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MULTICENTRIZMUS ETIKY, DROMOKRACIA, KOMUNIKÁCIA 

Ľubov STEKAUEROVÁ 

Abstrakt 

V predloženej štúdii, na fundamente multicentrickej vízie v etike, autorka reflektuje dva na prvý pohľad 
odlišné prístupy k téme technologickej možnosti komunikácie. Prvým prístupom je etika vnímania (apli-
kovaná hermeneutika), sústredená na virtuálnu všadeprítomnosť komunikačného a interpretačného feno-
ménu, reprezentovaná P. Viriliom. Druhým prístupom je diskurzívna etika – tiež komunikatívna etika 
(J. Habermas), ktorá výrazne ovplyvňuje podobu súčasného diskurzu, sústredeného na morálno-filozofické 
reflektovanie nových technológií. Ide o pokus rozumového zdôvodnenia morálky prostredníctvom argu-
mentatívneho intersubjektívneho diskurzu (komunikácie). 
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Žijeme v zaujímavej dobe, bez ohľadu na to, či je náš pohľad na nové technológie, resp. 

informačné technológie a komunikačné médiá humanistický, post-humanistický či nehu-
manistický. Žijeme v dobe historicky ojedinelej – technologickej možnosti komunikácie. 

Dôsledky vysokej translácie a komunikačného transportu vyžadujú nový prístup aj k otáz-
kam etiky. Etika je často definovaná v geometrickom zmysle. Môžeme sa pýtať, aký veľký 
môže alebo má byť okruh morálnych otázok a kde sa nachádza hranica ich pôsobenia. Z histo-
rického hľadiska etika vznikla vtedy, keď sa okruh záujmu jednotlivca rozšíril z Ja na niekoľko 
viac jednotlivcov a neskôr na univerzálny pohľad, ktorý zahŕňal všetkých jednotlivcov. Toto 
expandujúce rozšírenie, resp. expandujúci kruh, ako ho nazval Peter Singer (1981), má po-
stupujúcu tendenciu, zahŕňajúcu biotické i abiotické, ľudské i nie-ľudské – teda všetko, čo 
disponuje organizovaným a reagujúcim systémom.1 

Takýto druh geometrie nazývame „koncentrická“. Predpokladá sa, že každý nový kruh 
morálneho charakteru zahŕňa všetky predošlé kruhy, pevne ich spojí s pôvodným centrom, 
tak ako sa tvoria koncentrické vlny, keď hodíme kameň do pokojnej vody. Koncentrizmus 
je prijateľný spôsob rámcovania mnohých subdisciplín aplikovanej etiky. Nemôžeme však 
povedať, že je to jediný možný prístup. Aj keď len v geometrickom zmysle, existuje ďalšia 
možná alternatíva: projekt multicentrizmu.2 Je to projekt existujúcich odlišných centier, 
ktoré sa prekrývajú, ale majú neredukovateľný a odlišný východiskový bod. Pre multicen-
trickú etiku potom nárast morálnej citlivosti a záujmu neprebieha cez rozširujúce sa kon-
centrické oblasti, ktoré asimilujú a inkorporujú predošlé okruhy vo väčších a komplexnej-
ších celkoch. Žitý svet, svet v ktorom žijeme, je svetom oddelených a navzájom implikova-
ných centier. Morálny rast spočíva v zakúšaní štruktúry multiplicity, a nie v objavovaní 

                                                           
1 V súvislosti s expandujúcim rozšírením je možné uvažovať aj o posunutí expanzie do oblasti mediálneho 

charakteru informačných a komunikačných procesov. 
2 Autorom tohto alternatívneho, systematického, multicentrického projektu je A. Weston. 
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širších a širších kruhov vychádzajúcich z jedného pôvodného centra. Multicentrická vízia 
reflektuje našu skúsenosť diferencie spoločnosti, bez úplného odmietnutia univerzality. Re-
álna skúsenosť nie je unicentrická. Už ten najzákladnejší náčrt multicentrizmu nám pripo-
menie mnoho tém, ktorými sa zaoberala alternatívna morálna filozofia dlhé roky. Sú to fe-
ministické a fenomenologické kritiky konštrukcií rovnakosť versus inakosť, týkajúce sa ľud-
ského a nie-ľudského, možnosti relacionálnej a dialogickej etiky vytvorenej jednak postmo-
dernými formami filozofovania, ako aj neasimilovanými konceptmi v oblastiach holistické-
ho pohľadu na svet a náčrty možnej „ komunikatívnej etiky“, kde už nemáme na mysli len 
kontakt medzi ľuďmi, ale aj komunikačné procesy prebiehajúce jednak na technologickej 
báze a tiež vo vzťahu k biosfére.3 

