svoju funkčnosť nezodpovedajú hostiteľským možnostiam planéty, na
ktorej žijeme. Keďže si uvedomuje, že sa nemôžeme vzdať ani techniky, ani od nej závislej kultúry,
a nemôžeme prestať rozvíjať vedu, filozofov postoj vyúsťuje do skromnosti chápanej ako pôvab bez
márnivosti, resp. ako hľadanie múdrosti, ktoré kontrastuje s hľadaním čírych informácií. Napriek
prebytku morálnej apelácie a napriek, možno naivnej viere v schopnosť premeny faustovského
človeka v ekologickú osobu, je sympatickým Skolimowského pokus o rozšírenie a reformuláciu
Kantovho morálneho imperatívu na dnešný pretechnizovaný svet v zmysle: mať a používať iba tie
veci, ktorých inherentné maximy by sa mohli stať našimi vlastnými maximami, a tým aj maximami
všeobecného zákona. Neodškriepiteľný význam Skolimowského ekoetiky a ekokozmológie spočíva
najmä v tom, že upozorňuje na radikálne novú situáciu v celej ľudskej histórii, ktorá nemá
podobnosť s ničím v ľudskej minulosti. Súčasný človek zisťuje, že disponuje technikou, ktorá mu
dovoľuje čím ďalej tým viac byť takmer ´hocičím´ a konať

´čokoľvek´. O to ťažšia je

sebaidenifikácia, kým vlastne dnešný človek je a čo má konať. Práve na tento rozmer poukazuje H.
Skolimowski s dôrazom na nevyhnutnosť nového hodnotového statusu prírody ako východiska
kritickej sebareflexie modernej techniky.

2.4 Antropologická pozícia

V antropologickej pozícii ide o snahu zladiť filozofický prístup k technike so závermi kultúrnej
a filozofickej antropológie, etnografie a iných vied, v ktorých centre je človek, podstatné otázky
človeka, „ľudská filozofia“ (východiská tvoria tradície

romantizmu a filozofie života).

Antropologický prístup k technike sa sústreďuje hlavne na axiologicko-etickú sféru a kritiku
dominantného vplyvu inštrumentálnej, resp. funkcionálnej racionality, analogickej tzv. technickej
racionalite.
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Zhruba v 50. rokoch 20. storočia sa pozícia rozširuje o kultúrno-kritický (Kulturkritik) postoj
k jednorozmernosti inštrumentálnej a technickej racionality, teda k faktorom deštruujúcim tak kultúru
ako aj prírodu. Pre antropologickú pozíciu sú charakteristické extrémne polohy pesimizmu, resp.
optimizmu v podobe tzv. spenglerovského ´sebaspytovania´ alebo východísk v duchu heglovského
súladu so „svetovým duchom“. Antropologická línia techniku biologizuje a odvodzuje ju

z

„vnútornej prírody“ či biologickej povahy človeka, z morfologickej štruktúry ľudského organizmu, z
roviny vecnej disponovanosti alebo z roviny ľudského vedomia a mentálnych schopností. Technika
sa

interpretuje ako projekt orgánovej nedostatkovosti človeka, buď ako náhrada orgánov

(organoprojekcia) v inštrumentálnej rovine nástrojmi, strojmi, mechanizmami, alebo (reflexie na
prelome 20. a 21. storočia) ako prostriedok substitúcie mentálnych, resp. intelektuálnych kombinácií:
počítače, kybersystémy, umelá inteligencia, a i.
K reprezentantom tejto pozície možno zaradiť: E. Kappa, L. Mumforda, J. Ortega y Gasseta, H.
Sachssa, K. Schillinga, O. Spenglera, M. Schelera, K. Jaspersa,, A. Gehlena a i.
Jedným z najvplyvnejších mysliteľov tohto pozičného poľa je M. Scheler [101], ktorého
hlavným úsilím bolo skúmanie ideálno- a reálno-historických procesov, rozhodujúcich pre vznik a
vývoj vedy a techniky. Človek dneška je pre Schelera problémom sám osebe. Ľudské sebauvedomenie je v kríze, konštatuje M. Scheler, a tak je aktuálnou otázka, či má právo nárokovať si
špecifické postavenie v kozme. Analýzou vzťahu medzi inštitucionálno-vedeckým a emocionálnym
prístupom k prírode sa M. Scheler pokúša dať odpoveď na túto otázku. V prvom rade zdôrazňuje, že
rozum má význam technický, ale nie spoločenský. Rozum účelovo degraduje všetky životné
pospolitosti a zdegradovaním všetkých ľudských
racionality - je len

sociálnych spojení -

v podobe technickej

inštrumentom boja o moc. Filozof neodmieta vedu a techniku ako výraz

praktického záujmu ľudí, avšak krízu podľa neho vyjadruje
emocionalitou - prílišné podliehanie

nerovnováha medzi vedou a

účelovosti, utilitárnosti mechanickej vedy a

artefaktom. Východiskom je oživovanie emocionality, hodnoty
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technickým

každého druhu a zmyslu pre

poriadok hodnôt – zameranie na oživovanie fundamentálneho kozmovitálneho Einfühlung (vcítenie
– empatia ako podstatná zložka pravdivého chápania

života). Schelerove kritické hodnotenie

západnej kultúry je späté s jej prílišnou orientáciou na typ vedenia, ktorý charakterizuje ako vedenie
zamerané na moc a výdobytky (tzv. vedenie pre nás), vedenie vlastné vede a technike a orientované
na

technickú nadvládu človeka nad prírodou, spoločnosťou, dejinami (myšlienka technicko-

prírodovedného mocenského poznania sa neskôr objavuje napr. u J. Habermasa).
Západná kultúra sa Schelerovi javí ako nebezpečenstvo, ako

posadnutosť faustovským

(maximalistickým) komplexom, sústreďujúci pozornosť (vďaka technike) na úroveň skúseností a
zážitkov ´živého tela´, tzn. telesné vnemy, zmyslové stimuly, praktické záujmy, utilitu.

Prístup k

technike ako démonu, ktorý neodvratne vedie vývoj spoločnosti ku katastrofe, je možné nazvať aj
spenglerovský. O. Spengler v práci Der Mensch und die Technik podáva romanticky ladenú kritiku
techniky, naplnenú vizionárskymi konštatáciami a mystikou, za ktorými však cítime až príliš reálne
problémy a tendencie vývoja techniky a kultúry. Aby sme pochopili podstatu Spenglerovej kritiky
techniky, musíme dať odpoveď na otázku, ako chápe Spengler človeka a čo pre neho pred-stavuje
podstatný moment života kultúry. O. Spengler totiž tak podstatu človeka, ako aj celý beh svetových
dejín redukuje na biologické faktory, resp. také faktory, ktoré za biologické považuje. Pod prírodou
rozumie predovšetkým svet neorganického, proti ktorému v ostrom protiklade stojí svet organického
(živá príroda, ale aj spoločnosť). Fundament života kultúry predstavuje pudový, ľudský a zvierací
život, biologické

faktory vrátane techniky. Moderná technika je autonómna,

racionálne

neusmerňovaná nositeľka tragického osudu západoeurópskeho človeka. Človek ako dravec –
vynálezca – technik, je „útočný, tvrdý, ničiaci a neľútostný...nedôverčivý, žiarlivo strážiaci svoju
moc a svoju korisť“

([105]: 16). Svojou podstatou technika, vypudzujúc človeka

z prírody,

umocňuje primárne biologické, živočíšno-dravčie črty. Umocňuje konflikt faustovskej kultúry, jej
vnútorné protirečenie, v ktorom sa „.... naposledy rozpína pyšná krv dravcov proti tyranii čistého
myslenia ..., proti plebejskému racionalizmu, liberalizmu...“ ([105]: 46).
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Technika je človeku výzbrojou, ba dokonca taktikou života – pretože cez techniku človek ruší
prírodné kreačné právo a sám sa stáva kreátorom. Ekologické problémy sú výsledkom prílišného
odpútania sa od prírody, odpútania sa od tzv. dravčej prirodzenosti. Cez techniku sa človek stáva
„otrokom svojej myšlienky“, svojej racionality. Toto odpútanie sa od prírody prostredníctvom
techniky sa skončí fatálne tragicky, ale mentálny postoj indivídua, ako konštatuje O. Spengler, by
mal ostať „heroicky realistický“ (Nietzsche), naplnený aristokratizmom, individualistický.
Odlišný postoj reprezentuje J. Ortega y Gasset.

„Technika...je adaptáciou prostredia na

jednotlivca“ ([85]: 290). Keďže podstata človeka spočíva v reakcii na jeho prostredie (a nie v
podriadení sa svetu), človek bez techniky – bez reakcie na svoje prostredie – nie je človekom. Podľa
J. Ortega y Gasseta, technika sa neobmedzuje na púhe uspokojovanie potrieb spätých s nadobúdaním
predmetov

nevyhnutných na existenciu človeka. Technika je nekonečné

množstvo spôsobov

vytvárania krásnych vízií alebo sprostredkovania intenzívnych pocitov radostí a slasti (aktuálne
v súvislosti s „technologickou extázou“ súčastného človeka uchváteného virtuálnymi sférami –
„umelými rajskými záhradami“ (W. Welsch), ktoré sú naplnené „objednanou realitou,
kybererotikou...“ (T. Leary).
Človek teda netúži len ´byť vo svete´, človek chce žiť dobre, resp. človek, technika a blahobyt
sú synonymá. Celý problém pochopíme až vtedy, hovorí J. Ortega y Gasset, keď si uvedomíme
odlišnosť medzi

dvoma rozdielnymi súbormi skutkov a z nich vyplývajúcich

cieľov –

inštinktívnymi skutkami zvierat a technickými skutkami človeka. Ten prvý tu je na „zachovanie
organického života, púhe bytie v prírode na základe prispôsobenia sa jednotlivca prostrediu. A
druhý je podporou dobrého života, blahobytu prispôsobením prostredia vôli jednotlivca“ ([85]:
291). Akú cenu platíme za druhý súbor skutkov a cieľov, J.

Ortega y Gasset nespomína,

domnievame sa však, že práve druhý súbor je v príkrom rozpore nielen s prvým súborom skutkov a
cieľov, ale s celou perspektívou zachovania existenčného habitatu človeka - prírody. Aktuálny je
autorov postreh o technike ako produkcii nadbytočnosti. Rovnako dnes, ako v paleolite. Súčasná
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technika je len jednou z mnohých techník v spektre ľudského vývoja, rovnako každý projekt života
má sebe zodpovedajúcu špecifickú formu techniky, hovorí J. Ortega y Gasset, rozlišujúc tri hlavné
obdobia vo vývoji techniky: 1. Technika náhody, charakteristická tým, že náhoda v nej zohráva
primárnu úlohu. Je to primitívna technika prehistorického i súčasného necivilizovaného človeka; 2.
Technika remeselníka, charakteristická pre staroveké Grécko, Rím a stredovek. Technické konanie v
tomto období bolo pre určitú skupinu ľudí – remeselníkov nevyhnutným. Človek tej doby si ešte
neuvedomuje techniku ako nezávislú entitu, ale zisťuje, že je vybavený systémom svojich telesných
a iných daností – fixným systémom techné – umení (pôvodný význam gr. techné); 3. Technika
technika, vývojová etapa reprezentovaná strojom, kde je technika samostatnou funkciou, ktorá
implikuje plán činnosti, metódy postupu a realizáciu plánu postupu. Technika technika je zdrojom
neobmedzenej ľudskej činnosti, ktorá zásadne mení úlohu človeka vo svete.
J. Ortega y Gasset predstavuje vo svojom chápaní

techniky pozíciu dominovania tohto

fenoménu, ktorý svojím vplyvom definuje bytie a evolúciu kultúry. Ukazuje sa, že v zásade je celá
kultúra umelým produktom, ktorý si vyžaduje umelca alebo remeselníka (demiurgos), a filozof sa
domnieva, že človek je predestinovane technickou bytosťou.
Projekt intelektuálneho a emocionálneho očarenia strojom, jeho presnosťou, dokonalosťou,
ponúka L. Mumford v interpretácii vzťahu človeka a techniky. L. Mumford interpretuje techniku
ako nejednotný celok, v ktorom jedna jeho časť (biotechnika) je v skutočnej zhode so životom,
zatiaľ čo tzv. megatechnika život priamo ohrozuje a pomocou nej človek vytvára jednotnú štruktúru
automatizovaného chodu, čo extrapoluje aktívneho živočícha používajúceho nástroje na pasívneho
´živočícha slúžiaceho stroju´.
Fundamentom Mumfordovho premýšľania je problematika obratu tachniky, ktorá neohrozovala
ani človeka, ani prírodu, tzn. biotechnika – ako kompletné vybavenie človeka pre život, v ktorom
nástrojová technika je zastúpená len fragmentárne,

degenerovať na megatechniku a vyvolať

degeneratívne zmeny v podobe antropocentricky-patologickej základnej štruktúry, ktorá čiastočne
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racionálny a subjektívny základ existencie,

úplne podriaďuje racionálnemu a objektívnemu.

Mumford celý proces tvorby megastroja, jeho zbožšťovanie ako ´absolútnej moci´ zaraďuje k
rovnakej „...infantilnej magicko-náboženskej schéme ako rituálne obetovanie ľudí...“príliš veľa“
alebo „príliš málo“ je pre organickú existenciu osudové. Dokonca príliš abstraktné poznatky,
izolované od pocitov, od morálnych hodnotení, od historickej skúsenosti,

od zodpovedného

účelného konania môžu vyústiť do vážnej nerovnováhy - tak z hľadiska osobnosti, ako aj z hľadiska
spoločnosti“ ([82]: 315).
V literatúre venovanej problematike vývoja a členenia techniky je možné nájsť charakteristiky
biotechniky a megatechniky v horizonte súčasných vedeckých poznatkov. Biotechnika sa tu chápe
ako historicky starší typ biofilne integrovanej technosféry (tiež slabo energeticky integrovanej),
ekologicky funkčnej, dnes však ťažko akceptovanej (pri snahe kategorického presadzovania).
Megatechnika ako mladší typ evolúcie techniky je jej abiotický variant. Je odlišná od podstaty
živých systémov, od biosféry, s posesívnym vzťahom k látkovej, energetickej a informačnej sieti –
stále menej závislá od

energie človeka. Práve abiotická technika (megatechnika) ovplyvňuje

charakter, tempo a smer kultúrneho vývoja. L. Mumford, analyzujúc ´degeneratívne zmeny´
techniky, nastoľuje koncepčnú etickú otázku: o aký druh moci sa

technika usiluje? Autor si

odpovedá sám, keď v 2. zväzku The Pentagon of Power charakterizuje technologickú racionalitu a
jej moc - pejoratívom diabolská. S uvedenou otázkou priamo súvisí ďalšia: je narastanie posesivity v
interpersonálnych

vzťahoch, vo vzťahoch človeka k prírode a degenerovanie biotechniky na

megatechniku prejavom ich súvzťažnosti? Odpoveď na tieto otázky Mumford zhutnil do tézy:
techniku, jej vplyv a moc pochopíme s úplnejším a hlbším pochopením človeka a jeho existencie.
Technika je na jednej

strane ako pomocný nástroj úzko spätá s človekom v procese

jeho

sebaobjavovania a sebatransformácie. No je tu aj druhá strana techniky, spočívajúca v technickom
potláčaní autonómnosti mnohých oblastí ´ľudského´. Podľa Mumforda, ďalší technický rozvoj musí
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sledovať autonómnosť ľudského a redukovať tie funkcie, ktoré slúžia posilneniu autonómnosti
stroja.

2.5 Systémovo-teoretická (integračná) pozícia

Na základe diferencovaného hodnotenia technického myslenia a technického konania, rozvoja
a vplyvu techniky predkladá táto pozícia systémovo-teoretické výstupy, v ktorých sa rozlišujú
technické a iné systémy. Bez špekulácií (blízkosťou praxi a realistickým prístupom) interpretuje
techniku ako komplexný a sociálny jav, hodnotený cez ekonomické, politické, etické, informačné,
sociálne, ekologické a iné väzby. Je to pozícia pracujúca na princípe interdisciplinarity. Upúšťa sa od
tradičného filozofického poňatia techniky na základe vyčlenenia určitých komponentov (technika
ako aplikovaná prírodná veda, reálne bytie vznikajúce z ideí...). Dôležitú úlohu zohráva sociálnopolitický aspekt a aplikácia všeobecných hľadísk s vyzdvihnutím spoločenských, ekonomických,
kultúrnych, ekologických a iných komponentov. Systémovo-teoretická

argumentácia, to je

špecifikum v názorovom spektre, z ktorého vyberáme modelové interpretácie G. Ropohla, F. Rappa,
J. Ellula a H. Skolimowského.
G. Ropohl prezentuje nemetafyzický, pragmatický prístup opisujúci základné princípy
technického konania a technického myslenia. Vplyv na jeho koncepciu má jednak J. Beckmann
(Náčrt všeobecnej technológie. 1806), v ktorej Beckmann rozpracoval základy teórie inžinierstva.
Rovnako badať vplyv kybernetickej teórie N. Wienera a i. Štruktúra technického konania je u autora
hodnotená cez aspekt sociálnej, ekonomickej a politickej praxe a antišpekulatívne analyzovaná cez
vedecko-technické

disciplíny, ako je veda o konštruovaní a technická

prognostika

(interdisciplinárny prístup pri analýze a hodnotení techniky). Ropohltova systémovo-teoretická
koncepcia

je všeobecne koncipovanou náukou o technike a ´technologickom osvietenstve´.
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Dialektiku osvietenstva z hľadiska technizácie autor analyzuje ako

nedostatočné porozumenie

základným princípom osvietenstva, tzn. autonómnosti rozumu a uskutočniteľnosti pokroku.
Tým že analytická racionalita zatlačila postupne do úzadia ´holistickú´ paradigmu
techniky15, tzn. začala dominovať syntetickej racionalite, nastáva situácia, keď rozum z hľadiska
systematickej reflexivity už nemohol byť naďalej v analýze technike úspešný.

Toto zúženie

technickej paradigmy pochopiteľne súvisí s reflexiou dejín techniky a priemyselnej revolúcie,
ktorá mala niekoľko koreňov ale jeden z najvýznamnejších bol teoreticko-empirický obrat od
rozumu k prírode ako aj narastajúce presvedčenie, že pokrok v zručnostiach a poznaní je
uskutočniteľný a bude pozitívnym prínosom pre ľudstvo. Nie je problém uvedomiť si napr. vplyv
myšlienok F. Bacona (1620) o prírode, technike a vede na osvietenstvo. Je zaujímavé, že Bacon
tvrdil, že môžeme ovládnuť prírodu iba vtedy, keď ju budeme počúvať, ale ako súčasná ekologická
kríza naznačuje, kvôli úzkemu analytickému chápaniu prírodných zákonov, sme nerešpektovali
jeho varovanie. V dôsledku osvietenskej filozofie prírodné vedy nielenže začali prekvitať, ale
vykonali sa aj prvé kroky k vedeckej technike. Napríklad mnoho článkov vo Francúzskej
encyklopédii sa zaoberalo remeselnou a manufaktúrnou technikou a po prvýkrát sa abstraktne
opisovalo poznanie, ktorým predtým disponovali iba zruční remeselníci. Nemecký ekonóm J.
Beckamnn (1777, 1806 po prvýkrát identifikoval „vedu, ktorá učí ako konvertovať prírodné zdroje
alebo remeselné poznanie na techniku (technology). V roku 1794 bola v Paríži založená Ecole
Polytechnique, ktorá sa stala modelom všetkých ďalších inštitútov technickej vedy. Tieto inštitúty
sa rozvíjali úplne samostatne od tradičných univerzít. Čoskoro analytická paradigma aplikovanej
vedy nahradila staršiu holistickú paradigmu techniky. Poslúžilo to na izoláciu technických javov
od súhrnu spoločenskej praxe, čím sa zredukoval záber disciplíny na úzky výklad prírodných vied.
Analytická racionalita začala dominovať syntetickej racionalite, takžeponímanie

rozumu

Z hľadiska metodologického prístupu k vede má holizmus vplyv na vzťah teoretických termínov a empírie,
testovanie hypotéz, formovanie vedeckých teórií, povaha zmien vo vede atď. Špeciálnu podobu má holistický prístup v
oblasti sociálnych vied, kde sa dotýka vysvetlenia spoločenských vzťahov, inštitúcií a pod. V tomto zmysle môžeme
hovoriť aj o viacerých zdrojoch holizmu.
15
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z hľadiska systematickej reflexivity už nemohol byť ďalej v technike úspešny.Toto zúženie
technickej paradigmy nevyplynulo zo samotnej historickej možnosti, ale bolo tiež spôsobené
protirečeniami, ktoré boli vlastné myšlienkam rozumu a pokroku.
Po prvé: požiadavka teoretickej presnosti a empirického skúmania protirečila potrebe systematickej
reflexie. Keďže reálne systémy sú často veľmi zložité pre jednoduché pravidlá, empirické
skúmanie je obvykle úspešnejšie, ak sa hypotéza izoluje od širšieho kontextu. Po druhé: podnet
expandujúceho sa rozumu a narastajúce poznanie a zručnosti, viedli k vedecko-technickému
pokroku, avšak išlo tu výlučne o kolektívny pokrok, pretože jednotlivci platili príliš veľkú daň za
obrovské množstvo nových poznatkov. Jednotlivec ako taký už viac nedokázal držať krok s rýchlo
narastajúcim množstvom poznania a vynálezov – problém, ktorý stále jatrí dominantný
redukcionistický pohľad na vedu a techniku, ktorý vôbec neprispel k chápaniu dynamiky tohto
nového javu. Špecializácia (tzn. sektorizácia poznania) bola tou cenou, ktorú sme zaplatili za
vedecko-technický pokrok. Po tretie: sektorizácia techniky, tak v teórii ako aj v praxi, bola
podporovaná príliš zjednodušenou myšlienkou, že technika vyrieši všetky problémy. Napríklad
Bacon (1620, kniha I, aforizmus 129) konštatoval, že „vynálezy prinášajú šťastie a dobro bez toho,
aby niekomu ubližovali“. Condocret (1794) veril, že „príroda neoddeliteľne spojila pravdu, šťastie
a cnosť“. Naivita tohto druhu bola pochopiteľne bremenom osvietenskej filozofie, ale jej zásluhy
sú príliš veľké, aby sa odmietali kvôli takýmto zjednodušeniam. Ekonomický aspekt pokroku sa
tiež považoval za autonómny. Je jedným z nedostatkov tradičnej filozofie techniky, že nedokáže
vnímať techniku ako súčasť hospodárskeho systému, v ktorom existuje. Neexistuje nijaká ´čistá
technika´ tak, ako ju chápe F. Dessauer (vo svojej práci Leben, Natur, Religion. (1924).
V podmienkach vyspelej deľby práce, väčšina technického konania predstavuje ekonomické
konanie. Prísne vzaté, neexistuje filozofia techniky bez zodpovedajúcej filozofie ekonomiky, čo
znamená, že filozofia techniky sa musí integrovať do spoločenskej filozofie. V opačnom prípade,
filozofia techniky by predne reprodukovala tú sektorizáciu, ktorá sa začala pod záštitou ´naivného´

81

osvietenstva. Je iróniou, že ten, ktorý nesie vinu za prevládajúci mýtus o harmonickom pokroku,
bol Adam Smith (1776), jeden z posledných filozofov modernej doby, ktorý skutočne chápal
vzájomné vzťahy medzi etikou, ekonomikou a politikou. Smith veril, že individuálny vlastný
záujem podporovaný anonymnými silami trhu zabezpečí národnú prosperitu. Predpokladal teda, že
existuje spojenie medzi individuálnym ekonomickým pokrokom a kolektívnym spoločenským
pokrokom, a preto podporoval sektorizáciu ekonomiky. Ak boj za bohatstvo automaticky prináša
prosperitu, spravodlivosť a šťastie, znamená to, že by stačilo zamerať sa výlučne na samotné
ekonomické aktivity. Podľa tohto predpokladu ekonomika by mala byť autonómna, a práve to sa
stalo v moderných kapitalistických systémoch. Dôraz na hospodársky pokrok sa natoľko etabloval,
že socialistické systémy, ktorých proklamovaným cieľom bolo obmedzenie nadvlády ekonomiky,
jednoducho reprodukovali ekonomiku individuálneho podnikania na národnej úrovni. V oboch
prípadoch sa myšlienka pokroku zredukovala na číru technizáciu a bezobsažný hospodársky rast.
Obzvlášť kapitalistické systémy vydali technický a hospodársky pokrok súkromným záujmom
vynálezcov a podnikateľov. Tým sa rozum zredukoval na obyčajnú ekonomickú racionalitu
v dôsledku čoho sa prínosy nedali systematicky prenášať do rozvoja celkových hodnôt a cieľov
ľudského a spoločenského pokroku. Z celkového hľadiska, z uplatňovania týchto metód realizácie
ideálov osvietenstva vyplynula sektorizácia poznania a spoločnosť, ktorá už nedokáže odpovedať
na zložité výzvy, ktoré z tejto skutočnosti vyplývajú. Žiaden jednotlivý rozhodovateľ, vrátane
výskumno-vývojových laboratórií, technických inštitútov, výrobných korporácií, marketingových
organizácií,

podnikateľských

asociácií,

administratívnych

úradov

a masy

anonymných

spotrebiteľov, nemá viac než iba marginálny vplyv na systém ako celok. Každý z nich sa zaujíma
takmer výlučne o svoje vlastné obmedzené ciele v danom sektore bez toho, aby si uvedomoval
celkové dôsledky svojich rozhodnutí. Práve táto sektorizácia technického rozvoja

plodí

kumulatívne a synergistické vedľajšie účinky techniky. Okrem toho produkuje ilúziu „autonómnej
techniky“. V skutočnosti údajná autonómnosť techniky jednoducho odráža spoločenský charakter
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tohto procesu a nedostatok modelov, opatrení a inštitúcií
rôznorodosti rozvojových aktivít

pre reintegráciu sektorizovanej

do zjednoteného systému politiky orientovanej na pokrok.

Technicky determinizmus sa javí ako mýtus ´neosvietenského´ technického myslenia, ktoré ani
nepochopilo ani neprekonalo dialektiku osvietenstva.
Analytická filozofia techniky, monografická práca

F. Rappa, je považovaná za jednu z

najhodnotnejších v tejto oblasti. Pri pokuse o vymedzenie filozofie techniky F. Rapp podáva
mnohoúrovňový výklad, keď zdôrazňuje: „Filozofiu

techniky nie je možné redukovať 1. na

metateóriu technických vied, ani 2. na časť odbornej disciplíny, napr. sociológie alebo histórie, a
napokon ani 3. na samostatnú filozofickú disciplínu. Stojí v úzkom vzťahu k teórii poznania, k
sociálnej filozofii, k filozofickej antropológii, k filozofii dejín a ontológii, bez toho, aby sa v nich
rozplynula“ ([93]: 29). Autor vníma techniku ako fakticky

jestvujúci fenomén, čo predikuje

nemožnosť odvodzovania jej skutočných znakov len na základe logicko-nadčasového skúmania jej
podstaty. Nevyhnutnou sa javí konkrétna empirická skúsenosť a filozofická reflexia opretá o
skutočnosť, t. j. prístup k technike v zmysle „reálnej techniky, ktorá spočíva v technicko-vedeckom
konaní a v prírodovedeckých poznatkoch.“ ([93]: 42).
F. Rapp kriticky reaguje na špecifické zameranie západného filozofického myslenia, ktoré
racionalizujúc ekonomické procesy pristupuje k technike z pozície logicko-matematickej metódy a
ňou sa pokúša aj o analýzu človeka a jeho miesta a vzťahu k prírode a ním vytvorenej druhej
prírode – kultúre. Spomínaný autor tvrdí, že práve takýto prístup vytvára dichotomické vzťahy
medzi humanisticko-historickým pochopením človeka a prírodovedecko-technickým ponímaním
sveta. Táto dichotómia

vedie ku polarizácii prírodných a duchových vied a ku

konfrontácii

ľudského duchovného sveta s jeho konkrétnym svetom. F. Rapp sa snaží vyhnúť jednostrannosti tak
antropocentrických, ako aj technocentrických koncepcií techniky, konštatujúc: „Dobrosrdečný obraz
údajne svätého nenarušeného a ľudského sveta sa však pri bližšom hodnotení javí ako sebaklam,
pretože tento svet bol zároveň aj ťažký, plný utrpenia a neľudský... Podobný obraz, ale s obráteným
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zameraním, dostaneme, keď proti nevyhovujúcej súčasnosti postavíme...obraz technikov umiernenej
spoločnosti, v ktorej budú odstránené všetky protirečenia“ ([93]: 17). F. Rapp považuje všetky
takto orientované koncepcie za tzv. pozitívne alebo negatívne utópie. Je totiž zásadným omylom
hovoriť o kritike techniky z pozícií, ktoré preferujú tendencie individuálnej existencie (kresťanstvo,
romantizmus, antropocentrizmus) a ktoré napokon vyúsťujú do manipulácie s osobnosťou; alebo v
podobe druhej krajnosti technocentrických koncepcií, kde technika je zárukou ´všetkého´ a pre
všetkých (technologický voluntarizmus). Medzi základné determinanty, ktoré limitujúco pôsobia na
možnosti techniky, zaradil okrem iného politické a etické obmedzenia, ktoré môžu pôsobiť ako
bariéry voči hodnotovým preferenciám „konzumentov“ techniky. Rapp konštatuje, že k riešeniu
tohto problému, tzn. vzťahu medzi súčasnými technickými možnosťami a hodnotovými normami
možno

pristupovať metateoreticky. Metateoretický normatívny proces

pôsobenia a ďalšieho rozvoja je

reflexie techniky, jej

procesom, v ktorom rozhodujúcu úlohu zohrávajú opatrenia

požadované etikou. Tu však vzniká problém. Je pomerne jednoduché teoreticky skoncipovať nové
normy a hodnoty. Skoncipované hodnoty by však nemali predstavovať nezáväzný program. Mali by
pre životnú prax poskytovať relevantné východiská a platiť ako celkom samozrejmé, pretože „proti
modernej technike možno bojovať – obrazne povedané – iba jej vlastnými zbraňami. Tak ako
neželané fyzické účinky

technizácie sa môžu zachytiť iba primeranými technickými

protiopatreniami, aj na etickom poli je potrebný systematický a racionálny postup“ ([93]: 199).
J. Ellul podobne ako H. Jonas (ako sme uviedli vyššie) počíta s konečným víťazstvom
technickej racionality. Na rozdiel od H. Jonasa od človeka nevyžaduje nič iné ´len´ akceptáciu tohto
postavenia. Techniku chápe ako súhrn racionálne vypracovaných metód, ktoré majú absolútnu
efektívnosť (v danej etape vývoja) v každej oblasti ľudskej činnosti. V príspevku The Technological
Order (86 – 105) J. Ellul odhaľuje základné charakteristiky modernej techniky: 1. technika je novým
a špecifickým prostredím, v ktorom človek existuje a ktoré nahrádza staré, prírodné prostredie; 2.
technické prostredie je umelé, autonómne vo vzťahu k hodnotám, ideám a štátu - je sebaurčujúce; 3.
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vyvíja sa na základe procesu, ktorý je kauzálny, ale nie je zameraný na určitý cieľ; 4. utvára sa
akumuláciou prostriedkov, ktoré sú prvotné vo vzťahu

k cieľom; 5. všetky časti techniky a

technického prostredia sa vzájomne implikujú do takej miery, že je nemožné ich oddeliť alebo riešiť
nejaký technický problém v izolácii; 6. vývoj individuálnych techník je ambivalentný jav; 7. technika
sa stala novým prostredím a všetky spoločenské javy sú ňou ovplyvnené, motivované, modifikované
a situované; 8. adaptácia ľudských bytostí na technické prostredie je nevyhnutná.
J. Ellul, ktorý patrí vo filozofii techniky k tzv. alarmujúcim (a vplyvným) filozofom, konštatuje,
že vplyv modernej techniky má okrem iného za následok zrútenie nezápadných kultúr. Tento jav je
spôsobený na jednej strane „brutálnou“

infúziou priemyselných techník a na druhej

strane

technologickou manipulačno-masmediálnou stratégiou. V jednej zo svojich najznámejších prác
Technological Society (1964) uvádza príklad budhizmu, ktorý mizne z technických dôvodov.
Pobožní ľudia však nezostávajú bez náboženstva – len transcendentne náboženstvo je nahradené
„spoločenským“ – sekularizovaným náboženstvom, ktoré je výrazom technického pokroku. K
takejto modifikácii dochádza v celej oblasti kultúry, ekonomiky a tradičných psychologických a
sociologických štruktúr. Premena sa týka celej oblasti hodnôt: „...naša dnešná technika ničí všetky
ostatné

civilizácie, je viac než iba jednoduchým mechanizmom; je sama

osebe civilizáciou.

