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Príroda, človek a nova kultúra 

 

                                                      Bibiana KAHÁNKOVÁ 

 

Pre nás ľudí, nastal čas prehodnotiť náš vzťah k prírode. Ako ju vnímame, chápeme, 

prejavujeme úctu  alebo nezáujem. Pravdou je (a musíme si to priznať), že doposiaľ si prírodu 

a jej prirodzenosť dokážeme stále romantizovať a nechceme vidieť jej prejavy krutosti, ktoré 

nám odhaľuje a ktoré sa v nej dejú. Nedokážeme podať ani objektívne filmové obrazy 

o prírode, cenzurujeme a vylučujeme z nej fakty, ktoré by mohli uškodiť našej romantickej 

predstave o nej, ako by sme chceli za každú cenu dokázať, že len človek je schopný byť krutý 

a zlý. Zabúdame a nehľadáme v prírode nič negatívne, snažíme sa hľadať samé pozitíva. Úctu 

k prírode začíname chápať ako prejav zdravého rozumu, ale hlavne ako morálnu povinnosť 

a zodpovednosť,  ktorá nám káže, aby sme obnovili spojenie s ňou. Romantické  predstavy si 

uchovávame o domorodých kultúrach, riadených ekologickou morálkou, ktorá im bránila 

v nadmernom vykorisťovaní prírody. Vytvorili sme živý mýtus o vznešenom divochovi, 

ktorého si „maľujeme na zeleno”, ktorý je podľa konvenčnej múdrosti ochranca prírody, zžitý 

s prírodou, ktorú rešpektoval a užíval veľmi uvážene a s ktorou bol magicky stotožnený. 

Týmto mýtom o vznešenom divochovi sme si vytvorili „morálny ekologický vzor”, podľa 

ktorého sa dnes mnohí snažia riadiť a hlásať morálnu ekológiu v súčasných hnutiach na 

ochranu životného prostredia.   

Skutočnosť je  iná a dokazujú to aj mnohé archeologické vykopávky. Naši predkovia 

vybíjali zver do úplného zániku. Pre stavby ich impérií sa zničilo mnoho pralesov a lesov, 

ktorých vegetácia sa už neobnovila. Veľa dôkazov nám poskytujú dejiny o kmeňových 

spoločnostiach, ktorým vo vykorisťovaní prírody bránil len nedostatok výkonnej technológie. 

Zdá sa, že nám tieto dôkazy nestačia, lebo si neustále nahovárame, že kmeňové spoločnosti 

rešpektovali limity prírody a uvážlivo spravovali svoje prírodné zdroje a k takémuto konaniu 

ich viedli náboženské obrady a rituály. Dôkazy o opaku priniesla etnografia. V živote 

kmeňových spoločnosti zohrával mysticizmus dôležitú úlohu, odzrkadlenú v obradoch 

a rituáloch. Práve tie nám zdanlivo chcú dokázať svoj šetrný prístup k prírode. Po 

dôkladnejšom zamyslení nad významom týchto rituálov sa ukazuje, že pravým dôvodom je 

len sebecký záujem a konanie. Príkladom je šaman, ktorý nabáda lovcov, aby sa vyhýbali 

miestam, v ktorých je málo zveri, z jednoduchého dôvodu, takýto lov sa nevypláca. 

Etnografické štúdiá dospeli k záveru, že indiánskych lovcov vôbec nezaujímala ochrana 
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prírody, nepociťovali potrebu jej ochrany. Rovnako ako celá civilizácia sú v posledných 

rokoch vystavení tlaku zo strany technického rozvoja, ktorý ich núti k potrebe chrániť zver 

v zmenšujúcich sa loviskách. Ich  dôvody nie sú náboženské, ale čisto racionálne, sú to 

reakcie, ku ktorým ich prinútila zmena okolností.   

Nechceme domorodcom upierať ich znalosti a schopnosti vyznať sa v prírode svojho 

okolia. Sú lepšími ochranármi prírody ako my, pretože ich dôsledky ničenia sú menej hrozivé 

ako naše. Pravdou je, že to súvisí  s ich materiálnou chudobou a technologickým obmedzením 

života, nie s náboženskými rituálmi a ekologickými hodnotami. Poskytnime im prostriedky 

k ničeniu prírody a nebudú sa v ničom líšiť od nás. Mnohí environmentalisti o zmene ľudskej 

prirodzenosti zmýšľajú v rousseauovských dimenziách, že až nedávny vývoj odtrhol človeka 

od spirituálneho života s prírodou, že ľudská chamtivosť a sebeckosť sa zrodila súčasne 

s kapitalizmom a priemyselnou technológiou. Je ťažké si priznať, že ohľaduplné  

zaobchádzanie s prírodou nepatrí k našej prirodzenosti, že náš druh nevlastní inštinktívnu 

ekologickú morálku. Etickým postojom k prírode a životnému prostrediu sa musíme učiť aj 

napriek svojej prirodzenosti, pretože nám nie sú vrodené. Alebo na strane druhej, budeme 

v sebe i naďalej pestovať mýtus vznešeného divocha. 

Máme inštinkty, ktoré nám velia usilovať sa o dobro celku, ale aj inštinkty pre sebecké 

a asociálne správanie. Naša vrodená ľudská prirodzenosť ovplyvňuje kultúru, a to znamená, 

že naša myseľ nie je „nepopísaná doska”. Nikdy predtým sa človek nezaoberal svojou 

budúcnosťou tak intenzívne ako v súčasnosti. Veril zdaniu, že čas je nekonečný a bol pre 

neho samozrejmou súčasťou sveta, ako voda, vzduch, zvieratá, či rastliny. V dnešnom storočí, 

ktoré je vysoko technicky vyspelé a ovládané zbraňami hromadného ničenia, si človek 

uvedomuje, že čas stratil svoj rámec nekonečnosti a človek môže z „minúty na minútu 

zahynúť vlastnou rukou a z večera do rána sa môžu uzavrieť dejiny ľudstva, navždy 

a naveky“(Jungk 1995, s. 1150). „Ľudstvo už od svojho počiatku nieslo so sebou zárodky 

skazy, môžeme povedať zárodky sebazničenia, ktorého tragický vývoj bude možno 

pozorovateľný v budúcom období dejín“ (Dorst 1974, s. 37). Neznie to veľmi optimisticky 

a pohľad ľudí do budúcnosti sa naplnil obavami a očakávaniami, čo príde a čo bude. Podľa R. 