Stav dialogickej otvorenosti je zatiaľ len víziou a skôr pozorujeme to, čo M. Heidegger 
nazval „plochá procesualita hodnôt“ – všetko má zameniteľnú hodnotu, všetko smeruje 
k umelému (zrýchlenému) času technologizovaného sveta (Unheimlichkeit), k neschopnosti 
prevziať zodpovednosť za svoju existenciu, akoby to už nebolo dôležité, veď aj samo pozna-
nie je informačne mobilizované (novou technikou) a komunikácia stráca významové člene-
nie (zrozumiteľnosť) a v tomto kontexte „na konci storočia (20. storočia) toho z veľkosti 
planéty veľa nezostane. Je nielen znečistená, ale tiež sa scvrkla, zmrštila sa v nič, vďaka 
technológiám všeobecnej interaktivity“ (Virilio, 1997, s. 21). 

Plochá procesualita, tematizovaná v pojme stechnizovaného sveta – ako technicistného 
systému (kde artefakty i životný štýl tvoria interdependentný systém), je pre mnohých filo-
zofov, zaoberajúcich sa kritickým filozofickým premýšľaním vedy a techniky, reprezentá-
ciou triumfu povrchnosti nad hĺbavosťou. Realita sa mení na diskurzívnu konštrukciu, pre-
tože sú len interpretované svety v pluralitných príbehoch (trasovanie postmoderny). Je tri-
umfom „oslabovanej reality“ a „slabého myslenia“4 napriek amplifikácii vlády rozumu. 
Možno práve metafora slabého myslenia je plastickým vyjadrením toho, čo dnes pozoruje-
me na poli etiky – akoby neprekonateľnú pluralitu hľadísk, scenárov a jazykov – multicen-
tier. Je to konverzácia navzájom často nesúmerateľných jazykov, skúseností, príbehov, ktorá 
však môže pôsobiť (či pôsobí) oživujúco. Predovšetkým subverzívne vedy svojimi odlišnými 
paradigmatickými východiskami ako novými heuristickými impulzmi, nová skúsenosť 
a informatívne nasýtenie, odhaľujúce donedávna netušené závažné transverzálne väzby, 
ponúkajú porozumením tejto transverzálnosti možnosť oslabovania ľudskej nezodpovednos-
ti vo vzťahu k novým technológiám. Otvára sa cesta etiky oslabenej agresivity, oslabenej 
vôle prežiť za každú cenu. Jednoducho: ponúka možnosť oslabovania, (resp. zdržanlivosti) 
schopnosti urobiť všetko, čo vieme a môžeme urobiť v kontexte technologických možností. 

                                                           
3 Komunikáciu s prírodou celkom iste nemožno chápať ako komunikáciu prostredníctvom rovnakých komuni-

kačných kanálov, aké používame pri medziľudských kontaktoch. Je tu však prítomný analogický rozmer, 
uplatňovaný aj vo vzťahoch medzi ľuďmi: otvorenosť, otvorené vnímanie sveta prírody (M. Buber). Táto „dia-
logická otvorenosť“ sa nesie v duchu asymetrického priznania etických práv na život biotickému i abiotické-
mu, ľudskému i mimo-ľudskému. 