Technika rozkladá sociologické formy, búra morálny rámec, odposvätšťuje ľudí a veci, odstraňuje
spoločenské i náboženské tabu a obmedzuje spoločenstvo na

súhrn jednotlivcov. Aj tie

najoptimistickejšie sociologické štúdie v poslednom období priznávajú, že technika ničí sociálne
skupiny, spoločenstvá (každého druhu), ľudské vzťahy“ ([32]: 125–126). Nové technické prostredie
sa vyznačuje istými charakteristikami (ktoré špecifikoval v štúdii The Technological Order), z
ktorých opakovane zdôrazníme tézu, že všetky časti technického prostredia sa vzájomne implikujú
do takej miery, že je nemožné ich oddeliť. Je nielen nemožné riešiť technický problém v izolácii, ale
rovnako je ťažké, ak nie nemožné, techniku riadiť. Technika je autonómna vo vzťahu k človeku,
jeho hodnotám, ideám, štátu. Sme teda odsúdení adaptovať sa na technické prostredie. Človek sa už
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nenachádza v tradičnom stave slobody a nemôže svoje súdy a voľby ovládať cielene. Problém
slobodná vôľa verzus determinizmus je v diele J. Ellula vyriešený v neprospech libertarianizmu, čo
radikálne mení miesto človeka vo svete i jeho názory na svet.
Nové ponímanie techniky a z neho vyplývajúce morálne

relevantné východiská, nový

kozmologický pohľad, potreba novej ekoetiky ako dôsledok vplyvu techniky, to je fundamentálny
motív filozofovania a filozofickej reflexie techniky H. Skolimowského. Pre H. Skolimowského je
charakteristická analýza techniky ako epistemologického problému. Pokúša sa o štúdium štruktúry,
podmienok a platnosti ľudského poznania a jeho súvzťažnosti s technikou a ostatnými formami
poznania – hlavne s vedou. H. Skolimowski charakterizuje techniku ako formu ľudského poznania a
zdôrazňuje, že práve epistemológia musí a môže skúmať osobitosti techniky a jej vzťah k iným
formám ľudského poznania. Celý technický pokrok chápe ako úsilie o efektívnosť pri výrobe
predmetov určitého druhu. Technika sleduje nie vedomosti, ale efektívnosť, pričom štruktúra
myslenia, ktorá vedie k efektívnosti, je v rôznych odvetviach techniky rôzna. Filozofiu techniky
charakterizuje Skolimowski ako skúmanie povahy a štruktúry techniky, ktorá je odvetvím ľudského
učenia a je analyzovaná z hľadiska jeho kognitívneho obsahu. Technika je formou ľudského
poznania, konštatuje H. Skolimowski, a keďže práve epistemológia skúma platnosť, podmienky a
povahu ľudských poznatkov, je predurčená ku skúmaniu osobitostí techniky a jej vzťahu k iným
formám poznania. Autor zdôrazňuje zásadný rozdiel medzi vedou a technikou. Vo vede sa skúma
realita, ktorá je daná, v technike sa vytvára realita podľa našich projektov a tieto dva druhy reality
nie sú totožné. Jednoducho, veda sa zaoberá „tým, čo tu je“ a technika „tým, čo má byť“ ([107]: 375
a nasl.). Toto rozlíšenie H. Skolimowski nevyužíva ontologicky, ale len eticky.
Cieľom vedy je snaha o vedomosti a pravdu; cieľom techniky je stále väčší počet zaujímavých
vlastností a úsilie o efektívnosť. Skúmaním rozvoja modernej vedy H. Skolimowski prichádza k
záveru, že ani vedecký, ani technický pokrok už nie je možné postihnúť v „čistej forme“ a že ich
rozvoj je vzájomne determinovaný. To mu však nebráni v chápaní techniky 20. storočia ako
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„emancipovanej“ semiautonómnej kognitívnej oblasti, ktorá je tesne spätá a správne pochopená len
cez

prizmu technického pokroku, čo je podľa autora plodnou cestou

rekonštrukcie

epistemologického stavu techniky. Technický pokrok podľa H. Skolimowského znamená sledovanie
efektívnosti pri výrobe predmetov daného druhu, v ktorom sa stávajú normy

krásy a úžitku

intrinzickými súčasťami technických výrobkov. Spomenuté indície naznačujú, že štruktúra techniky
je oveľa zložitejšia, než je metodológ vedy ochotný pripustiť, konštatuje H. Skolimowski.
Výrazným príspevkom H. Skolimowskeho je projekt ekokozmológie, ktorým

predkladá

pohľad na človeka a jeho vzťah tak k prvej prírode, ako aj k človekom vytvorenej druhej prírode.
Skolimowski ako filozof vedy a techniky v roku 1966 v príspevku Štruktúra myslenia v technike
napísal: „Tí, ktorí prorokujú, že naša civilizácia bude pohltená molochom techniky, šíria určitú víziu
sveta, hodnotia svet cez prizmu techniky, snažia

sa o vytvorenie nového druhu monizmu,

technického monizmu, v ktorom sa technický poriadok zobrazuje ako prvý hýbateľ a konečné
posúdenie iných poriadkov morálky, estetiky,

rozumu, spoločenského a politického poriadku.

Takéto formulovanie technickej filozofie je asi najdôležitejšie zo sociálneho hľadiska – ako spôsob
vystríhania pred nebezpečenstvami technickej tyranie. Avšak nateraz tento technický monizmus
zostáva iba proroctvom... Je iba výrazom naháňajúcim hrôzu, ale nie je skutočnosťou. Nateraz dôkaz,
že technika kazí totalitu ľudských vzťahov, je slabý.“ ([107]: 371–372). V inom horizonte vníma
Skolimowski dravý spôsob života dnešnej technizovanej civilizácie o viac ako 20 rokov neskôr. V
jednej z posledných prác zameranej na hľadanie historicko-kultúrnych zdrojov civilizačnej krízy
Living Philosophy. Eco-Philosophy as a Tree of Life prichádza s náčrtom novej kozmológie. Zvlášť
zaujme ´chardinovske´ čítanie kozmu vyúsťujúce do novej racionality a ekoetiky. Skolimowski
naznačuje, že väčšina problémov dnešného sveta, dnešnej kultúry nesúvisí ani tak s nedostatkom
racionality, ale spočíva hlboko v základoch nášho vedeckého názoru na svet. Súvisí s percepciou,
ktorá tento názor na svet vyvoláva. V dôsledku tejto deformácie, tvrdí Skolimowski, novoveká veda
a filozofia sa zásadnou mierou podieľajú na deštrukcii človeka a jeho vzťahu k svetu, kozmu. Nový
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štýl života je nutné budovať na deštrukcii dominantného
súčasnosti, tzn. úsilia

akceleračného hodnotového zdroja

o maximalizáciu pôžitku a úžitku. Deštrukciu treba založiť

na novej

racionalite: „V srdciach a mysliach musíme byť presvedčení, že skromnosť nie je obmedzujúcim
sebazaprením a sebapopretím, ale aktom pozitívnej manifestácie nových kvalít; len potom sa
dostaví elegantná skromnosť.

Alternatívne štýly života tak neznamenajú iba zmeny v našej

technológii, ekonomike a modeloch života, ale zmeny v našej moralite, racionalite a konceptuálnom
myslení“ ([106]: 43).
V Skolimowského projekte ekoetiky sa prelínajú všetky princípy ekokozmológie: „Ekoetika je
rozšírením a artikuláciou idey úcty k životu, idey implikovaného univerza i idey kreatívnej evolúcie“
([106]: 24). Základné hodnoty projektované v ekoetike (skromnosť, múdrosť,

prostota, seba

aktualizácia) sú späté s odbúravaním priority materiálneho uspokojovania. (Je sa tu veľká podobnosť
východísk Skolimowského ekoetiky a Kohakovej morálnej ekológie.) Skolimowski konštatuje, že
ekoetika musí mať odvahu povedať, že doteraz platné morálne pravidlá ovplyvnené rozvojom
technológií bez ohľadu na svoju funkčnosť nezodpovedajú hostiteľským možnostiam planéty, na
ktorej žijeme. Keďže si uvedomuje, že sa nemôžeme vzdať ani techniky, ani od nej závislej kultúry
a nemôžeme prestať rozvíjať vedu, jeho postoj vyúsťuje do skromnosti chápanej ako pôvab bez
márnivosti, resp. ako hľadanie múdrosti, ktoré kontrastuje s hľadaním čírych informácií. Napriek
prebytku morálnej apelácie a napriek možno naivnej viere v schopnosť premeny faustovského
človeka v ekologickú osobu je sympatickým Skolimowského pokus o rozšírenie a reformuláciu
Kantovho morálneho imperatívu na dnešný pretechnizovaný svet v zmysle: mať a používať iba tie
veci, ktorých inherentné maximy by sa mohli stať našimi vlastnými maximami, a tým aj maximami
všeobecného zákona. Neodškriepiteľný význam Skolimowského ekoetiky a ekokozmológie spočíva
najmä v tom, že upozorňuje na radikálne novú situáciu v celej ľudskej histórii, ktorá nemá
podobnosť s ničím v ľudskej minulosti. Súčasný človek zisťuje, že disponuje technikou, ktorá mu
dovoľuje čím ďalej tým viac byť takmer „hocičím“ a konať
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„čokoľvek“. O to ťažšia je

sebaidenifikácia, kým vlastne dnešný človek je a čo má konať. Práve na tento rozmer poukazuje H.
Skolimowski s dôrazom na nevyhnutnosť nového hodnotového statusu prírody ako východiska
kritickej sebareflexie modernej techniky.

2.6 Náboženská pozícia (teológia techniky)

Náboženská pozícia vo filozofii techniky sa rozvíjala súbežne s antropologickými teóriami.
Technická tvorba je analyzovaná ako apriórne daná božským rozumom a technika sa chápe ako
výsledok ľudskej snahy po sebaspasení a ako intelektuálne osvojenie ´božského rozumu´. „Božský
rozum“ je zdrojom jediného správneho riešenia v technickej tvorbe, ktorá je v tomto zmysle
realizáciou Božích ideí (ideí ´správneho riešenia´ v platónskom, augustínovskom ponímaní). Hlavnou
snahou je religiózne osvojenie sveta techniky s presvedčením, že religiózna pozícia v prístupe k
technike je cestou údajného prekonania prílišného subjektivizmu, epistemologického relativizmu a
skepticizmu v rôznych iných koncepciách techniky. K predstaviteľom náboženskej pozície vo
filozofii techniky možno zaradiť: F. Dessauera, N. Berďajeva, Z. R.

Simona, D. Pecku, D.

Brinkmanna a i.
V „teológii techniky“ sa koncentruje pozornosť na F. Dessauera, ktorý problematike techniky
venoval veľkú časť svojej tvorby. F. Dessauer, sám technik, postavil svoje ponímanie techniky na
predpoklade, že každý technický problém má jediné riešenie, ktoré človek-technik nevytvára, ale ho
iba nachádza. Človek-technik je sprostredkovateľ, dokončovateľ tvorenia. Je to obraz človeka, o
ktorom už Paracelsus hovoril ako o Homo factivus, artifex alebo operátor prirodzeného poriadku
tvorenia.
Existuje určitá postupnosť tohto nachádzania, ktorá podľa Dessauera spočíva v troch archaických
vlohách človeka ako výskumníka

(Investigator), vynálezcu (Inventor) a tvorcu vecí (Faber).

Uvedené vlohy umožňujú človeku-technikovi asymptotické priblíženie sa konečnej ´prästabilierte´
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podobe riešenia akéhokoľvek technického problému. Technické artefakty a celá technická sféra má
podľa Dessauera svoju podstatu v ´ideálnej
skúmania

ríši´ a technika ako „realizovaná idea“ je poľom

„uskutočňovania“. Platónske (v podobe vopred existujúcich

ideí riešenia) kotvenie

Dessauerovej koncepcie techniky vyúsťuje v konštrukcii: technická tvorba/ odhaľovanie; vedecký
experiment/´božský súd´, a technika sama predstavuje „...nasťahovanie svetového ducha do hmoty a
energie“ ([30]: 137). Takáto koncepcia techniky poskytuje klasický príklad nazerania na techniku
ako na neutrálny fenomén, ktorého možné zneužitie, prípadne nekontrovateľný exponenciálny nárast
je výsledkom „ľudskej slobody“ a „dedičným bremenom“. Keďže je všetko (aspoň v oblasti
techniky) vopred dané, niet sa čoho obávať. Niet čo riešiť. Ale na mieste je aj otázka: aký je demiurg
predurčujúci

nachádzané? Technik je len „tlmočníkom“, zdá sa, bez akejkoľvek mravnej

zodpovednosti. Dnešná semiautonómnosť techniky môže byť perspektívnou hrozbou. Problémy sa
nedajú

riešiť len technickými prostriedkami. Pasívne dessauerovské očakávanie „nachádzania“

techniky, nie je samospasiteľné. Človek má k dispozícii nebezpečné „realizované idey“ (atómová
energia, biologické zbrane, gentechnológie a i.), ktorých dôsledky sú buď ohrozujúce alebo celkom
nejasné. Sú však „odhalené“ a teraz je veľmi dôležité kontrolovať toto potenciálne dobro/zlo, a
globálnym riadením techniky ´nasťahovať ľudského ducha do hmoty´.
N. Berďajev - filozof existencie - nazerá otázku techniky, jej miesta, významu a vplyvu v živote
človeka ako otázku osudu človeka i jeho kultúry. Podľa Berďajeva už samotná definícia človeka
ako homo faber poukazuje na ´poslednú

lásku´ človeka, ktorá nahradzujúc ciele života

prostriedkami, kladie vec nad človeka a spečaťuje jeho osud. Vo svete modernej techniky je podľa
Berďajeva paradox v tom, že bez techniky je kultúra nemožná, no jej „konečné víťazstvo“ prinesie
so sebou deštrukciu kultúry. Pre Berďajeva, na rozdiel od Dessauera, technika nie je neutrálnym
fenoménom, netýka sa len špecialistov. Veď ako by aj mohol systém púhych prostriedkov pôsobiť
tak osudovo, meniť človeka a tvoriť dejiny. Dnešná technika sa podľa filozofa stala prostriedkom
eliminácie duchovného života človeka, ´vyhasínaním ducha´. Oddeľovaním človeka od prírody a
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„ostatných svetov“ ničí technika organický spôsob života, ktorému imanentne prináleží raison
d'erte daný mu Stvoriteľom, konštatuje Berďajev [14]. Človek sa však nemôže vzdať organického
spôsobu života (spätého s mysticizmom Zeme, generovaného prírodným kozmickým životom), lebo
v momente jeho zrútenia nastáva tzv. dezinkarnácia človeka i jeho organického života, domnieva sa
filozof. Dezinkarnácia tu predstavuje rozštiepenie ducha a tela, prejavujúce sa v sociálnom živote
inauguráciou

„racionalizácie“, ktorá transformuje človeka na zdokonalený

upozorňuje na nebezpečenstvo vyplývajúce

stroj. Berďajev

z ničím nehatenej cesty techniky, pretože jej

„zlovestnosť“ je v jej eschatológii, ktorá je pravým opakom kresťanskej eschatológie.
Kresťanská eschatológia spája premenu sveta s činnosťou božieho Ducha, zatiaľ čo technická
eschatológia požaduje jeho definitívne privlastnenie a nadvládu pomocou strojov. Dominanciou
racionalizácie a organizácie v technizovanom svete trpí podľa Berďajeva emocionalita, dochádza k
„deštrukcii srdca“ a všetko sa rozkladá na intelektuálne prvky a zmyslové pocity. Ako sa môže
človek ubrániť tomuto akoby nezvratnému procesu, ktorý smeruje k jedinému cieľu: neexistencii
človeka v technickej dokonalosti? S týmto problémom sa podľa Berďajeva môže ľudský duch
vyrovnať iba pod jednou podmienkou: nesmie byť izolovaný, musí byť spätý s Bohom. Iba tak si
môže človek zachovať obraz a podobu svojho tvorcu, iba tak sa môže zachrániť. Berďajev
poukazuje na neustále tragický osud človeka, určovaný v jeho počiatkoch otrocky závislým vzťahom
k prírode; neskôr sa človek stáva otrokom svojich vlastných výtvorov (strojov). Znovu a znovu sa
nastoľuje problém ľudského oslobodenia, ku ktorému vedie jediná cesta:

cesta ku ´Božiemu

kráľovstvu´, na ktorej bude ľudská duša naplnená ´božím obrazom´. Len tak môže človek prekonať
protivenstvá techniky a prostredníctvom Krista byť kozmiurgom, podstupujúcim radikálnu zmenu
vzťahu k priestoru a času vďaka technike. Ako vizionársky predpovedá N. Berďajev, táto radikálna
zmena je nasýtená optimizmom splnomocnenia k planetárnemu človeku.
Zhruba na rozhraní 70. a 80. rokov 20. storočia sa objavuje synkréza romantizujúcich a
racionálnych diskurzov o harmonickom a posvätnom splynutí človeka a prírody, vo ´vciťujúcom´-
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empatickom a kongruentnom porozumení prírode a obmedzovaní technického konania na báze
bezprostredného zážitku. Postuluje sa negatívne, resp. pozitívne hodnotenie vedy a techniky (záleží
od konceptu prírody - buď je stvorená a dobrá o sebe - ale ´poškvrnená´ človekom, resp. je
konkrétnym prejavom božskej bytosti, čo implikuje jej morálnu významnosť a úctu k prírode;
alebo je neutrálnou entitou určenou k ľudskému užívaniu).
Zdá sa, že otázka návratu, či znovu oživovania panteistickej, panenteistickej a polyteistickej
metafyziky, magického či mytologického splynutia človeka s prírodou, resp. tvorba novej
mytológie je reakciou na deficit imanencie, informačný deficit a tzv. intelektuálnu nedostatkovosť
človeka. Je reakciou na krajne abstraktné výpovede nových vied a nových technológií (napr. nová
fyzika, genetika, gentechnológie, transgenéza, elektronické mediálne technológie, kybersystémy,
virtuálna realita a i.). Je vyprovokovaná ´obrazom sveta, ktorý vytvára veda´.
Čiže, nezávisle od zodpovedania otázky ´o prvej či poslednej príčine´ technizácie, tzn.
vecne-rozvážneho odstupu človeka od prírody, je vždy možné určiť stále užšie prepojenie
technických procesov a sociálneho diania16. Vzniká „dvojitá závislosť“: technické novinky sa
môžu stať podnetom sociálnych zmien a technický vývoj je viazaný na určité sociálne skutočnosti.
Môže však dochádzať k mystifikácii a mytologizácii tohto prepojenia. Technika sa potom
interpretuje ako nové prostredie a všetky spoločenské javy sa situujú v ňom, tzn. ekonomika,
politika, filozofia, náboženstvo - jednoducho celá kultúrna sféra je situovaná v ´novom prostredí´, a
táto situácia modifikuje všetky tradičné spoločenské a sociálne koncepcie.
Bližší pohľad na duchovno-dejinné korene „optimistického“, resp. pozitívneho postoja k
technike v

teoretických útvaroch, ktoré reflektujú vzťah človek-technika-príroda pod

náboženským zorným uhlom, paradoxne odkrýva sekularizáciu kresťanskej viery v spasenie, resp.
sekularizovanú ´energiu viery´, charakteristickú pre západný svet novoveku. Otrasená viera

Práve materiálny blahobyt na jednej strane umožnený technikou a na druhej strane ako katalyzátor pôsobiaci na ďalší
rozvoj techniky – zreteľne ukazuje, že riešenie všetkých „vonkajších“ problémov ponecháva človeka v značnej miere
„opusteného“ a „nedotknutého“ v jeho vnútri, tzn. v jeho afektívnej náklonnosti, jeho averzii, zodpovednosti i vine.
16
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v transcendentný svet transformuje do podoby, keď „svetské“ predmety a činnosti (tu technika a
technická prax) vystupujú ako náhrada pôvodných obsahov viery. Zatiaľ čo v stredovekom
náboženskom chápaní sveta bolo vedomie určované principiálnou nedostatočnosťou všetkého
pozemského konania, obrat na pozemské bytie znamená okrem iného reinterpretáciu raja na
počiatku vekov v historicky dosiahnuteľnú budúcnosť ľudstva: nebeský raj sa stal pozemskou
utópiou, resp. nový ´umelý raj´ je dosiahnuteľný v ľudských dejinách. Tento pôvodne mystickoeschatologický postoj nadobudol v osvietenstve svoje racionálne kontúry, pričom technika mala
slúžiť ako vonkajší prostriedok zdokonaľovania ľudského údelu. S týmto základným presvedčením
sa spája určitá túžba dosiahnuť ´vykúpenie´ prostredníctvom technického stvárnenia skutočnosti,
dokonca si ho vynútiť, bez toho, aby sa odkazovalo na udelenie milosti od Boha. Z tohto
´prometeovsko-faustovského´ étosu sa odvodzujú maximy technického rozvoja, ktoré sú
pozoruhodne aktuálne: Prekonať prirodzené hranice priestoru a času! Prekonať prirodzené hranice
kauzality! Prekonať prirodzené hranice substancionálnosti! Človek ´vystupuje´ z prírodnej
skutočnosti, ktorá ostáva v úzadí - ako ´elementárne tam vonku´, zamotáva sa do siete techniky a
podriaďuje sa technickým cieľom. V situácii, keď sa transcendentné väzby uvoľňujú do náhodného
nepodstatného vzťahu, možno ľahko skĺznuť do autonómno-vládychtivého postoja. Tu je, zdá sa,
´moment obratu´ k osudovej závislosti od výtvorov, ktorých sme autormi.
Celá technická tvorba sa interpretuje ako ´náboženské želanie´, energia viery sa zameriava
na technickú tvorbu a aj keď vôľa k transcendentnosti, k aktívnemu sebaspaseniu človeka, je
z hľadiska vyjadreného nároku na absolútnosť principiálne odsúdená na neúspech, slúži ako
masívny podnet pracovnej dynamiky, ktorá vedie k technickým vymoženostiam a pôsobí stále
ďalej (motívy D. Brinkmanna, F. Dessauera, P. Häberlina, E. Grisebacha a i). Jednoducho, všetko
čo človek vytvorí je Deo concedente. Príroda je chápaná ako dielo Boha, ktoré vyžaduje činnosť
človeka „…je veľkou dielňou, poskytujúcou materiál a nástroje, ktoré čakajú iba na operátora17,
Tento pojem nachádza D. Brinkmann u Paracelsa. Paracelsus predkladá alchymisticko-technické vyznanie viery
v špeciálnej forme. Považuje človeka za operátora motivovaného sebaspasením v presvedčení, že človek uvedie
17
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ktorý s nimi dokáže zaobchádzať ....človek má úlohu odhaľovať neviditeľné diela Boha“ ([16]:
116).
D. F. Noble v práci The Religion of Technology: The Divinity of Man and the Spirit of
Invention (1998)18 tvrdí, že skutočná inšpirácia a intelektuálne ambície vedcov a technikov sú
zakorenené v náboženských mýtoch a dávnych predstavách. Autor je presvedčený o dávnom
prepojení medzi technikou a náboženstvom, ktoré siaha do hlbokej minulosti, a to až do raného
stredoveku. Vtedajší učenci opisovali jednotlivé štádia vývoja, počas ktorého stredoveká cirkev
postupne opustila svoju čiastočnú indiferenciu k technickým otázkam. Osobitne zdôrazňuje dielo
Joanesa Scotusa Eriugena, ktorý rozvíjal predstavu, že mechanické umenia môžu človeku po
vykázaní z raja pomôcť znovu nadobudnúť pôvodnú vládu nad zemou, a tým pre ľudstvo získať
jeho pôvodnú ´podobnosť´ Bohu. Ďalej spomína R. Bacona, ktorý túto ideu spojil s milenistickým
očakávaním, ktoré sa objavilo v diele opáta Joachima z Fiore: rozvoj praktických umení obnoví
ľudskú podobnosť Bohu a zároveň človeku umožní čeliť príchodu Antikrista. V tomto období sa
formuluje eschatológia techniky kde sa praktické umenia stávajú prípravou na predpovedanú
obnovu dokonalosti. Cieľom vedy a techniky sa od 16. storočia stáva uľahčenie ľudského údelu a
obnova vlády nad prírodou - jasne formulovaná dávno pred týmto obdobím - v knihe Genesis: A
Boh riekol: učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládne nad morskými
rybami a nad nebeským vtáctvom a nad celou zemou (kap. 1: 26); človek má úlohu množiť sa,
napĺňať zem a podmaňovať si ju (kap. 1: 28).
Aj keď v 19. storočí - v bezprostredne postdarvinovskej ére - sa vzťah medzi vedou a
náboženstvom javí ako konflikt, Noble je presvedčený, že napr. nasledovníci H. Saint-Simona boli
nedokonalú skutočnosť na základe príkazu Boha k dokonalosti. Človek ako operátor nie je samoovládajúci, ale slúžiaci
„spolupracovník“ Boha.
18
Noble sa pýta: „Prečo si západná kresťanská kultúra vyvinula takú mimoriadnu posadnutosť technológiou?“ Tvrdí,
že technika a technológia vo svojom jadre stelesňuje zásadu náboženského milénarianizmu, ktorý sľubuje
transcendenciu smrteľného života. Úlohou tejto provokatívnej tézy je poukázať na to, že náboženstvo a technológia nie
sú tak protichodnými historickými projektmi, ale skôr sú hlboko previazané. Noble sleduje rôzne formy, v ktorých
náboženské presvedčenie stimulovalo vedu a techniku za posledných tisíc rokov a skúma, ako stále formujú svoj
aktuálny vývoj. D. F. Noble sumarizuje názory na skúmanú tému mnohých významných autorov: M. Jacobsovej, W.
H. G. Armytegea, J. A. Etzlera ai.
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´apoštolmi náboženstva priemyslu´; A. Comte reprodukoval takmer celú ´milénistickú mentalitu
stredoveku´; marxizmus je identifikovaný ako ´chiliastická hymna´ na technickú apokalypsu.
Tvrdí, že praktické umenia sa nikde natoľko nespájali s akademickými mýtmi a milénistickými
snahami ako v USA a cituje náboženské afiliácie mnohých významných vedcov a technikov:
Pullmana, Forda, Lindbergha, Aldrina, Booleho a i.
Priestor nových technológií a médií naplnený tak diskurzami o virtualite, ako aj mýtmi o
dystopickom svete blízkej budúcnosti a postbiologickej existencii (nesmrteľnosti) je pokračovaním
ilúzie vševedúcnosti, všadeprítomnosti a všemohúcnosti, poháňajúcej fantáziu a myseľ človeka
k božskosti. Zbežný pohľad na virtualitu odkrýva cestu „...od jednotlivca a nedokonalého sveta k
zjednotenému a idealizovanému svetu kyberpriestoru“ ([51]: 38). Najtypickejším príkladom v tejto
oblasti je ´mýtus návratu´ M. McLuhana.
Objav DNA znamenal začiatok pochopenia reprodukčných procesov a viedol k manipulácii
genetického materiálu molekulárnymi biológmi. Uverejnenie úplnej sekvencie ľudského genómu,
rozvoj techniky umelého oplodnenia, nanotechnológií genetických „úprav“, prenosu embryí atď.,
vedie k premýšľaniu o „genómovej metafyzike“ (genóm považuje za jadro našej podstaty, určujúce
našu individualitu a druhovú identitu), a (akoby) posilňuje úlohu vedcov ako Božích
spolustvoriteľov. Začali siahať na biologickú podstatu človeka a ´chcú sa stať bohmi´. Technická
revolúcia a tesne v jej závese biologická, umožňujú prekračovať tisícročné demarkácie. To je
moment, keď ´jesť zo stromu poznania´, ktoré človeku otvorilo oči a bol ako bohovia – vediaci
dobré i zlé - a práve preto vyobcovaný z raja, sa rozširuje o post-rajské ´jesť zo stromu života´,
ktorého sa sám Boh obával, keď riekol: ´hľa človek, stal sa ako jeden z nás, aby vedel dobré i zlé.
A tak teraz, aby nevystrel svoje ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol, a žil by potom na
veky, vyžeňme ho!´ (Genesis: 3: 22).
Rozvoj vyššie spomínaných techník a technológií je, zdá sa, len predbežným štádiom a
v súvislosti s ´postbiologickou nesmrteľnosťou´, tzn. so snahami a výskumom v oblasti umelej
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inteligencie a umelého života. Ľudia (vedci a technici) sa neuspokoja s výrobou života: budú ho
chcieť vylepšovať, lebo ich perfekcionistickým cieľom je navrátiť ľudstvo do pôvodného stavu
pred vyhnaním z raja, domnieva sa D. F. Noble, ale aj tejto jeho argumentácii, tak ako mnohým
ďalším, chýba predovšetkým exaktnosť. Aj keď v súčasnej vedeckej komunite sú nábožensky
orientovaní jednotlivci, jej tón je prevažne sekulárny (a/alebo) agnostický. Vplyvný oxfordský
sociobiológ R. Dawkins (1998) nenachádza vo vede žiadne uplatnenie pre mysticizmus, mágiu či
teológiu. Odmieta každú zmienku o tom, že všetko, čo objavujeme vo svete, je výsledkom
nejakého zámeru, resp. účelu. Je iba veda. Dawkins v týchto otázkach presadzuje svoj názor
omnoho razantnejšie ako jeho kolegovia, ale väčšina z nich s ním pravdepodobne súhlasí.
Napriek možným výhradám, práca D. F. Nobleho sústreďuje pozornosť na znepokojivé a
nedostatočne skúmané aspekty našej doby: mnohé výdobytky súčasnej vedy a techniky predstavujú
veľmi zložité všeobecne filozofické, resp. etické a zvlášť ekologicko-etické problémy. Veda a
technika sa stali významným adaptačným prostriedkom, teda novým evolučným fenoménom.
Dnešný svet sa mení tak dramaticky, že len s ťažkosťami chápeme dôsledky týchto zmien. Diskurzy
o týchto otázkach sa nemôžu obmedziť len na vedeckú a technickú komunitu. Keď vychádzame zo
všeobecne akceptovaného predpokladu, že naše morálno-filozofické ako aj vedecké „štandardy“
správania sa vyvíjali a ďalej sa vyvíjajú vo svete politických, sociálnych, ekologických a
ekonomických okolností, ktoré predstavujú ´selekčný tlak´, potom „musíme hľadať riešenie ...v
politicky a legislatívne usmerňovanej globálnej prestavbe protiprírodného systému kultúry na
ekologických princípoch: v biofilnej rekonštrukcii kultúry duchovnej i materiálnej“ ([114]: 313),
pretože tak náš existenčný habitát (príroda) ako aj subsystém kultúry (technika, technológia) sú príliš
dôležité na to, aby sme sa spoliehali len na božie zámery.
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2.7 Technocentrická pozícia