Jungka sa črtajú tri základné postoje ľudí, ako sa vyrovnať s touto situáciou, a to: po prvé: 

pokus poprieť vážnosť situácie alebo ju podceňovať; po druhé:rezignácia voči osudu, ktorý 

jednotlivec nemôže ovplyvniť; po tretie: úsilie preskúmať a prekonať najnebezpečnejšiu 

možnú krízu ľudstva (Jungk 1995,s. 1150).  

Za krízu môže mohutný historický proces vývoja vedy a techniky vďaka ktorému si 

človek mohol podrobiť a ovládnuť prírodu. Cieľavedomá exploatácia prírody sa pre ľudstvo 
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zdala pozitívna a užitočná. Dvadsiate storočie už zreteľne poukázalo na negatívne stránky 

tejto exploatácie, a tak isto na technicko - vedecké výdobytky. Ukázalo sa, že ľudstvo 

nezvláda v plnej miere tento nápor technického pokroku. Dôsledkom toho človek začína byť 

telesne a duševne zaťažený. Vo veľkej miere naň vplýva aj strach z objavenia nových 

ničivých prostriedkov. Z neustálych pokusov (chemických, atómových, biologických zbraní 

a pod.) bola a stále je zaťažená aj biosféra. Je začiatok 21.storočia a nemôžeme pochopiť 

zmýšľanie všetkých vedcov, inžinierov, technikov, ktorí neustále vymýšľajú nové zbrojné 

systémy a hľadajú akúsi neznámu a mocnú silu, ktorá môže priviesť ľudstvo k zániku. 

Dovolím si konštatovať, že možno je v tom prirodzená túžba po neustálom poznaní a tá 

poháňa človeka k neuvedomenej skaze. Myslím si, že je to jedna z možností ako sa dá 

ospravedlniť ich konanie. Na druhej strane, to môže byť náš pocit akéhosi „velikášstva”, ktorý 

nás dohnal úplne k technickej arogancii. Nestačí nám ovládať Zem, naše ambície siahajú po 

poznaní a ovládaní vesmíru, ale bez techniky to nie je možné.  

Veľkou hrozbou pre ľudstvo sa stáva jadrová technika. S jej vývojom prišiel i strach 

pred nukleárnym a rádioaktívnym zamorením celej biosféry. Pre človeka vznikol ústredný 

problém, a to zvládnuť narastajúce riziko, ktoré so sebou prináša vedecko – technický rozvoj. 

Nemôže si dovoliť omyly, pretože následky pre rastliny, zvieratá a ľudí môžu byť smrteľné.  

Nezadržateľný rast obyvateľstva predstavuje nové ohrozenie pre našu Zem.  Podľa názorov 

mnohých expertov, hrozí nedostatok surovín a pravdepodobnosť, že by Zem nevydržala záťaž 

takého veľkého počtu obyvateľstva. Neuvážený vzťah k prírode ako k nevyčerpateľnému 

zdroju, sa najčastejšie uvádza ako jedna z príčin krízy v ekologickej situácii. Živelnosť vývoja 

rôznych spoločenských javov je tak isto všeobecnou príčinou ekologickej krízy, ale aj krízy 

spoločenského života. Úzko s tým súvisia aj demografické problémy, pretože vyčerpanie 

prírodných zdrojov, hrozba všeobecného hladu a neúnosného preľudňovania, sú dôsledky 

extrémne rýchleho prebývania obyvateľstva na zemi (Tugarinov 1981, s. 109).   

Problémy budúcnosti sa môžu vyriešiť, keď človek dobyje a začne využívať vesmír. 

Z ťaživých pozemských kríz sa bude môcť uniknúť do iných dimenzií a vytvoriť vesmírne 

kolónie. Nie každý zastáva pochmúrny obraz budúcnosti. Vedci predpokladajú, že ľudstvo 

spotrebovalo len zlomok hojnosti Zeme, pretože obrovské ložiská surovín treba ešte len 

objaviť na málo osídlených územiach alebo na dne oceánov (Jungk 1995,s. 1152). 

Ekologicky orientovaní kritici technických projektov, predpokladajú v budúcnosti 

ďalšiu možnosť v pokračovaní poškodzovania životného prostredia. Upozorňujú na výrub 

tropických dažďových pralesov, znečisťovanie ovzdušia, s ktorým sú spojené klimatické 

zmeny. Následky sú hrozivé – rozpadávanie biotopov, ničenie prírody a hladomor, ktorý 
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pustoší vo veľkých rozmeroch. Podľa R. Jungka sa ľudia musia pokúšať prežiť v čoraz 

menších priestoroch a s menším využitím zdrojov. Tento vývoj by mohla zvrátiť len zdvojená 

kontrola pôrodnosti a plytvania a zamedzenie exploatácie prírody v mene rýdzej 

ziskuchtivosti. Začiatok technického pokroku poskytol ľuďom blahobyt a zabezpečil prácu. 

Neskôr sa ukázali, negatívne dôsledky technického pokroku. Predstava o trvalej práci bola 

klamná. Nastúpila nezamestnanosť – ďalšia hrozba budúcnosti. Dôvody treba hľadať aj 

v rýchlom prírastku obyvateľstva, prenikanie technológii importovaných z priemyselných 

krajín a nakoniec, čo najviac prispelo k nezamestnanosti, bol nástup automatizácie, robotov 

a mikroelektroniky. Nové možnosti elektroniky od observačnej techniky cez počítačové 

systémy schopné evidovať a spájať nespočetné údaje, až po bezdrôtové komunikačné 

systémy- „dali mocným tohto sveta do rúk prostriedky, aké ešte nemala k dispozícii žiadna 

moc v dejinách“ (Jungk 1995, s. 1153).  

 

    Vytvárame novú kultúru  

    Každý z nás, či chce alebo nie, je neustále konfrontovaný s produktmi pokroku. 