4 Tento pojem využívame na dokreslenie situácie stechnizovaného sveta, nie ako analógiu formulácie 
G. Vattima. 
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Procesualita hodnôt kotví v objave, ktorý je spätý s novovekom – že poznanie prírody si 
vyžaduje vyrovnať sa s ňou – objave, ktorý určuje presun od toho, čo vieme, k tomu, čo mô-
žeme ukázať v činnosti, teda vo výkonnej moci, a to sa deje prevádzkovaním techniky ako 
technicistného systému. Presun zásadne korigujúci etickú reflexiu stechnizovaného sveta. 
Vynárajú sa otázky dôsledkov jednak pre špeciálne prípady vedeckého poznania, jednak pre 
celú škálu našich poznávacích činností. V tejto súvislosti sú zaujímavé výskumné projekty 
techno-diskurzu R. Coyneho, ktorý predpokladá, že ľudská situácia je produktom „roman-
tických a racionalisticko-empirických diskurzov medzi jednotou a zlomkovitosťou, trans-
cendenciou a poriadkom, medzi nevysloviteľným a domýšľavosťou jazyka“ (1999, s. 304). 
Takto vedené diskurzy stále častejšie oznamujú, „že môžeme transcendovať vtelenú realitu 
nášho sveta smerom k jednote za použitia možností informačnej technológie“ (Horrocks, 
2002, s. 39; Leary, 1997); za použitia možností všemocnej aplikovanej teórie. 

Tak ako sme uvažovali vo sfére etiky o projekte multicentrizmu, analogicky možno pri 
morálno-filozofickej a sociologickej analýze nových technológií, spätých s novou moderni-
tou, ponúknuť množstvo projektov. Je tu prístup dvojitej hermeneutiky (spoločenskovedný 
diskurz neustále vstupuje do kontextov, ktoré analyzuje, plus sociálne vedy konštituuje laic-
ký aktér a metajazyk vied a neustále kĺzanie medzi nimi) a rozvinutej modernity (Giddens, 
1998) spätej s reflexivitou a detradicionalizáciou. Často traktovaný je model reflexívnej 
scientizácie (Beck, 2004), kde sa vedy dostavajú do stredu pozornosti nielen ako možní rieši-
telia problémov, ale aj ako zdroj príčin problémov, poprípade proces modernizácie sa stáva 
reflexívnym v tom zmysle, že sa sám sebe stáva témou i problémom. 

V súvislosti s témou predloženého príspevku sa zdá zaujímavou prezentácia dvoch na 
prvý pohľad odlišných prístupov. Prvým prístupom je etika vnímania (tiež ju možno pova-
žovať za aplikovanú hermeneutiku), sústredená na virtuálnu všadeprítomnosť komunikač-
ného a interpretačného fenoménu. V našom príspevku je reprezentovaná P. Viriliom. Dru-
hým prístupom je diskurzívna etika (tiež komunikatívna etika), ktorá výrazne ovplyvňuje 
podobu súčasného diskurzu sústredeného na morálno-filozofické reflektovanie nových 
technológií. Ide o pokus rozumového zdôvodnenia morálky prostredníctvom argumentatív-
neho intersubjektívneho diskurzu (komunikácie). Diskurzívna etika je špecifickým nemec-
kým fenoménom. Jedným z jej významných reprezentantov je J. Habermas. 

Syntetický pohľad francúzskeho analytika virtuálnej skutočnosti P. Virilia (1997, 2004), 
prezentovaný v jeho koncepcii dromológie, poukazuje na demarkácie technologickej mož-
nosti komunikácie a na jej nezamýšľané kultúrno-deštruktívne dôsledky. 

Dromológia je pre P. Virilia špecifickou témou, lebo aj keď samotný pojem dromos vy-
plýva 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 rozhodu-
júcim prvkom štrukturácie spoločnosti moc rýchlosti. Vo Viriliovej dromokracii je táto moc 
dostupná len využívateľom high-tech, tele-technológií, e-komunikácie, data-akceptátorom 
atď. Ovládateľnosť dromokracie nie je bez rizika a prináša mnoho nezamýšľaných dôsled-
kov tzv. sekundovej dispozície – dispozície, ktorú poskytujú technológie umožňujúce ko-
munikačné spojenie blížiace sa k rýchlosti svetla. Realita je obrusovaná rýchlosťou – hovorí 
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Virilio – a high-tech dovedie tento stav do situácie permanentnej blízkosti vecí, javov a uda-
lostí až do takej miery, že blízkosť sa začína citeľne presadzovať svojou všadeprítomnosťou 
a neodbytnosťou. Jej dôsledkom však môže byť úplné odcudzenie, totálna nehybnosť. 