Vo vzťahu k filozofii techniky ide o sociologické vyústenie hodnotenia techniky nadväzujúce na
celú plejádu čiastkových teórií (liberálna sociálna filozofia, teórie transformácie, teória manažerizmu,
technologický determinizmus, technologický voluntarizmus, industrializmus, postindustrializmus,
technotrónna teória a i.). Pre vznik technocentrických koncepcií, ktoré nemožno redukovať len na
variant preceňujúci techniku (technokraticky), boli rozhodujúce disproporcie v rozvoji techniky,
spolutvoriace

základy spoločenských bariér (išlo o špecifické tenzie medzi

technológiami a aktuálnou hierarchiou hodnôt
techniky.

industriálnymi

v spoločnosti), stavajúcich sa do cesty rozvoja

Technologický determinizmus, ktorého rozvoju pomáhalo

poňatie racionality

koncipované už F. Baconom, myšlienky H. Spencera, J. Dewyeho, O. Spenglera, T. B. Veblena, je
východiskovým poľom industrializmu a jeho následných

variantov. Industriálne koncepcie (v

spojení s významom industriálna spoločnosť) boli rozhodujúco inšpirované ideovými odkazmi
pozitivistov A. Comta a H. Spencera. Dôležitú úlohu zohrali niektoré tézy M. Webera, poukazujúc
na súvzťažnosť systematického racionálneho hospodárenia
utváraním osobného životného

štýlu v duchu protestantskej etiky, aj keď neskoršie tzv.

technokratické varianty spochybňujú tradície protestantskej
argumentujúc vzrastajúcou

s disciplinovaným a metodickým

etiky zdôrazňujúcej význam práce,

hodnotou voľného času. Industrializmus dokumentoval nástup

ekonomického racionalizmu s účelovo kalkulovanými normami

namiesto tradicionalizmu

charakteristického pre agrárne štruktúry. Pre pozíciu, ktorú sme nazvali „technocentrická“, sú
charakte-ristické práce R. Arona, D. Bella, J. Fourastiého, H. Kahna, J. K. Galbraitha a i.
Na úvod výkladu technocentrickej pozície vo filozofii techniky využijeme vyjadrenie autora z
´opačného brehu´. Keď C. F. von Weizsäcker písal o ´dospelom´ používaní techniky, mal na mysli
„...schopnosť vzdať sa technicky možného, ak neslúži účelu“ ([121]: 21). Ale človek patrí k druhu,
ktorý je v určitom zmysle homo ludens, ktorý je, ako zdôrazňoval K. Lorenz, neoddeliteľný od
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homo explorans (tzn. ten, ktorý sa hrá, skúša si svet, kreatívne experimentuje so svojimi spôsobmi
správanie, metódou pokusu a omylu). Možno preto k technike pristupuje dnes rovnako ako včera; k
high-technology rovnako ako k nástrojovej technike. Na tom má svoj podiel prevládajúca ´infantilná
mentalita´ prístupu k technike a novým technológiám.
V industriálnej spoločnosti (pojem, ktorému dal nový zmysel R. Aron) človek ´hrá´ proti prírode.
V sorbonskej trilógii prednášok R. Arona (Osemnásť prednášok o industriálnej spoločnosti) je
opísaná história expandujúceho hospodárskeho rastu členená do obdobia 40. až 70. rokov 20.
storočia. Efektívnosť a racionalita priemyslu, hospodársky rast, univerzalizácia hodnôt (všetky
industriálne spoločnosti majú podľa Arona spoločné hodnoty), to sú charakteristické rysy novej
industriálnej spoloč-nosti. Aron považuje techniku a technický pokrok za rozhodujúci v ďalšom
vývine moderných hospodárskych dejín. Pri porovnávaní optimistických spoločenských vízií 19. a
20. storočia vystupuje do popredia dynamická úloha fenoménu techniky a naznačuje, že kľúčom k
moderným dejinám je a bude technika a technický pokrok, konštatuje Aron.
Takéto myšlienkové zameranie však nie je blízke len R. Aronovi, ale je prítomné aj u D. Bella,
J. Fourastiého, Z. Brzezinského a i. V práci D. Bella The Coming Post-Industrial Society sa v závere
konštatuje, že na koncepciu post-industriálnej spoločnosti je treba nazerať ako na analytickú
konštrukciu, ktorá nie je obrazom reálnej skutočnosti: „... je to paradigma sociálneho rámca, ktorý
identifikuje nové osi organizácie spoločnosti a nové osi
západnej kultúre“

stratifikácie spoločnosti vo vyspelej

([13]: 483). V súvislosti zo špecifikáciou nových rozmerov

spoločenskej

štruktúry nachádzame pojem ´hra´ ako znak odlišujúci postindustriálnu spoločnosť od všetkých
predchádzajúcich spoločností. V postindustriálnej spoločnosti sa pôvodná hra proti prírode presúva
vďaka postindustriálnej transformácii a nárastu inštrumentality vo všetkých oblastiach života do
oblasti hry medzi ľuďmi (proti ľuďom) a hry proti umelej prírode, domnieva sa D. Bell. Umelá
príroda je určovaná strojom, mechanickým rytmom života, ktorý je v postindustrializme ´hrou proti´
zatláčaný a nahradzovaný

intelektuálnou technikou, ktorá je jednou z rozhodujúcich
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znakov

postindustriálnej spoločnosti, lebo, ako hovorí Bell, „ak je priemyselná spoločnosť založená na
strojovej technike, postindustriálna spoločnosť je stvárňovaná intelektuálnou technikou. A ak kapitál
a pracovné sily sú hlavné štrukturálne znaky priemyselnej spoločnosti, informácie a poznatky sú
hlavné štrukturálne znaky postindustriálnej spoločnosti“ ([13]: 13).
Postindustriálna spoločnosť ako ´ekonomika informácií´ nie je zbavená problému „nedostatku“.
Nedostatok je však sústredený do oblasti informácií v zvláštnej podobe ´prebytku´´ (neschopnosť
zvládnuť tok informácií) a človek sa stáva homo economicus v disponovaní so svojím voľným
časom. D. Bell upozorňuje na ilúziu prílišného spoliehania sa na ´republiku cnosti´ – vedu, pretože,
ako sa domnieva autor, nie je zďaleka jasné, či veda poskytuje pre spoločnosť silu ´nového étosu´.
Ukazuje sa, že Bellova pochybnosť o ´spasiteľských možnostiach´ vedy bola opodstatnená. Veda,
rovnako ako jej produkty, je sférou naplnenou ľahostajnosťou k ľudskej ´užitočnosti´ a to, ako sa
využije, závisí od otvorenosti spoločnosti, dominujúcich hodnôt, ba aj od povahy privilegovaných
vrstiev. Transformácia spoločnosti v postindustriálnej podobe nedáva žiadnu relevantnú odpoveď na
otázku hodnôt. Poukazuje len na nové mechanizmy vedúce k socio-kultúrnym a ekologickým
zmenám a kladie nové otázky súvisiace s technickou (umelou) transformačnou ´hrou´.

2.8 Sociálne hodnotenie techniky

Je neobyčajne ťažké prijať východisko sebaobmedzovania a istej miery askézy ako racionálny
postulát západnej kultúry; ešte ťažšie je vzdať sa ´faustovského obchodu´ s vedou, technikou,
efektívnosťou, spotrebou. Ani Faust nemohol (po obchode so svojou dušou) prestať užívať
magické poznatky a moc vtedy, keď chcel. Bol nútený využívať „darované" stále viac, alebo zostať
navždy prekliaty. Človek (nielen) Západu je v rovnakej situácii, ktorú nie je pravdepodobne možné
bezpečne zastaviť (tzv. nulový rast požadovaný v prvej správe Rímskeho klubu sa stretol s
búrlivým odmietnutím a kritikou hlavných mocenských štruktúr) či predčasne spomaliť, aj keď na
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to máme argumenty. Spomalenie technického pokroku alebo rešpektovanie v súčasnosti aktuálnych
proprírodných normatívnych požiadaviek postavených pred využívanie techniky a technológií
naráža na aktívnu opozíciu, na nepochopenie, apatiu, ľahostajnosť alebo nezáujem. Toto je, podľa
nášho názoru, tým dôvodom, prečo sa začínajú až v druhej polovici 20. storočia (v 70. rokoch)
vytvárať sociálne a inštitucionálne základne na kritickú reflexiu vedy a techniky. Takto zameraná
reflexia je totiž od svojich začiatkov spätá s vedomím zodpovednosti, redukciou spotreby
neobnoviteľných energetických zdrojov a s rehabilitáciou hodnotovej racionality. Objavuje sa
potreba dlhodobých prognózovaní pravdepodobných budúcnosti, ktoré sa označujú ako ´future
movement´. Hlavná požiadavka kritickej reflexie spočívala vo výzve, aby vedecká a technická
kreativita sústredila pozornosť na hodnoty, ktoré vznikli v procese prírodnej a kultúrnej evolúcie,
pretože k ireverzibilnému poškodzovaniu masívnou technizáciou nedochádza len v oblasti biosféry,
ale aj v oblasti kultúry (ničenie a zánik minoritných kultúr, chudoba, zánik minoritných tradícií,
ktoré v sebe nesú pečať súbytia človeka a prírody). Nedávna kritická hodnotová reflexia techniky
naznačuje, že vplyv a miera rozvoja techniky sa musí reflektovať v dvojakom význame: 1. vo
význame úplne novej, v doterajšej kultúrnej evolúcii s ničím neporovnateľnej situácie (je to
situácia „odhalenia" konečností zdrojov Zeme a analogicky limitných možností určitých vedeckých
a technických riešení, atrofia inštrumentálno-technocentrickej paradigmy); 2. v potrebe nových
morálnych normatívov, globálne politických a legislatívnych redefinícií a transformácií, ktoré sú
nevyhnutné pre ekologické riešenia;

modifikovanie účelov a cieľov, ktoré by zabezpečovali

dlhodobo možnú udržateľnosť kultúry na Zemi. Ako uvádzajú autori

jednej

zo správ

Rímskeho klubu Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., et al. (eds.), 1995. Překročení mezí
(konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti) „... v podmienkach
prekmitu, s možným kolapsom na obzore, nieje veľa času na trpezlivosť a odpúšťanie: teraz sú
dôležité činy, odhodlanie, odvaha a zodpovednosť" ([79]: 250 - 251). Nemáme ani čas ani
schopnosti na zmenu prirodzenej individuálnej ukotvenosti človeka, tzn. odstrániť maximalizmus
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potreby prispôsobovania prírody našim záujmom — útočnú adaptívnu stratégiu (Šmajs), ktorej
prameň je skrytý vo fylogenetickom sebectve (selfish gene — R. Dawkins) ľudského druhu. Novo
orientované činy, predsavzatia, odvaha a zodpovednosť sú v afinite s rozhodnou proprírodnou
hodnotovou orientáciou, zdrojom adekvátnej reorientácie technického vývoja, a tá vyplýva z
odhalenia, ... že touto hodnotou nemôže byť človek ani kultúra, ale Zem, jedinečná pozemská
príroda, život, biosféra" ([113] 37). Toto poznanie vyžaduje ´prirodzený prenos´ do vzdelávania,
filozofie, politiky, vedy, techniky, ekonomiky, ako katalyzátora možnosti „účinnosti novej
adaptívnej stratégie kultúry" ([113] 47). Je to stratégia transkultúrnej komunikácie, v ktorej je
centrálnou decíznou sférou spomínaná dlhodobá udržateľnosť kultúry. Venujme však pozornosť
jednému z prvých krokov novej adaptívnej stratégie kultúry. V 60. rokoch 20. storočia sa
transformuje potreba bariér pred spontánnou a nekontrolovateľnou inštrumentalizáciou racionality
a jej arteficiálnymi produktmi. Keď v počiatočnej perióde technického myslenia o úlohách vedy a
techniky prevládala viera v ich oslobodzujúce účinky, od 60. rokov 20. storočia sa stráca
filozoficko-historický optimizmus Lessinga či Kanta. Atmosféra je stále pesimistickejšia,
naliehavou sa stáva potreba nových pozícií, nového trendu v technickom myslení. Sociálne
hodnotenie techniky tzv. technology assessment (ďalej TA) je vynútenou reakciou na
nepredvídateľné účinky masívneho nástupu modernej techniky. Vzniká Úrad na hodnotenie
techniky pod záštitou kongresu USA, ako aj periodiká venované výskumu budúceho rozvoja
techniky: Technological Forecasting and Sociál Change, Futures a The Futurist. Do súbehu
udalostí, ktoré nadväzujú na spomínané obdobie, sa zaraďuje projekt alternatíve technology (ďalej
AT) ako relevantná reakcia na nedostatočnú kognitívnu, etickú a praxiologickú základňu
hodnotenia techniky, ktorú formuluje TA. AT je reakciou na selektívne hodnotenie techniky z
pozícií vedeckosti, výkonnosti a efektívnosti technologického zamerania a následne posun tejto
pozície na platformu ekologických cieľových predstáv a proprírodných ´bariér´ pri rozvoji a
používaní techniky. V projekte AT sa predkladá požiadavka kontroly (s dominantnými morálnymi
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implikáciami a ´princípom obozretnosti´) a riadenia očakávaného technického konania, lebo ani v
tomto prípade účel nesvätí prostriedky. Nepriamo zameralo na tento projekt pozornosť viacero
autorov. H. Sachse [100] upozorňoval na možné zneužitie techniky, čo však nepovažoval za
vyslovene technický, ale skôr všeobecne ľudský problém, pretože vymedzovanie správnych
(dobrých) cieľov pri využívaní techniky je problém spoločenskej štruktúry a politickej vôle.
Rovnako U. Beck na konflikte pôvodnej priemyselno-výrobnej a novej priemyselno-následkovej
spoločnosti poukazoval na nutnosť rozlišovať minimálne medzi rizikami (predpokladané následky)
a nekontrolovateľnými následkami použitia techniky. V štruktúre postindustriálnej spoločnosti s jej
veľkým ideologickým a politickým potenciálom je riziko nezvládnutia nekontrolovateľných
následkov o to väčšie, čím viac je externalizované, právne individualizované, politicky
bagatelizované, ideologicky zahrávané ´do stratena´. Produkt takto chápanej inštrumentálnej
racionality je neracionalita v podobe ohrozenej prírody vo fundamentálnom spoločenskomorálnom zmysle. V takto ´rizikovej´ spoločnosti sa konflikty presúvajú do oblasti, v ktorej ide o
zlučiteľnosť šancí na prežitie s ľudskými právami pre všetkých obyvateľov Zeme. Sociálne
hodnotenie techniky nadobúda postupne multikriteriálny charakter, v ktorom najrelevantnéjšie sú
kritériá späté so sociálno-rozhodovacími, politickými, axiologickými a realizačnými aspektmi. Vo
vývoji sociálneho hodnotenia techniky sa presadzuje zvýšený dôraz na chronologické momenty,
ktoré operujú s nadväznosťou časových intervalov na očakávané vývojové trajektorie (analyzované
na 2. a 3. európskom kongrese o hodnotení techniky v r. 1990, resp. 1992, 1997). Podobné
zameranie sa prezentovalo na svetovom filozofickom kongrese v Bostone v r. 1998, kde bola
zastúpená sekcia filozofie techniky. V súčasnosti je takto zameraných kongresov a konferencií
nepreberné množstvo (pozri: adresár technologických konferencií CIO.com). Išlo a naďalej ide o
úsilie prekonať tradicionalizmus v hodnotení techniky, ktorý primarizuje technicko-ekonomické
kritériá, utilitárny pragmatizmus a hodnoty vyplývajúce z inštrumentálne technocentrickej
paradigmy. L. Tondl [116] interpretuje sociálne hodnotenie techniky ako prepojenie TA
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(Technology Assessment) a AT, kde AT je predovšetkým rešpektovanie a zohľadnenie rizík (Risk
Assessment) a hodnotenie ekologických vplyvov (Environmental Impact Assessment). S týmto
prístupom je spätá aj zmena horizontov technického myslenia. Počiatky technického myslenia sú
úzko späté s experimentálnym poznaním a požiadavkou aplikácie odhalených zákonov mechaniky,
priestorovej geometrie a príbuzných vied na prírodné javy, na prírodu, s cieľom jej zmeny a výroby
užitočných vecí. Technické myslenie sa rodí s prepojením na novú techniku, na určitú organizáciu
práce, na jemu zodpovedajúce inštitúcie a špecialistov/ technológov. Inštitucionálne potvrdenie
prítomnosti nového pohľadu na svet, na vedu a jej spriaznenosť s umením a remeslami
dokumentuje už R. Descartes, keď žiada: „...aby boli zdokonalené remeslá ... podporovať majstrov
a profesorov obratných v matematike a fyzike, aby mohli odpovedať na všetky dotazy
remeselníkov, vysvetliť im dôvody všetkých vecí a vychovať ich, aby mohli realizovať nové
objavy v umeniach" ([28]: 75). Descartes tu má na mysli umenia mechanické, o ktorých sa
zmieňuje v Rozprave o metóde [28]. Podobnú snahu badať u encyklopedistov s ich tendenciou
naturalizácie techniky v kultúre. Rastúci význam techniky, „boom" priemyselnej revolúcie,
aplikácia racionálnych poznatkov v technike, súvzťažnosť vedy a techniky a ich efektívnosť, to sú
faktory determinujúce technické myslenie v horizontoch jeho neobmedzenosti. ´Autokatalýza´
techniky a jej akoby ničím neobmedzovaná efektívnosť sa však na sklonku tisícročia mení na
nočnú moru ľudského spoločenstva. Úspech stroskotáva na kríze ekosféry a paradoxne práve
úspech urýchľuje nutnosť zmeny v modernom technickom myslení. G. Ropohl [96] predkladá
štyri základné tendencie zmien moderného technického myslenia: 1. rozširovanie systémových a
časových horizontov, ktoré je spojené s očakávaným dynamickým správaním sa technických
systémov (akceptácia tzv. smeru času); 2. rozširovanie kvalifikačných horizontov spojených s
potrebami interdisciplinárneho prístupu; ďalej syntézy prírodovedných, technických a humanitných
aspektov „prekračovania horizontov" vo vede, technike a pri hodnotení techniky; 3. rozlišovanie
metodologických horizontov spojené s rozsiahlym uplatňovaním modernej informatiky, databáz
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znalostí, prognostických metód; syntéza kognitívnych, hodnotiacich a ďalších rozhodovacích
činností pri príprave konceptuálnych schém technických riešení; 4. rozširovanie hodnotových
horizontov spojené so zvýšeným akcentom na ľudské, kultúrne, morálne a ekologické hodnoty
uplatnené pri výbere a hodnotení prijatého technického riešenia. Na uvedené požiadavky zmeny
technického myslenia reaguje TA a AT odlišne. TA je budovaná na pokračujúcich pozíciách
liberalizmu, utilitaristického pragmatizmu a v nich kotveného postindustriálneho hospodárstva,
orientované ho na efektivitu, racionálnosť a rast. TA uprednostňuje tendenciu vysvetľovať
pôsobenie a vplyv techniky ako fait accompli — čo nie je ničím iným ako hľadaním stratégií, ktoré
by zmiernili nežiadúce účinky bez snahy stanoviť určité hodnotové normatívy ovplyvňujúce
vnútornú stratégiu človeka v prístupe k prvej i druhej prírode. Orientácia TA je z hľadiska
spolupráce či už s etikou, alebo s filozofiou periférna, zohľadňujúca predovšetkým technocentrický
optimizmus (technika sa naďalej prezentuje ako prax, ktorú riadime a využívame na dobré ciele) a
dominantné rozhodovacie pozície expertov, čo poukazuje na pokračujúcu scientistickú redukciu.
Už spomínaný G. Ropohl považuje AT za tzv. negatívne riadenie technického rozvoja, teda za
taký typ riadenia, ktoré má znemožniť Či pribrzdiť rizikový vývojový proces. Takto chápaná AT je
u G. Ropohla v protiklade k tzv. inovačnej politike, tzn. pozitívnemu riadeniu, ktoré je analogické s
TA. Inovačná politika uvádza do chodu určitý vývojový proces, posilňuje tendencie tohto procesu
a zabezpečuje jeho napredovanie. „Podobne ako vo vzťahu medzi falzifikáciou a verifikáciou v
teórii vedy, aj vo vzťahu medzi „pozitívnym" a „negatívnym" riadením existuje určitá asymetria:
úspech opatrenia v rámci „pozitívneho" riadenia je v zásade neodvolateľný. Objav, ktorý sa
vykonal, ,, …sa nedá tak rýchlo zabudnúť. To isté platí o jeho inovácii a šírení. „Negatívne"
riadenie oproti tomu nemôže nikdy dosiahnuť konečný úspech" ([96]: 5). Týmto konštatovaním G.
Ropohl naznačuje, že je ťažké zistiť, či sme tzv. negatívnym riadením vôbec nejakému
ohrozujúcemu objavu či inovácii zabránili. Trhové hospodárstvo potvrdzuje, že tzv. inovačná
politika (pozitívne riadenie) je v decentralizovaných štruktúrach úspešná a nachádza si široké
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uplatnenie. Ale z hľadiska nápravy ekologického poškodenia prírody je žiadúca ´globálna
centralizácia´ negatívneho riadenia technického rozvoja. Práve požiadavka centralizácie, spôsobuje
nepopulámosť negatívneho riadenia techniky (AT), oproti širokému uplatneniu inovačnej politiky
(TA). Napriek tomuto názoru súčasná situácia naznačuje, či skôr identifikuje centralizáciu ako stav,
ktorý skôr, či neskôr nastane (vo význame globálnych dohôd) v riadení modernej techniky, ktoré
bude ukotvené proprírodnými princípmi. G. Ropohl považuje centralizáciou tohoto typu za
neakceptovateľnú a jeho optimizmus vo vzťahu k inovačnej politike je motivovaný predpokladom
možnosti riadenia a ovplyvňovania technického vývoja buď ako celku, alebo aspoň jeho viacerých
časti, politickými rozhodnutiami. Autor situuje rozhodujúcu úlohu filozofie do pozície hľadania a
vypracovania záväzného hodnotového systému, do identifikácie hodnôt spätých s určitými
predstavami o ´kvalitnom živote´. Na tento program autor napája inštitucionálne inovácie,
sociologickú a technologickú osvetu všetkých zainteresovaných. Ropohlom vyššie spomenuté
požiadavky do určitej miery súvisia s AT, kde podstata kritiky je zameraná na biosféru
poškodzujúce technické praktiky. Je to cesta k predkladaniu proprírodných alternatív. Tie sa
vyznačujú uprednostňovaním regenerovateľných materiálov, zdrojov energie a prísnou
úspornosťou, ekologickou nezávadnosťou, prispôsobením sa biosfére. V tomto zmysle projekt AT
spochybňuje staré koncepcie technologického voluntarizmu a liberalizmu, v ktorých človek ako
autonómna bytosť má právo na „zotročenie prírody" v podobe súkromných majetkových práv nad
časťami prírody. AT spochybňuje liberálne laissez faire — laissez passer, a žiada zmenu z
maximálne efektívneho používania techniky (pričom voda, vzduch, celá príroda sú bezplatným
tovarom) na sebaregulujúce a sebareflexívne obmedzovanie. Diskutovanú problematiku možno
uzavrieť sumarizujúcim konštatovaním, v ktorom AT ponúka motívy spoločenskej a individuálnej
ekosofickej reflexie, ako konatívny návod: rešpekt k prírode s nastolením relevantnej miery
kontroly a zdržanlivosti tak v oblasti vedy, vo vývoji novej techniky, ako aj v oblasti jej využitia.
Je to aj jeden z motívov, ktoré v 70. rokoch minulého storočia rozpútali vlnu kritiky špecifických
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foriem racionality a nachádzali stopy západnej kultúrnej tradície vo všetkom, čo vykonala technika,
vo svojej inštrumentálno-racionálnej vyhrotenosti ex definitione spätá s vedou.

2.9 ´Techno-sofické´ ilúzie techniky a technológií

Morálna filozofia si dlhú dobu nevšímala, resp. venovala veľmi málo pozornosti existencii,
vplyvu a dôsledkom novej techniky (tzn. elektronických médií, interaktívnych digitálnych sieti,
kyberpriestoru atď.), produkujúcej mediálny a virtuálny svet, ašpirujúcim na post sveta
prirodzeného (skutočného). Začiatkom 70. rokov 20. storočia sa súbežne začali formovať novo
podmienené formy etiky: etika techniky a etika vnímania. Zatiaľ čo etika techniky sa sústreďuje na
rôzne podoby normatívneho hodnotenia techniky (pozri: [110]), etika vnímania reprezentovaná
takými mysliteľmi ako sú P. Virilio, J. Baudrillard, G. Anders, M. McLuhan, T. Leary a i., rozšírila
svoj záujem na fenomén fungovania novej techniky. Reagovala na fakt mediálneho množenia
informačných zdrojov, čo bezprostredne súviselo so sťaženou orientáciou v prirodzenom svete.
Kriticky reflektovala a reflektuje špecifický mechanizmus vytvárania paralelných verzií
simulakrárneho sveta, kde je častý stav „informačného znečistenia“ ako výsledok množenia
diferencií „rozumného diskurzu“ viazaného na „symetrickú asymetriu“.
Kybernetika ´siete sietí´ – Internet ([118]: 123) ako plod tzv. konca dejín nie je ani tak technikou
ako systémom – technosystémom strategickej komunikácie, ktorá so sebou nesie systémové riziko
reťazovej reakcie škôd. Rovnako ako Ezopov jazyk je kybernetika siete sietí tým najlepším a zároveň
tým najhorším. Je neobmedzenou, resp. takmer neobmedzenou komunikáciou i katastrofou – možnou
zrážkou virtuálneho Titaniku s reálnou realitou. Dvoch teoretikov, ktorí výraznou mierou vstúpili do
diskurzu o vplyve médií dnešného sveta – P. Virilia a T. Learyho, viedla potreba zostať otvorený
voči nečakaným alebo radikálnym – možno až nemožným – možnostiam tohto fenoménu. V
stručnosti predkladáme projekt ich „divokých myšlienok“ – myšlienok prezentujúcich to, čo
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napríklad bolo súčasťou performácie Marka Trayla (Spectrum 1995), keď písal „...virtuálna realita
vytvára šiesty zmysel. Na konci 19. storočia používali kúzelníci a médiá mobiliár špeciálne
vymyslený pre vstup do duchovného sveta. Dnes používame obrazovky videa, dátové rukavice,
retroaktívne čidla, aby sme videli zjavenia....a bývali spolu s duchmi“. Toto všetko sa deje na báze
racionality strategického konania a technosystému strategickej komunikácie, ktorá beží po osi rastu a
rozširovania technickej moci a – ako sa domnieval J. Habermas – je modernejšia len v tom zmysle,
že je efektívnejšia v dosahovaní cieľov tých, ktorí sú pri moci, alebo efektívnejšia v obsluhovaní
systému peňazí. Fundamentálnou otázkou tematizovanej problematiky je otázka: čo je technika, resp.
technoveda (techno-sofia)? Vieme, že technika, resp. technológie, zasahuje do každodenných
transakcií života: do telekomunikácií, textových editorov, pokladní v supermarketoch, špeciálnych
filmových efektov, internetu – zoznam aplikácií nemá koniec. Bity digitálnej logiky krúžia okolo
planéty, prenášajú technické údaje, ultimáta, príkazy na platbu, videokonferencie, milostné odkazy.
Prísne vzaté: dnešný svet je posadnutý technológiou. Táto obsesia je nezdravá - ´bľaboceme´ o
technológii, aby sme sa vyhli témam, ktoré v nás vyvolávajú nervozitu a pocit viny. Kým sa bavíme
o technológii, nemusíme sa baviť o pravde či kráse, o morálnych či duchovných záväzkoch nás ľudí
k svetu, ktorý obývame – môžeme sa kochať techno-sofiou a jej ´genialitou´. P. Virilio hovorí o
dnešnom stave vývoja technovedy ako ´vedy bez svedomia´, ktorá ako taká môže byť len ´skazou
duše´, takže technoveda bez vedomia „blízkeho konca je vždy len športom, ktorý sa nepozná“ ([118]:
11). Je analógiou extrémnych športov, kde človek pod zámienkou dosiahnutia extrémneho výkonu
riskuje život. Tak aj ´extrémna veda´ „podstupuje nevypočítateľné riziko zmiznutia celej vedy.
Tragický fenomén poznania, ktoré sa náhle stalo KYBERNETICKÝM“ (ibid. 11), digitálnym a ako
také je (v mnohých prípadoch – predovšetkým v prípadoch predčasného vypustenia výsledkov
experimentov) obklopené atmosférou mediálneho zneužitia. Dôležitou už nie je ani tak pravda, teda
autentický objav prospešný verejnému blahu, ako efekt vyvolaný oznámením vynálezu – domnieva
sa P. Virilio. Je možné uviesť množstvo definícií, interpretácií a charakteristík techniky, resp.
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technológie. Tematika techniky je široká a vzhľadom na svoju šírku zostáva neurčitá. Práve táto
neurčitosť umožňuje odpovedať na položenú otázku z najrozličnejších hľadísk. Mnohí autori
zviditeľňujú spätosť techniky s človekom a jeho evolúciou. Zdá sa, že je to prvý a podľa nášho
názoru aj nespochybniteľný krok na ceste za odpoveďou. Toto všeobecné tvrdenie a zároveň
identifikovanie obsahu pojmu, ktorý zahŕňa najrozmanitejšie čiastkové aspekty, je nevyhnutne
abstraktné. Stojíme pred rozhodnutím uspokojiť sa so stručnou a pomerne neurčitou formuláciou
alebo osobitne formulovať čiastkové hľadiská. V druhom prípade by sme ustrnuli vo výklade
detailov, čím by sme opustili rámec prehľadného vymedzenia pojmu. Nespočetné pokusy
filozofického reflektovania, hodnotenia techniky a filozoficky adekvátnejších definovaní techniky sa
v zásade špecifikujú do už vyššie spomenutých podôb: scientisticko-racionalistickej: technika je v
pozícii aplikovanej prírodovedy – aplikácia teórií a metód vedy na praktické konanie (E. Mach, B.
Russell, M. Bunge); systémovo-teoretickej (resp. analytickej): dominujú aspekty sociálnopolitické,
ekonomické, kultúrne, ekologické (F. Rapp, J. Ellul, H. Marcuse, J. Habermas a i.); existenciálnoantropologickej: sústredenie pozornosti na vzťah medzi technikou a podstatou človeka, na
filozoficko-antropologické a morálno-filozofické aspekty (M. Scheler, A. Gehlen, J. Ortega Gasset,
O. Spengler, G. Anders a i.); epistemologickej: technika je ponímaná ako produkt rôznych foriem
poznania (H. Skolimowski, J. Jarvie a i.); náboženskej interpretácie techniky líšiacej sa rôznymi
výkladmi náboženského života, ktoré implikujú náboženské hodnotenie a definovanie techniky;
interpretácie v duchu kresťanského milenizmu – v chápaní technického rozvoja ako prípravy na
milénium a príchod Krista; absolutizácie úlohy židovsko-kresťanskej náboženskej a kultúrnej tradície
na nekontrolovateľný a nekrofilný atak techniky vo všetkých sférach žitého sveta; chápanie vedcov a
technikov ako tých, ktorí pokračujú v Božom diele (N. Berďajev, L. White Jr., J. Milton, E. Gill, F.
Dessauer, Y. R. Simon, D. F. Noble a i.) atď. V každej z nich sa určitým spôsobom reflektuje
všeobecný priestor tzv. technizovaného sveta (sveta v každej oblasti ´poznamenaného´ technikou) a
divergentné tendovanie charakteristík techniky, resp. modifikáciu otázky: čo je technika? do podoby:
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čo technika znamená?, pričom druhá otázka implikuje ďalšie otázky: čo to znamená pre človeka,
environment, filozofiu, vedu, politiku, ekonomiku, pre náboženstvo? Technikou si vytvárame druhú
prírodu, ktorá nás obklopuje ako sieť pavúka. Chráni nás pred nepredvídateľnými vplyvmi a ponúka
mnohoraké príjemnosti a úľavy. Preto neprekvapuje, že sme sa do tejto siete zamotali zo všetkých
strán. V princípe je možné konštatovať, že toľkokrát spomínaný a traktovaný problém
inštrumentalizácie rozumu je podmienený rozmerom neodškriepiteľných výhod, ktoré technika,
technológia a teda technizovaný svet, prináša. Sám proces poľudšťovania je arteficiálnym procesom,
kde má technika nezastupiteľné miesto. Evolúcia ľudskosti je pevne spätá s tisícročnou
arteficializáciou človeka ním samým prostredníctvom jeho zvláštnej schopnosti (samozrejme, okrem
mnohých ďalších) techné – techno-sofie. Otázne je, nakoľko sme pripravení splatiť účet novým
technickým súvislostiam, nakoľko sme ochotní pripustiť možnú stratu ´ideálu´ európskeho
humanizmu, ktorý svoje poňatie človeka ako ´subjektu´ - ako autonómneho jednotlivca – presadzoval
ako univerzálnu normu; nakoľko odolá tradičná filozofia, resp. metafyzika, kladúca dôraz na ideál
čistého, od médií

