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Teória sériovej endosymbiózy a jej miesto a význam pre Hypotézu Gaia 

 

Katarína KOMENSKÁ 

 

Úvod 

Tento príspevok sa zameriava na chápanie Hypotézy Gaia z pohľadu Lynn 

Margulisovej. Teoretický základ jej argumentácie je postavený na ňou vytvorenou Sériovou 

endosymbiotickou teóriou, ktorá vyvolala v 60tych rokoch veľa kritických reakcií. 

V súčasnosti táto autorka zastáva vo vedeckých diskusiách svoje pevné miesto a je 

inšpiratívnym zdrojom i pri diskusiách o morálnych problémoch týkajúcich sa otázok života, 

planéty, ľudstva a environmentalistiky.  

V tejto práci sa pokúsim predstaviť základné charakteristické črty Sériovej 

endosymbiotickej teórie, ako sú napríklad evolučná rovnosť, koevolúcia, sociálna evolúcia 

(organizácia, komunikácia), neprerušiteľnosť evolúcie, sex a s ním spojené chápanie 

smrteľnosti a nesmrteľnosti živých bytostí a v neposlednom rade chápanie života 

ako symbiózy.  

V závere sa pokúsim poukázať na Margulisovej inšpirovanie sa Hypotézou Gaia, 

ktoré spoločne so svojím synom Dorionom Saganom rozpracovala do komplexného 

planetárneho vnímania života a jeho fungovania na základe princípu symbiózy.  

Autorkou Endosymbiotickej sériovej teórie je významná geologička 

Lynn Margulisová, ktorá sa mimo iného zaoberá i disciplínami ako genetika, chémia, 

biológia, paleontológia, environmentalistika, filozofia. Táto interdisciplinarita jej výskumu 

ponúka široký prierez v skúmaní otázok vzniku života, fungovanie planéty ako živého, 

systematizovaného celku a evolúcie.  

Teória sériovej endosymbiózy ostro vystupuje proti kresťanskému duchu vo vede, 

resp. voči platonizmu v chápaní vzniku Zeme a života na nej. Neuznáva náboženstvami 

budovanú antropocentrickú predstavu o ľudstve, ktorá by prijímala človeka ako formu života 

za vrchol božieho diela, ktorý je konečným cieľom. V prvom rade by to potvrdilo konečnosť 

a stagnovanie evolúcie na jednom mieste (čo dobre vieme, že je nepravdivé tvrdenie), 

po druhé, vedecky už bolo dokázané, že pôvod každej formy života začal v rovnakom 

momente, na rovnakom mieste a rovnakým spôsobom. Práve táto nedôvera 

voči antropocentrickému chápaniu života v etike a vedecká verifikovateľnosť Teórie sériovej 



 226

endosymbiózy je lákadlom pri chápaní otázok života a ľudského života v rámci vyššieho 

celku prírody v súčasných etických diskusiách.   

Základným motívom Teórie sériovej endosymbiózy je stanovisko, že všetky dnes 

žijúce bytosti sú rovnako vyvinuté. Tým pádom nemožno hovoriť o členení na vyššie 

alebo nižšie živočíchy. Margulisová tvrdí, že jej názory možno podložiť na fakte, že všetky 

živé bytosti majú rovnaký bakteriálnych predkov a rovnako prešli 3 miliardy dlhou evolúciou, 

resp. koevolúciou. Zatracuje dichotómiu živočíchov – rastlín, snaží sa nachádzať vo svojom 

výskume, to čo všetky formy života spája, čo majú spoločné a ako a nie to, čo ich líši. 

Neexistuje predel, diverzita medzi živočíchmi, rastlinami, alebo baktériami. Za najdôležitejšie 

považuje nájsť „ľahko vyučovateľnú schému, evolučný klasifikačný systém, ktorý odráža 

bunkovú morfológiu, metabolizmus, genetiku a vývojovú biológiu“ (Margulisová 2005, 

s. 77), pomocou ktorej by sa podarilo nájsť spoločný základ života, jeho vznik, 

no ktorý by nestanovoval hrubé hranice medzi jednotlivými skupinami systému. 

Pri tejto úlohe sa inšpirovala Whittakerovou myšlienkou sveta 5 ríš; baktérií, protoktisty, 

huby, rastliny a živočíchy.  

Táto evolučná rovnosť, čiže spoločný pôvod  i spoločný vývoj v procese evolúcie, 

sa dá pochopiť vďaka pozorovaniu symbiózy v prírode, ktorú podľa Margulisovej nemožno 

považovať za okrajový jav. „Je prirodzená a bežná. Obývame symbiotický svet“ (Margulisová 

2005, s. 21). K pojmu symbiózy sa vrátime o niečo neskôr. Zatiaľ považujem za nutné prejsť 

si ďalšími dôležitými charakteristickými črtami Sériovej endosymbiotickej teórii.  