Keď hovoríme o high-tech, hovoríme o raste vplyvu virtuálnej, predovšetkým mediálnej 
reality, ktorá môže znamenať „umŕtvovanie“ komunikačných procesov – umŕtvovaním au-
tentickej komunikácie, resp. vnášaním kompetitívneho (v zmysle neproduktívne konflikt-
ného) napätia do komunikácie tým, že pôvodný aktér je vlečený jej rýchlosťou. Je vcelku 
evidentné, že za takýchto okolností by mohol nastať stav, keď príliš mnoho komunikačnej 
rýchlosti generuje príliš mnoho „svetla“ (informácií). Stráca sa aura platónskeho „svetla pravé-
ho poznania“ a rýchlosť nakoniec oslepuje – výpovedné obsahy úplne miznú. Paradoxne sa tak 
deje prostredníctvom oslavovanej a vysoko cenenej mediálnej všadeprítomnosti. P. Virilio si 
zvlášť všíma nový fenomén zväzovania človeka do iného časopriestorového poriadku (spomí-
naná vysoká rýchlosť a akcelerácia informačného toku) a zaraďuje ho (ako jeden z prvých 
teoretikov) k objektom záujmu morálnej filozofie. 

Viriliovo kritické premýšľanie tejto témy je jedným z relevantných hlasov v morálno-
filozofickej reflexii (v tzv. techno-diskurzoch). Tento typ diskurzov bol motivovaný a ná-
sledne motivoval diskurzy zamerané na normatívne hodnotenie techniky a nových techno-
lógií. Technologická kultúra, resp. kultúra vedy, ktorej rýchlosti nestačíme, evidentne po-
trebovala a potrebuje aj kritikov, ale vzhľadom na svoju vlastnú exaktnosť a prenikavosť 
vyžaduje presné a prenikavé reflexie. 

P. Virilio ponúka elegantné metafory a heuristické impulzy aj v priestore kontextu prop-
rírodnej reflexie ekologickej etiky, reagujúcej na príbehy založené na racionalistickej vede, 
späté s ilúziou o konečnom víťazstve človeka nad prírodou – nad vlastnou prirodzenosťou – 
vstupom do virtuálnej nirvány. Jeho kritika modernej vedy (ktorá sa postupne stala techno-
vedou) je zdôvodňovaná vymknutím sa vedy jej filozofickým základom, a tým „sa dostala na 
scestie bez toho, aby to niekoho, až na pár zodpovedných ekológov alebo duchovných, zara-
zilo“ (Virilio, 2004, s. 9). 

Na kontext proprírodnej reflexie P. Virilio upozorňuje prostredníctvom akoby nesúvisia-
ceho svetového globalizačného tendovania, kde dochádza k odmietaniu hlbšieho porozu-
menia globalizačným zmenám, ktoré sú v prvom rade ekologické, resp. majú ekologický 
dopad, prezentujúci sa znečistením substancií (napr. skleníkový efekt našej atmosféry), „ale 
tiež ... skleníkový efekt našej dromosféry, ktorý vzniká z uzavretia v krajnom zrýchlení te-
lekomunikácií ... znečistením vzdialeností a lehôt, z ktorých sa skladá svet konkrétnej skú-
senosti“ (Virilio, 2004, s. 134). Toto tendovanie kybernetickej inovácie chápe človeka ako 
„planétu“, ktorú je nutné „redukovať prostredníctvom industrializácie živého“ (ibid., s. 166). 
Znamená to prípravu na našu budúcnosť, budúcnosť človeka ako transgenového druhu. 

Čo sa s človekom deje vo svete, kde podstatnú a stále zväčšujúcu rolu aj v oblasti každo-
denného života zohráva veda a mediovaná skúsenosť? Ako som uviedla v predchádzajúcom 
príspevku (Stekauerová, 2005a), akoby už nič nebolo stabilné, akoby už neexistovala žiadna 
samostatná a pevná entita, akoby všetko bolo len sledom meniacich sa obrazov a narácií. 

Zložitosť vzťahov stechnizovaného sveta a globálny charakter ekologickej ruptúry však 
poukazujú na ich nadindividuálny charakter. Zdá sa, že táto vzťahová zložitosť nie je rieši-
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teľná len na individuálnej úrovni (aj keď tu má svoje nezastupiteľné miesto ako „hlbinná“ 
sila integrujúca premenu osobnosti a kultúry). 

Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že v tzv. racionálnych diskurzoch o ekológii sa 
rozširuje horizont z individuálnej úrovne na úroveň komunikatívneho priestoru žitého sve-
ta (sociálne integrovaná oblasť konania) – ako ho predstavuje J. Habermas (1988) – kde je 
diskurz situovaný spôsobilosťou komunikatívneho diania, ktoré sa vyznačuje relacionizmom 
zúčastnených a predstavuje pokus o objektivizáciu etických kritérií. Keď J. Habermas novo 
formuluje racionalizáciu a navrhuje iný kategoriálny rámec ako M. Weber, rozlišuje strate-
gické konanie – ako zhodnotenie možných alternatív správania za účelom „úspešného seba-
udržovania“ (určované inštrumentálnou racionalitou) a komunikatívne konanie – ako sym-
bolicky sprostredkovanú interakciu zdieľaného porozumenia cez jazyk a ostatné prostriedky 
komunikácie, riadiacu sa záväzne platnými normami, definujúcimi očakávania z hľadiska 
porozumenia a konania (určované komunikatívnou racionalitou). 

Zatiaľ čo platnosť stratégií závisí od empiricky pravdivých alebo analyticky správnych 
viet, platnosť noriem je založená na intersubjektivite porozumenia zámerom (dosiahnutého 
prostredníctvom diskurzu, ktorý je záležitosťou otvorenosti ku kritike a schopnosti uvádzať 
dobré dôvody pre rozhodnutia a činy) a uznaním povinnosti. Porušenie pravidiel má v pr-
vom prípade za následok neefektívnosť a neúspešnosť v realite. Odchýlky od platných no-
riem vedú k sankciám na základe konvencií. Teda systémy účelovo racionálneho konania 
(strategického, resp. inštrumentálneho) sú orientované „technickými“ pravidlami, zatiaľ čo 
komunikatívne konanie naviguje zvnútornené (spoločenské) normy. Racionalita strategic-
kého konania beží po osi rastu a rozširovania technickej moci „... je modernejšia len v tom 
zmysle, že je efektívnejšia v dosahovaní cieľov tých, ktorí sú pri moci, alebo efektívnejšia 
v obsluhovaní systému peňazí“ (Myerson, 2003, s. 77). Racionalita komunikatívneho kona-
nia je formou emancipácie, rozumenia a rozširovania komunikácie nezávislej od moci (Ha-
bermas, 1969). 

Schematicky možno relacionizmus komunikatívneho konania rozlíšiť na: symetrické 
vzťahy nekomunikatívne (rovnocenná neschopnosť vzájomne komunikovať); symetrické 
vzťahy komunikatívne (rovnocenná schopnosť vzájomne komunikovať); asymetrické vzťahy 
komunikatívne (nerovnocenná schopnosť vzájomne komunikovať). V poslednom type ko-
munikatívnych vzťahov vstupuje „do hry“ negatívna asymetria (nadradenosť, panský vzťah) 
a pozitívna asymetria (dominancia), čo je tradičný vzťah nerovnocennej komunikácie inter-
pretovanej ako subjekt-objektová (resp. ako dualizácia človek-príroda). 