Kvantové prístroje sa stali súčasťou našich domácností a života, od najjednoduchších 

(rozhlasu, televízie) až po súčasné osobné počítače, „schopné vytvárať” virtuálny svet (Leary 

1997, s. 38). „Máme ústavy zmyslových klamov, tam prevádzame a zároveň odhaľujeme 

rôzne kúzla, klamné zjavenia, triky a ilúzie, môžeme ľahko oklamať ľudské zmysly, ak tieto 

svoje vynálezy zahalíme rúškom divov a zázrakov“ (Bacon 1952, s.51). Dnes sme schopní 

a máme možnosť získať cez elektronické médium (internet) najnovšie informácie zo všetkých 

oblastí ľudskej činnosti, bez toho, aby sme opustili pracovný stôl. Nezadržateľný, zrýchľujúci 

technický pokrok, určujúci beh nového storočia, sa priblížil k epochálnemu prelomovému 

bodu, v ktorom výkonnosť elektronických a biologických počítačov dosiahne a prekročí 

hranicu ľudských možností. Ak sa nad tým zamyslíme, tak jediným dôsledkom môže byť iba 

cieľavedome prevádzanie sebazdokonaľovania – druhu homo sapiens, z čoho môže vzniknúť 

nová forma života – symbiotická forma života s vyššou inteligenciou a dlhšou životnosťou – 

„človek v stroji” (Leary 1997, s. 39).  To čo prichádza, prirovnávajú mnohí k ”objavu ohňa” 

na počiatku civilizácie, iní idú ešte ďalej a hovoria o ”evolučnom skoku”, genotechnicky 

a nanotechnicky riadenom ľudskou rukou – porovnateľnou s rukou, ktorá kedysi dala 

možnosť vzniknúť inteligentnému životu na tejto planéte (Gundolf 1997, s. 10).  

„Stanú sa roboty dedičmi Zeme”, pýta sa M. Minsky, ktorý už v päťdesiatych rokoch 

vyrobil prvého „learning machine” s vlastnou neurónovou sieťou a dnes je považovaný za 

otca výskumu umelej inteligencie. Odpovedá: „Áno, ale budú všetci našimi deťmi” a dodáva 
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svoj um a rozum dĺžime umieraniu a životu všetkých stvorení, ktoré kedy boli vrhnuté do 

boja, zvaného evolúcia, našou úlohou je zaistiť, aby všetko toto úsilie nebolo nakoniec 

zmarené” (Gundolf 1997,s. 10). Táto myšlienka si z hľadiska racionálneho, humánneho 

a etického zaslúži uznanie.   

Vedecký pokrok nepramení iba z racionality a honbe za produktivitou, prejavuje sa aj 

utopická túžba – želanie previesť všetku planetárnu biedu a násilie, ktorého sa naša civilizácia 

dopúšťa na všetkých živých tvoroch, smerom k budúcemu raju. V budúcnosti nesmie byť 

chudoba ani podriadenosť (ani smrť, predpokladajú cyber – utopisti) „musí vzniknúť nové 

ľudské právo, dovoľujúce a umožňujúce sebaurčovanie vlastnej existencie prostredníctvom 

lekárskych a genetických intervencií” (Gundolf 1997,s. 11). Všetko to musí byť v súlade 

s etickými normami, inými slovami môžeme to chápať ako pokračovanie evolúcie inými 

prostriedkami – výbušne sa rozvíjajúceho hi – tek priemyslu a vedy. Táto časť budúcnosti už 

začala. Je a bude každý deň konfrontovaná s etickými normami a zásadami, viac a častejšie, 

pretože človek sa neustále snaží o prekročenie demarkácií.  

 

Obrovský vplyv na myslenie ľudí a jeho formovanie má jednotný globálny informačný 

multimediálny systém – internet. Jeho hranice sú otvorené a „jeho terén” neobmedzený. 

Predstavuje súčasný register histórie. V tomto globálnom laboratóriu experimentuje dnešné 

ľudstvo s novými skutočnosťami a formami vedomia. Všetko, čo pritom vychádza najavo bez 

cenzúry, otriasa každodennosťou ako ”kultúrne zemetrasenie”, ktoré búra po rokoch 

uchované názory a zvyky. Je to dejisko kontroverzií, zhromaždisko informačného balastu, 

chaosu a videoartu, genetiky a kryoniky, mytológie a nanotechnológie a kľúčové postavenie –

má oblasť zábavy, umenie obliekania a zobliekania. Internet obopína planétu, je to 

prítomnosť, kde je najväčšia sloboda, najradikálnejšie politické diskusie a umenie očarujúce 

ako nikdy pred tým. Dnes nie je potrebné dlhé trmácanie z miesta na miesto, všetko 

vynahrádza internet, v ktorom sa ovplyvňujú elektronické informácie navzájom, s vedomím 

jeho užívateľa. Pri styku s inými ľuďmi cez e-mail a ich schránky, ponúka internet absolútnu 

rovnosť v komunikácii. Nezávislosť na mieste fyzického pobytu a oslobodenia sa od 

sociálnych obmedzení ako sú miera majetnosti, triedna príslušnosť... Odpadá tiež biologické 

obmedzenie ako je pohlavie, vek alebo rasa. Nie ako fyzický, ale ako metaforický priestor je 

internet svetom umelo vytvoreným strojmi z abstraktných symbolov a vzdialených hlasov, 

ktoré nám pripadajú blízke. Touto softwarovou ríšou vizualizovaných zväzkov energie 

a signálov, môže ľudský mozog prechádzať mentálnou krajinou. Každý, kto má počítač 

a modem, sa môže stať občanom tohto virtuálneho osídlenia a sám prispieť k navŕšeniu 
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profesionálnych odborných vedomostí, komerčných ponúk, bizarných vyjadrení názorov 

a umeleckej kreativity. Súčasný stav alebo situáciu na internete prirovnávajú odborníci 

k divokému západu – nekonečný, kultúrne, legálne otvorený priestor, „dobrá pôda” pre 

vyhnancov a ich predstavy o tom, čo je sloboda. „Je to divoký západ technológie, ktorému 

doposiaľ nikto nedokázal stanoviť platné pravidlá” (Gundolf 1997,s. 34). Všetko, čo ľudský 

mozog dokáže vymyslieť v záujme rozširovania životného štýlu a utopického modelovania 

budúcnosti, v rozmedzí šialenstva a skutočnosti, sna a nočnej mori, to všetko sa dá prevádzať 

na internete. Je ”novým svetom” bez zákonov, ovládaný chaotickým usporiadaním, čo 

s etikou nemá nič spoločné. Jedni nehanebne klamú a druhí im veria. Skrytí za maskami 

svojich pseudonymov na seba navzájom špinia. To čo pozorujeme okolo seba, sú vraj podľa 

vedcov najodvážnejšie experimenty medziobdobia, ktoré je nábehom k veľkému evolučnému 

skoku. Ľudstvo si vytvára životné prostredie, ktoré už neobmedzuje jeho genetickú výbavu. 