Už na tomto pojme koevolúcie možno pozorovať kam smeruje endosymbiotická 

teória. Koevolúcia, čiže niečo založené na spolupráci, kooperácií rôznych druhov života 

v procese svojho vývoja stojí vo výraznom rozpore s dovtedy zaužívaným chápaním evolúcie 

ako súperiaceho javu, kde môže prežiť len silnejší a životaschopnejší druh života. Treba však 

podotknúť, že Margulisová si neromantizuje fungovanie prírody a vývoj života. 

Píše: „Skutočnosť, že príroda môže mať „krvou poškvrnené tesáky a pazúre“ a príležitostne je 

voči utrpeniu jedinca indiferentná, ešte nevylučuje možnosť, že základ vzniku veľkých 

evolučných noviniek tvorí symbióza, ...“ (Margulisová 2005, s. 33). Uvedomuje si dravosť 

a surovosť prežitia, no podotýka, že život sa zachováva v omnoho väčšej miere na základe 

spolupráce, na pocite toho, že sa živý jedinec podieľa na živote spolu s inými živými 

jedincami.  

Ďalšou výraznou charakteristikou Endosymbiotickej sériovej teórie je fakt, že výrazne 

stojí proti biostatickému chápaniu evolúcie, resp. chápaniu evolúcie, ktorá je väčšinu času 

statická a zmeny vo fungovaní prírody sa odohrávajú nárazovo, veľkými skokmi 
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(napr. náhla zmena v životnom prostredí, v biosfére, atď.). Takéhoto názoru nebol 

len Mendell, ale aj súčasníci; paleontológovia Niles Eldredgea a Stephen Jay Gouldom. 

Tí vytvorili tzv. teóriu evolúcie „prerušovanej harmónie“, kde novosť v organizmoch 

prichádza nárazovo, neočakávane. Margulisová naproti tomu tvrdí, že novosť v rôznych 

formách života je vytvorená práve symbiózou, resp. symbiogenézou; evolučnou a postupnou 

zmenou uskutočnenou prostredníctvom dedenia získaných súborov génov. Neprerušenosť 

evolúcie označuje ako reťazec života, ktorý nebol ani raz prerušený. Možno teda tvrdiť 

o zániku jednotlivého života, alebo dokonca o zániku jednej formy života, no život ako taký 

je neporušiteľný.  

V Endosymbiotickej teórií sa často operuje aj s pojmom sociálnej evolúcie. 

Už v sledovaní evolúcie u baktérií Margulisová postrehla evolúciu nie len po chemickej 

stránke, ale i sociálnej. Existuje istá sociálna nevyhnutnosť organizácie jednotlivých 

organizmov, ktoré sú od seba závislé, pomáhajú si, prispôsobujú sa jeden druhému, 

ovplyvňujú a menia svoje prostredie a tak sú schopné prežívať a ďalej sa vyvíjať.  

Okrem sociálnej organizácie organizmov je pre sociálnu evolúciu dôležitý aj pojem 

komunikácie, ktorá dokáže zabezpečovať sociálnu interakciu medzi rôznymi formami života 

a tak ochraňovať túto evolučne vytvorenú sociálnu štruktúru.  

Čiastočne som už načrtla výraz neprerušiteľnosť života v chápaní Sériovej 

endosymbiotickej teórie. Túto myšlienku Margulisová rozvíja vo svojej teórií rozpracovaním 

myšlienky živočíšneho sexu ako prejavu symbiózy. Nielen u živočíchov, ale i u rastlín 

je zlúčenie tkanív znakom zotrvávania na poli evolučnej hry. Týmto predávaním svojich 

tkanív sa stávajú súčasťou ďalšieho individuálneho života, ktorý v tejto hre pokračuje ďalej 

a tým sa stáva organizmus súčasťou života ako celku. Vďaka sexuálnemu aktu zotrvávajú živí 

jedinci istým podielom účastní na evolúcií. Takto, i napriek svojej individuálnej smrteľnosti 

sa jedinec stáva v určitom zmysle nesmrteľným. Preto je pre autorku irelevantné zaoberať 

sa otázkou, kedy vznikol konkrétny ľudský život, pretože podľa Sériovej endosymbiózy začal 

vlastne spolu so začiatkom života ako takého, teda pred 3 miliardami rokov.  

Tento pojem nesmrteľnosti ma privádza i k otázke, čo je potom životom; ako ponímať 

koncept života. Výsostne vedecký náhľad na danú problematiky nás u Margulisovej stavia 

pred otázku, či takýto holistický prístup k otázke konceptualizácie života môže 

z filozofického a etického hľadiska byť osožný v našej diskusii. Život je systémom, ktorého 

zložky spolupracujú, spolunažívajú a ovplyvňujú sa navzájom. Život je vlastne symbiózou. 