J. Habermas neponúka riešenie v „zosymetrizovaní“ komunikácie človek-príroda. Ponúka 
verejný praktický diskurz ako možné riešenie morálnych dilem, neriešiteľných na individuál-
nej (monologickej či subjektívnej) úrovni, na úrovni identity osamoteného človeka. Upozor-
ňuje, že vo filozofii reflektujúcej súčasnosť nemôžeme vychádzať z predpokladu „veľkej filozo-
fie ako nádoby pravdy. Dnes sú pravdy roztrúsené po mnohých diskurzných svetoch, ktoré sa 
už nedajú hierarchizovať“ (1999, s. 75). Filozofia dnes hrá inú úlohu (aj keď naďalej si jej vý-
povede, rovnako ako iné výpovede, nárokujú na pravdu), úlohu „... interpretačnú, teda pre-
mosťuje prirodzený svet a kultúru odborníkov; a špeciálnejšiu úlohu v systéme vied, kde spo-
lupracuje hlavne s rozličnými rekonštruktívnymi vedami“ (ibid., s. 119). 
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Analýza povahy etiky J. Habermasa z hľadiska toho, v akom zmysle ju možno chápať ako 
etiku poskytujúcu minimálny model komunikujúcich subjektov, vyžaduje v prvom rade 
vymedzenie komunikácie: ako zaoberanie sa významom toho, čo komunikujeme s cieľom 
dosiahnutia zdieľaného porozumenia svetu a racionality „... tých, ktorí sa podieľajú na tejto 
komunikatívnej praxi, určuje to, že keď je to nutné, aby mohli za vhodných okolností uviesť 
pre svoje vyjadrenia dôvody“ (1984, s. 17). Ďalej vyžaduje: 1. vysvetlenie povahy princípu 
univerzalizácie a jeho úlohy v komunikatívnej etike, 2. určenie procedurálnych obmedzení 
vyplývajúcich z etiky diskurzu vo funkcii princípu univerzalizácie, teórie rečových aktov 
a argumentačných presupozícií, tzn. ideálnej rečovej situácie ako obrany proti morálnemu 
skepticizmu a/alebo relativizmu. 

Habermasov praktický „diskurz“, tzn. dialógovú, diskurzívnu alebo komunikatívnu eti-
ku, možno interpretovať ako etiku, „ktorá konzistentne vypracúva nezávislú logiku [Eigen-
sinn] normatívnych otázok – ktorá formuluje ideu spravodlivosti“ (White, 1988, s. 82 – 83). 
Takáto etika jasne rozlišuje medzi morálnymi otázkami, z hľadiska univerzalizácie alebo 
spravodlivosti, o ktorých je možné v princípe rozhodovať racionálne, a evaluatívnymi otáz-
kami, ktoré sa samy prezentujú v tom najvšeobecnejšom aspekte ako otázky dobrého života 
a ktoré sú prístupné racionálnej diskusii iba v horizonte dejinne konkrétnej životnej formy 
alebo individuálnych dejín života. 

V tomto smere je v etike diskurzu snaha zdôvodniť konanie z hľadiska platných noriem 
a garantovať tieto normy vo funkcii princípov hodných uznania. Táto interpretácia teda 
prezentuje typické znaky etiky diskurzu: a) že takáto etika je deontologická do tej miery, 
pokiaľ počíta so správnosťou (primeranosťou či vhodnosťou) regulatívnych rečových aktov, 
tzn. noriem a príkazov, a to spôsobom analogickým s pravdivosťou tvrdenia (assertoric sta-
tement); b) že je kognitivistická v tom zmysle, že musí odpovedať na otázku o spôsobe zdô-
vodnenia normatívnych konštatovaní; c) že je formalistická v tom zmysle, že uplatňuje 
princíp zdôvodnenia (otvorená ku kritike), ktorým sa overuje platnosť či neplatnosť noriem 
z hľadiska ich univerzalizovateľnosti; a d) že je univerzalistická v tom zmysle, že určitý mo-
rálny princíp neodráža len intuície určitej kultúry alebo doby, ale platí univerzálne. 

Čo znamená princíp univerzalizmu v etike diskurzu? Habermas ho formuluje takto: 

„... že vlastnú formu existencie vzťahujeme k legitímnym nárokom iných životných foriem, že sa cudzím 
a iným so všetkými ich idiosynkráziami a nepochopiteľnosťami priznajú rovnaké práva, že sa neuzavrieme 
do vlastnej identity ako jedinej akceptovateľnej a nebudeme vytesňovať to, čo sa jej vymyká, teda že oblasti 
tolerancie musia byť omnoho väčšie, než sú dnes – to všetko sa nazýva morálny univerzalizmus“ (1999, 
s. 139). 