oslobodeného zmyslu tlaku nových technologických médií – predovšetkým

kybernetiky siete sietí. Aj táto dilema stavia pred filozofiu a etiku neľahkú úlohu intradisciplinárnej
(tzn. intrinzický kontext prekrývajúcich sa prínosov a motívov filozofických a morálno-filozofických
subdisciplín) a interdisciplinárnej (tzn. otvorenosť medzi informačnými bázami vedných disciplín)
usúvzťažnenosti, ktorá motivuje skúmanie zamerané multidisciplinárne, kontextovo a integračne.
Priestor nových technológií a médií je komunikatívny, rozprávačský, prisviedčací i politický. Je
naplnený tak diskurzmi o virtualite, ako aj naráciami – rozprávaním celostných a záväzne platných
príbehov v podobe mýtov, príbehov o spáse a emancipačných koncepciách; mýtmi o dystopickom
svete blízkej budúcnosti a postbiologickej existencii (nesmrteľnosti) je pokračovaním ilúzie
vševedúcnosti, všadeprítomnosti a všemohúcnosti, poháňajúcej fantáziu a myseľ človeka k božskosti.
Zbežný pohľad na virtualitu odkrýva cestu „...od jednotlivca a nedokonalého sveta k zjednotenému a
idealizovanému svetu kyberpriestoru“ ([51]: 38). Najtypickejším príkladom v tejto oblasti je už
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kultový ´mýtus návratu´ a remediácie M. McLuhana a jeho pokračovateľov. Reflexiou normativity
priestoru nových technológií a médií je etika vnímania reprezentovaná takými mysliteľmi, ako sú P.
Virilio, J. Baudrillard, G. Anders, M. McLuhan, T. Leary a i., ktorá rozšírila svoj záujem na fenomén
fungovania nových technológií a médií. Posledne spomenutý Timothy Leary – zábavný disidentský a
optimistický kritik sršiaci už v 60. rokoch 20. storočia novátorskými pohľadmi na rodiaci sa svet
Kybérie, svet plný nádhernej komplexnosti. T. Leary bol presvedčený, že ľudsky druh po prechode ´z
Akvária do Terária smeruje do Kybérie – do kybernetického sveta. Nemá ani najmenšie pochybnosti
o tom, že kvantita informácií nás pripraví o stratu významu v komunikácii. Ako chápe rolu filozofa v
informačnom veku? Filozof má „...zosobňovať, popularizovať a poľudšťovať veci okolo počítačov,
aby sa ľudia v ich prítomnosti cítili pohodlne“ ([68]: nestránkované).
Nuž cítime sa pohodlne, ale nebezpečenstvo nových možností hromadnej sociálnej manipulácie a
kolonizácie, kyber-terorizmu, možnosť úplnej straty vedomia skutočnosti (možnosti zneužitia
fiktívnej virtuálnej reality v záujme masovej politickej manipulácie; pozri film Wag the Dog – Vrtieť
psom; alebo príklad televíznej fikcie z 30. 10. 1994 na hororové pobavenie divákov televíznou
stanicou CBS pod názvom Bez varovania: formou spravodajskej relácie zachytáva fiktívnu situáciu
po dopade kozmických telies na územie amerického štátu Wyoming, ale tiež vo Francúzsku a Číne –
konkurenčné stanice museli svojim divákom vysvetľovať, prečo ich štáby „neboli na mieste“...; resp.
´virtuálna vojna´ v zálive, atď.). Pohodlnosť a napätie obsiahnuté v ponúkaných príbehoch sú
jednoznačným potvrdením ambivalentnosti novej techniky (určité modusy skutočnosti odkrýva, no
iné zostanú neodkryté, resp. sú prekryté a zneprehľadnené naráciami novej techniky) a z nej
vyplývajúce nebezpečne sporné normatívne ataky kybernetiky siete-sieti. V takom kritickom duchu
vystupuje syntetický pohľad dromológie P. Virilia poukazujúci na demarkácie možností masmédií,
resp. masmediálnej komunikácie, na ich kultúrno-deštruktívne dôsledky. Rast vplyvu virtuálnej,
predovšetkým mediálnej reality znamená ´umŕtvovanie´ komunikačných procesov – umŕtvovaním
autentickej komunikácie, resp. vnášaním kompetitívneho (v zmysle neproduktívne konfliktného)
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napätia do tvorby narácie a celej komunikácie. Vyššie spomínaná subdisciplína aplikovanej etiky –
etika vnímania – reagovala na fakt mediálneho množenia informačných zdrojov, čo bezprostredne
súviselo so sťaženou orientáciou v prirodzenom svete. Kriticky reflektovala a reflektuje špecifický
mechanizmus vytvárania paralelných verzií simulakrárneho sveta, kde je častý stav informačného
znečistenia ako výsledok množenia diferencií ´rozumného diskurzu´ viazaného na ´symetrickú
asymetriu´. Etika vnímania v podmienkach informačnej globalizácie upozorňuje na narastajúci
fenomén sprostredkovanej bezprostrednosti, na permanentnú informačno-textovú mobilizáciu
verejného a súkromného sektora, tzn. permanentnú aisthetickú mobilizáciu členov post-postmodernej
spoločnosti. V situácii, keď sa nové technológie a médiá, 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 informácií 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“ ([118]: 126).
Usúvzťažnenie rozvoja nových technológií a úlohy médií s informačnou ekológiou ako druhou
informačnou potopou (R. Ascott), tzn. špecifickým znečistením životného sveta infláciou a
následnou devalváciou záplavy – hromadenia – produkcie slov, informácií, narácií, informačných
kódov – je potvrdením reality tohto fenoménu. Produkcia slov v ´masovej komunikácii´ je cestou
unifikácie ´predspracovanej´ reality (ako hyperreality), čo so sebou celkom prirodzene prináša zmenu
(v podobe pasívneho prijatia imputovaných návodov) spôsobov učenia sa (podľa scenára tzv.
mobilnej vízie je učenie procesom čo najrýchlejšieho prijímania informácií), správania, hodnôt,
morálnych preferencií, konania: aj ony čoraz viac nadobúdajú simulačný, zameniteľný – zmenný
charakter. Naším cieľom nie je neproduktívna a jednostranná kritická reflexia explózie technológií a
masmédií, ktorá „nám umožňuje jednoduchý prístup k bohatej hostine vedomostí a osobného
výberu“ ([68]: 291). Je ťažké, ak nie nemožné, artikulovať jednoznačné predikcie týkajúce sa
budúcnosti tohto fenoménu. Je možné, že na obzore tohto typu komunikácie sa črtá šanca na syntézu
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celoplanetárnych snáh riešiť naliehavé problémy relevantné pre všetky spoločenstvá perspektívne
zjednotené do globálnej (spoločnosti) dediny (M. McLuhan) informačného veku. Núka sa však aj
možnosť kolonizácie verejného priestoru, predovšetkým v situácii, keď sa ´oceán slov´ vychrlí ako
jednosmerná (asymetrická) komunikácia, kde je percipient vnímaný ako zvecnený objekt vplyvu
masmediálneho fluida. Už M. McLuhan varoval pred touto dynamikou, kde „mentálne zrútenie
rôzneho stupňa je celkom bežným výsledkom vykorenenia (z tzv. ontologického bezpečia) a záplavy
nových informácií...“ ([51]: 61) dodávaných a vstupujúcich do ľudského mozgu rýchlosťou svetla,
meniacich pred zlomkom času zmenené, kolektívne metamorfozujúcich. Ako píše P. Virilio
“...KYBERSVET, táto posledná podoba monopolizmu, teda nie je ničím iným, ako hypertrofovanou
podobou kybernetického kolonializmu. Internetové prepojenie je predobrazom blízkeho vypustenia
KYBERBOMBY... “ ([118]: 154-155).
Pre T. Learyho je človek 21. storočia zmutovaný do podoby Homo sapiens electronicus. Inak:
´kybernetický človek´ alebo ´kybernaut´ nás akoby vracali k pôvodnému významu slova kormidelník
a dávali nám (infantilný) pocit sebaistoty a individuálneho myslenia. McLuhan a Foucault tvrdili, že
keď zmeníte jazyk, zmeníte aj spoločnosť. Zmenili sme jazyk, zmenili sme spoločnosť, ale nastúpilo
to, čomu hovoríme systémové riziko, ktoré dnes už nie je len čírym rizikom reťazovej reakcie
technologických, podnikových a bankových kríz, podobných tým, ktoré sa odohrali v Ázii a v USA
(v poslednej dobe v EU). Systémové riziko je/môže byť obávanou „...hrozbou zaslepenia, kolektívnej
slepoty ľudstva, neslýchanou možnosťou porážky faktov, a teda dezorientáciou našich vzťahov ku
skutočnosti...“ (ibid. 130).

2.10 Normatívna etika, aplikovaná etika a technoevolúcia

Normatívna etika ako odbor v rámci morálnej filozofie má tendenciu sústrediť sa na úlohu
ľudských aktérov, ich správanie a dôsledky ich činov. Termín normatívny je často definovaný ako
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opis účinkov jednotlivých štruktúr kultúry, ktoré regulujú funkcie spoločenskej činnosti.
Normatívna etika sa teda v širšom význame zaoberá takými predpismi a abstraktnými teóriami,
ktoré poskytujú tendovanie spoločenských aktivít. Pritom dominantné normatívne tradície majú
odlišné predstavy o tom, čo by malo tvoriť morálne dobro, a teda rôzne predstavy o tom, čo je
správne a čo nesprávne.
Normatívne etika bola/je do istej miery ovládaná kontraktariánskymi teóriami (legitimita
politickej moci a morálnej teórie o pôvode alebo legitímneho obsahu morálnych noriem), ako napr.
kantovskou deontológiou (so zameraním na povinnosti jednotlivca), utilitarizmom (so zameraním
na maximalizáciu prínosov alebo blaho čo najväčšiemu počtu), rawlsovským princípom pojmu
spravodlivosti (so zameraním sa na podmienky pre prerozdelenie sociálnych benefitov). Hoci tieto
normatívne etické teórie boli bohato rozpracované v literatúre o morálnej filozofii, vyhneme sa
diskusii o ich relatívnych prednostiach. Je však dôležité poznamenať, že tieto normatívne
teoretické prístupy ovplyvnili disciplíny aplikovanej etiky, ktorej etika techniky je súčasťou.
Aplikovaná etika je často chápaná ako oblasť, kde normatívne etické teórie ako prakticky užitočné
nástroje zdôvodňujú rozhodovanie v reálnom svete. Aplikovaná etika sa často podieľa na
prekrývaní špecifických normatívnych teórií na konkrétne situácie alebo oblasti poznania, kde
existuje silná potreba etického vedenia a kritického hodnotenia (výrazne prítomné v ekologickej
etike). Aplikovaná etika má tendenciu zapojiť filozofickú aktivitu etického posúdenia v rámci
teoretickej a koncepčnej ríše normatívnej etiky a potom aplikovať, alebo snáď uplatniť toto
teoretické poznanie na praktické rozhodovanie. Takto môže byť chápaná rovnakým spôsobom ako
ostatné aplikované odbory, napr. aplikovaná matematika, ekológia alebo biológia, keď sa súbor
teórií aplikuje zhora nadol do kontextu reálneho sveta.

Ide však o trochu zjednodušujúci pohľad na aplikovanú etiku. Jej pole sa v posledných
desaťročiach vzdialilo od debát, ktoré dichotomizujú deontologické verzus utilitárne normatívne
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analýzy a nevyhnutné argumenty, na ktoré by mala byť uplatnená. Vynoril sa celý rad
alternatívnych morálnych filozofií, ktoré sa zameriavajú na iné aspekty etického rozhodovania
a morálneho konania nad rámec diskusií o povinnostiach a ich dôsledkoch. Napríklad v teoretickej
diskusii došlo k obnove, ktorá kladie dôraz na hodnotu praktickej morálnej múdrosti
(Nussbaumová [84]); cnosti, ako nadobudnuté ľudské vlastnosti, ktorých uplatňovanie smeruje k
dosiahnutiu dobra, a to nielen na úrovni jednotlivého človeka, ale musia byť posúdené v kontexte
určitej epochy ľudských dejín, vyznačujúcej sa charakteristickým systémom hodnotových
orientácií a preferencií (MacIntyre ([72]); koncepty starostlivosti a feministická etika (Kheel [62])
alebo na psychologický, subjektívny, imaginatívny a metaforický charakter etického uvažovania
(Dunn [31]).
Dominantné tradície normatívneho etického usudzovania, či už sú založené na
deontologickej, utilitárnej, resp. inej normatívnej báze, majú sklon zameriavať sa na mravného
aktéra ako centra svojej analýzy. Takto existuje tendencia pripisovať technike neutrálnu úlohu.
Tieto dominantné normatívne etické tradície inklinovali k technike ako pasívnemu objektu, ktorým
manipulujú mravní aktéri, takže normatívna etika sa bežne sústredila na správanie sa a normy
prijaté používateľmi a vývojármi technológií, pričom mali menej čo vypovedať o etickom stave a
agende samotných artefaktov. Staršie práce v oblasti etiky techniky boli zamerané na
zodpovednosť inžinierov, vedcov a technikov, najmä na otvorenosť a transparentnosť ich odbornej
praxe. Filozofickým reflektovaním techniky (v učení filozofov ako G. Bachelard, K. Jaspers, M.
Scheler, M. Heidegger, H. Jonas, J. Habermas, J. Ellul, F. Rapp, G. Ropohl, M. McLuhan, T. Leary
a mnohých ďalších) však na poli rezonancie interpenetrácie techniky do všetkých úrovní celku
kultúry (kultúrno-habituačný vplyv19 s akoby ničím nerušenou infantilnou ´dôverou´ v absorpčné

Rozširujeme význam pojmu habituácia z individuálnej úrovne organizmu na mechanizmus širšie pôsobiaci.
Habituácia znamená stav alebo lepšie proces k nemu vedúci, keď pri častom opakovaní určitého podnetu prestáva
organizmus adekvátne reagovať, resp. prestáva ho vnímať; je to ´presýtenie´, ktoré vedie k habituačnému otupeniu,
čoho typickým príkladom môže byť technologické ovplyvňovanie prakticky všetkých spoločenských aktivít bez toho,
aby sme ich vnímali ako ´zasahovanie´.
19
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schopnosti biosféry) bolo/je možno ilustrovať veľkosť i slabosť ´človečenstva´, zložitú čitateľnosť
technoevolúcie, resp. technicistného systému.20
Veľa z toho, čo dnes chápeme ako etiku techniky, má svoje korene v inžinierskej etike,
jednej z profesných etických disciplín. Inžinierska etika sa venovala hlavne vývoju prísne etických
kódexov praktických postupov. Prevažujú otázky týkajúce sa whistle-blowing (oznamovanie
nekalých praktík), kedy inžinieri preberajú zodpovednosť po zistení neetických praktík, či
nepriaznivých sociálnych a environmentálnych dôsledkov konkrétnych technologických inovácií.
V poslednej dobe však toto zameranie sa na technickú prax bolo zobrazené ako nedostatočné alebo
prinajmenšom neúplné.
Aj keď sú etické dôsledky inžinierskej odbornej praxe nepochybne dôležité, náš
technologicky sprostredkovaný svet vyžaduje viac holistický a vizionársky pohľad na etické
otázky. Sociálne svet je plný ľuďmi vyrobených objektov, ktoré umožňujú a blokujú ľudské
myslenie a mravné konanie, informujúc, ako myslíme, konáme a zaraďujeme seba do sociálnych
celkov a inštitúcií. Technické artefakty, znalostné procesy a postupy, slúžia na dichotomizovanie
toho, čo je vyrobené človekom, od prirodzeného sveta, hoci sa hlboko prelínajú. Prirodzený svet
bol natoľko ovplyvnený technickým rozvojom, že niektorí autori, ako napr. Zalasiewicz, J. and all.
[123], naznačujú, že žijeme vo veku antropocénu -

antropocénnej – a teda antropogénnej,

technologicky sprostredkovanej planéty21 a nové technológie implikujú určitý scenár, resp. projekt,
ktorý inšpiruje postoje, správanie a ekologický étos.
Prísne vzaté: súčasná morálno-filozofická reflexia

techniky a technológie sa musí

vzťahovať na to, ako sa formujú a informujú sociálne a kultúrne praxe, individuálne skúsenosti,
Tento typ systému (Gras 2001) odráža spôsob bytia a myslenia vo svete, v ktorom technológie, artefakty, nástroje,
stroje a životný štýl, ktorý ich sprevádza, tvoria systém, tzn. všetky uvedené elementy sú od seba vzájomne závislé.
21
Zalasiewicz, J., Williams, M., Steffen, W. & Crutzen, P. (2010) v práci The New world of Anthropocene. Píšu o
antropocéne – teda o období, keď ľudstvo svojou činnosťou globálne ovplyvňuje zemský ekosystém. 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 (pozri: L. Vladyková: Úvod do filozofie
ekológie. 2015)
20
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komunity a prostredia vo vývoji, využívaní a v správe vecí verejných. A čo je najdôležitejšie,
musíme porozumieť

ako sa reflexia techniky a technológie spoločne vyvíja so smerovaním

a precizovaním sociálnej etiky.

2.11 Teória siete-aktérov, morálno-filozofická reflexia techniky - prienik disciplinárnych
rozdielov

Zdá sa, že možno uvažovať o spoločnom evolučnom vývoji technológií v rámci spoločnosti,
pričom nielen že kultúrne a morálne hodnoty sú implicitne zakotvené v technickej projekčnej praxi,
ale aj to, že každý nový technologický vývoj posúva sociálny svet a reformuluje - utvára naše
hodnoty a postupy. Tento spletený vzťah medzi sociálnymi aktérmi, hodnotami a technickými
artefaktmi skúma jeden výrazný reťazec oblastí spoločenských vied o vedeckých poznatkoch pod
názvom teória siete-aktérov (actor-network theory – ďalej len ANT).
Teoretici ANT, najmä Michael Callon (1987) a Bruno Latour (1999, 2003, 2005), sa
zaoberajú povahou techniky v rámci sociálnych sietí, študujú vzájomne súvisiace spoločenské
postupy, ktoré predstavujú pôsobenie v oblasti vedy a techniky. ANT odlišuje od tradičných
sociálno-logického chápania sociálnych sietí to, že pokladá aktérov, ktorí tvoria sieť vedy
a techniky. Sú to nielen ľudia a sociálne skupiny, ale aj za artefakty, prístroje a iné subjekty. ANT
tvrdí, že sociálne siete sú heterogénne, obsahujú mnoho rozdielnych prvkov, a tak ich možno
chápať ako sociálno-technické systémy (Latour, 1999, 2005). Nakoniec ANT je teória semiotiky tvrdí, že subjekty majú formu a získavajú atribúty cez vzťahy s ostatnými subjektmi. Analýza ANT
zahŕňa všetky aspekty techniky, jej vývoja, plánovania, používania a likvidácie; združuje rôzne
prvky, ako sú materiály,

projektanti, pracovníci, stroje, systémy v oblasti životného

prostredia, konštrukčné plány. Ako zdôrazňuje B. Latour ANT má za cieľ ukázať, ako všetky tieto
artefakty majú všeobecnú symetriu - to znamená, že musia byť opísané tými istými termínmi ako
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sociálne faktory v rámci siete, a preto sa tieto rôznorodé prvky stávajú epistemologicky súvisiacimi
ako aktanty. Aktanty

nadobúdajú formu na základe ich vzájomných vzťahov,

so žiadnym

osobitným postavením daným oblasti ľudských faktorov nad zvieratá alebo mimoľudské artefakty.
V súlade so zásadou generalizovanej symetrie heterogénne aktanty majú rovnocenné postavenie,
teda táto teória odmieta technologický determinizmus a sociálny determinizmus, ako deskriptory
vývoja techniky a sociálnych zmien [22]. ANT zdôrazňuje aktancialitu vykovanú prostredníctvom
spojenectva a rokovania medzi ľudskými a mimoľudskými aktérmi, takže energia sa akumuluje a
udržiava spojenectvom s technikou, materiálmi a inými mimoľudskými spojencami, rovnako ako aj
s inými ľuďmi. Zmena je chápaná ako proces stability alebo nestability v rámci vzťahov medzi
človekom a mimoľudskými prvkami.
ANT bola kritizovaná ako zbytočne ´rozvláčna´, nezahŕňajúca nič viac, než opisný súčet
všetkých zúčastnených aktantov v rámci siete. V skutočnosti problém vzťahu s aktívnymi činiteľmi
(aktantami) je, že intencionalita odvodená z ľudského uvažovania sa v analýze nevyskytuje,
pretože konania sú odvodené z interakcií a spojenectiev heterogénnych ľudských a mimoľudských
prvkov. Hoci generalizovaná symetria ontologicky predstavuje polemiku pre spoločenské vedy,
ANT má hodnotu vo svojej schopnosti vysvetliť, prečo implementácia techniky, politiky alebo
sociálnych snažení uspeje alebo zlyháva sústredením sa na zmeny, ktoré sa vyskytujú v integrite
sietí, do ktorých sú tieto prvky vložené (pod pojmom entelechia). B. Latour [65] uvádza, že rozpad
siete je dôvodom na zlyhanie konkrétnej techniky.
ANT je osobitne relevantná pre diskusiu vo sfére jej vyvíjajúcemu sa vzťahu s morálnou
filozofiou. Na prvý pohľad sa zdá, že ANT a normatívna etika prejavujú výrazné nezrovnalosti.
Ako už bolo skôr spomenuté, normatívna etika sa tradične zameriava na jednotlivcov a voľby,
ktoré sú im k dispozícii. To je problematické pre koncepciu etiky techniky na báze ANT, pretože
tvrdí, že technika a ďalšie artefakty majú etickú hodnotu a vplyv v zložitých sieťach aktérov. Etika
techniky zameraná na ANT zahŕňa analýzu vplyvu, ktorý technické artefakty vykonávajú v
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sociálnej oblasti. Ako sme uviedli, taký prístup kontrastuje s niektorými dominantnými spôsobmi
myslenia v normatívnej etike, ktoré konceptualizujú techniku ako súbor nástrojov v rukách
racionálnych morálnych aktérov. Štúdie v oblasti etiky techniky často tvrdili, že technika je v
zásade eticky neutrálna, pretože je to poznávací proces individuálneho morálneho úsudku, ktorý
kontroluje, ako sa technika používa. Táto inštrumentálna vízia techniky ju predpokladá ako
prostriedok na dosiahnutie cieľa, a preto výber technických prostriedkov na riešenie problémov je
morálne neutrálny. Takáto inštrumentálna vízie techniky ako pasívneho nástroja je neadekvátna,
pretože vyčleňuje mravné konanie z oblasti nástrojov a prostriedkov, ktoré umožňujú alebo blokujú
mravné konanie. Musíme vziať do úvahy, že pri formulovaní konkrétnych cieľov aktérmi, ktoré
technika musí dosiahnuť, nie je možné oddeliť od vývoja a výberu technických prostriedkov na
dosiahnutie týchto cieľov. Inými slovami, technika sa nie vždy vyvíja so zreteľom na jasné ciele,
pričom ich vývoj môže ovplyvniť sociálne a morálne voľby po tom, ako boli realizované.
M. Cotton [25] predpokladá, že v ANT pri posudzovaní sociálnej etiky existuje rad
dôležitých prekážok; niektorí teoretici, ako napríklad Walsham [120] a Bijker [15] nastolili obavy,
že ANT štúdie technologických sietí prejavujú zásadne ´amorálne´ a ´apolitické´ postoje podporovaním devalvácie úlohy ľudských aktérov. Keďže ani aktér ani artefakt nemá prednosť
pred tým druhým, tzv. aktancialita oboch je odrazom kvality, ktorá vybavuje aktantov činmi, ich
subjektivitou, ich intencionalitou a ich morálkou (Latour [66]). Ale práve prepojené vzťahy medzi
aktantmi im dávajú morálnu hodnotu. V dôsledku toho sa zdá, že ANT je v nesúlade s podstatnou
časťou modernej etiky (dokonca ANT bola obvinená z dehumanizácie rozhodovacích procesov,
umiestnením technických artefaktov na rovnakú úroveň s ľudskými aktérmi rozhodnutí).
Zdá sa, že cieľom morálno-filozofickej reflexie techniky

je

preklenutie zmienených

disciplín spôsobom, ktorý zachováva praktickú hodnotu oboch teoretických prístupov a zároveň
poskytuje súdržnú a prakticky užitočnú filozofiu spoločenskej etiky rozhodovania v technike. Časť
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tohto preklenovacieho úsilia zahŕňa zameranie sa na terminologické penzum, resp. jazyk a pojmy22,
pričom, ako uvádza M. Cotton [25], jedným z dôležitých projektov v rámci etiky techniky, je nájsť
správny slovník na posúdenie komplexnej etiky sociotechnických systémov.
Diskutovanú problematiku možno uzavrieť sumarizujúcim konštatovaním, že znepokojujúci
nepomer dvoch duchovných tradícií Západu - nadobúdanie technických poznatkov a platnosť
hodnotových systémov - odráža životný problém zvedečtenej civilizácie. Otáznym je ako možno
vzťah medzi technickým pokrokom a sociálnym svetom uviesť pod kontrolu racionálneho konania.
Diskurzy v morálno-filozofickej reflexii techniky a technológie

sú súčasťou širokej diskusie

prebiehajúcej jednak pod vplyvom informačnej databázy vied, lebo len oko morálky nepostačuje, a
jednak sú sprevádzané renesanciou hodnotovej racionality, navigujúcej k synergickej súvzťažnosti
človeka, kultúry a prírody (zmiešanín). Napriek možným výhradám, globálna erózia biosféry i
´dromosféry´23 nabáda k zmieru a vzájomnému vypočutiu hlasov všetkých zúčastnených.
Zdá sa, že „holá pravda“ dnešnej ´existenčnej´ morálnej dilemy odhaľuje eróznu činnosť kultúry
voči prírode. Možnou bariérou tohto stavu je „nastavenie“ morálky na tzv. proprírodný stupeň, tzn.
systémové

zosúladenie kultúry s prírodou pomocou novo nasýteného

„média“ – globálnej

interkultúrnej ´komunikácie´ technológií. Orientačnú linku tvorí: nová ontológia (nesubstančný
model bytia ako variant produktívnejšieho nazerania nielen na bytie, ale aj na prírodu) – nové
hodnoty – konanie usmerňované pro-prírodným rešpektom.
Akceptácia prírody ako pre ľudský druh bytostne dôležitej hodnoty s vlastným oprávnením je
cestou zložitého a namáhavého prekonávania tradičnej inštrumentálnej racionality a špekulatívnej

Napríklad inklinácia k používaniu relatívne neobvyklého jazyka na opis etickej problematiky vzťahov aktantov;
pojednáva o technike z hľadiska úspechu alebo zlyhania, prínosu a straty podľa stability a pevnosti príslušných sietí.
22

Syntetický pohľad francúzskeho analytika virtuálnej skutočnosti P. Virilia (1997, 2004), prezentovaný v jeho
koncepcii dromológie, poukazuje na demarkácie technologickej možnosti komunikácie a na jej nezamýšľané kultúrnodeštruktívne dôsledky. Dromológia je pre P. Virilia špecifickou témou, lebo aj keď samotný pojem dromos vyplýva z
predpokladu pretekania, rýchlosti a konkurencie, nie je popisovaná len v taxonómii pohybu a efektu akcelerácie, ale
má evidentný sociálny a ekonomický dosah. Virilio totiž chápe dromológiu v jej sociálnych konotáciách ako
dromokraciu, tzn. stav, kde je rozhodujúcim prvkom štrukturácie spoločnosti moc rýchlosti. Vo Viriliovej dromokracii
je táto moc dostupná len využívateľom high-tech, tele-technológií, e-komunikácie, data-akceptátorom atď.
23
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metafyziky, ktorá redukuje prírodu (biosféru) na niečo mimo človeka, čo má k človeku vzťah
sprostredkovaný, vonkajškový, je res extensa

(Descartes) alebo degraduje prírodu na „druhé“

rozumu, „zásobáreň“ (Heidegger). Je to cesta novej ontológie, ktorá ľudský druh považuje za
nedeliteľnú súčasť prírody. Svet prírody nie je určovaný svetom človeka (je ním však často veľmi
negatívne ovplyvňovaný), príroda si totiž celkom dobre poradí bez ľudského druhu. N. Hartmann to
pri výklade novej tzv. kritickej ontológie konštatoval jasne: „...nie svet sa opiera o človeka, ale
človek o svet, všetko v ňom sa vzťahuje na svet...(ľudské) jestvovanie vo svete predpokladá
jestvovanie sveta, bez sveta nemôže žiť...“([42]: 76–77). Skutočný svet je akčným
podmienkou existencie človeka a takéto zameranie
porozumenie

poľom a

filozofickej optiky vyžaduje proprírodné

a technické „prispôsobovanie“ prírody len natoľko, nakoľko

jej rozumieme a

rešpektujeme jej zákonitosti. Dnešná aktuálna situácia vzťahu človek (technika, technológie) –
príroda/biosféra však nastoľuje zásadnú otázku: Bude pri doterajšej miere ľudskej ľahostajnosti voči
prírode, ľudskej márnotratnej maximalizácie v pozícii ´mať´ a doterajšom tempe technizácie svet
kultúry naďalej prosperovať, existovať?