Počítač zohráva úlohu podnecovateľa spoločnosti a kultúry.  

 

Na konci 20. storočia nastáva digitálna revolúcia, ktorú vyvolala vôľa k virtualite, 

ktorá „je pretransformovaná do oblasti vedy, elektronických médií, umenia a životného sveta 

– život sa sťahuje z reálneho sveta do sveta imaginárneho (rukopis Ľ. Stekauerová). 

Francúzsky analytik P. Virilio hovorí, že „rast vplyvu virtuálnej – predovšetkým mediálnej 

reality, znamená „umŕtvovanie komunikačných procesov – umŕtvovanie autentickej 

komunikácie“ (rukopis Ľ. Stekauerová). Nastupujúci digitálny vek, orientovaný verzus 

zotrvačným silám tejto spoločnosti, ktorá vo svojej pasivite, monotónnosti a byrokratizmu 

predstavuje spoločenský ekvivalent k priemyslovému spôsobu masovej produkcie, uvádza do 

chodu opačný vývoj k pluralizmu. Jeho najpodstatnejším následkom je a bude 

individualizácia a decentralizácia práce. Dôkladne organizovaná civilizácia más, jej husté 

sociálne pletivo sa začína rozpadať. V najrozvinutejších západných krajinách sa zdravotnícke 

a výchovné systémy nachádzajú v trvalej kríze, ktorá sa nedá odstrániť tradičnými 

prostriedkami. Zločinnosť a plná ľahostajnosť k prírodnému svetu (ničenie životného 

prostredia) narastajú. Takmer všetky inštitúcie verejného života, ktoré zrodil industriálny vek, 

pôsobia sklerotickým dojmom a neustále strácajú na vierohodnosti.  

Každá nová technika dala podnet pre vznik nových sociálnych skupín i politických 

orientácií, novým záľubám a záujmom.                                                                             
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 Zaslúžime si novú šancu? 

  V 60.rokoch 20.storočia začalo radikálne hnutie kritizovať hodnoty vedy a techniky, 

ale táto kritická reflexia spolu s ekologickou krízou mali iba malý vplyv a dopad na 

inštitucionalizáciu súčasnej vedy a techniky. Napriek rizikám ekologickým, zdravotným, 

ktoré nám hrozia, stále nás drží nadšenie pre efektívny technický rozum (Stekauerová 2004,s. 

130). Nie je ľahké nájsť tu správnu mieru medzi nadšením a odmietaním modernej techniky.  

Vo vnútri vedeckého sveta je tendencia považovať za najdôležitejšie tie odbory, ktoré si vážia 

ľudstvo degradované na úroveň más, ľudstvo bez tradícií a bez cítenia, ľudstvo odcudzené 

prírode a podobajúce sa domácim zvieratám. Za veľkú vedu sa nepovažuje veda 

o najdôležitejších záležitostiach na našej planéte, ani veda o ľudskej duši alebo o ľudskom 

duchu. Veľká veda je tá, ktorá sľubuje peniaze, energie, moc, ktorá by bola iba mocou zničiť 

všetko skutočne veľké a krásne. Podľa K. Lorenza iba predstavitelia ekológie a psychiatrie 

upozorňujú na to, že s „druhom Homo sapiens“ nie je všetko v poriadku (Lorenz 2005, s. 4). 

Dovolím si konštatovať, že práve tieto vedy majú veľmi nízky status v dnešnej verejnej 

mienke.  

Je nutné zaujať „iný postoj a prijať inú víziu založenú na synergickom prepojení 

vedeckého, technického a etického prístupu k svetu prírody, možnosti ich ekologickej 

synergie“ (Stekauerová 2004, s. 131). Technika znamená už od svojho počiatku synergiu, 

spolupôsobenie, ktoré sa pohybuje medzi čírym slúžením a ovládaním a problematizuje 

jednostranné vymedzovanie tak ľudskej autonómie, ako aj autarkie techniky samej. 

Ekologická synergia ako „neopozičný projekt zosúlaďujúci konvergentné väzby spoločnosti 

a prírody. Tým sa „otvára alternatívna cesta z bludiska stechnizovaného sveta“ (Stekauerová 

2004,s. 131). O čo sa snaží projekt ekologickej synergie: je pokusom o presadenie predstáv 

zbližovania antropocentrických a neantropocentrických konceptov, uvedomením si 

prijateľnosti postoja rovnakého významu úcty k prírode (v ekologickej etike) a úcty k človeku 

(tradičných konceptoch etiky) je projektom určenia stredu – vyhnutie sa nadbytku, ako aj 

nedostatku citov a konania; je projektom využívajúcim prírodnú ekológiu ako tradičnú 

metafóru na spochybnenie tradície ponímania sveta prírody a ľudského spoločenstva 

v binárnych termínoch, na spochybnenie kľúčových prvkov mechanistickej paradigmy 

(Stekauerová 2004,s. 132). Základným logickým prvkom ekosynergickej stratégie je 

porozumenie myšlienke, že spoločenstvo, ktoré ničí svoje prostredie, ničí samo seba 

a dodáva, že „etickým východiskom je synergia úcty k ľuďom a úcty k prírode“ (Stekauerová 

2004,s. 132). Dovolím si konštatovať, že úcta medzi ľuďmi zmizla spolu s úctou k prírode 

a možno práve teraz nastal čas, kedy si začíname uvedomovať, že nám chýba.  
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V dnešnej filozofii sa skúmajú problémy významu a v zmysle komunikácie, kontextu, 

konsenzu, skrátka tradičné problémy. Filozofia ak nechce teoreticky prepadnúť, nesmie 

predstierať, že sa so svetom nič nedeje a že z viny človeka vzniká najvážnejšia existenciálna 

kríza na našej Zemi. Musí reagovať novou moralitou – novou axiológiou a etikou, ale 

predovšetkým novou racionalitou, novou ontológiou. Antropocentrická ontológia je ilúzia 