Ide o výsostne vedecké chápanie života, no ako uvádza Erazim Kohák, prísne objektívny, 
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pozitivistický koncept života založený na rovnosti hodnoty života odníma z diskusie subjekt 

(Kohák 1998, s. 133).  

Pri pokuse sformulovať definíciu života, Margulisová tvrdí: „Život je jav 

na planetárnej úrovni...“ (Margulisová 2005, s. 132). Ak symbiózu potom chápeme 

ako „systém spolužitia jedincov rôznych biologických druhov, ktoré sa dostali do vzájomného 

fyzického kontaktu“ (Margulisová 2005, s. 16), život bude takéto kontaktovanie 

a spolunažívanie rôznych biologických druhov v rámci celej planéty Zem. 

Pre Sériovú endosymbiotickú teóriu je potom ľudský život len určitou podmnožinou 

života ako celku, ktorý je symbioticky poprepletaným systémom rozličných foriem života. 

Biologicky i morálne je neprípustné prideľovať vyššiu morálnu hodnotu životu človeka 

ako inému živému organizmu v prírode. Ak teda zanikne nejaká forma života, hoci aj ľudský 

život, na hodnotu života ako celku to nebude mať žiaden vplyv. Margulisová hovorí: 

„Ľudia nestoja v centre života, ako tam nestojí ani nijaký iný jednotlivý druh“ (Margulisová 

2005, s. 138). Ako môžeme vidieť, aj v tejto otázke sa autorka stavia do kontrastu 

s tradičnými antropocentrickými postojmi.  

Ak by sme uznali, že morálna hodnota ľudského života je rovnaká ako hodnoty iných 

foriem života a ich konečná hodnota sa napĺňa až v samotnej celkovej symbióze, museli 

by sme aj poprieť relevantnosť faktu, že ľudia sú momentálne jediné formy života, ktoré 

dokážu premýšľať o možných dôsledkoch a následkoch svojich konaní a prevziať za nich 

zodpovednosť. Takto by boli svojich povinností a zodpovednosti pozbavení nielen voči 

ľudskej forme života ale i života ako celku. Tak, ako Robert Wright raz reagoval na Gouldovo 

vyjadrenie, že ľudia sú tu len vďaka šťastiu, šťastnému losu, a vyhlásil, že aj keď možno nie 

sú priamo účastní na vzniku života a prostredia, ktoré vyhovuje ľudskému druhu, no pravdou 

je, že ľudská inteligencia je otázkou inou. Nesúhlasím síce s Wrightom v tom, že vyvinutie 

inteligencie na našu úroveň nebolo náhodou, ale pravdepodobný vývoj našej formy života, 

no ak si ju už raz ako forma života uvedomujeme, nemožno ju v rámci morálnych diskusií 

potláčať pod záštitu prísne pozitivistických chápaní života (Wright, 2002, s. 292). 

Naša inteligencia, získaná hoci akým spôsobom v priebehu evolúcie, nám otvorila cestu 

k rozumnému konaniu, slobodnej vôli a zodpovednosti. Jednoducho povedané, získali sme tak 

možnosť stať sa mravnými subjektmi, ktoré majú svoje väzby voči iným objektom morálky.  

Aj keď „bezmocnosť“, ako to nazýva Margulisová, v rámci života 

ako celoplanetárneho javu je vedecky opodstatnená a my si uvedomíme, že naše konania 

nemajú žiaden priamy efekt na život samotný a na jeho hodnotu, zodpovednosť voči 

prostrediu, v ktorom žijeme a zmeny v ňom by sa nemala absolútne odnímať z ľudských 
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právomocí. Ľudia si za pomoci svojej inteligencie dokážu racionálne zdôvodniť a vysvetliť to, 

aké prostredie je pre ich formu života najprijateľnejšie, resp. prijateľné a čo by priniesla 

zmena v tomto prostredí. Sme schopní poznať následky a dôsledky našich konaní, preto nám 

vzniká povinnosť konať tak, aby to prinieslo čo najviac pozitívnych dôsledkov. Možno síce 

povedať, že v rámci celoplanetárneho javu je takéto pripisovanie si zodpovednosti za Zem 

a život na nej smiešne, no nevidím žiaden morálny ani vedecký dôvod na opustenia 

od zodpovednosti ľudí za existenciu ľudskej formy života na Zemi.  

Ak uznáme Gluchmanov postoj voči rešpektu k podstate ľudského bytia 

(čiže sebapotvrdzovanie ľudskej bytosti ako ľudskej bytosti) ako základný mravný imperatív, 

znova sa dostaneme už k spomínanej racionalite, v tomto prípade mravnej racionalite 

a vyspelosti. Človek musí pochopiť symbiotické fungovanie Zeme, keďže je od neho závislý, 

na to, aby aj v budúcnosti mohol žiť ako ľudská bytosť a vyznávať tak princípy humánnosti 

a dôstojnosti (Gluchman 2005, s. 145).  