Záver

Ako sme uviedli v úvode monografie, keď hovoríme o ´novej ekológii techniky a technológií´ termín ekológia symbolizuje existujúcu neusporiadanosť a ´prekríženosť´ v oblasti reflexie
vedy, techniky a technológií ako dôsledok procesu ich prevratných a ďalekosiahlych zmien,
kterých vplyv a pôsobenie na proces globalizácie a na spoločenské, politické a sociálne zmeny je
nepredvídateľný. Predložené zamyslenie uzavrieme možno netradične - myšlienkou zmieru ako
zosúladenia kultúry a prírody. Myšlienka zmieru musí byť v mysliach ľudí relevantnejšia ako
kedykoľvek predtým. Skutočná realizácia tejto myšlienky však musí byť prispôsobená novým
požiadavkám našej doby, teda potrebe nového humanizmu. Humanizmus dosiahol dnes kritický
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moment. Náš svet sa rýchlo mení a čelíme existenciálnym rizikám. Možné sú rôzne výsledky dobré aj zlé. Náš prístup k budúcnosti sa však vyznačuje krátkodobým myslením, polarizačnými
debatami, alarmujúcou rétorikou a pesimizmom. Martin Rees24 tvrdí, že vyhliadka ľudstva závisí
od

našho

veľmi

odlišného

prístupu

k

plánovaniu

zajtrajška.

Budúcnosť ľudstva je spojená aj s budúcnosťou vedy a závisí od toho, ako úspešne využívame a
budeme využívať technologický pokrok pri riešení mnohých súčasných i budúcich výzev. Ak
chceme na riešenie našich problémov použiť vedu a zároveň sa vyhnúť jej dystopickým rizikám,
musíme o dlhodobom horizonte uvažovať racionálne, globálne, kolektívne a optimisticky. Pokroky
v biotechnológii, kybertechnológii, robotike a umelej inteligencii - ak sa budú dôsledne
presadzovať a uplatňovať - by nás mohli zmocniť, aby sa posilnili rozvojový a rozvinutý svet a
prekonali hrozby, ktorým čelí ľudstvo na Zemi, od zmeny klímy po nukleárnu vojnu. Zvlášť
rýchle technologické pokroky v umelej inteligencii (AI), ako aj ďalšie pokrokové technológie, ako
sú cloud computing a internet vecí, transformujú disciplíny, ekonomiky a odvetvia a poskytujú
myšlienky o tom, čo znamená byť človekom. AI má obrovský potenciál pre sociálne blaho a môže
podporiť dosiahnutie cieľov dlhodobo udržateľného rozvoja, ak sa vyvíja spôsobom prospešným
pre ľudstvo, rešpektuje globálne normy a je zakotvený v mieri a rozvoji. Zároveň ďalší pokrok v
kozmológii umožní ľuďom skúmať slnečnú sústavu aj mimo nej pomocou robotov a umelej
inteligencie. Neexistuje však žiadny „plán B“ pre Zem - žiadna dosiahnuteľná alternatíva na dosah,
ak sa nestaráme o našu planétu – kde je všetko a všetci prepojené.
Globalizácia urýchlila prelínanie národov a kultúr. Rýchly rozvoj techniky vôbec a
informačných technológií zvlášť znásobil možnosti pre zblíženie a sociálnu interakciu. Zároveň
však prehĺbila nedorozumenia a vyjadrenia nespokojnosti. Okrem toho zmena klímy a vyčerpanie
prírodných zdrojov prispeli k posilneniu pozícií nespokojnosti. Tento nový kontext si vyžaduje

Martin Rees je astronóm Royal Trinity College a riaditeľom Astronomického ústavu na Cambridge University. Ako
člen Snemovne lordov Spojeného kráľovstva a bývalý prezident Kráľovskej spoločnosti sa veľa zapája do
medzinárodných otázok technologického rizika. Medzi jeho knihy patria Our Cosmic Habitat (Princeton), Just Six
Numbers a Our Final Hour (publikované v Spojenom kráľovstve ako Our Final Century ). Žije v britskom Cambridge.
24
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prehodnotenie podmienok pre vzájomné porozumenie a budovanie zmieru. Je potrebné, aby sa
obnovili zásady, ktoré sú základom humanizmu. Preambula Ústavy UNESCO jasne potvrdzuje
humanistický rámec všetkých myšlienok a činov v snahe o zosúladenie sveta. Nielenže je zmier
veľkým prínosom pre ľudské bytosti, ale je fundamentom zodpovednosti. Obnovené zásady, ktoré
sú základom humanizmu sú hlavnými garantmi prostredníctvom povahy ich zámerov a sily. Práve
na tejto úrovni musíme pracovať:

zosúlaďujúcimi predispozíciami mysle prostredníctvom

vzájomného porozumenia a medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry a
komunikácie. V dnešnej dobe humanizmus znamená prispôsobenie sily starodávneho posolstva
kontúram moderného sveta. Podľa definície je táto práca nepretržitým úsilím, ktoré nepozná
koniec. Humanisti predpokladajú existenciu spoločenstva ľudstva, ktoré spája každého jednotlivca
so všetkými ostatnými. Konflikty môžu vzniknúť z nedorozumení alebo povrchným vnímaním
zásad. Vzhľadom na nový humanizmus pre 21. storočie nové cesty k reakcii a akčným dohodám a
to, čo nás spája, je silnejšie ako to, čo nás rozdeľuje.
Spoločnenstva a kultúry celého sveta tvoria jedinú ľudskú civilizáciu. Zostáva otvárať nové
koncepty a praxe, ktoré najlepšie dokážu zjednotiť ľudskosť. Humanisti vždy chápali, že pôda pre
rastúcu a prosperujúcu komunitu je kultúra, so všetkými prejavmi mysle. Prostredníctvom
komunikácie, prostredníctvom jazykového vzdelávania a dialógu, prostredníctvom vedeckej
spolupráce, môžeme presahovať hranice seba samých. Rozšíriť naše vedomosti, objaviť iné zvyky
a vstúpiť do ideálneho mesta mysle, ktoré nás spájajú. Vždy budeme potrebovať obnoviť sa
zdrojmi tohto humanizmu, znovu objaviť hlboký zmysel kultúry a uznať, že spoločenstvo celého
ľudstva je nevyhnutné pre naplnený život. Ústava UNESCO je v súlade s touto myšlienkou: mier a
prosperitu nie je možné zabezpečiť len prostredníctvom ekonomických a politických opatrení.
Musíme vybudovať ľudské spoločenstvo, ktoré bude vychádzať zo základných hodnôt ľudstva a
predovšetkým zo zdrojov mysle. Toto sú podnety

nového humanizmu. Humanizmus dnes

znamená budovanie mostov medzi severom, juhom, východom a západom a posilňovanie ľudskej
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komunity, aby sme spoločne zvládli súčasné výzvy. Znamená to zaručiť prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu pre všetkých, aby sa všetci mohli vyjadriť v rámci všeobecného dialógu. Znamená to
podporovať siete vedeckej spolupráce, zriaďovať výskumné centrá a šíriť informačné technológie s
cieľom urýchliť výmenu myšlienok. Znamená to používať kultúru v celej jej rôznorodosti
vyjadrenia ako nástroj na zblíženie a tvorbu spoločnej vízie. Tento nový humanizmus vyžaduje,
aby sa každá ľudská bytosť mohla skutočne podieľať na našom spoločnom osude, vrátane tých,
ktorí sú najviac marginalizovaní. V 21. storočí globalizácia už nie je o ´kontaktoch´, ale o
´zdieľaní´. Globálne ľudské spoločenstvo sa stáva seba-vedomým.
V tejto súvislosti otázka, čo by predstavovalo udržateľný rozvoj a udržateľný hospodársky
rast, začala dominovať v medzinárodnej diskusii. Globalizácia už nebola výlučne ekonomickou
sieťou väzieb, ale jej paradigma zmutovala na všestranný fenomén, ktorý zahŕňa takmer všetky
oblasti života - od politiky a technológie až po vzdelávanie25, vedu, komunikáciu, médiá a
kultúru. Tieto trendy nepostupovali len na makroúrovni, ale aj na mikroúrovni spoločenského
života. Zdá sa, že nadnárodný tok kapitálu, práce, technológie, ľudí a informácií prekonal všetky
prekážky a prekonáva politické aj kultúrne hranice. Všetky tieto nadnárodné toky a interakcie
znamenali sútok rôznych kultúrnych prvkov a zložiek, od hmotného tovaru spotreby cez
symbolické významy až po súbory myšlienok a hodnôt.

25

Ide o úsilie na podporu takéhoto typu vzdelávania, ktoré spĺňa kritické potreby 21.storočia a poskytuje tak protiliek

voči strachu, hnevu či beznádejnosti prameniacich z nečinnosti. Prezentuje model vzdelávania založený na novej
integrácií emocionálnej, sociálnej a ekologickej inteligencie. Zatiaľ čo sociálna a emocionálna inteligencia rozširujú
schopnosti študentov vidieť veci z inej perspektívy, vcítiť sa, prejaviť obavy, ekologická inteligencia aplikuje tieto
schopnosti pre porozumenie prírodného sveta. ´Ekogramotný´ je skratka pre náš konečný cieľ, kým ´sociálnu a
emocionálnu gramotnosť´ identifikujeme ako proces, ktorým je k tomu možné dospieť. Nová integrácia inteligencií
ponúkne dôležité benefity pre vzdelávanie, ako aj pre náš spoločenský a ekologický blahobyt. Buduje na úspechoch od redukovaných problémov v správaní, po akademické úspechy - ako výsledok pokroku vo vzdelávaní na podporu
sociálneho a emocionálneho učenia, ktoré sa objavilo v posledných desaťročiach. Kultivuje vedomosti, empatiu a
aktivitu potrebnú pre praktizovanie dlhodobo udržateľného spôsobu života.
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Vo svetle dnešných bezprecedentných a nepredvídateľných výziev nebola nikdy taká potrebná
potreba inkluzívnej koncepcie udržateľného rozvoja, ktorá by zahŕňala nielen ekonomický, ale aj
sociálny, kultúrny, ekologický a environmentálny rozmer. Budeme schopní vytvoriť udržateľnú a
skutočne humanistickú globálnu spoločnosť, len ak budeme uplatňovať holistický prístup k
ľudskému rozvoju a technickému a technologickému rastu. Nový humanizmus je spojený s
pilierom udržateľného rozvoja, ekologickým a environmentálnym rozmerom. Podporou kvalitného
vzdelávania pre všetkých je nový humanizmus základom technologických inovácií, tvorivosti a
vytvárania vedomostí, ktoré sú orientované na riešenie dnešných skľučujúcich klimatických a
environmentálnych výziev. Preto musia byť normatívne zásady, na ktorých sa zakladá program
udržateľného rozvoja po roku 2020 citlivý na krízu; musia aktívne prispievať ku globálnemu
verejnému blahu. Podpora vzdelávania a výskumu orientovaného na budúcnosť pomáha prehĺbiť
spoluprácu medzi vedcami a politickými činiteľmi pri hľadaní udržateľných riešení zhoršovania
klímy, zhoršovania životného prostredia. Zníženie znečistenia oceánov, zastavenie klimatických
zmien a ochrana globálnej biodiverzity si však vyžadujú viac ako pevné globálne úsilie v oblasti
vzdelávania a výraznú podporu vedy, techniky a výskumu. Spolu s nárastom prístupu k
vzdelávaniu je potrebné zmeniť mentalitu, ktorá prekonáva sebecké, egoistické a skutočne
neudržateľné prístupy spotreby a namiesto toho sa zameriava na zachovanie našej planéty a
blahobyt zastrešujúcej globálnej spoločnosti. Základom pre prekonanie chudoby a ochranu
svetových prírodných zdrojov, ako základu pre všetky formy života, je dodržiavanie udržateľného
životného štýlu. Čoraz traumatickejší rozsah súčasných ekologických a environmentálnych
problémov kladie dôraz na testovanie ľudskej spoločnosti a vyžaduje si silné oživenie
humanistických ideálov a humanitného vzdelávania. Nový humanizmus teda odráža stratégiu
udržateľného rozvoja, formuje nové spôsoby myslenia a konania a usiluje o budovanie spoločností,
ktoré sa dokážu prispôsobiť zmenám a výzvam.

124

Keďže je tu tendencia zaujímať sa o konkrétne aplikácie morálno-filozofickej teórie, a keďže
sme často priťahovaní k morálnej filozofii práve preto, že máme silnú túžbu pochopiť, ako
technika, technológia ovplyvňujú súčasné spôsoby sociálnej, profesnej, kultúrnej a spoločenskej
existencie, je ťažké si predstaviť, resp. vytvoriť

ucelený text

morálno-filozofickej reflexie

techniky a technológie. Vieme, že artefakty techniky a technologické systémy zásadne zmenili
životy ľudí, spôsoby, akými sa politika a veda vykonávajú, všadeprítomné spôsoby, ktorými
konceptualizujeme našu blízku a vzdialenú budúcnosť. Budú technológie vytvárať nový
Leviathan? Budú schopné stabilizovať a chrániť našu krehkú biologickú schránku? Alebo nás
môžu priblížiť k ´spáse´? Ako inžinieri a vedci skutočne pracujú s inováciami? Toto sú niektoré zo
spektra otázok, ktorými sa dnes zaoberajú etici a filozofi techniky a technológie. Vzhľadom na
všadeprítomný vplyv nových technológií, klasické filozofické disciplíny, ako je epistemológia,
ontológia a etika, sú v procese redefinovania.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v posledných troch/štyroch desaťročiach technika a
technológia radikálne zmenili naše životy: od spôsobu akým pracujeme, ako komunikujeme, ako
bojujeme proti rôznym typom konfliktov. Tieto technológie neboli a nie sú bez kontroverzií a
mnohé z nich vyvolali intenzívne diskusie, ktoré sú často polarizované alebo vpletené do
vedeckých dvojznačností alebo nečestnej demagógie. Napríklad diskusia o kmeňových bunkách a
výskume embryí sa stala politickou záležitosťou, ktorá sa objavila na politickej úrovni a zahŕňala
vedcov, politikov a náboženské skupiny. Diskusie o geneticky modifikovaných organizmoch
(GMO) podobne mobilizovali občiansku spoločnosť, vedcov a tvorcov politiky v širokej diskusii o
etike a bezpečnosti. Vývoj technológií na úpravu genómu je len jedným z mnohých príkladov
toho, že bio výskum a jeho vplyv na trh je silne závislý od spoločenského prijatia a nemôže
uniknúť verejným diskusiám o etike a regulácii. Okrem toho sú žiadosti o transparentnosť v týchto
diskusiách čoraz dôležitejšie, čo dokazujú hnutia ako ´Právo na poznanie´, ktoré opakovane
požadovalo označovanie GMO na potravinárskych výrobkoch.
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Robotika novej generácie má čoraz väčšiu autonómiu a schopnosť reagovať bez
preprogramovania, čo komplikuje súčasné diskusie o robotike: dôvera a spoľahlivosť investovaná
do robota bude musieť byť väčšia, čím sa roboty priblížia k bodu bytia s nami. To dokazuje aj
technológia neuromorfných čipov. Patrí medzi najrevolučnejší vývoj v oblasti AI

a radikálny

krok v oblasti výpočtového výkonu. Napodobňovanie zložitosti ľudského mozgu, neuroinšpirovaný počítač by fungoval v móde podobnom spôsobu, akým komunikujú neuróny a
synapsie. Mohol by sa potenciálne učiť - alebo rozvíjať pamäť. To by znamenalo, že napríklad
dron vybavený neuromorfným čipom by bol lepší pri sledovaní, zapamätaní si alebo rozpoznávaní
nových prvkov v jeho prostredí. V tejto súvislosti sa objavujú ´etické červené vlajky´: budovanie
neuromorfných čipov by vytvorilo stroje, ktoré by mohli byť tak inteligentné ako ľudia,
najinteligentnejší druh na planéte. Tieto technológie sú ukážkami dokonalosti človeka, ale mohli
by byť zničujúce pre náš druh, a ako to povedal M. Minsky, mohli by dokonca vnímať ľudstvo ako
´domestikované

živočíchy´,

atď.

Záujem o inteligentné stroje sa teraz presadzuje aj v oblasti aditívnych výrobných metód, ktoré
čoraz viac integrujú inteligentné materiály do výroby. Tieto materiály by sa mohli prispôsobiť,
meniť vlastnosti, spolupracovať alebo reagovať na svoje prostredie. Takéto tendovanie je
predpokladané a nové technológie budúcnosti budú nevyhnutne nanovo definovať naše chápanie
biológie, materiálneho sveta, výroby a etiky. Prísne vzaté:

vyvoláva dôležité etické otázky

týkajúce sa využívania súkromných údajov, slobody prejavu, zodpovednosti, ľudskej práce,
definície ľudskej dôstojnosti a rovnosti jednotlivcov a i. Dôsledky sa budú ďalej rozširovať do
geopolitiky a globálnej rovnováhy moci. V konečnom dôsledku musíme

pristúpiť k reflexii

súčasných i budúcich techník a technológií s vedomím, že budú mať nevyhnutne široké a stále
zložitejšie ´vzájomné vzťahovanie a vzájomné pôsobenie´ v štruktúre ´ekosystému techniky a
technológie´.
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Herman Kahn

The Next 200 Years. A Scenario for America and the World
A Division of W. Morrow and Co. New York, 1976, s. 10—16
Štyri pohľady perspektívy orientovanej na Zem

1. Základný model sveta
A. Presvedčený neomaltuzián
Konečný koláč
Väčšinu globálnych neobnoviteľných zdrojov možno odhadnúť natoľko presne (s činiteľom 5), že
sa dá demonštrovať realita ich vyčerpávania. Všetko, čo sa z týchto zdrojov spotrebuje teraz, bude
na úkor budúcnosti. Súčasné odhady ukazujú, že v najbližších 50 rokoch budú vyčerpané mnohé
rozhodujúce zdroje. Existujúci zvyšok koláča sa musí rozdeliť spravodlivejšie medzi všetky štáty
sveta, medzi túto generáciu a budúce generácie. Keďže sa koláč postupom času scvrkáva, každý
ekonomický rast, ktorý z bohatých robí ešte

bohatších, nevyhnutne robí z chudobných ešte

chudobnejších.
B. Opatrný pesimista
Neistý koláč
Budúce zásoby a hodnota starých i nových materiálov sú nevyhnutne neisté. Minulé prognózy
dostupnosti materiálov v budúcnosti boli obvykle hlboko podhodnotené. Možno pripustiť, že sa to
môže stať opäť, avšak zdá sa, že súčasné odhady sú pomerne spoľahlivé. Súčasný exponenciálny
rast znamená jasné riziko skorého vyčerpania niektorých rozhodujúcich materiálov. Múdrosť od nás
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vyžaduje okamžité zakonzervovanie zostávajúcich zdrojov. Zatiaľ čo nadmerné zakonzervovanie
predstavuje malé riziko, nadmerná spotreba by znamenala tragédiu.

C. Opatrný optimista
Zväčšujúci sa koláč
Predchádzajúci technický a ekonomický pokrok naznačuje, že súčasný rast výroby pravdepodobne
ešte viac zväčší možnosti zvyšovania výroby, pričom pokrok v jednom regióne podnecuje rozvoj v
iných regiónoch. Takže keď sa bohatí stávajú bohatšími, majú z toho prospech aj chudobní. Vyššia
spotreba v rozvinutom svete je obvykle na prospech všetkých krajín. Nadmerná opatrnosť zvyčajne
udržuje nad-mernú chudobu. Vo vybraných oblastiach je nutná určitá opatrnosť, avšak tak cesta
„minimálneho rizika“, ako aj cesta „najlepšej stávky“ vyžaduje neustály a rýchly technický vývoj.
D. Nadšený stúpenec techniky a rastu
Neobmedzený koláč
Dôležitými zdrojmi sú kapitál, technika a vzdelaní ľudia. Čím sú tieto zdroje väčšie, tým väčšie sú
aj možnosti. Neexistuje presvedčivý dôkaz o tom, že v dohľadne sú nejaké naozajstné hranice rastu,
resp. že tieto hranice sú potrebné. Výnimku predstavuje rast počtu obyvateľstva v niektorých málo
rozvinutých štátoch. Ak vôbec existujú nejaké veľmi dlhodobé hranice dané „konečnosťou Zeme“,
možno

ich prekonať obrovskými mimozemskými zdrojmi a priestormi,

dostupné. Človek doteraz vždy zvládol

ktoré budú čoskoro

svoje úlohy a bude to tak aj v budúcnosti, napriek

hrôzostrašným predpovediam večných hlásateľov záhuby, ktorí
mýlili.
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sa doposiaľ vždy neuveriteľne

2. Technika a kapitál
A. Presvedčený neomaltuzián
Prevažne iluzórne alebo kontraproduktívne
Navrhované technické riešenia problémov znečistenia či nedostatočných zdrojov sú krátkodobé
ilúzie, ktoré iba znásobujú ťažkosti. Dokonca aj pri skromnom odhade by tento prístup ešte viac
vyčerpával rozhodujúce zdroje, pričom reálne problémy by sa neriešili a predlžovala by sa chudoba
málo rozvinutých štátov. Budúci ekonomický vývoj by sa mal obmedziť výlučne na krajiny tretieho
sveta a mal by v sebe zahŕňať presun existujúceho kapitálu z nadmerne rozvinutých krajín. Z
dlhodobého hľadiska je potrebný úplne nový prístup.
B. Opatrný pesimista
Prevažne stále menšie výhody
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že napriek mnohým výnimkám prinesie budúcnosť stále
menšie marginálne výhody z nových investícií, pričom úsilie, ktoré si vyžiada ekonomický rast sa
výrazne znásobí. Technika, zariadenia a podobné riešenia, ktoré budú potrebné na ťažbu nerastných
surovín a zabezpečenie potravín v stále okrajovejších situáciách, urýchlia postupné vyčerpávanie
mnohých zdrojov a podstatne zvýšia znečistenie a rozšíria nedostatkové zdroje – možno až na
tragickú úroveň. Kým sa neobjavia praktické riešenia týchto problémov, musíme sa od techniky a
investícií odvrátiť.
C. Opatrný optimista
Potrebné pre pokrok
Napriek určitým nebezpečenstvám iba technika a kapitálové investície môžu pomôcť zvyšovať
výrobu, chrániť a skvalitňovať životné prostredie, udržiavať náklady na energiu, nerastné suroviny a
potraviny na nízkej úrovni, zabezpečovať ekonomické zisky, pomocou ktorých sa bude zvyšovať
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životný štandard v málo rozvinutých štátoch, a rozumne sa pripraviť na prípadné neočakávané
katastrofy. Musíme byť bdelí vzhľadom na problémy, ktoré vyplývajú z nedostatočne pochopených
inovácií, nevhodného rastu, a/alebo prírodných príčin. Avšak mali by sme postupovať energicky a
sebavedome pri súčasnom zachovaní veľkej opatrnosti a neustálom prehodnocovaní budúcich rizík
a prínosov.
D. Nadšený stúpenec techniky a rastu
Rieši takmer všetky problémy
Niektoré súčasné problémy vyplynuli z neopatrnej aplikácie techniky a investícií, avšak na všetky
problémy sa našiel liek. Nie je paradoxné, že technika, ktorá problémy spôsobila, dokáže ich aj
riešiť – potrebuje iba pozornosť a túžbu zo strany ľudstva. Sotva možno pochybovať o tom, že pre
neustály pokrok na Zemi je k dispozícii dostatok pôdy i zdrojov. Väčšina súčasných problémov
nesúvisí s nadmernosťou techniky a kapitálu, ale je výsledkom toho, že nie je k dispozícii dosť
techniky a kapitálu. V každom

prípade ľudská túžba po prekonávaní nových hraníc napokon

povedie ku kolonizácii slnečnej sústavy a k efektívne neobmedzenému životnému priestoru.
3. Riadenie a rozhodovanie
A. Presvedčený neomaltuzián
Takmer istý neúspech
Zložitosť vzťahov, strnulosť a ideologické rozdiely medzi štátmi a ich inštitúciami spôsobujú, že
je nepredstaviteľné, aby súčasné organizácie ľudí, a to aj s pomocou počítačov, mohli dostatočne
pochopiť väčšinu našich vážnych problémov a účinne konať s cieľom ich odstránenia. Je potrebná
zásadná zmena koncepcie, aby sme sa zbavili túžby po veľ-kosti, aby sme dali viac priestoru
miestnemu a decentralizovanému rozhodovaniu a aby sme mohli žiť a pracovať na zvládnuteľnej
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ľudskej úrovni. Viac dôrazu treba klásť na miestnu a regionálnu úroveň – oveľa menej na veľké
podniky, silnú vládu a veľké organizácie vo všeobecnosti.
B. Opatrný pesimista
Pravdepodobný neúspech
Rýchlosť zmien, narastajúca zložitosť vzťahov a protirečiacich si záujmov robia efektívne riadenie
zdrojov a znečistenia, ako aj riešenie sociálnych konfliktov nadmieru ťažkými. Imperatívom je
určité spomalenie a zjednodušenie týchto otázok – a to aj v prípade, že si vyžiadajú drastické kroky.
Ak potrebné reformy neuskutočníme dobrovoľne, katastrofálne udalosti, ktoré nevyhnutne vyplynú z
našej neschopnosti konať rýchlo, si môžu vyžiadať oveľa bolestivejšie politické a ekonomické
zmeny. (Treba si

uvedomiť, že existujú rôznorodé postoje k centrálne-mu

plánovaniu a

rozhodovaniu na miestnej úrovni, avšak takmer všetky nedôverujú súčasnému „neslobodnému
trhu“.)

C. Opatrný optimista
Mierne úspešné
Systematická internacionalizácia súčasných vonkajších nákladov a štandardných ekonomických
mechanizmov môžu viesť k tomu, že väčšina súkromných organizácií bude primerane zodpovedať
za väčšinu problémov. Praktický stupeň štátnej regulácie a nízky stupeň medzi-národnej spolupráce
sa môžu postarať o ostatné, i keď trochu ťažko-pádne. Vynikajúce riadenie je zriedkavé, avšak
obvykle ani nie je tým najdôležitejším, pretože väčšina inštitúcií sa učí na vlastných skúsenostiach –
aj keď často pomaly a bolestivo. (Dobré riadenie môže však znížiť množstvo a intenzitu bolestných
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skúseností.) S výnimkou vojen sú šoky, akými boli napríklad ropná kríza a iné skúsenosti z rokov
1973—74, zriedkavé. Napriek tomu reagovali existujúce systémy adekvátne – a pretrvali.
D. Nadšený stúpenec techniky a rastu
Žiaden vážny problém
Lichotíme si, že súčasné otázky sú dôležitejšie a ťažšie než kedykoľvek predtým. V skutočnosti sa
však obvykle nič zvláštne nedeje. Ľudstvo vždy čelilo ťažkým a nebezpečným problémom, pričom
zlé riešenia viedli k vysokým nákladom. Niekedy dokonca dochádza k darvinovskému výberu – to
úspešné pretrváva a to neúspešné sa stráca. Pokrok urobil všetko menej dramatickým. Moderné
komunikačné a informačné systémy

a dômyselné organizácie poskytujú možnosti na rýchle

prispôsobenie skutočnosti vždy vtedy, keď sú potrebné zmeny,

pričom vládne zásahy nie sú

kontraproduktívne.
4. Zdroje
A. Presvedčený neomaltuzián
Sústavné vyčerpávanie
Ľudstvo sústavne a často aj rýchlo vyčerpáva potenciálne zdroje potravín, palív a nerastných
surovín a prekračuje

svoju schopnosť absorbovať alebo recyklovať znečisťujúce

látky.