ľudskej nadradenosti nad prírodou, ktorá podstatu krízy neodhaľuje, ale zakrýva. Nová 

evolučná ontológia sa snaží reagovať na ekologický bod obratu, chce ukázať príčinu 

nekompatibility prírody a kultúry, pokúša sa vylúčiť antropocentrizmus a tematizovať 

rozpornú rolu kultúry v krehkom biotickom spoločenstve Zeme (Šmajs 2005,s. 2). Jej 

zameranie nevychádza z človeka (ohnisko novovekého filozofovania), ale znova z bytia – 

z procesu prirodzenej evolúcie, ktorý vytvoril Zem, človeka i dnešnú kultúru. Evolučná 

ontológia nepopiera, že človek je bytosť rozumová, mravná, schopná sociálnej aktivity 

a sebareflexie, ale práve tieto schopnosti boli v minulosti nadhodnotené a spojené iba 

s jedincom. Súvislosť s ekologickou krízou neskôr ukázala, že ľudská aktivita (jej obsah, tvar 

a vplyv) bola taká, ako jej dovolila tá, ktorá kultúra. Rozpor človeka a prírody nie je 

primárnym ekologickým problémom, pretože človek patrí do biosféry. „Našu ľudskú 

biologickú prirodzenosť, z ktorej vyrástla naša útočná adaptívna stratégia, formovala už 

dávno sama príroda“ (Šmajs 2005,s. 4). Riešenie nespočíva v zmene našej ľudskej biologickej 

prirodzenosti, lebo ju nevieme zmeniť, ale môžeme ba priam musíme sa pokúsiť o zmenu 

protiprírodnej povahy kultúry, jej vnútornej štruktúry a evolučnej trajektórie.  

 

Pokus o zmenu mechanomorfného svetonázoru na organizmický pohľad na vesmír 

a prírodu ponúka hnutie, ktoré hľadá nový svetonázor, ktorý už nechce byť súhrnným 

nazeraním všetkých mysliteľných oblastí vedenia, ale skôr skúmaním rozličných postojov, 

ktoré určujú vzťah medzi človekom a svetom. Jedným z produktov hľadania je ekologická 

filozofia a ekologická etika, inšpirovaná evolučnou skúsenosťou ľudského druhu cez jeho 

vzťahy so všetkými druhmi a ekosystémami.  

Ekologická filozofia je dieťaťom svoje doby. Osobitý a samostatný smer vo filozofii, 

ktorý vznikol v sedemdesiatych rokoch 20. storočia ako smer zaoberajúci sa problémami 

spoločným pre ekológiu a filozofiu (Naess 1993,s. 60).  

Dnes je veľmi aktuálna ekologická etika. Ale prečo? Pretože korene ekologickej krízy 

siahajú až do obdobia krízy tradičnej etiky ako filozofie mravnosti. Veľmi hlboké etické 

deviácie, ktoré prispievajú k poškodzovaniu prírody, ale tiež k rastu politických, sociálnych 

a ekonomických napätí a ohrozujú náš kontinent nebezpečím násilia a chaosu, sú priame 
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dôsledky, ktoré pomaly „vedú” ku katastrofe. Zdrojom sme my – obyvatelia Zeme. Náš 

plytvajúci konzumný štýl života, nadmerná spotreba energie a surovín, produkcia enormného 

množstva odpadov, ničenie prírody a zabíjanie voľne žijúcej zvery, zavádzanie technológií 

a ekonomických systémov, ktoré sú necitlivé k prírode, tým všetkým „zraňujeme a ubíjame” 

našu planétu. Jeden dôležitý faktor, ktorý má na svedomí ekologickú krízu, je aj absencia 

a nezáujem verejného povedomia o problémy spôsobené prírode. Vyplýva z toho aj 

nedostatočná environmentálna výchova a vzdelanie, poznačilo sa tým aj vedecké 

myslenie (Nováček 1998,s. 188). Príčinou tejto krízy je podľa P. Nováčka jeden kľúčový 

faktor: ľudské hodnoty, ktorými je presiaknutá a determinovaná naša euroamerická či severná 

kultúra, dodáva sebectvo, hedonizmus a ziskuchtivosť sú hlavnými hnacími silami, ale 

súčasne jedmi, ktoré otravujú vzťahy medzi ľuďmi, rovnako aj medzi ľudskou spoločnosťou 

a prírodou (Nováček 1998,s. 189). „Ekologická etika je spôsob aplikácie normatívnej etiky na 

určitý súbor praktických (problémových) otázok, ale zároveň predstavuje aj nový spôsob 

realizácie normatívnej etiky vo všeobecnosti; je oblasťou interdisciplinárneho skúmania 

a premýšľania vzťahu človeka a prírody“(Stekauerová 2003,s. 226). Ľ. Stekauerová uvádza, 

že ekologická etika ako typ aplikovanej etiky sa orientuje na: problémovo – poukazuje na 

konkrétne problémové oblasti poškodzovania prírody, napríklad toxické odpady; riešia sa 

zložité prepojenia etických, technických, ekonomických a politických otázok, otázok 

medzinárodného práva a bezpečnosti, na fundament ekologických problémov sa odhaľuje ako 

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

habitatu a zodpovednosti voči svetu prírody, na odkrývanie príčiny ekologickej krízy 

v prevládajúcich postojoch moderného Západu k prírode; ich cieľom je vybudovať od základu 

nové axiologické, ontologické a etické východiská reflektujúce alternatívne postoje voči 

prírode“ (Stekauerová 2003,s. 12).  

Počiatky ekologickej etiky ako disciplíny sú späté s „akcentovaním sukcesívneho 

a neočakávane intenzifikovaného nárastu techniky a technológie, teda s kritickou reflexiou 

techniky, vyplývajúcou z technických implikácií určitého referenčného rámca a vytvárania jej 

relatívne špecifických podmienok fungovania v kontexte, kde vyvstávajú nové problémy“ 

(Stekauerová 2004,s. 124).  