Je to prístup umožňujúci za určitých okolností multikultúrnu a kozmopolitnú architekto-
niku (kultúrnu ekológiu) a v situácii agresívneho ničenia prírodných zdrojov, živočíšnych 
druhov, ekologickej rovnováhy – poskytuje možnosť zájsť ešte ďalej – za hranice druhu a aj 
tam hľadať a nachádzať konanie vytesňujúce „existujúci nerozum“. Zdá sa, že Habermasov 
model uvoľňuje stále sa korigujúce záujmy ľudského rodu ako takého a napriek chápaniu ko-
munikácie a životného sveta ako jednoznačne intersubjektívnych (je to komunikácia o pro-
stredí v rámci spoločnosti), ak ide o verejnú racionálnu komunikáciu „medzi ľuďmi navzájom 
ako dialóg jednotlivcov, skupín atď., v rámci ľudskej spoločnosti a ich politického života, ako 
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diskusia o veciach spoločného záujmu – ako je napríklad riziko ekologického ohrozenia a zod-
povednosti zaň...“ (Suša, 1997, s. 437), môže byť legitímnym a produktívnym priestorom (re-
flektujúcim pole sveta prírody) revitalizácie racionálnych diskurzov o ekológii. 

J. Habermas vyjadruje svoju nedôveru v „rozum“ techniky, ktorý stavia na produktivis-
tickej paradigme a dôveruje produktivite komunikácie a verejne diskurzívnemu modelova-
niu spoločného záujmu ako možnosti nevynucovaného konsenzu, ako „tvrdošijného hľada-
nia poznania, ktoré by mohlo presvedčiť všetkých“ (1999, s. 75), kde len sila lepšieho argu-
mentu, „nenátlakový nátlak lepšieho argumentu“ (zwangloser Zwang des besseren Argu-
ments) (1973, s. 240) potvrdzuje alebo vyvracia pravdivosť, platnosť či úprimnosť tvrdení. 
Žiadne hrozby, manipulácia, negatívna persuázia, žiadna mobilizačná kampaň, žiadna ape-
lácia na tradičné a hierarchické tu nemá miesto. 

Habermasova etika diskurzu nie je budovaná na individualistickom formálno-
abstraktnom pohľade (nechápe sa ako monológ jednotlivcov, ktorí samostatne hľadajú uni-
verzálnu platnosť svojich morálnych pravidiel a spoliehajú sa na vlastnú schopnosť auto-
nómneho myslenia a konania), pretože „prijíma intersubjektivistický podnet pragmatizmu 
a chápe praktický diskurz ako verejnú prax reciprocity perspektív: každý je nútený prevziať 
perspektívu každého druhého...“ (1973, s. 111), čo vyžaduje určité kontextové videnie. Táto 
kontextovosť otvára širší problém: problém spočívajúci v dosiahnutí prekladu technicky 
použiteľných poznatkov do praktického vedomia sociálneho sveta. Dnes je znepokojujúcim 
nepomer dvoch navzájom si konkurujúcich systémov (príroda, kultúra), ale aj dvoch du-
chovných tradícií Západu (nadobúdanie technických poznatkov a platnosť hodnotových 
systémov), v čom sa odráža životný problém zvedečtenej civilizácie (1969, s. 107), totiž, či je 
vôbec možné prirodzený vzťah medzi technickým pokrokom a sociálnym svetom uviesť pod 
kontrolu racionálneho konania. 

Diskurzy o ekológii sú súčasťou širokej diskusie prebiehajúcej jednak pod vplyvom in-
formačnej databázy vied, lebo len oko morálky nepostačuje, a jednak sú sprevádzané rene-
sanciou hodnotovej racionality, navigujúcej k synergickej súvzťažnosti človeka, kultúry 
a prírody. Napriek možným výhradám, globálna erózia biosféry i dromosféry „diktuje“ ha-
bermasovské: vzájomné vypočutie hlasov všetkých zúčastnených. Zatiaľ nemáme žiadnu 
inú zmysluplnejšiu alternatívu. 
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Multicentrism of Ethics, Dromocracy, Communication (Paul Virilio, Jürgen Habermas) 

Abstract 

The paper reflects two seemingly different approaches to the issue of the technological conditioning of 
communication, against the background of a multicentric vision of ethics. The first approach, the ethics of 
perception (applied hermeneutics), concentrates on virtual omnipresence of the phenomenon of commu-
nication and interpretation. It is represented by Virilio. The second approach is the discourse ethics, which 
is a communicative type of ethics, too. It is represented by Habermas. This position significantly influences 
the current form of discourse focused on a moral-philosophical reflection of advanced technologies. It is 
aimed at reasoning the morality through an argument-based intersubjective discourse (communication). 
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