Katastrofické výsledky pri niektorých z týchto zdrojov možno odsunúť do 21. storočia, avšak pri
niektorých potravinách, energii a niektorých nerastných surovinách sa prejaví ich vážny nedostatok
už v blízkej budúcnosti. Všetko naznačuje katastrofu v strednodobom až dlhodobom výhľade.
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B. Opatrný pesimista
Sústavné ťažkosti
Základný problém obmedzených zdrojov môže byť neriešiteľný. Dokonca aj pri dostatočných
zdrojoch politika, nekompetentné riadenie, zlé plánovanie a pomalé reakcie sťažujú prijímanie
účinných riešení v podmienkach exponenciálneho rastu dopytu. Tam, kde sa zdroje stenčujú a
neúprosné požiadavky rastu sa znásobujú nekompetentnosťou, dochádza k neznesiteľnému tlaku a
nastáva pravdepodobnosť nešťastia. Je zrejmé, že k rastu je potrebný opatrnejší prístup.
C. Opatrný optimista
Vo všeobecnosti dostatočné
Za predpokladu pomalého ale sústavného technického

a ekonomického pokroku, ako aj

konečného počtu svetového obyvateľstva pod 30 miliárd je možné dosiahnuť ekonomický životný
štandard, podstatne lepší než je v súčasnosti. Pri

rýchlom pokroku a dobrom riadení je vo

všeobecnosti možné dosiahnuť dokonca ešte vyššiu ekonomickú úroveň a vynikajúcu kvalitu života.
Ekonomický úspech rozširuje schopnosti jednotlivých štátov riešiť objavujúce sa problémy zdrojov.
Tendencia k vytváraniu kartelov spolu s politickými konfliktmi by mohla spôsobiť príležitostné
krátkodobé problémy s udržiavaním adekvátnych zásob za primerané ceny.
D. Nadšený stúpenec techniky a rastu
Ekonomika a technika dokážu poskytnúť vynikajúce riešenie
Zem je v svojej podstate štedrá na všetky dôležité zdroje. Náhle veľké kolísanie cien má tendenciu
k „sebakorekcii“ v priebehu niekoľkých rokov, i keď sa môže nesprávne interpretovať ako základný
nedostatok (ako v rokoch 1973—74). Krátkodobé ceny sú samozrejme dôležité, avšak často žijeme
s krátkodobými problémami. Dôvera v ekonomiku trhového
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systému, viera v objavujúce sa

technické riešenia a trocha trpezlivosti vyrieši súčasné otázky zdrojov tak ako kedykoľvek v minulosti.
5. Súčasný rast
A. Presvedčený neomaltuzián
Karcinogénny
Súčasná populácia a hospodárska výroba sa podobajú

postupujúcej rakovine. Prekročili už

hranicu, akú dokáže Zem stabilným spôsobom zniesť. Ďalší hospodársky alebo populačný rast
urýchli a zväčší rozsah budúcej tragédie. Súčasné požiadavky na sústavný ekonomický rast a
pravdepodobnosť značného nárastu počtu obyvateľstva vo svete nesvedčia o ničom inom než o
neustálom zhoršovaní súčasných mimoriadne nebezpečných podmienok.
B. Opatrný pesimista
Veľké nebezpečenstvo nešťastia
Aj keby sa súčasná úroveň výroby dala dlhodobo udržať, pokračujúci exponenciálny rast počtu
obyvateľstva a výroby musí napokon viesť k vyčerpaniu zdrojov a nebezpečnému znečisteniu
životného prostredia. Neustály nerozvážny rast by z hľadiska ľudských hodnôt priniesol iba málo
pozitívneho. Musíme sa naučiť, že dopyt ešte nie je potrebou. Pokiaľ drastické dobrovoľné reformy
neobmedzia budúci rast, je pravdepodobné, že katastrofy vyplývajúce z obmedzených zdrojov a
vysoká úroveň znečistenia životného prostredia nás čoskoro donútia tieto reformy uskutočniť.
C. Opatrný optimista
Pravdepodobný prechod k stabilite
Aj keď súčasné odhady sú neisté, spoločenské a kultúrne sily v rozvojových i rozvinutých
spoločnostiach pravdepodobne obmedzia svetovú populáciu na asi tretinu súčasnej úrovne
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a

priemernú výrobu na jedného obyvateľa na asi dvojnásobok až trojnásobok súčasnej úrovne v USA.
Zdá sa, že existuje viac než dostatok energie, zdrojov a priestoru pre väčšinu obyvateľov za
predpokladu, že relatívne malý počet ľudí vynaloží nevyhnutné úsilie a že ostatní im v tom nebudú
prekážať.
D. Nadšený stúpenec techniky a rastu
Želateľný a zdravý
Nebadať žiadne zrejmé hranice. Dokonca aj pri súčasnom technickom potenciáli rast je a bude (s
výnimkou niekoľkých najchudobnejších štátov) výlučne záležitosťou voľby ľudí, a nie prírodných
obmedzení. Problémy vždy existujú, avšak riešenia sa vždy objavia - často ako výsledok dynamiky
rastu. Nepoznáme konečný osud človeka, ale skutočne fantastické ekonomické a technické možnosti
sú veľmi pravde-podobne súčasťou tak prostriedkov, ako aj cieľov (napr. pravdepodobne v sebe
obsahujú automatizáciu sebareprodukcie a kolonizáciu vesmíru v budúcom storočí).
6. Inovácia a objavy
A. Presvedčený neomaltuzián
Pasca
Nové objavy zdrojov, nové technológie a nové projekty môžu na chvíľu, nie však nadlho, odsunúť
bezprostrednú potrebu drastických krokov. Takýto odsun spôsobí, že kolaps nastane skôr a bude
oveľa vážnejší. Rozum žiada okamžité obmedzenia, škrty a zásadné zmeny v hodnotách a cieľoch.
Čas krátkodobých utešujúcich prostriedkov už pominul.
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B. Opatrný pesimista
Stále viac neúčinné
Základné riešenie spočíva v stále väčšom obmedzení dopytu, a nie v podpore zúfalej honby za
novými vynálezmi, ktoré môžu na určitý čas stačiť, avšak ešte viac rozjatrujú dlhodobé problémy
väčším rozsahom poškodenia životného prostredia a vyčerpaním zdrojov. Zároveň by podporili
súčasný rast a odložili prijatie ťažkých rozhodnutí. I keď technickými riešeniami možno získať čas,
stále dôležitejšie je

konštruktívne využívanie zostávajúceho času a vyhýbanie sa

nevhodnej

ekonomickej expanzii, ktorú nové objavy podporujú.

C. Opatrný optimista
Obvykle účinné
Nové zdroje, nová technika a ekonomický rast často spôsobujú nové problémy, avšak predsa len
riešia súčasné problémy, zvyšujú efektívnosť a zlepšujú kvalitu života. Zároveň zvyšujú pevnosť a
pružnosť hospodárstva a spoločnosti (tzn. poskytujú záruku proti nezdaru a nekompetentnosti).
Dobré riadenie môže pomôcť pri znižovaní populačného rastu, uchovávaní drahých nerastných
surovín, zlepšovaní výživy v chudobných krajinách a vo všeobecnosti môže zlepšiť vyhliadky do
budúcnosti.
D. Nadšený stúpenec techniky a rastu
Najväčšia nádej ľudstva
Nové a dokonalejšie technológie (agronómia, elektronika, genetika, výroba a rozvod energie,
spracovanie informácií atď.) s pomocou šťastných vynálezov (napr. morské hrudky) zväčšujú
možnosti človeka pri riešení súčasných problémov a pri vytváraní príťažlivého sveta hojnosti.
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Človek dnes vstupuje do najtvorivejšieho a najexpanzívnejšieho obdobia svojich dejín. Tieto trendy
čoskoro ľudstvu umožnia stať sa „pánom“ slnečnej sústavy.

7. Rozdiely v príjmoch a bieda
A. Presvedčený neomaltuzián
Odsúdení na tragický koniec
Hlavné dôsledky industrializácie a hospodárskeho rastu spočívajú v obohatení niekoľkých a
vykorisťovaní a zbedačení mnohých. Rozdiel medzi bohatými a chudobnými, ako aj celková bieda
vo svete dosiahli historický vrchol – a naďalej rastú.

Medzitým dochádza k spotrebúvaniu

prírodných zdrojov, dedičstva chudobných krajín zo strany boha-tých, čím sa chudobným odopiera
akákoľvek reálna nádej na lepšie životné podmienky, a to aj krátkodobá.

B. Opatrný pesimista
Narastajú a hrozia
Rozdiely v príjmoch sa zväčšujú a môžu viesť k nebezpečným reakciám. Dokonca môže čoskoro
dôjsť k drastickému zníženiu v príjmoch chudobných. Celosvetový triedny boj môže nastúpiť po
sérii veľkých politických kríz. Tie sú nielenže možné, ale v dôsledku rozdielov vo využívaní
surovinových zdrojov málo rozvinutých krajín môžu bezprostredne vypuknúť. Spravodlivejšia
deľba príjmov sa tak stáva nanajvýš aktuálnou otázkou.
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C. Opatrný optimista
Absolútna chudoba na ústupe
Z celosvetového hľadiska sa ukazuje, že hrozba absolútnej chudoby (t. j. prípadný hladomor
veľkých rozmerov) sa čoskoro

navždy odstráni. Určité rozdiely v príjmoch sa v priebehu

nasledujúceho storočia môžu zväčšiť, ale iné sa zase zmenšia. Vo všeobecnosti možno konštatovať,
že príjmy bohatých i chudobných sa zväčšia. Tak rozdiely, ako aj zdokonaľujúca sa technika majú
tendenciu urýchľovať vývoj v chudobných krajinách. Pokusy o násilné vyrovnanie príjmov by
nevyhnutne viedli k neúspechu s tragickými dôsledkami.

D. Nadšený stúpenec techniky a rastu
Nesprávne sformulovaný problém
Západná civilizácia potrebovala asi 200 rokov na prechod od všeobecnej chudoby k všeobecnej
hojnosti. Vďaka jej úspechom

a neustálemu technickému napredovaniu mnohé súčasné málo

rozvinuté krajiny dokážu realizovať podobný prechod za 50 rokov. Možno predpokladať, že všetky
štáty sa stanú bohatými v priebehu ďalších 200 rokov. Akýkoľvek menej priaznivý scenár by bol
neopodstatnený alebo by bol jednoducho vyjadrením nadmernej smoly a/alebo zlého riadenia.
Rozdiely v príjmoch nie sú ten pravý problém. Ten sa nastoľuje snáď nejakým neurotickým
pocitom viny.
8. Priemyselný rozvoj
A. Presvedčený neomaltuzián
Pohroma
Ďalšia industrializácia tretieho sveta by bola pohromou a ďalší rast rozvinutého sveta by mal ešte
horšie následky. Bohaté národy by mali brzdiť priemyselný rozvoj a podeliť sa o svoje súčasné
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bohatstvo s chudobnými. Chudobné národy by

mali opatrne hospodáriť so svojimi vzácnymi

prírodnými zdrojmi, pričom niektoré z nich by mali surovinové zdroje predávať za oveľa vyššie
ceny, než je to v súčasnosti.

B. Opatrný pesimista
Krok späť
Málo rozvinuté krajiny by sa mali vyhýbať chybám rozvinutých štátov. Skôr by sa mali usilovať o
menšie, humánnejšie podniky, ktoré sú viac orientované na komunity ľudí a ktoré viac vyhovujú ich
potrebám. Boli by na tom lepšie, ak by si zachovali svoje kultúrne, environmentálne a ekologické
hodnoty namiesto toho, aby sa bezhlavo vrhali do deštruktívnej a životné prostredie ohrozujúcej
industrializácie, čím by obetovali svoje súčasné hodnoty i dlhodobé vyhliadky na mierový svet.
C. Opatrný optimista
Mal by pokračovať
Industrializácia málo rozvinutých krajín by mala a pravdepodobne aj bude pokračovať. Bohaté
štáty pravdepodobne poskytnú technickú pomoc, ale nie je pravdepodobné, že by sa delili o svoju
produkciu do takej miery, aby samy strácali. Aj prírodné zdroje málo rozvinutých krajín majú
väčšinou obmedzený prospech, dokonca aj pre tie krajiny, ktoré sú nimi bohato obdarené. Ich jediná
reálna nádej na hojnosť spočíva v hospodárskom rozvoji.
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D. Nadšený stúpenec techniky a rastu
Nevyhnutný pre bohatstvo a pokrok
Za posledných 200 rokov sa pokrok väčšinou stotožňuje s technickou inováciou a hospodárskym
rozvojom. Napriek súčasným protestom tento názor je a bude v podstate správny. Všetci tí, čo chcú
a môžu, by sa mali deliť o úžitky, ktoré ponúka moderná civilizácia.

9. Kvalita života
A. Presvedčený neomaltuzián
Zničená
V dôsledku nadmerného rastu sa ľudstvo stalo najdeštruktívnejším druhom v dejinách a rozsah
týchto škôd môže dokonca mnohonásobne zvýšiť. Je možné, že už sme minuli bod možného
návratu, a to predovšetkým pre trvalú a narastajúcu hrozbu jadrovej vojny. V každom prípade
hodnoty, ktoré vedú k uspokojujúcemu a zdravému životu, sú už v rozvinutých krajinách v značnej
miere zničené.
B. Opatrný pesimista
V rozpore s prílišným rastom
Pokračujúci hospodársky rozvoj alebo rast počtu obyvateľov môžu viesť k ďalšiemu zhoršovaniu
životného prostredia, preľudneniu, živelnému rastu predmestí a k spoločnosti, ktorá bude vhodnejšia
pre stroje než pre ľudské bytosti. Musia sa zmeniť priority: trhový dopyt nie je to isté ako potreba;
hrubý národný produkt nie je bohatstvom; špičková technológia nie je to isté ako dobrý život;
automatizácia a prístrojová technika nemusia nevyhnutne zvyšovať ľudské šťastie.
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C. Opatrný optimista
Viac ziskov ako strát
Ak sa bude ignorovať ochrana životného prostredia, zdravie, bezpečnosť a ostatné otázky, potom
bude rast sprevádzaný zbytočnou deštrukciou dôležitých hodnôt. Avšak veľa z toho, čo niektoré
elity označujú za deštruktívne, považujú iní za

konštruktívne (napr. potrubia). Pri adekvátnej

internacionalizácii primeraných nákladov (kde kritériom je spoločnosť) budú sťažnosti neúspešných
frakcií asi počuteľné, resp. viditeľné, ale vo všeobecnosti budú neprimerané.
D. Nadšený stúpenec techniky a rastu
Bezobsažná fráza a problém
Nespokojní alebo nešťastní ľudia sa často vyslovujú proti reálnemu pokroku z romantických,
triednych, sebeckých alebo iných dôvodov. Nie sú však reprezentatívnou vzorkou národa a nemusia
sa považovať za nominálnu hodnotu. V meniacom sa svete nemusia mať niektoré elity veľký úžitok,
ba dokonca môžu aj niečo strácať. Väčšina ľudí žije v očakávaní ešte lepšej budúcnosti.
10. Dlhodobý výhľad
A. Presvedčený neomaltuzián
Ponurý a zúfalý
Ak sa čoskoro neuskutočnia revolučné zmeny, 21. storočie bude svedkom najväčšej katastrofy v
dejinách. Tá vyplynie z rozsiahleho zničenia životného prostredia a ekológie v mnohých oblastiach.
Miliardy ľudí zomrú v dôsledku hladu, znečistenia životného prostredia a/ alebo vojen rozpútaných
pre obmedzené zdroje. Ďalšie miliardy budú musieť znášať

utláčanie tvrdými autoritárskymi

vládami. Vážne, ba dokonca drastické opatrenia na zmiernenie rozsahu a intenzity budúceho
kolapsu sú opodstatnené už teraz.
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B. Opatrný pesimista
Možná pohroma
I keď nie je možné predpovedať, ktoré nešťastie hrozí najbezprostrednejšie, existuje mnoho
možností aj vtedy, ak budeme opatrní a rozvážni. Pokiaľ čoskoro neprijmeme zásadné kroky,
ľudstvo podľahne klimatickým zmenám, zničeniu ekológie
životného prostredia alebo

oceánov, nadmernému znečisteniu

iným pohromám. Spoločnosť už nesmie pristupovať k životnému

prostrediu a ekológii tak bezohľadne. Musíme zároveň oveľa rozumnejšie riadiť naše zdroje a
populačný prírastok – prinajmenšom po najbližšom nešťastí, ak nie už predtým.
C. Opatrný optimista
Možný úspech
21. storočie pravdepodobne prinesie so sebou celosvetovú post-industriálnu ekonomiku, v ktorej
sa väčšina problémov chudoby vyrieši alebo zmierni. Väčšina biedy bude vyplývať z úzkosti a
nejednoznačnosti bohatstva a luxusu. Určité

utrpenie a škody poznačia historický prechod k

materiálne bohatému životu, avšak konečná perspektíva jasne hovorí v neprospech sveta chudoby a
nedostatku.
D. Nadšený stúpenec techniky a rastu
Veľký optimizmus a dôvera
Konečné ciele ľudstva nepoznáme, napriek tomu v sebe zahŕňajú slnečnú civilizáciu a utopický
pojem kvality života na Zemi. Možnosti modernej techniky a hospodárskeho pokroku sa ešte iba
začínajú zviditeľňovať. Nebezpečenstvá existujú, ale tak to vždy bolo a vždy bude. Nie je dôvod na
strach. Človek by mal hľadieť do budúcnosti odvážne a otvorene, pretože budúcnosť určuje on – a
on si ju bude užívať.
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Jacques Ellul

The Technological Society
New York, Vintage Books 1964, s. 61—64; 133—134

Charakteristika techniky
Keď dnes hovoríme o technike, nie je možné nezaujať určité stanovisko, pričom toto stanovisko je
determinované historickou voľbou, či už vedomou alebo nevedomou.
Ak pripustíme, že technický fenomén je stálou súčasťou ľudských dejín, je na ňom niečo z
hľadiska súčasnosti nové? Na túto otázku existujú dve rozdielne odpovede. Prvá konštatuje, že
skutočných technických inovácií v modernom svete nie je viac než v dobe ka-mennej. Jean Fourastié
sa vtipne pýta, či sa predhistorický človek, keď po prvýkrát uvidel použitie bronzového meča,
necítil rovnako ohrozený, ako sa my dnes cítime ohrození atómovou bombou. Zdalo by sa teda, že
technické inovácie majú pre ľudí stále rovnaký

prekvapujúci a nežiaduci charakter, (toto je

nevyčerpateľný zdroj vtipov vo filmoch a kreslených rozprávkach). Ak sa nás zmocní strach, nie je
to nič iné iba archaický inštinkt. Náš strach z atómovej bomby nemá práve tak žiadnu inú reálnu
príčinu ako strach z akéhokoľvek vynálezu spred niekoľko tisíc rokov, ktorý, ako vidíme, ľudskú
rasu nezničil. Technika dneška má rovnaké charakteristiky ako všetky predchádzajúce techniky.
Tento normálny vývoj, bez ohľadu na

jeho rýchlosť a prekvapivosť, nemôže byť pre nás

nebezpečný.
Na rozdiel od tejto jednoznačne optimistickej pozície

existuje aj ďalšia, podľa ktorej sme

konfrontovaní s rýdzo novým fenoménom. Moderný technický komplex nemá nič spoločné so
svojimi fragmentmi, ktoré sa v priebehu dejín prácne hľadajú, aby sa mohlo demonštrovať, že
technika tu existovala stále. Pre tých, čo zastávajú tento názor, technický fenomén predstavuje
kompletnú zmenu – a to nie v úrovni, ale v princípe. Moderná spoločnosť je konfrontovaná s
144

prechodom (oslavovaným Marxom a najmä Engelsom), ktorý v sebe zahŕňa kvalitatívnu zmenu
ako dôsledok kvantitatívnej zmeny. Tento postulát, ktorý Engels aplikoval na fyzikálne javy, platí
tiež pre sociologické javy. Za určitou kvantitou nemá daný jav už tú istú povahu, aj keď zostane tým
istým.
Ťažko si subjektívne a apriórne vybrať medzi týmito dvoma tézami. Aby sme zistili, či naozaj
došlo k zmene, musíme skúmať objektívne charakteristiky techniky. Ale aké charakteristiky máme
skúmať? Nie intrinzické; tie sa nemenia. Ak uvažujeme o intrinzických charakteristikách, potom je
správna prvá pozícia. Duševná operácia, pomocou ktorej Archimedes skonštruoval určité zbrane, je
rovnaká ako duševná operácia ktoréhokoľvek moderného inžiniera, ktorý inovuje motor. Ten istý
inštinkt vedie človeka k tomu, aby katapultoval kamene či konštruoval guľomet. A bez ohľadu na
stupeň technického vývoja platia rovnaké zákony šírenia technického vynálezu. Uvedené totožnosti
však nie sú vôbec presvedčivé.
Mnoho ľudí, ktorí študujú problémy spojené s rôznymi technikami, uznáva, že existuje zásadný
rozdiel medzi tradičnou situáciou a situáciou, ktorej sme svedkami dnes. Na základe intrinzických
charakteristík rozlišujú títo ľudia medzi (a) základnou technikou, ktorá, ako hovorí Ducassé, „je
súhrnom všetkých vzťahov človeka k jeho okoliu“, a (b)

technikami, ktoré sú výsledkom

aplikovanej vedy. Prvá skupina zahŕňa techniky, ktoré majú rovnaké intrinzické charakteristiky, i
keď ich metódy a formy sa zhodujú málokedy. Tvoria komplex základných techník, ktoré obvykle
študujú sociológovia ako LeRoi-Gourhan, ktorí na ich základe

vysvetľujú zákony techniky.

Primitívne techniky nie sú realitou osebe; predstavujú iba prostredníka medzi človekom a jeho
prostredím.
Techniky, ktoré sú výsledkom aplikovanej vedy, od 18. storočia charakterizujú našu civilizáciu.
Novým faktorom je to, že rozmanitosť týchto techník spôsobila zmenu ich povahy. Pochopiteľne,
vychádzajú zo starých princípov a javia sa ako plod normálnej a logickej evolúcie. Avšak nie sú už
viac tým pôvodným javom. V skutočnosti sa technika zhmotnila, stala sa realitou osebe. Nie je už
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viac iba prostriedkom a prostredníkom. Je objektom osebe, nezávislou realitou, s ktorou musíme
počítať.
Nezdá sa mi, že tento často zdôrazňovaný rozdiel

presvedčivo charakterizuje singularitu

technickej situácie v súčasnosti. Túto charakteristiku možno spochybniť, pretože sa neopiera o
hlbokú historickú skúsenosť. Nestačí iba deklarovať, že technika je realitou osebe tým, že budeme
čerpať zo skúseností jednotlivých ľudí s rozporom, ktorý

existuje medzi našou technikou a

obmedzenými potrebami našich tiel. Môžeme to mať na pamäti, ale zároveň si musíme uvedomiť,
že je to charakteristika neúplná a zďaleka nie presvedčivá.
Z toho vyplýva, že to, či došlo k skutočným zmenám, neodhalia intrinzické charakteristiky
techniky, ale charakteristiky vzťahu medzi technickým fenoménom a spoločnosťou. Zoberme si
veľmi jednoduché porovnanie.

Granát vybuchne a výbuch je za normálnych okolností vždy

rovnaký. Každých 50 granátov rovnakého kalibru sa pri výbuchu vyznačuje približne rovnakými
objektívnymi charakteristikami z fyzikálneho alebo chemického hľadiska. Zvuk, svetlo, rozmetanie
úlomkov zostávajú takmer totožné. Intrinzické charakteristiky 50 výbuchov sú rovnaké. Ale ak 49
granátov vybuchne na nejakom odľahlom mieste a päťdesiaty vybuchne uprostred vojenskej roty,
nemožno už ďalej tvrdiť, že výsledky sú totožné. Vznikol vzťah, z ktorého vyplýva zmena. Aby
sme túto zmenu posúdili, nebudeme skúmať intrinzickú

povahu výbuchu, ale jeho vzťah k

prostrediu. Ak teda chceme zistiť, či z hľadiska človeka nastala zmena modernej techniky vo
vzťahu k starej technike, nemôžeme hodnotiť vnútorné

charakteristiky techniky, ale skutočnú

situáciu techniky v ľudskej spoločnosti.
Ak by sme chceli ísť ďalej a predstaviť si napríklad niečo ako psychologickú reakciu primitívnych
ľudí na technický vynález, bola by to číra fantázia. Otázka, ktorú nastolil Jean Fourastié, presne
vzaté nemá význam. Činnosť mysle sa mení podľa miesta a času a bez kúska trúfalosti nie je možné
preniesť sa do mysle primitívneho človeka. Aby sme zostali v hraniciach poznateľného, musíme sa
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uspokojiť so štúdiom vzťahu medzi technikou a spoločnosťou, vzťahu, ktorého výhodou je to, že je
zmysluplný.
Autonómnosť techniky sa musí skúmať v rôznych perspektívach na základe rôznych sfér, vo
vzťahu ku ktorým sa vyznačuje touto charakteristikou. Po prvé, technika je autonómna vo vzťahu k
ekonomike a politike. Už sme si ukázali, že v súčasnosti ani ekonomický, ani politický vývoj
nepodmieňuje technický pokrok. Technický pokrok nezávisí ani od spoločenskej situácie. Platí
presný opak a tejto otázke sa budem venovať podrobnejšie. Technika vyvoláva a podmieňuje
spoločenské, politické a ekonomické zmeny. Je prvotným hýbateľom všetkého ostatného aj napriek
zdanlivému opaku a aj napriek ľudskej pýche, ktorá predstiera, že filozofické teórie človeka stále
majú určujúci vplyv a že politické režimy predstavujú v technickom vývoji rozhodujúci faktor.
Vonkajšie potreby už techniku viac nedeterminujú. Určujúca je vlastná vnútorná potreba techniky.
Technika sa stala realitou osebe, stala sa sebestačnou so svojimi vlastnými zákonmi a vlastnou
determináciou.
Neklamme v tejto otázke sami seba. Predpokladajme napríklad, že štát zasiahne do technickej
sféry, či už zo sentimentálnych, teoretických alebo intelektuálnych dôvodov, pričom výsledok tohto
zásahu bude negatívny alebo nulový; prípadne zasiahne kvôli politickej technike, čím sa dosiahne
spojený účinok dvoch techník. Iná možnosť neexistuje. Plne to dokumentuje historická skúsenosť z
posledných rokov.
Aby sme sa dostali o krok ďalej, technická autonómnosť sa prejavuje vo vzťahu k morálke a
duchovným hodnotám. Technika netoleruje hodnotenia zvonku a neakceptuje žiadne obmedzenia.
Práve vďaka technike, a nie vede, sa zaviedol veľký princíp: chacun chez soi. Morálka posudzuje
morálne problémy; pokiaľ ide o technické problémy, k tomu nemá čo povedať. Relevantné sú iba
technické kritériá. Keď technika súdi samu seba, je jasne oslobodená od tejto prekážky v konaní ľudí
(nie je podstatné, či táto prekážka platí, nateraz jednoducho konštatujeme, že je to prekážka).
Znamená to, že technika teoreticky a systematicky si pre seba zaisťuje slobodu, ktorú dokázala v
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praxi nadobudnúť. Keďže stojí mimo dobra a zla, nemusí sa obávať žiadnych obmedzení. Dlho sa
tvrdilo, že technika je neutrálna. Dnes to už nie je dobrá charakteristika. Moc a autonómnosť
techniky sú natoľko zaistené, že technika sa stala sudcom toho, čo je morálne, tvorcom novej
morálky. Zohráva teda zároveň úlohu stvoriteľa novej civilizácie. Pritom je zabezpečené, že táto
morálka – inherentná technike – nebude technikou trpieť. Pokiaľ však ide o tradičnú morálku,
technika sa prejavuje ako nezávislá sila. Zdalo by sa, že sám človek je predmetom morálneho
hodnotenia. Nežijeme už v tej primitívnej epoche, v ktorej veci boli samy osebe dobré alebo zlé.
Technika osebe nie je ani dobrá, ani zlá, a preto môže robiť, čo chce. Je úplne autonómna.
Technika však nemôže presadiť svoju autonómnosť vo vzťahu k fyzikálnym alebo biologickým
zákonom. Namiesto toho ich spúšťa. Snaží sa získať nad nimi nadvládu.
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Friedrich Rapp