Podstata ekologickej etiky sa dotýka všetkého živého na tejto planéte. „predovšetkým 

je o človeku, ktorý si o sebe myslí, že je ozdobou stvorenia a pánom tvorstva” (Kohák 

1998,s. 13), ironický výklad E. Koháka, skrývajúci kardinálny problém človeka a jeho vzťahu 

k prírode. Ekologická etika ani zďaleka nie je nová. Bola medzi nami, ale vedome sme sa ňou 

nezaoberali, pretože sme v tom nevideli zmysel. Nevideli zmysel prírody a vôbec potrebu 
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zamýšľať sa nad jej problémami. Prírodu sme chápali a vnímali ako kulisu drámy ľudských 

životov a súbor prírodných zdrojov pre uspokojenie všetkých našich prianí. Takéto zmýšľanie 

a etika dostali prírodu do krízy. Predpokladali sme, že príroda je mocná a dokáže absorbovať 

všetky škody. Súčasnosť – ekologická kríza potvrdzuje, že naše bezohľadné správanie 

k prírode nám už neprospieva, ale ešte stále odmietame vziať na vedomie, že naše predstavy 

o ľudskom žití na svete sú v priamom rozpore s predpokladmi udržateľnosti života. Hlavne 

v našom záujme je, aby sme konečne začali premýšľať a zaujímať sa, akým spôsobom a čo 

všetko sa dá urobiť, aby sme zabránili šíreniu krízy. Prvý krok, ktorý musíme urobiť, je dať 

šancu novej etike, ktorá nebude pritakávať a ignorovať pustošenie Zeme a likvidáciu 

životodarnej diverzity. Je to ekologická etika, ako sústava zásad, ktoré človeku naznačujú, 

ako by sa mal správať vo svojom obcovaní s mimoľudským svetom (Kohák 1998,s. 15- 16).  

A. Leopold na úvod svojej štúdie Etika Zeme uvádza mýtus o Odysseovi, ktorý sa po 

návrate z Tróje domnieval, že jeho otrokyne počas neprítomnosti svojho pána páchali 

neprávosti, preto ich všetky obesil na jeden povraz. Bol ich pánom, mohol si to dovoliť, boli 

jeho vlastníctvom. Nakladanie s majetkom bolo vtedy a je aj dodnes záležitosťou účelnosti 

a nie správnosti, či nesprávnosti.  

Tento mýtus je analógiou predpokladu, že my, ktorí máme myseľ, my, ktorí sa 

staráme, sme tí, ktorí rozhodujú, patria do triedy privilegovaných. Vzťah ľudského 

spoločenstva k prírode, k biosfére, k Zemi sa od určitej doby stal v západnej kultúre rovnako 

panský a mocenský. Príroda je považovaná len za prostredie, v ktorom žijeme, ktoré 

vlastníme a s ktorým môžeme nakladať podľa vlastnej ľubovôle. Vzťah k zemi je prísne 

ekonomicky, prináša vymoženosti, ale nie povinnosti.  

Rozšírenie etiky je proces ekologickej evolúcie, ktorý sa dá opísať v ekologických aj 

filozofických pojmoch. Etika vo filozofickom ponímaní je vymedzenie chovania spoločensky 

prijateľného od spoločensky neprijateľného. Etika v ekologickom ponímaní je „obmedzenie 

slobody činu v zápase o prežitie” (Leopold 1999,s. 233). Svoj pôvod to má v tendencii 

vzájomne závislých jedincov alebo skupín vyvíjať spôsoby spolupráce, symbiózu. Etika môže 

slúžiť ako návod pri stretnutí sa s ekologickými situáciami, ktoré môžu byť nové, zložité, 

zahrňujúce vzdialené následky, že cesta spoločenskej prospešnosti nie je bežnému človeku 

rozoznateľná.  

A. Leopold je považovaný za duchovného otca ekologickej etiky. Jeho štúdia Etika 

Zeme je považovaná za ekologické evanjelium, paradigmatické východisko takmer všetkých 

prístupov a stratégií v ekologickej etike. Leopold si uvedomoval, že teoreticko – vedecké 

východiská ekológie nie sú samospasiteľné a v zásade nemenia naše správanie. Zásadnou 
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zmenou prechádza ľudské správanie až vtedy, keď sa ekologická informovanosť snúbi so 

vzťahom k niečomu, čo môžeme vidieť, cítiť, milovať, čomu môžeme rozumieť alebo v to 

inak veriť. Logika etiky Zeme postupuje predpoklad, že prírodný výber obdaril ľudské bytosti 

citovou morálnou reakciou na vnímané putá spriaznenosti, členstvá v spoločnosti a identity, 

že Zem je spoločenstvo – biotické spoločenstvo. Leopold zdôrazňuje, že etika Zeme „mení 

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

a občanov” (Leopold 1999, s. 235).   

A. Leopold ako jeden z prvých prijíma model ekonómie na báze biotického 

spoločenstva a dopĺňa ho radikálnejšou holistickou paradigmou superorganizmu. Predstavuje 

prírodu ako spoločenstvo zvierat, rastlín, minerálov, vody, vzduchu. Toto rozšírenie je 

evolučná možnosť a ekologická nutnosť, kde platí ekologicko – etická maxima: zlaté pravidlo 

ekológie: „určitá vec je správna, keď smeruje k zachovaniu celistvosti, stability a krásy 

biotického spoločenstva” (Leopold 1999, s. 254). 

A. Leopold predpokladal ekologickú gramotnosť (ekologické porozumenie Zemi) ako 

porozumenie ekológii – ako pochopenia a porozumenie prírodnému svetu a mohutnému 

spoločenstvu. Informatívne sa ekologická etika vzťahuje k ekológií a ekologickým vedám. 

Leopoldova etika Zeme je paradigmatické východisko ekologickej etiky, ktoré kotví v novom 

poňatí prírody a miesta človeka v nej (Stekauerová 2003, s. 68).  