Takže aj keď ľudia nestoja v centre života, stoja v centre pozornosti „ľudského 

života“, preto je ich povinnosťou zoznamovať sa, poznávať a chrániť to, čo môže predĺžiť 

a ochrániť ich ľudský život v rámci celoplanetárneho systému. Ako tvrdí aj Margulisová,  

„...nijaký zoznam najfavorizovanejších druhov neexistuje. Každý organizmus si robí svoje – 

rastie a pokúša sa reprodukovať“ (Margulisová 2005, 142). Každý druh života sa snaží 

zachovať svoj život. Našou úlohou je preto naučiť sa, čo je v tomto prípade najlepšie 

a najvhodnejšie k tomu, aby sme v tomto smere mohli morálne konať.  

Cieľom môjho príspevku však bolo chápanie a vplyv zo strany Teórie sériovej 

endosymbiózy na Hypotézu Gaia. Možno podotknúť, že obe teórie vznikali takmer 

simultánne (SET – 60. roky, HG – 70. roky) a v podobnom, antropocentricky orientovanom 

akademickom prostredí. Preto obe spôsobili rozruch a otvorili mnohé búrlivé diskusie. 

Vďaka podobnému prístupu k určitým problémom skúmania otázok života možno tak badať 

nie len vytvorenie priateľského vzťahu medzi autormi oboch teórií, ale aj vplyv na ich 

výskumnú činnosť. Lynn Margulisová sa so svojím synom Dorionom Saganom vo veľkej 

miere začala venovať otázkam Hypotézy Gaia, dokonca ju o pár zaujímavých podnetov 

obohatila.  

Takže ako chápe Hypotézu Gaia Sériová endosymbiotická teória? V prvom rade je to 

pre Margulisovú veda; systém, ktorý sa vyvinul v procese evolúcie. Zem je obrovským 

súborom interagujúcich ekosystémov, ktorý presahuje všetky individuálne organizmy. 

Tento superorganizmus na planéte vytvára život, všetok život so všetkými svojimi zložkami. 

Vo svojej spoločnej knihe s Dorionom Saganom interpretuje Lovelockovu Gaiu ako aktivitu, 
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neustály proces. Tvrdí, že život je skôr slovesom a nie podstatným menom; čiže systémom, 

ktorý sa neustále transformuje (Margulisová, Sagan 2002, s. 15).  

Tento systém spolu funguje na základe už spomínanej sociálnej väzbe organizácií, 

ktorá sa dokáže zachovávať na základe určitej komunikácií. V tomto ohľade si Margulisová 

požičala medicínsky pojem propriocepcia, ktorá značí niečo ako globálny nervový systém. 

Ten umožňuje jednotlivým druhom života interaktovať v určitej štruktúre a chrániť tak celok 

ako taký. Ide o komunikáciou z vnútra, z vnútra celistvého života k jednotlivým 

svojim formám.  

Spolu s Lovelockom, prvotným autorom a zakladateľom Hypotézy Gaia, sa odkláňa 

od romantického chápania Gaii. Nie je pre ňu ani strašidlom, ktoré potresce ľudstvo 

za neohľaduplnosť a samoľúbosť, ani mierumilovnou a harmonickou bohyňou, ktorá všetko 

vždy vráti do prírodnej stability. Je to proste samoregulujúci systém, ktorý funguje 

na prírodných zákonoch a na procese symbiózy – ovplyvňovania a interakcie jednotlivých 

foriem života s prostredím a inými formami života.  

 

Záver 

V tomto príspevku sme si načrtli základné charakteristické črty Teórie sériovej 

endosymbiózy, kde sme čerpali najmä z monografie Symbiotická planéta autorky tejto teórie, 

Lynn Margulisovej.  

Pozornosť sme venovali chápaniu evolučná rovnosti, koevolúcie, sociálna evolúcie 

(organizácia, komunikácia), neprerušiteľnosti evolúcie, sexu a s ním spojenému chápaniu 

smrteľnosti a nesmrteľnosti živých bytostí a v neposlednom rade chápanie života 

ako symbiózy.  

Chápaniu života sme venovali najväčšiu pozornosť, pretože som sa snažila vymedziť 

aj problém vytvorenia konceptu ľudského života, ktorý by bol v tejto teórií buď irelevantný 

alebo takmer absurdný. Preto som sa oprela i o iné teórie, ktoré nie sú tak striktne holistického 

rázu.  

V závere som sa snažila ukázať prepojenie Sériovej endosymbiotickej teórie 

s Hypotézou Gaia, ako významnej koncepcii v chápaní environmentálnej etiky i chápania 

života vôbec.  
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