Analytische Technikphilosophie
Verlag Karl Alber: Freiburg/München, 1978, s. 33—35; 108—110.
Obdobia dejín techniky
Ako biologicky „nedostatkový tvor“ (Gehlen – „Mängelwesen“) je človek už oddávna odkázaný na
určité techniky, aby sa mohol voči prírode ubrániť. Dokonca aj tie najelementárnejšie základy
života, ako sú výživa, ošatenie a bývanie, si môže nadobudnúť iba na základe výroby a používania
príslušných nástrojov. Aj v medicíne, v doprave a vo vojnách sa v každej dobe využívali určité
technické prostriedky. Na druhej strane technika od začiatku stála v službách kultovej a umeleckej
tvorby. Každé takéto technické opatrenie zodpovedalo konkrétnej historickej situácii. Príslušné
následky tvoria potom zasa predpoklady pre budúce technické konanie. Jednotlivci a v širšom
zmysle aj historické epochy sú členmi napredujúceho procesu, v priebehu ktorého každá situácia
nesie pečať dedičstva, ktoré sa celkom konkrétnym spôsobom využíva.
Vysoká úroveň modernej techniky zvádza k nedoceneniu technických výkonov predchádzajúcich
epoch. Ak si však uvedomíme, že aj v dobe technického pokroku vývoj pokračuje, pričom úplne
nové princípy sú relatívne zriedkavé, potom je jasné, nakoľko dôležitý musel byť vynález klinu,
vrtáka, ihly, páky, pluhu a kolesa. Z hľadiska tejto perspektívy by dokonca bolo možné považovať
predhistorické a ranohistorické obdobie za najdôležitejšie obdobie vo vývoji ľudskej techniky (H.
Rumpf). Nesmierny význam techniky pre prehistóriu ľudstva možno jasne vidieť v tom, že celá
kamenná, bronzová a železná doba boli pomenované podľa používaných technických metód.
Určujúci princíp delenia dejín techniky nachádza Ortega y Gasset v základnom hodnotení techniky
v tej-ktorej dobe. V tomto zmysle rozlišuje: 1. techniku náhody, 2. techniku remeselníka, 3.
techniku technika.
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Odlišnú periodizáciu podáva Scheler. Vo vývoji modernej

techniky rozlišuje štyri základné

prechody: 1. od materiálnej techniky k pozitív-nej technike zbraní a nástrojov, 2. od úpravy pôdy
(okopávaním) v materskej kultúre k roľníctvu (používaniu pluhu) a chovu dobytka, 3. od ručne
ovládaných empiricko-tradičných nástrojov k vedecko-racionálnej technike hnacích strojov, 4. od
systému raného kapitalizmu k využívaniu uhlia ako činiteľa energie.
Podľa Gehlena existujú iba dve cezúry skutočne

rozhodujúceho významu: 1. „neolitická

revolúcia“, v ktorej ľudstvo prešlo od nestáleho loveckého spôsobu života k ustálenému spôsobu
života s roľníctvom a chovom dobytka, a 2. prechod na „strojovú kultúru“ priemyselného veku.
Obidve zmeny mali ďalekosiahle následky: tak, ako s usadením sa vznikali husto osídlené veľké
sídliská, deľba bohatstva, nadvláda, deľba práce a miestni bohovia s príslušnými chrámami a
kultmi, aj prechod k priemyselnej dobe priniesol zásadné zmeny, ktoré sa dnes vo svojej úplnosti
ešte nedajú zachytiť.
K systematickému ideálnemu členeniu technických prístrojov, ktoré zodpovedá v hrubých črtách
aj etapám dejín techniky, dospel L. Tondl, ktorý porovnáva podiel práce, ktorú človek vykonáva
sám, s podielom práce technických prostriedkov. V priebehu tohto vývoja sa technické prístroje
stávajú výkonnejšie v rovnakej miere, ako sa zmenšuje podiel práce človeka na technickej práci. Tri
ideálne typy technických prístrojov sú 1. nástroje, 2. stroj (v klasickom zmysle) a 3. automat:
1. Nástroj ako napr. stroj, sekera, skrutkovač alebo dláto sa ovládajú silou svalov, pričom človek
pomocou týchto nástrojov pôsobí na opracúvané predmety a mení ich v zmysle svojich cieľov. V
tomto prípade spočíva zdroj informácií

v človeku, pretože sám musí nástroje nasadzovať

a

kontrolovať. 2. Stroje v klasickom zmysle slova sú poháňané ľudskými zdrojmi energie, ako je
ťažná sila zvierat, sila vetra a vody. Zavedenie tepelných motorov (parný stroj, výbušné motory)
prinieslo so sebou zásadné zvýšenie výkonu. Všetky klasické stroje, ktoré pozostávajú zo zdroja
energie, prevodového mechanizmu a príslušných pracovných nástrojov, sa musia tak ako predtým
riadiť ľuďmi. 3. V prípade automatu sa používaním kybernetických princípov pri riadení a regulácii
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technických procesov stáva človek aj ako riadiaca inštancia do značnej miery prebytočný. Nejde o
žiadne dokonalé automaty, pretože príslušná kontrola a rozhodovanie sa uskutočňuje vždy v rámci
určitého programu, ktorý zostavil človek. Pokusy s učiaci-mi strojmi a samoorganizujúcimi sa
systémami majú však za cieľ ešte viac človeka odbremeniť

a nahradiť jeho pôsobenie cez

automatizované procesy.
Pozoruhodným je v tejto súvislosti Ribeirov pokus opísať celý predhistorický a historický vývoj
ľudstva v jeho základných črtách ako výsledok technického vývojového procesu. Ribeiro považuje
„technologické revolúcie za základné kauzálne faktory, sociálnokultúrne formácie za kultúrne
odpovede na tieto revolúcie a civilizácie za konkrétne historické jednotky..., ktoré sa kryštalizujú z
formácií“. Spomínaný autor akceptuje tri všeobecne uznávané „kultúrne revolúcie“: agrárnu revolúciu, mestskú revolúciu a priemyselnú revolúciu. Medzi poslednými dvomi revolúciami rozlišuje
ešte ďalšie štádiá: revolúcia zavlažovania,
priemyselnej

revolúcia pastierov, merkantilná revolúcia. Od

revolúcie (zavedenie hnacích strojov) napokon odlišuje súčasnú termonukleárnu

revolúciu (automatizácia, výpočtová technika, využívanie jadrovej energie), ktorú iní autori
označujú za „druhú priemyselnú revolúciu“.
Hodnota takéhoto členenia je zjavná, pretože poskytuje celkovému hodnoteniu veľkých časových
úsekov priliehavú a presvedčivú systematizáciu. Nie je na tom nič zvláštne, pretože vonkajší javový
obraz epochy je nevyhnutne

poznamenaný práve používanými technikami. Keďže konkrétny

fyzický základ zachovania života a kultúrneho rozvoja je

možné zaistiť iba primeranými

technickými metódami, získava technika v historickom dianí kľúčové postavenie. Prejavuje sa to
obzvlášť zreteľne pri vojnových konfliktoch, keď o prežití rozhoduje spravidla „výkonnejšia“
(bojová) technika. Na druhej strane problémom sa javí Ribeirova téza, že z dlhodobého hľadiska je
technika rozhodujúca inštancia historického diania. Možno tu vzniesť dve námietky: nie je možné
odvodzovať typ politického, sociálneho, kultúrneho a náboženského života v určitej historickej
spoločnosti z momentálneho stavu techniky. Napr. v stredoveku bola všeobecná technická úroveň v
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Číne, v islamských štátoch a v Európe úplne porovnateľná, zatiaľ čo životná situácia jednotlivca a
spoločnosti niesla so sebou celkom špecifické črty. Pri odvolávaní sa na dlhodobú analýzu je možné
nechať takéto „individuálne“ hodnotenie stranou. Cenou je však abstraktná a obsahovo pomerne
chudobná všeobecná

charakteristika, pri ktorej sa konkrétna rozmanitosť

historického diania

hodnotí výlučne z hľadiska zmyslovo bezprostredne zachytiteľných technických udalostí.
Popri adekvátnosti fenomenálneho opisu je problematický
prístupu k technike. Ak

Ribeirov kauzálny mechanizmus

považujeme techniku za jedinú a rozhodujúcu hnaciu silu všetkých

historických procesov, pripisujeme jej deterministickú funkciu, ktorá sa empiricky nedá celkom preukázať. Historický výskum má totiž vždy k dispozícii svedectvá, ktoré dokladajú súčasné pôsobenie
určitých technických, sociálnych a kultúrnych javov. Ktorému z nich prislúcha determinujúca úloha,
zostáva často otvorené a môže sa to skúmať iba na základe ďalekosiahlych hypotéz, pričom sa musí
brať do úvahy ich vzájomné pôsobenie. Napr. vo

Svetodejinných úvahách J. Burckhardta sa

poukazuje na skutočnosť, že kompetentná univerzálna história sa môže opísať takmer bez ohľadu na
techniku. Určujúce faktory sú podľa Burckhardta štát, náboženstvo a kultúra, pričom historické
dianie je určované ich vzájomným pôsobením.
Burkhardtove závery sa vracajú viac ako sto rokov dozadu. Zatiaľ čo sa v 19. storočí mohla
priradiť technike porovnateľne malá úloha, je jej význam pre súčasnosť taký zreteľný, že z hľadiska
našej skúsenosti v retrospektíve sa do popredia tlačí na techniku orientovaný výklad dejín, ktorý
napriek tomu vychádza z partikulárneho hľadiska. Nie je pritom náhoda, že s Ribeirom – americkým
domorodcom, ktorý je vyškolený v antropológii – vystupuje technika ako rozhodujúca inštancia,
pretože pre predhistorické a primitívne štádiá je príslušná technika – pri-najmenšom pri pohľade
zvonka – rovnako významná ako pre našu dobu.
Duchovné predpoklady
Určitý stupeň technizácie je realizovateľný iba vtedy, keď sú

dané príslušné sociálne a

ekonomické podmienky a požadovaný stav technického poznania a schopností. Tieto predbežné
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podmienky, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcich

častiach, stanovujú hranice možností

technického konania, pričom nevedú automaticky k určitému druhu techniky. Zakaždým pripúšťajú
určitú mieru technického konania bez toho, aby si ju vynucovali. Kolektívny proces technického
pretvárania

materiálneho sveta môže vždy prebiehať iba v rámci

predbežných vonkajších

podmienok. To však vymedzuje iba určitý priestor, v ktorom je nutná určitá voľba: pretože človek
nie je iba prírodnou bytosťou (Naturwesen) ale podieľa sa aj na „ríši slobody“, môže a musí sa
(individuálne a kolektívne) rozhodnúť, akým spôsobom využije danú situáciu konania. Pritom sú na
výber motivácií, záujmov alebo intelektuálnych pohnútok stanovené vnútorné hnacie sily .
Ako bytosť, ktorá môže povedať „áno“ alebo „nie“, má človek aj pri zaobchádzaní s technikou
slobodu realizovať alebo odmietnuť použitie určitej techniky. Primerané pochopenie cesty, ktorá
napokon viedla k modernej technike, je možné dosiahnuť iba tak, že popri sociálno-ekonomických a
inherentne technických predbežných podmienok sa do úvahy zoberú aj duchovné predpoklady.
Hlavne ten, kto duchovný postoj, z ktorého vyšla moderná technika, nechápe ako samostatný
fenomén a vidí v ňom iba nevyhnutný výsledok príslušných „reálnych“ alebo „materiálnych“
podmienok, musí zároveň uznať, že takéto predpoklady sa dajú skutočne preukázať, pričom sú
nevyhnutné na to, aby mohol vzniknúť určitý druh techniky. Ťažkosť materialistického výkladu
techniky spočíva aj v preukázaní nesamostatného a odvodeného charakteru predpokladov.
Je však od začiatku jasné, že nepôjde o úplne ľubovoľné možnosti voľby: tá „vždy závisí od vôle,
želania a subjektívneho pohľadu“, ako aj od všeobecných názorov a „kategoriálneho myšlienkového
aparátu“ danej doby

(Scheler). Všeobecné intelektuálne názory sa vyznačujú

rozsiahlou

(techno)historickou kontinuitou: vytvárali sa v priebehu historického procesu a určujú ďalší vývoj
techniky. V rámci takto stanovených predpokladov sa každá epocha „rozhoduje“ pre určitý vzťah k
technike. Chápanie seba samého i sveta a z toho vyplývajúce konkrétne (technické) zámery vedú k
celkom konkrétnemu prístupu k existujúcim možnostiam technického konania. Každou takouto
„voľbou“ sa priestor pre budúce voľby zužuje bez toho, aby sa nevyhnutne predurčoval ďalší vývoj.
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Pre materiálne podmienky je to bezprostredne dôležité, pretože určitý druh technického konania je
vždy viazaný na určité suroviny, prístroje a nástroje. Ale aj pri duchovných poňatiach a najmä pri
stave technického poznania a možností nie je možná žiadna náhla zmena, ale iba postupný vývoj.
Detailný opis vývoja technických základov ukazuje, že intelektuálne názory, technická prax a
(prírodo)vedný výskum viedli napokon

k súčasnej situácii v mimoriadne rozvetvenom a

prepletenom vývojovom procese.
Špecifická črta modernej, na vede založenej techniky sa dostáva do popredia, keď do úvahy
zoberieme predbežné intelektuálne podmienky na jej existenciu. Aby sme dospeli k prehľadnému
zobrazeniu, budeme v nasledujúcej časti klásť dôraz viac na systematické súvislosti než na historickú
genézu: pri spätnom pohľade na celkový proces budeme skúmať nevyhnutné duchovné predpoklady,
ktoré vznik modernej techniky umožnili. Pritom je možné rozlíšiť niekoľko predpokladov:

a) Ocenenie práce
b) Racionálne hospodárenie
Podmienkou modernej techniky je systematické racionálne

hospodárenie. Disciplinované a

metodické utváranie osobného životného štýlu a ekonomických procesov usúvzťažnil M. Weber s
duchom protestantskej etiky: puritánsko-asketická

koncentrácia na výkon povolania vyžaduje

rozvážnu a stálu prácu a zakazuje plytvanie (čas sú peniaze!) a nadmerné odpočívanie. Túžba po
pôžitkoch a plytvaní sú zavrhnutia- hodné. Usilovať sa treba iba o praktické a užitočné veci. Vo
svojom učení o pozemskom úspechu ako meradle milosti jednoznačne charakterizoval Kalvín v
roku

1545 poberanie úrokov ako legitímne. Požičiavatelia peňazí

(úžerníci) existovali už aj

predtým, avšak ich správanie sa vo všeobecnosti považovalo za nemorálne. Až na základe autority
reformátora sa uznala snaha o dosiahnutie zisku za formu dôkazu schopností v povolaní zlučiteľnú s
prikázaním bratstva. V rámci protestantského „zmýšľania, ktoré sa usilovalo o systematický a
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racionálne legitímny zisk vyplývajúci z povolania“, zavádzajú sa aj príslušné organizačné formy,
ako je výpočtový kalkul účtovníctva a účelové formovanie prevádzky (Weber).
c) Túžba po technickej tvorbe
Ak porovnáme vnútorný postoj a vonkajší priebeh života v stredoveku a v novoveku, potom aj
napriek neustálym pohybom je zjavná zásadná zmena: tak ako predchádzajúce epochy vyznačuje sa
stredovek v zásade statickým, zotrvačným seba chápaním jednotlivca a spoločnosti. Pevné stavovské
usporiadanie, religiózne určený uzavretý obraz sveta a feudálno-poľnohospodárske, resp. remeselnomestské hospodárstvo zamerané na pokrývanie potrieb sa orientuje v prvom rade na zachovanie
organicky dosiahnutého tradičného

stavu, a nie na zmenu. Oproti tomu je moderná doba vo

všetkých oblastiach určovaná neustále rastúcim tlakom na aktívnu tvorbu. Bez tohto impulzu a z
neho vyplývajúcej pripravenosti na zásadné pretvorenie všetkých pomerov by intenzívne tempo
vývoja priemyselnej techniky nebolo mysliteľné.
Aktívny postoj stojí nevyhnutne v protiklade

s kontemplatívnym poňatím života, ktoré je

zamerané na zvnútornené alebo rozjímavé pôžitky. Keďže neúnavná aktivita neumožňuje zažívať
radosť z dosiahnutého, dnes je často veľmi ťažké rozumne využívať vymoženosti techniky, ktoré by
vlastne mali umožňovať „lepší“ život. Jasným príkladom je posudzovanie „problému voľného času“.
Z hlbšieho historického pohľadu v skutočnosti vyplýva, že v súčasnosti preferovaná „vôľa k
technike“ nepredstavuje

v žiadnom prípade nad-časovú antropologickú konštantu. Napr.

v

rozprávaní z 3. st. pred n. l. z Číny sa hovorí, že starý záhradník si do skál vysekal chodníček a
denne po ňom vynášal vodu. Uľahčenie práce pomocou studne odmietol slovami: „Poznám dobre
tento vynález, ale hanbil by som sa ho využívať“. Podobný duch charakterizuje odpoveď, ktorú dal
orientálny Kadi európskemu bádateľovi (v 19. stor.) na jeho prosbu o poskytnutie informácie o
meste Mossul: „To, čo odo mňa žiadaš, je jednak zbytočné a jednak škodlivé... Ak mieniš, že tieto
učené veci ťa urobia lepšími než som ja, potom buď dvojnásobné vítaný, avšak ďakujem Bohu, že
nehľadám to, čo nepotrebujem vedieť. Ty vieš veci, ktoré sú mne ľahostajné, a to, čo si videl, ja si
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nevážim. Možno ti rozsiahle vedomosti vytvoria druhý žalúdok a tvoje oči, ktoré sa všade ponárajú,
všetko prekutajú, vysliedia raj!“ (cit. podľa P. Mennickena). Bezpodmienečné lipnutie na tradícii a
uctievanie posvätného prírodného poriadku, ktoré vyplýva z týchto príkladov, je nám dnes úplne
cudzie. Práve na tomto protiklade je možné ilustrovať, že terajší postoj, pri ktorom by sa človek bál
nevyužiť technickú novinku, predstavuje

výsledok celkom konkrétneho duchovno-historického

vývoja.
Aj Hall poukazuje na to, že v štádiu remeselnej techniky používali ľudia dennodenne technické
prostriedky (tkáčsky stav, mlyn, pluh, konský postroj) a rovnako sa po celé stáročia neobjavili ani
tie najmenšie technické novinky, i keď k tomu – z nášho pohľadu – nebol potrebný žiaden osobitný
dôvtip. Až po zavedení strojov a zložitých technických postupov, s ktorými prichádzalo priamo do
styku iba relatívne málo ľudí, keď si vynálezy vyžadovali stále špecializovanejšie poznatky, nastúpil
proces búrlivého technického rozvoja. To ukazuje, že vôľa po technickom pokroku predpokladá
celkom konkrétny postoj, ktorému sa darí

iba vo vhodnej duchovnej atmosfére. Osobitné

intelektuálne pred-poklady na veľkolepú prestavbu sveta, ktorá sa začala v Európe, majú teda svoj
pôvod v západných kultúrnych a duchovných dejinách.
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Henryk Skolimowski

Living Philosophy. Eco-Philosophy as a Tree of Life
Arcana, 1992, s. 9—16
Prečo potrebujeme novú kozmológiu?
Novú kozmológiu potrebujeme z oveľa zásadnejšieho dôvodu, než si to obvykle uvedomujeme.
Potrebujeme ju ako

novú maticu nášho konania. Potrebujeme ju, pretože naše

konanie,

uskutočňované v súčasnom rámci, sústavne míňa svoj cieľ. V tejto časti usúvzťažním konanie s kozmológiou a ukážem, že kozmológia (tento abstraktný základ nášho myslenia) je veľmi konkrétne
prepojená s konaním, a to prostredníctvom hodnôt a filozofie.
Konanie nie je nikdy iba konaním osebe. Je nevyhnutné, aby bolo založené na informovanosti a
aby bolo usmerňované. Konať neznamená jednoducho iba „robiť“. Čo je však dôležitejšie, konanie
neoznačuje tú formu činnosti, ktorá vyúsťuje v seba deštrukcii. Teda pod konaním mám na mysli
účelné a zmysluplné konanie. Účelnosť a zmysluplnosť sú atribúty konania obsiahnuté v samotnom
pojme. To, čo je účelné a zmysluplné, nie je určované konaním samotným. Konanie je exekútorom
cieľov a zámerov premyslených pred vlastným konaním.
Konanie je teda cielené a usmerňované cieľmi a želaniami, ktoré majú svoj pôvod v oblasti mimo
vlastného konania. Aká je povaha týchto cieľov a želaní? Touto otázkou sa chcem zaoberať
podrobnejšie, pretože je dôležitá pre pochopenie našej budúcnosti i súčasnosti.
Rôzne výzvy k činom a rôzne spôsoby napomínania reflexie ako nečinnosti dávajú zmysel iba
vtedy, ak vieme, o čo pri konaní ide. O čo pri konaní ide, môžeme poznať iba na základe reflexie.
Nereflektované konanie je bezmyšlienkovitá činnosť, je mlátením okolo seba alebo ešte horšie – je
deštruktívnym konaním. Tieto jednoduché pravdy sa musia neustále opakovať aj v súčasnej dobe,
ktorej dominujú pragmatické filozofie, v rámci ktorých je konanie kráľom a reflexia je lúzou. Tieto
pragmatické filozofie sú založené na nedostatočnej reflexii. Súčasná technika, súčasná aplikovaná
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veda a súčasná ekonomika sú tiež založené na nedostatočnej reflexii. Nikto nespochybňuje dobré
úmysly techniky. Nikto nespochybňuje jej pozitívne výsledky. Boli by sme však neuváženými
hlupákmi, keby sme nevideli negatívne dôsledky techniky, jedovatý odpad, ktorý zostáva za kočom
technického pokroku. Technika urobila náš život triviálnym. Okradla naše životy o kvalitu a
nahradila duchovnosť lacnými čačkami.
Podstata spočíva v tom, že mnohé činy sa zvažovali v obmedzenom rámci. V ňom sa javia
zmysluplné a účelné. Iba keď skúmame ich dôsledky v širších súvislostiach a v dlhšom časovom
priestore, ukážu sa ako kontraproduktívne.
Táto situácia môže privádzať do rozpakov praktického jednotlivca, ktorý je iba konateľom a hlbšie
sa nad vecami nezamýšľa. Môžeme pociťovať súcit voči takým ľuďom, v každom prípade ich však
môžeme z dlhodobého hľadiska robiť

zodpovednými za dôsledky konania. Toto je zmysel

zodpovednosti: nesieme zodpovednosť za neskoršie, ako aj bez-prostredné dôsledky svojho konania.
Ak dávate arzén inej osobe v malých dávkach, i keď žiadna z týchto dávok sama osebe nezabije,
akumulatívnym dlhodobým účinkom osobu zabijete. A budete obvinený z vraždy.
Náš praktický jednotlivec symbolizuje celú technickú civilizáciu. Táto civilizácia je pri hodnotení
dlhodobých dôsledkov svojho konania veľmi netrpezlivá. Ukazuje sa však, že tá istá civilizácia si
každodenne podáva malé dávky arzénu.
V tomto bode dejín musíme ísť za otrepané klišé našej doby, podľa ktorých sú ľudia činu hrdinami
a filozofi

príživníkmi. Pritom musíme ísť za vedomie, ktoré tieto klišé

transcendovať úzky pragmatizmus, ktorý tak

utvára. Musíme

často plodí nereflektované konanie. Musíme

prehodnotiť naše hodnoty, pretože hodnoty informujú a usmerňujú naše konanie.
V najširšom zmysle slova hodnoty, ktoré po tisícročia zmysluplne usmerňujú konanie v ľudskej
spoločnosti, sú hodnoty, ktoré sú zamerané na rozširovanie ľudského šťastia alebo obmedzovanie
ľudskej biedy; na rozširovanie

spravodlivosti alebo obmedzovanie nespravodlivosti; na

skrášľovanie života alebo obmedzovanie škaredosti v živote; na rozširovanie poznania a osvety a na
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obmedzovanie arogancie a predsudkov; na prenesenie raja na zem alebo obmedzenie pekla na
zemi. Teda pravda, dobro, krása, osvietenstvo a zmysel pre zdvorilosť sú hod-noty, ktoré vždy
motivovali zmysluplné konanie.
Technická spoločnosť pridala k týmto hodnotám niektoré ďalšie: efektívnosť, riadenie a moc.
Tieto nové hodnoty sa často zdajú byť v rozpore so starými hodnotami.
Je jasné, že to, čo sa bude považovať za zmysluplné konanie, sa bude líšiť, ak na jednej strane je
naše konanie usmerňované hodnotami krásy a harmónie a na druhej strane hodnotami efektívnosti a
moci.
Pre faustovského človeka, ktorý verí, že žije iba raz, a preto má právo na všetko, čo chce (na úkor
kohokoľvek a čohokoľvek), využívanie a dokonca plienenie životného prostredia predstavuje
potrebu, ktorú si vyžaduje jeho život na vysokej nohe. Pre ekologických jednotlivcov, ktorí chápu
previazanosť všetkých vecí a existujúcu krehkú rovnováhu a ktorí sa cítia zodpovední za budúce
generácie, je táto „potreba“ zlo-činom. Ekológovia sa usilujú o rozvíjanie striedmosti.
Faustovský človek je vystavený na milosť a nemilosť pôžitkárstvu. Tieto dva postoje, striedmosť a
pôžitkárstvo, vyjadrujú rôzne filozofie. Každá z nich reprezentuje odlišné poňatie toho, čo život je a
o čom by mal byť.
Prešli sme od zmyslu určitého konania k zmyslu konania ako takého; potom k hodnotám, ktoré sú
v základe rôznych typov konania a činností; potom k filozofii, ktorá je v základe týchto hodnôt a
ktorá tieto hodnoty plodí. Tieto filozofie splývajú s kozmológiami; často sú konkrétnym prejavom
rôznych kozmológií.
Hlavný zámer našich úvah spočíva vo vysvetlení, že existuje spojenie medzi kozmológiou a
konaním. Toto spojenie

je sprostredkované dvomi sprostredkujúcimi činiteľmi,

filozofiou, ale v každom prípade toto spojenie tu je.
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hodnotami a

Vo vesmíre konáme tak, ako vesmír čítame. Ak ho

prečítame nesprávne, budeme aj konať

nesprávne. Ako vieme, že sme konali nesprávne? Na základe života, ktorý vyplynie zo zvyšku
našich skutkov; konečným testom našej kozmológie je to, aký druh života ohrozuje.
Teraz sa vrátime k hlavnej otázke tejto časti: prečo potrebujeme novú kozmológiu? Pretože naše
činy míňajú svoj cieľ; stáva sa tak na úrovni celej kultúry, na celosvetovej úrovni. Ešte ani zďaleka
si ľudia neuvedomujú, že náprava takéhoto konania si vyžaduje niečo iné než iba konanie veľmi
podobného druhu. Pretože tieto dva veľmi podobné druhy konania sú obvykle usmerňované veľmi
podobnými hodnotami a pohľadmi. Ak určité konanie sústavne míňa svoj cieľ, musíme prenik-núť
hlbšie do základnej matice, aby sme si uvedomili, že príčinou situácie môžu byť nesprávne hodnoty.
Tieto hodnoty vychádzajú z urči-tej filozofie, ktorá je zasa ovplyvnená a determinovaná určitou
koncepciou kozmu, teda našou kozmológiou.
Spôsob, akým interpretujeme kozmos – Čo to je? Čo obsahuje? Ako vznikol? Aký je jeho osud?
Aké je naše miesto v ňom? – sa filtruje z hľadiska úrovne a zmyslu nášho konania (vo vesmíre
konáme tak, ako vesmír čítame).
Kozmológia je posledným článkom v reťazci. Kozmológia zdôvodňuje v konečnom dôsledku
všetky ostatné snaženia, pričom sama osebe nepotrebuje ďalšie zdôvodnenie, okrem retroaktívneho
zdôvodnenia – zdôvodnenia z hľadiska dôsledkov, ktoré prináša pre život. Pre niektorých ľudí je
pochopiteľne posledným článkom reťazca zdôvodnenia náboženstvo, ale náboženstvo nie je nič iné,
iba jedna z foriem kozmológie.
Voľba našej kozmológie determinuje nielen náš obraz sveta, ale tiež zmysluplnosť nášho konania.
Kozmológia totiž nedefinuje iba fyzický vesmír mimo nás, ale tiež nepriamo definuje naše miesto v
ňom. Ak predpokladáme, že vesmír nie je nič iné než fyzikálna hmota, potom naše duchovné
prispôsobenie sa vesmíru spôsobuje veľké problémy. Ak sa predpokladá, že vesmír má božský
princíp, naša duchovnosť vyplynie prirodzene – ako inherentný aspekt tohto vesmíru, nie ako
anomália. Ak vesmír považujeme za usporiadaný a harmonický, po-vzbudzuje nás to k tomu, aby
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sme chápali náš život v ňom ako harmonický a prepojený. Ak sa vesmír považuje za chaotický, ba
do-konca za smetisko, potom môžeme – a v určitom zmysle sme v tom podporovaní – nazerať na
život ako zmyslu prázdny, ba dokonca ako na smetie, ktoré odráža smetie vesmíru (bohužiaľ, často
to tak aj je, i keď si ľudia celkom neuvedomujú, že úbohý obraz, ktorý majú o sebe, je dôsledkom
úbohého obrazu o vesmíre).
Náš život je zrkadlom, v ktorom sa odrážajú základné

charakteristiky vesmíru, ako ho my

chápeme.
Ak teda chceme trvať na zmysluplnosti života, na jeho účelnosti a kráse, je vhodnejšie, ak budeme
predpokladať, že vesmír má zmysel, účel a krásu. Aj keď to nemôžeme dokázať vo vzťahu k
materiálnemu svetu, pomôže nám to zachovať koherentnosť a zmysel vlastného života.
Predpoklad inherentného účelu materiálneho sveta je teda metodologickým imperatívom, ktorý
nám pomáha orientovať sa v svete ľudí.
Bolo by možné namietnuť, že toto tvrdenie nemôžem dokázať. Odpoviem tak, že nikto ho v
prísne vedeckom zmysle slova nemôže vyvrátiť. V každom prípade však je to tvrdenie tradičných
kozmológií, t. j. že vesmír je účelný, zmysluplný, krásny, pohostinný a naklonený nášmu snaženiu.
Práve toto predpokladá ekokozmológia: teda že vesmír je domovom ľudskej rasy a my sme jeho
správcami, opatrovníkmi a strážcami. Ak ďalej zoberieme do úvahy svoju jedinečnú úlohu vo
vesmíre, ak zoberieme do úvahy kreatívnu povahu mysle, potom môžeme bezpečne tvrdiť, že sme
spolutvorcami vesmíru a že prispievame k jeho osudu. Skôr než sa budem zaoberať podrobnosťami
ekokozmológie, pozrieme sa v krátkosti na odkaz mechanistickej kozmológie.

Odkaz mechanistickej kozmológie
Metafyzická a kultúrna rekonštrukcia súčasnej doby nie

je iba plátanie environmentálnych

problémov (bez ohľadu na ich dôležitosť). Musíme sa samých seba pýtať na základné príčiny našich
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početných kríz. Tieto príčiny sú hlbšie než iba ekonomické a technické. Dokonca hlbšie než iba
mravné. Tieto krízy sú zakotvené v základnej matici nášho svetonázoru, v našej kozmológii. Všetko
sa nám to vracia v nedostatkoch našej kozmológie, nášho svetonázoru, ktorý teraz funguje ako
kazajka. Mechanistická kozmológia poskytuje v súčasnosti nedostatočný kód na čítanie prírody. Z
toho potom vyplýva naša nedokonalá interakcia s prírodou. Mechanistická kozmológia so svojou
súcitu zbavenou

abstraktnou

racionalitou neposkytuje adekvátnu základňu na

spoločenstva ľudí. Preto rôzne racionálne

usporiadanie

modely, ktoré sa rozvíjajú pod hlavičkou vedeckej

racionality, sú veľmi často súčasťou problému, nie riešením ľudských a spoločenských dilem.
Náš svet a náš životný štýl sú úzko previazané. Mechanistická koncepcia vesmíru z dlhodobého
hľadiska implikuje a vyžaduje si ľudský vesmír, ktorý je chladný, objektívny a ľahostajný. V
dôsledku toho dochádza k atrofii zmyslu človeka.
Tento moment, t. j. že atrofia zmyslu a triumf kvantity sú úzko prepojené, treba dôkladne
vysvetliť. Inými slovami, zmysel človeka a chladné číslo sa spolu dobre neznášajú. Samotný jazyk
vedy a jeho kategórie neumožňujú vyjadriť zmysel našej ľudskosti.
Atrofia zmyslu človeka v mechanistickom systéme nie je teda výsledkom zanedbania. Je to
zásadný dôsledok mechanistickej kozmológie. Filozofická kodifikácia mechanistickej kozmológie
je doktrína nazývaná empirizmus.