Nórsky vedec a filozof A. Naess považuje ekológiu za medzivedný odbor 

zapodievajúci sa životnými podmienkami organizmu a ich vzájomným pôsobením, medzi 

sebou a prostredím živým a neživým. Jednoducho ju môžeme charakterizovať, že „všetko 

súvisí zo všetkým” (Naess 1993, s. 60), a to sa prelína s problémami s ktorými sa zaoberá 

filozofia – miesto ľudstva v prírode a úsilie, ako to po novom vysvetliť prostredníctvom 

systémov a vzťahov.  

A. Naess poníma ekofilozofiu ako to, čo vychádza z nášho bezprostredného „ ja”. 

Objíma svet prírody, hľadá a vyslovuje vlastné poňatie prírody, je to nová ontológia prírody, 

ktorá ľudstvo považuje za neoddeliteľnú súčasť prírody. Zahŕňa človeka a prírodu v jedno. Je 

to druhý význam filozofie – osobný hodnotový systém a svetový názor, ktorým sa človek 

riadi pri rozhodovaní, o ktorom je presvedčený, že to rozhodnutie je správne. Vzťahuje sa na 

otázky týkajúce sa človeka a prírody. A. Naess hovorí o ekosofii, ktorú si v praktických 

situáciách vytvárame aj my sami. Neznamená to, že ekosofia je originál každého jednotlivca, 

stačí ak je súčasťou celkového pohľadu na svet, z ktorým sa človek stotožňuje a vie kde 

filozofický patrí. Tak ako sa neustále mení život, mení sa aj ekosofia (Naess 1993, s. 61). 
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Ekosofia – spoločenstvo Zeme je filozofickým svetonázorovým systémom, 

inšpirovaným životnými podmienkami v ekosfére. Podstatou ekosofie je, že zrelý človek si 

musí vytvoriť hodnotový rebríček, pretože sa každý deň musí rozhodovať medzi 

protichodnými postojmi a záujmami. Usilovanie o ekosofický zodpovedný život nie je len 

úlohou ekológov a filozofov, ale nás všetkých. Veľa problémov, ktoré označujeme za 

ekologické sú súčasne aj problémy ekosofické (Naess 1993, s. 62).   

A. Naess vo svojej Ekosofii T vyjadruje poznanie Zeme ako domovej väzby 

k miestam, ktoré má rád, kultúrna zakotvenosť, v ktorej sa má človek cítiť ako doma. Sú to 

základné rysy jeho hlbokej ekológie, ktorá ma intuitívny fundament. Znamená to, že stavia na 

okamžitom zážitku, po ktorom nastáva duchovný prerod (náhle osvietenie), zapne sa aktívny 

proces sebarealizácie – sebapochopenia. Nastane stav rozvíjania svojho „ja” na „JA”, 

v ktorom prijmeme aj iných ľudí a “neľudí" –prírodu, ktorú treba rešpektovať a zároveň si 

uvedomiť, že prírodu neovládame, oná nás obklopuje. Stotožňujeme sa, (záujem niekoho je 

mojím záujmom) získavame vyššiu formu identity. Je to cesta, ktorou chceme ísť v smere 

svojej ekosofie (Naess 1993, s. 72).  

H. Skolimowski zastáva názor, že človek v sebe musí zrušiť faustovského človeka 

a zbaviť sa arogantného humanizmu s jeho ideou privlastnenia si prírody. Nový ekologický 

humanizmus – je založený na opačnej premise, „človeka považuje za súčasť väčšieho plánu 

vecí: prírody a kozmu” (Skolimowski 1999, s. 81). Spojenie ekológie a humanizmu znamená 

„návrat k jednotnému pohľadu, v ktorom filozofia človeka a filozofia prírody sú vzájomnými 

aspektmi, sú plodom pochopenia základnej jednoty prírodného a ľudského 

sveta” (Skolimowski 1999, s. 82).  

Ekologický humanizmus je založený na novom vyjadrení sveta: nechápe svet ako 

miesto na drancovanie a pustošenie, ako arénu pre gladiátorov, ale ako ”svätyňu”, v ktorej 

dočasne pobývame a o ktorú sa musíme maximálne starať; nechápe človeka ako nadobúdateľa 

a konquistatora, ale ako strážcu a správcu; nechápe poznanie ako prostriedok dominovania 

nad prírodou, ale predovšetkým ako metódu zošľachťovania duše ; nechápe hodnoty 

v peňažných ekvivalentoch, ale intrizické pojmy; všetky uvedené prvky chápe ako súčasť 

novej taktiky života” (Skolimowski 1999, s. 234- 235). Podľa H. Skolimowského 

potrebujeme nový mravný imperatív: správať sa tak, aby sme zachovali a zveľaďovali 

odvíjajúcu sa evolúciu so všetkým jej bohatstvom; správať sa tak, aby sme zachovali 

a zveľaďovali život ako nevyhnutnú podmienku pokračovania evolúcie; správať sa tak, aby 

sme zachovali a zveľaďovali ekosystém ako nevyhnutnú podmienku ďalšieho zveľaďovania 

života a vedomia; správať sa tak, aby sme zachovali a zveľaďovali schopnosti, ktoré sú 
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najvyššou formou vyvinutého vesmíru: vedomie, kreativitu, súcit; správať sa tak, aby sme 

zachovali a zveľaďovali ľudský život, predstavujúci nádobu v ktorej sú uložené najvzácnejšie 

výdobytky evolúcie (Skolimowski 1999, s. 101).  

Obrovský pokrok v oblasti všetkých prírodných a spoločenských vied núti ľudstvo, 

aby zásadne zmenilo svoj postoj k biosfére, pretože „v prvom rade od jej ochrany závisí 

prežitie ľudského druhu, človek sa jej musí prispôsobiť a žiť v nej“ (Jungk 1995, s. 

1157).Nemáme na mysli „návrat na stromy“, ale zmeniť svoj postoj k Zemi, citlivo 

a rozvážne zaobchádzať s jej zložkami. Človek svojím citlivým konaním a rozumným 

prístupom musí spojiť umelú a prirodzenú prírodu, a tak predísť tomu, aby pôsobili proti sebe. 

To znamená, že do prírodného mechanizmu by už nemali zasahovať len poznatky z oblasti 

fyziky, chémie a ekonómie, ale najmä vedomosti z biológie, psychológie, ekológie a výrazne 

aj spoločenské vedomie.  

Musíme sa postarať o ekologický habitat, pretože je rozšírením našej senzitivity sme 

strážcami a opatrovníkmi a nie iba používateľmi ekohabitatu v rovnakom zmysle, v akom sme 

strážcami a opatrovníkmi ľudského života a nášho duchovného dedičstva. Práve toto znamená 

nový imperatív z hľadiska našich ekologických habitatov a vyvíjajúcej sa novej 

ekoetiky” (Skolimowski 1999, s. 106). 

Jednou z nutných podmienok ekologického porozumenia zemi je „porozumenie 

ekológií a to sa rozhodne nekryje so vzdelaním” (Leopold 1999, s. 253). Začiatok ekológie 

nemusí byť v kurzoch, ktoré sa ”povinne” musia nazývať ekologické, ale svoj význam má aj 

vzdelanie a výchova v iných predmetoch. Aby proces vývoja etiky začal, musí byť pohnutý 

základný kameň v našom myslení a ponímaní prírody. „Prestať ponímať rozumné užívanie 

zeme ako čisto ekonomický problém” (Leopold 1999,s. 254). Vtedy môžeme pochopiť a 

porozumieť novej možnosti - znova si rozumieť s prírodou a znovu odpovedať na jej otázky. 

Príroda nemôže byť zachránená proti vôli človeka, ona musí byť zachránená, pretože len tak 

sa môže zaistiť hmotné blaho ľudstva (Dorst 1974, s. 368).    

  

ZÁVER 

   Vedomie, že je v našich silách zvrátiť, dokonca zničiť poriadok nášho sveta, nás núti, 

aby sme si znova začali uvedomovať zodpovednosť za všetko, čo sme vytvorili a vytvárame, 

ale hlavne za rozmanitosť života. Ľudstvo musí zmeniť svoj vzťah k prírode, je nevyhnutné 

prestať ponímať rozumné užívanie Zeme len ako ekonomický problém, ale aj ako dilemu, čo 

je eticky a esteticky správne. Človek ničí a poškodzuje prírodu, pretože mu chýba súcit a 

pocit zodpovednosti za všetko živé v nej. To všetko sa môže zmeniť, ak človek rozšíri svoj 
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vzťah na samotnú prírodu. Máme povinnosť chrániť všetko živé, lebo všetko živé má právo 

na život. Naše prežitie závisí od kontroly  rovnováhy ekonomických a  bio - ekologických 

bilancií. Skutočne zásadné medze sa nachádzajú vo vnútornom svete človeka, v  jeho 

kultivovanosti, hodnotovom zameraní, v zmene v oblasti hodnôt, solidarity, empatie, vo 

vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, v inovatívnom poznaní a nových intelektuálnych 

potrebách. Využívanie životne dôležitého prírodného bohatstva a produkcia mnohých druhov 

znečisťujúcich látok už prekročili udržateľnú mieru. Bez významného obmedzenia toku 

materiálov a energie nastane nekontrolovateľný úpadok produkcie potravín, využívania 

energie a priemyselnej produkcie. Tento úpadok nie je nevyhnutný. Nevyhnutné sú dve 

zmeny, zásadná je komplexná revízia politiky a praktík vedúcich k trvalému rastu spotreby. 

Trvalo udržateľná spoločnosť je stále technicky a ekonomicky možná, avšak je potrebné  

akceptovať konečnosť Zeme a limitované energetické a ostatné zdroje.  

Ľudstvo sa narastajúcimi prírodnými a humanitárnymi katastrofami, ktoré si samo 

spôsobuje, musí konečne v utrpení prerodiť a začať novú epochu.Dovolím si konštatovať, že 

len rozsiahla popularizácia ekológie, zverejnenie vedeckých poznatkov, filozofických 

a etických pohľadov sa dokáže zapojiť do najvážnejšieho boja, ktorý čaká obyvateľov tejto 

planéty. Je to boj o zachovanie samotného ľudstva,  ktoré musí prebrať morálnu 

zodpovednosť , uvedomiť si dôsledky svojho správania a konania voči prírode.  Domnievam 

sa, že je to určitá šanca, hlavne pre novú generáciu. Pri súčasnom tempe vedeckého a 

technologického rozvoja nadobúda etika osobitný význam. Len pri všestrannej uvedomelej 

aplikácii etických prístupov v akomkoľvek ľudskom konaní budú jeho myšlienky slúžiť 

pozitívnemu vývoju.  

 

 

Použitá literatúra: 

Bacon, F. (1952): Nová Atlantis. Praha:  Rovnost.   

Dorst, J. (1974): Ohrožená příroda. Praha: Orbis.  

Gundolf, S. F. (1997): Cyberland. Brno: Jota. 

Jungk, R. (1995): Výhľad do budúcnosti. In : Kronika ľudstva. Bratislava: Fortuna Print, s. 

1150-1156. 

Kohák, E. (1998): Zelená svatožář. Kapitoly z ekologické etiky. Praha: Sociologické 

nakladatelství. 

Leary, T.(1997). Chaos a kyberkultúra. Praha: Dharma Gaia. 

Leopold, A.(1999): Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky.Tulčík: Abies. 



 
 

106

Lorenz, K.(2005): 8 smrtelných hříchu. Dostupné na: http.www.phil.muni.cz/FIL/eo/skripta, 

[Online 4.11.2005]. 

Naess, A.(1993):  Ekologie, pospolitost a životní styl. Tulčík: Abies. 

Nováček, P. a kol. (1998): Ohrožená planéta na prahu 21. století. Olomouc: UP. 

Skolimowski, H.(1999): Živá filozofia. Ekofilozofia ako strom života. Prešov: Slovacontact. 

Stekauerová, Ľ.(2004):  Priestor kontextu v proprírodnej etickej reflexii. In: Filozofia, roč.59, 

č. 2, s.124-132. 

Stekauerová, Ľ.(2003): Etika o vzťahu človeka a zeme. Vybrané problémy z ekologickej 

etiky. FFPU Prešou. 

Šmajs,J. (2005): Evolučná ontológia. Úvod do ontológie. Dostupné na: 

http.www.phil.muni.cz/FIL/eo/skripta, [Online 4.11.2005]. 

Tugarinov, V. P.(1981):  Příroda, civilizace, člověk. Praha: Panorama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