David Hume so svojím Skúmaním o ľudskom rozume je

pravdepodobne najvýraznejším predstaviteľom tejto doktríny.
Hume napísal:
Keď prechádzame knižnicami s presvedčením o týchto

princípoch [empirizmu], aké škody

musíme narobiť? Ak zoberieme do ruky ktorúkoľvek knižku, napr. o božskom princípe alebo o
školskej metafyzike, opýtajme sa Obsahuje nejaké abstraktné uvažovanie týkajúce sa kvantity alebo
čísla? Nie. Obsahuje nejaké experimentálne uvažovanie týkajúce sa faktických vecí a existencie?
Nie. Hoďme ju teda do ohňa: pretože nemôže obsahovať nič iba sofistiku a ilúziu.
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Toto je klasický odsek. Filozofia empirizmu uložená do škrupinky. A devastujúco pôsobiaca na
teológiu, metafyziku a vlastne na všetku filozofiu. A tiež na zmysel ľudského života, ako aj na
Humeovu rozpravu samotnú. Ak by sme mali vziať Huma za slovo, museli by sme hodiť jeho
Skúmanie do ohňa – pretože sa nezaoberá ani kvantitou, ani číslami, ale metafyzickými úvahami o
nich.
Humeov duch straší celú konštrukciu tzv. racionálnej filozofie. Zvláštny paradox je ten, že chceme
byť dobrými empirikmi bez ohľadu na to, či rozumieme dôsledkom empirizmu alebo nie. Všetci
chceme založiť uvažovanie na faktoch a číslach, pretože to sú dogmy našej súčasnej kozmológie.
Vplyv mechanistickej kozmológie je v súčasnej západnej spoločnosti stále obrovský. Vieme, že
táto kozmológia nie je adekvátna. Vieme, že niektoré jej dôsledky sú zhubné. Vieme, že maximálne
úsilie o objektívnosť je do určitej miery

paranoidným hľadaním. Vieme tiež, že odcudzenie,

atomizácia a zdecimovanie spoločnosti, prírodných habitátov, individuálnej ľudskej existencie sú
čiastočne výsledkom štruktúry poznania, ktoré neustále atomizuje, izoluje a oddeľuje.
V snahe o zlepšenie situácie sme urobili rôzne pokusy. Avšak hlavné imperatívy našej kozmológie
nás stále držia vo svojich pazúroch: kvantifikovať, objektivizovať, zvecňovať.
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Don Ihde

Technology and the Lifeworld

From Garden to Earth
Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1990, s. 14-20.
Zo Záhrady na Zem
Jedna nepoložená, ale tichá otázka v úvode znela: mohli by ľudia žiť bez techniky? V empirickom
alebo historickom zmysle je jasné, že nie. Nie sú známi ľudia, teraz alebo v minulosti či dokonca v
predhistorickej dobe, ktorí by nedisponovali technikou v určitom minimálnom zmysle. Mohli by
sme však tvrdiť, že by sa dalo žiť takým spôsobom aspoň v imaginárnej krajne. Imaginárny skok
dovoľuje načrtnúť beztechnickú formu života. Musíme si hneď v úvode tohto cvičenia uvedomiť
jeho imaginatívnu, ba dokonca kvázi mýtickú kvalitu. Keďže vychádzame z dôverne známej pozície,
ktorú

skutočne zaujímame v našej technicky nasýtenej forme života,

môže sa stať, že si

neuvedomíme, ako hlboko sme do tejto formy života vpletení už na percepčnej úrovni.
Práve z tohto dôvodu musí byť Nová Záhrada imaginatívna, pretože nevieme, čo by takáto
Záhrada pre našu skúsenosť znamenala. Zostáva príbehom, imaginárnou variáciou.
Predstavte si Nový Raj, novú povesť o začiatkoch, v ktorých sa Nový Adam a Nová Eva, podobne
ako pôvodní, objavia nahí v netechnickej Záhrade. Dnešné rozprávanie o tejto povesti by sa
vyznačovalo všetkými ornamentmi

charakteristickými pre

náš vlastný kontext, kontext dobre

informovaného diváka televíznych dokumentárnych programov, ktorý sám je výsledkom vedou
nasiaknutej spoločnosti. Hľadanie Nového Raja sa dnes bude riadiť znalosťami antropológie,
ekológie, etológie, geografie ap.
Keby sme mali nájsť prvých antropoidov, vedeli by sme vopred, aké charakteristické znaky treba
hľadať. Nový Adam

a Nová Eva by napríklad využívali jazyk – ale pochopiteľne by
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bol

zredukovaný na verbálnu reč a s ňou späté správanie (gestá, reč tela atď.). Aj keby mohli celkom
dobre

transformovať svoju vlastnú expresivitu do piesní, básní,

tanca, v estetickom, ako aj

náboženskom zmysle, žiadna z týchto činností by nezahŕňala artefakty akčnej (dejovej) technikytechnics (budem často používať termín „technics“ v súvislosti s činnosťou ľudí využívajúcich
artefakty na dosiahnutie určitého výsledku v danom prostredí). Znamená to, že by nepoužívali
písmo, hudobné nástroje, masky atď.
Ľudia v Záhrade by mohli mať zložité modely vzťahov a sexuálneho života, ktoré by zachovávali
stabilitu rodín a rodokmeňov. Mohli by mať tradície zamerané na partnerský život, multistabilné
varianty, ktoré sú dobre známe antropológom (patriarchát, matriarchát, monogamia, polygamia
atď.), neboli by žiadne záznamy, kalendáre, nedal by sa znázorniť pohyb nebeských telies ap.
Táto nahá a bezprostredná existencia však nevyhnutne kladie ekologické obmedzenia na polohu
(umiestnenie) Záhrady. Keďže materiálna kultúra (technika v najširšom zmysle slova) by nemohla
existovať, náš prvotný pár by sa musel nachádzať v tropickej oblasti, kde by teplotné extrémy
nespôsobovali

hypo alebo hyperthermiu (žiaden oheň, odev, žiadne

konštruované príbytky).

Zásoby potravy by museli byť konštantné a bez problémov dostupné. V tropickom prostredí by
bolo ovocie, jedlé rastliny, rukami uloviteľné žaby, ryby, larvy atď. Naša netechnická dvojica by
nemala skladovaciu techniku (koše, nádoby) ani loveckú techniku (siete, háky, oštepy), ba ani techniku na varenie (oheň a príprava jedál). Nesmieme zabúdať, že náš tropický raj by sa mal nachádzať
na mieste, kde niet veľkých divých zvierat, ktoré by mohli ohroziť ľudí (nemali by totiž zbrane ani
na útok, ani na obranu).
Čo nám toto úvodné imaginárne cvičenie odhaľuje? Azda by bolo možné žiť netechnicky, ako
určitý druh abstraktnej možnosti, ale iba za predpokladu, že dané prostredie by bolo prostredím
záhrady, izolované, chránené a stabilné. Cenou za túto netechnickú existenciu je izolovanosť. Bolo
by to „prírodné prostredie“ v najčistejšej forme. Niet však takejto empiricko-historickej ľudskej
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formy života, pretože dávno pred-tým, než si pamätáme, ľudia prešli zo všetkých záhrad na zdedenú
Zem.
Cieľom tohto cvičenia nie je vnášať nostalgiu za Záhradou, ani romantizovať predpokladanú
„prírodnú“ existenciu. Cieľom je odhad-núť (posúdiť) celú škálu zmien, v rámci ktorých ľudia
formujú svoje formy života. Napriek tomu, že sme začali abstraktnou variáciou, dospeli sme k
poznatku, ktorý môžeme vo vzťahu ku skutočnej aproximácii opísanej situácie akceptovať. V
tropických oblastiach stále existujú technicky minimalistické kultúry.
Pozoruhodní Tasadajovia, patriaci ku kultúre z doby kamennej, o ktorých sa prvýkrát hovorí v
roku 1972, sú dobrým príkladom. Tasadajovia žijú v jaskyniach uprostred bohatého prostredia,
ktoré im poskytuje stabilnú, i keď iba základnú existenciu. Sotva ich však možno považovať za
netechnických, napriek minimalizmu, ktorý charakterizuje ich formu života. Všimnime si niektoré
základné aspekty tejto existencie:
Ich potrava pozostáva zo žubrienok, malých krabov, žiab, množstva ovocia a určitej zeleniny,
ako sú palmové jadrá a iné jedlé byliny. Ale príprava jedla je sama osebe technikou, ktorá zahŕňa
dôležité, i keď iba základné

techniky. Robia oheň (metódou trenia dvoch tyčiniek, technika

využívajúca artefakty), varia určité jedlá (balenie žubrienok do veľkých listov a ich pečenie) a
vykonávajú aj ďalšie kuchárske prípravy, ktorých výsledok (varené jedlo) je materiálne odlišný od
prírodného (surového) stavu;
Odievanie je doslova minimálne, dospelí nosia bedrové prikrývky zo zeleninových listov;
Uplatňuje sa cieľavedomá regulácia teploty (ohniská v jaskyniach jednak na varenie a jednak
na zohrievanie chladného nočného vzduchu);
I keď nemajú dômyselné zbrane, disponujú kamennými sekerami, ktoré sa používajú na
zabíjanie zvierat, na rozbíjanie orechov a ťažko „otvoriteľných“ potravín;
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Na makroúrovni používajú pasce na jelene, žliabky na vodu a využívajú metódy na uchovanie
sily palmovej kôry, čo sú pomerne zložité techniky (techniques a technologies).
Títo ľudia, objavení v r. 1972 pod záštitou expedície National Geographic, sa javia takým
anachronizmom, že bolo vyslovené podozrenie o ich „nasadení“ filipínskou vládou (následne bolo
toto podozrenie zo strany National Geographic vyvrátené). Otázkou je, či a kedy Tasadajovia
opustili svoju „Záhradu“, pretože zanechali spôsob netechnickej existencie a zdedili svoju miestnu
Zem s minimálnou technikou (technology). Patria k rovnakému pohybu, ktorý viedol ľudí do
všetkých kútov zeme, až po oblasť Arktídy.
Aj Inuiti (Eskymáci) rozvinuli techniku doby kamennej na vysokú úroveň:
Ich strava je podstatne odlišná od stravy Tasadajov. Oveľa viac mäsa (veľrybie mäso, tulene,
ryby, medvede – často mastné na ochranu proti chladu), tiež sezónna zeleninová potrava;
Na dosiahnutie tohto typu potravy sa rozvinula poľovnícka kultúra s veľmi zložitou technikou
(technology) využívajúcou zvieracie materiály. Šľachy, kosti, kožušina slúžia mnohým účelom: od
zbraní (harpúna, luk a šíp, kopia) až po plavidlá (dômyselné kajaky a iné člny, z ktorých niektoré
dorazili so živými pasažiermi do stredovekého Írska po tom, čo ich na Atlantiku zmietla búrka);
Obydlie je závislé od migračného spôsobu života, pozostáva z kože a prístrešku z rámovej
konštrukcie v prípade teplého počasia, zatiaľ čo v zime slúži snežné iglu (doplnené o olejové lampy,
okná z ľadu proti svetlu, pričom teplota prostredia môže byť dostatočne vysoká na to, aby bolo
možné chodiť bez odevu).
Podobné dômyselné adaptácie, využívajúce jednoduché a minimálne techniky (technologies)
nachádzame v púšti, lesoch alebo v prériách. Spomenuté kultúry dokumentujú skutočnosť, že
prevzatím techniky ľudia opustili netechnickú Záhradu, aby zdedili Zem. Cenou za toto dedičstvo je
prevzatie techniky.
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Nám však ide o nájdenie meradla modernej racionality. Ak varianty vzťahu človek – technika,
ktoré sme tu uviedli, možno považovať za minimalistické, je tu úzka rodinná podobnosť ľuďom a
ich technike. Prijať určité meradlo znamená

interpretovať. Ľudia sú samointerpretmi, ale nie

nevyhnutne v zmysle uzavretej sebareferencie. Oveľa častejšie prijímajú svoje meradlá vo vzťahu k
iným ríšam bytia. Napr. takmer vždy zohráva v tomto procese určitú úlohu zvieracie kráľovstvo.
Náš vlastný biblický mýtus o Raji jasne umiestňuje ľudí nad zvieratá a usudzuje, že rozdiel medzi
ľuďmi a zvieratami je značný. Prvé prikázanie v Genesis hovorí: „A Boh povedal, urobme človeka
podľa nášho obrazu, podľa našej podoby a nech má nadvládu nad rybami v mori a nad vtákmi vo
vzduchu a nad dobytkom a nad celou Zemou a nad všetkým, čo sa plazí po Zemi...a Boh im
povedal, buďte plodní a množte sa a zaplňte Zem a podrobte si ju.“ Ľudia intenzívne plnili tieto
pokyny. Ako dominantná viera v našej kultúre prevládol úzky vzťah k Bohu a vzdialenejší vzťah k
zvieraciemu svetu.
Dnes dochádza k určitému prehodnocovaniu, ktoré smeruje k zmenšeniu vzdialenosti medzi nami
a našimi bližšími zvieracími príbuznými. Náš cieľ nespočíva v posudzovaní tohto prehodnotenia, aj
keď nástup tzv. prototechniky vo zvieracom kráľovstve je z hľadiska prijímania opatrení heuristicky
inšpirujúci.
Jane Goodallová vo svojich štúdiách šimpanzov dokumentovala, že používajú a formujú palice na
vyberanie termitov z ich kopčekov, niekedy používajú palice pri zabíjaní malých antilop a často si
odlámu konár s veľkými listami, aby sa chránili pred dažďom. Toto správanie je orientované na
používanie nástrojov, i keď používané objekty sa zriedkakedy ďalej stvárňujú alebo si ich používateľ
zriedkakedy nosí so sebou. Na nižšej živočíšnej úrovni sa

stretávame s určitým typom

prototechnických prejavov. Napríklad pinky využívajúce tŕnie, ktoré objavil Darwin na Galapágach,
alebo dômyselné systémy regulácie teploty sociálneho hmyzu, ako sú termity, poprípade pravidelne
uplatňovaná „poľnohospodárska“ technika (technique) mravcov a iných sociálnych druhov hmyzu.
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Tento blízky vzťah k technickej kultúre si možno všimnúť bez toho, aby sme akokoľvek znižovali
rozsah alebo úroveň vývoja, ktorý sa v plnej miere realizuje iba v ľudskej sfére.
Mýtus o Novom Raji umiestňuje akúkoľvek technickú podobu do centra pozornosti vo vzťahu k
rôznym stupňom vzdialenosti k vysokým technickým formám života. Zvieratá disponujúce určitou
prototechnikou a technicky minimalistické kultúry, ako je kultúra Tasadajcov, sú veľmi vzdialené
od našej maxitechnickej kultúry. Napriek tomu sú veľmi ďaleko od abstraktnej čistoty netechnickej
Záhrady.
Opustili sme Záhradu úplne? Disponujeme „pamäťou“, ktorá nadobúda formu obmedzených
udalostí alebo príležitostí, v ktorých zažívame nahú bezprostrednosť nášho prvotného páru? Kto si
niekedy nespomenie a/alebo neoddá sa:
„kúpaniu sa bez plaviek“, ako to bolo v detstve;
intímnym sexuálnym vzťahom povedzme na machovej posteli v lese;
ponoreniu do snehu po horúcej kúpeli v minerálnom prameni;
chodeniu naboso pri mesiaci na opustenej pláži.
To sú bezprostredné telesné percepčné skúsenosti aspoň

dočasne zbavené technickej

sprostredkovanosti. Sú to priame telesné a percepčné zážitky z bezprostredného okolia.
Zámerne, s rizikom vyvolania romantiky bezprostrednosti, začal som zoznamom príjemných
bezprostredných zážitkov. Ak by sme tento zoznam teraz zanechali, nostalgia za nevinnosťou by sa
stala nespútanou. Tento zoznam sa musí preto vyvážiť negatívnymi príkladmi bezprostrednosti:
Pamätám sa, ako som v horúčave kansaského leta zberal ovos. Vietor fúkal plevy na moju
holú hruď, čo ma bolestivo svrbelo. Variácia, pri ktorej sa človek váľa nahý v ovse, by netechnicky
vytvorila svet svrbenia;
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Ak dovedieme niektorý z našich teplých alebo studených variantov do krajnosti – pád do
vriaceho gejzíru, alebo ľadovej vody takmer zamrznutého jazera – vyvolávame negatívne, ba
dokonca smrteľné variácie nahej bezprostrednosti.
Rozsah bezprostrednosti môže byť buď pozitívny, alebo negatívny. Podstatné je izolovať priamy,
netechnický,

sprostredkovaný rozmer daných skúseností. Tento rozmer bude

nevyhnutný pre

kontrast medzi zážitkami, ktoré sú sprostredkované technicky.
Izolovanie rozdielu medzi technicky sprostredkovanými a netechnickými zážitkami sveta umožní
stvárniť úvodnú časť nášho bádania. Problém, na ktorý sa vždy naráža, spočíva v tom, že takýto
rozdiel sa takmer vždy kríži s buď romantickou, alebo antiromantickou interpretáciou vo väčšine
hodnotení techniky tvárou tvár k ľudskému životu.
Túžba po nevinnosti, ktorá dominuje väčšine romantických

interpretácií, je veľmi stará.

Rousseauovská tradícia „vznešeného divocha“ mala svoje varianty, ktoré siahali až do raného
obdobia antropologických bádaní a interpretácií. Bez ohľadu na to, či dosiahnutie plnoletosti na
Samoe bolo vždy natoľko uvoľnené od adolescentného napätia, ako to kedysi stvárnila Margaret
Meadová, vieme, že dejiny mnohých tichomorských ostrovov mali svoje krvavé stránky. Vojny
medzi kmeňmi mohli byť motivujúcim faktorom oveľa skoršieho prebádania a osídlenia doslova
všetkých osídliteľných ostrovov v Pacifiku o celé tisícročie skôr, než sa Leif Ericson dostal do
Grónska. A ani v súčasnosti už všeobecne uznávaný fakt, že až dve tretiny živých pôrodov sa na
základe „regulácie pôrodnosti“ v určitej dobe končilo zabíjaním novorodeniat, pravdepodobne
neprispieva k romantickej interpretácii toho, čo kedysi bolo štandardnou predstavou o rajoch v
Pacifiku.
V posledných rokoch – nie veľmi dávno – sa objavila rovnaká túžba po nevinnosti vo vzťahu k
našim najbližším

príbuzným, primátom. Zatiaľ čo gorila môže zostať, pokiaľ ide

o stravu,

vegetariánom, Goodallovej štúdia šimpanzov zobrala všetky ilúzie o ich lepšom správaní. Zistilo sa,
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že šimpanzy nielen občas jedia mäso (používajúc pri tom palice na zabitie jeleňa), ale že sa dokonca
niekedy navzájom zabíjajú, hlavne mladých jedincov.
Naším cieľom nie je ísť až na druhý koniec spektra a uvádzať dôvody pre nejakú novú formu
pôvodného hriechu. V tých istých debatách o nevinnosti či jej opaku, či už ide o ľudí alebo
primátov, noví obhajcovia pôvodného hriechu obvykle obhajujú variant nezameniteľnej ľudskej
podstaty, ktorej modely možno predvídať sociobiologicky v určitej sfére správania zvierat. Ale
rozmanitosť správania sa zvierat je príliš veľká, než aby bolo možné urobiť viac ako poskytnúť
určitú oblasť pre uprednostnenú selektívnosť, čo sa zas často využíva na posilnenie náboženskopolitickej pozície, ktorú interpret zastáva. Potrebný je oveľa radikálnejší demytologizovaný príbeh o
štruktúrach a hraniciach možností vo vzťahu človek – technika, ako aj netechnických možností so
zreteľom na prostredie alebo „svet“. Ak zoberieme do úvahy toto v podstate opisné vyhodnotenie,
potom príbeh o Záhrade sa opäť bude môcť využiť ako hraničná idea na vymedzenie niektorých
aspektov ľudskej

skúsenosti, ktoré zostávajú v určitom zmysle v bezprostrednom

vzťahu s

ostatnými ľudskými skúsenosťami a so svetom. Ale je tu ešte jeden, redukovaný, zmysel, v ktorom
sme mýtickú Záhradu nikdy neopustili. Existujú rôzne stupne, v ktorých naše skúsenosti so svetom
nie sú sprostredkúvané technicky, prinajmenšom v jadre našej percepčnej a telesnej skúsenosti so
svetom. Napríklad, i keď sme oblečení a žijeme v určitých „strojoch na bývanie, žitie“, ako
funkcionalisti označujú budovy, človek s normálnym zrakom a sluchom vidí a počuje to, čo je bezprostredné. Oproti tomu ten, kto používa dioptrické okuliare alebo strojček na lepšie počutie,
jednoznačne vidí a počúva prostredníctvom techniky. Na úrovni hmatu si vždy môžeme špecificky
uvedomovať telesnú obkolesujúcu bezprostrednosť toho, čoho sa dotýkame. Skrátka, náš zmyslový
život, i keď redukovane, zachováva si zmysel priamej

vnímateľnosti a telesného pohybu v

bezprostrednom okolí. To, ako sa táto telesná akčná a percepčná skúsenosť odlišuje od špecificky
technicky sprostredkovanej skúsenosti, zohráva zásadnú úlohu v počiatočnom rozdiele, ktorý sa
snažím vymedziť pre potreby tejto analýzy.
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Po vymedzení jadra percepčnej, telesnej skúsenosti s prostredím je možné poukázať na jej stálosť
i jej prenikavosť. Pokiaľ poznávam, robím to telesno-percepčným spôsobom, a to platí o vnútri
akejkoľvek techniky, ktorej sa zmocňujem. V studenom prostredí dotykom zisťujem vietor a chlad.
Ale ak som si „zvolil“ sprostredkovanie tohto chladu tým, že sa oblečiem, nahrádzam pocit vetra
pocitom tepla tým, čo mám na sebe. V tomto prípade „prostredie“ samotné má povahu jedného z
ochranných obalov, ktoré ľudia používajú vo všetkých nie-Záhradných situáciách. Technika (odev)
transformuje bezprostredne zažívané prostredie. A práve táto transformácia sa musí skúmať.
Priamy telesno-percepčný kontakt s prostredím reprezentuje jednu stránku netechnicky/technicky
sprostredkovanej ľudskej skúsenosti, ktorá predstavuje jadro pre vstup do analýzy vzťahov človek –
technika.
Ak priamy telesný a percepčný kontakt s prostredím, i keď obmedzený, je konštantný, zachováva
si význam našej netechnickej záhradnej existencie. Treba však dávať pozor, aby sme si nemysleli,
že takáto imaginárna zmena jednoducho zachytí všetky nuansy a ukáže nám jasný kontrast medzi
technickými a netechnickými formami života. Kultúrne alebo

lepšie kultúrno-technické formy

života, ktoré ohraničujú všetky empirické spoločnosti ľudí, majú svoj kontext aj vo vzťahu k
holistickej podobe (Gestalt). Vskutku všetka ľudská činnosť implikuje materiálnu kultúru a tá zasa
vytvára kontext pre naše rozsiahlejšie vnímanie.
Ako extrémny príklad si zoberme fenomén smrti: pakôň
pravdepodobnosťou považoval za

hrivnatý by sa s najväčšou

netechnickú bytosť, prinajmenšom vo svojom pôvodnom

prostredí. Levy sú v tejto oblasti stálymi dravcami a často ulovia ich mláďatá. Samica pakoňa,
niekedy spolu s ostatnými v čriede, niekedy samostatne, bráni svoje mláďa, až kým ho lev nechytí.
Ale po tomto akte matka odchádza a čoskoro sa pasie so stádom. Bez veľkého uvažovania o tom,
ako a čo vníma pri smrti svojho mláďaťa, jej správanie je obklopené niečím na spôsob fatalistickej
alebo akceptujúcej aureoly. Naopak, šimpanz, ako konštatovali bádatelia, bude nosiť svoje mŕtve
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mláďa celé dni, pričom sa nachádza v očividnej zvieracej depresii alebo psychóze. Napokon mláďa
odhodí a život ide ďalej.
V prípade ľudí sa tradujú pohreby, v ktorých sa z pohľadu materiálnej kultúry uplatňuje technika.
Až donedávna bola v rôznych kultúrach vo vzťahu k mŕtvemu bežná určitá prax. V hroboch sa
sústreďovali bežné alebo reprezentačné artefakty, ba niekedy aj živé bytosti alebo ich symboly.
Objav starovekých čínskych hrobových komôr odhalil celé
tradičnejšími nádobami na

armády (z keramiky) spolu s

jedenie, predmetmi z domácnosti, domácimi zvieratami ap.

neandertálskych pohrebiskách boli odevy, zbrane atď. Smrť

V

v materializovanej podobe pri

pohreboch sa mohla považovať za určitý prechod; keďže však zďaleka nešlo o prechod z úplne
známeho (pozemského) k úplne neznámemu (nepozemskému alebo

suprazemskému), prax je

charakteristická určitou materiálnou kontinuitou. To, čo sa berie na posmrtnú cestu, je v afinite s
tým, čo sa používa v každodennom živote, čo spadá do sféry dôležitých skúseností. Ide tu najmä o
tie artefakty, ktoré vyjadrujú moc jednotlivca (bežne sú to zbrane, ale tiež šperky). Niekedy sa
dokonca pochovávali aj blízki príbuzní alebo ich náhradníci. Išlo o iných ľudí (osobne alebo
symbolicky), ktorí boli spoločníkmi, sluhami alebo manželkami mŕtvych.
Pochovávanie živých otrokov (Egypt), obete otrokov (Majovia), spolupochovávanie manželiek
(India) a obetovanie mladých otrokýň (Vikingovia) bolo rozšírené rovnako ako symboly konkubín
(Egypt). Týmito príkladmi nesledujeme extrémny mužský šovinizmus (i keď tomuto účelu môžu
poslúžiť), ale ide nám o ilustráciu toho, čo možno nazvať variabilnými hranicami označujúcimi moc
alebo vlastníctvo jednotlivca. V tých spoločnostiach, v ktorých sa jednotlivci redukujú alebo
obmedzujú na autonómne subjekty, pohrebná prax
súkromných osobných

málokedy zahŕňa niečo viac než niekoľko

vecí. Fyzické telo zostáva iba centrom určitého väčšieho,

sálajúceho

priestranstva, ktoré zahŕňa v rámci svojich rozmerov obľúbené artefakty a živé bytosti, ktoré mu
bezprostredne patria.
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Skôr než uvedieme menej morbídny príklad, možno konštatovať, že spomínané pohreby sa týkali
vysokopostavených, mocných ľudí príslušnej society. Bežní ľudia nemali okázalé pohreby. Triedne
rozdiely sú

jasne dokumentované pohrebnou praxou. Napríklad je známe, že

pochovávanie

jednotlivcov v plodovej polohe u Keltov nebolo nevyhnutne znakom starobylejšej praxe. Niekedy sa
vyskytovalo súbežne s normálnou pohrebnou praxou, pričom odlišovalo status jednotlivca. Tento
rozdiel, z hľadiska účastníkov

očividne „ekonomický“, svedčí o rozsahu rozšírenia „telesnej

politiky“ takto pochovávaných jednotlivcov.
Na rozdiel od nie-ľudských (zvieracích) foriem

´prístupu´

k smrti, ľudská pohrebná prax

implikuje aspekty vzťahov človek – technika. Zdá sa, že skúsenosti s artefaktmi a vzťah k nim
nevykazujú žiadnu jasnú a zreteľnú deliacu čiaru medzi ľuďmi a zvieratami. Naopak, zásadná
nejednoznačnosť techniky je zrejmá v celom rozsahu ľudskej činnosti, vrátane pohrebnej praxe. Ak
ľudská činnosť transformuje fenomén pohrebnej praxe a ak transformácia využíva techniku, potom
šťastnejšie príklady je možné nájsť v kuchárskej technike a fenoméne jedenia. Na vrchole svojej
popularity antropologického teoretika urobil Claude

Lévi-Strauss zo zásadného rozlíšenia

príroda/kultúra typický znak svojej teórie. Obľúbené všeobecné rozlíšenie v tomto smere spočívalo
na rozdiele medzi surovým a vareným jedlom (v prvom prípade ide o „prírodnú“ formu, v druhom
už o „kultúrnu“). Metódy (techniques) (i keď nemusia bezprostredne implikovať technologies) prípravy jedla na rozdiel od konzumovania potravy (takej, aká sa nájde) charakterizujú činnosť ľudí.
Poznanie toho, ktoré rastliny sú jedlé a ktoré nie, nehovoriac už o bohatých vedomostiach o
liečivých alebo jedovatých rastlinách, je skutočne udivujúce pri pohľade na kultúry blízke našej
mýtickej Záhrade. (Tieto vedomosti sa takmer vždy strácali u neskorších foriem kultúrneho života,
ktoré už nemali intenzívnu poľovnícku, zberateľskú či poľnohospodársku prax. Je to akýsi úvodný
príklad kontraprogresívneho stavu vo „vyspelých

kultúrach“.) Toto poznanie je komplikované

poznaním metód (techniques) detoxikácie mnohých jedovatých rastlín. Využívajú sa tu už zvyčajne
technické (technological) prostriedky (varenie, pri ktorom sa využíva oheň, nádoby atď). Uvedené
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metódy (techniques) a techniky nadobúdajú na zložitosti s rozvojom civilizácie. Od jednoduchého
jedenia rukou k lyžičkám, až po celú škálu techník jedenia (nožík, vidlička, lyžička, znásobené
najrozmanitejšími chodmi, až po čínske paličky), variantov je mnoho.
Kuchárske technické formy sú tiež zaujímavé. Technika parákov z Východu je štylisticky a
metodologicky odlišná od techník trúb a hrncov či dusenia v Afrike; tie sú zasa odlišné od metód
varenia v Európe. Tu máme príklad technickej multistabilnosti. Príkladov súvisiacich s ľubovoľným
aspektom ľudskej činnosti je možné uviesť mnoho. Každá sféra praxe implikuje techniku. Od
pohrebu po narodenie, jedenie a prácu – používanie artefaktov stelesnených v modelovej praxi
vymedzuje človeka v jeho svete. Technická forma života je súčasťou kultúry práve tak, ako kultúra v
ľudskom zmysle nevyhnutne implikuje techniku.
Pri pohľade na techniku v tomto úvodnom širšie chápanom zmysle je možné konštatovať, že na
rozdiel od netechnickej Záhrady ľudská činnosť od nepamäti a v rozmanitých kultúrach bola vždy
technicky stelesnená.
Odbočka k Záhrade ako imaginárnemu kontrastu voči skutočnému svetu interakcie človek technika mala svoj heuristický a sugestívny zámer. „Návrat“ do Záhrady nie je želateľný ani možný.
Ak si uvedomíme rozsah a objem ľudskej populácie na Zemi, pokiaľ by sme mali stratiť naše
technické možnosti, výsledok následnej krízy by bol porovnateľný s atómovou apokalypsou. Prežili
by tí, ktorí by sa nachádzali na niektorých „záhradných“ miestach tropických oblastí, spomínaných
pri úvodných úvahách o Záhrade. V tomto zmysle netechnický koniec sveta nie je v zásade odlišný
(svojím výsledkom) od technického konca, i keď v prvom prípade ide iba o imaginárnu možnosť a v
druhom je táto možnosť silnejšia. Opustili sme Záhradu a zdedili sme Zem.
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