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ABSTRAKT:
Autor sa v predkladanom príspevku pokúša priblíži niektoré elementy environmentalizmu z politického, resp.
politologického h adiska. Venuje sa najmä dvom základným školám/u eniam: antropocentrizmu
a biocentrizmu. Ur itý priestor venuje aj osobitným subsystémom v rámci vyššie uvedených prístupov. Okrem
toho autor poukazuje na vybrané politické smery, ktoré sa do rôznej miery identifikujú s témou ochrany
životného prostredia – od radikálnych až po umiernenejšie prúdy. Potreba znalosti uvedených smerov je
relevantná najmä z dôvodu efektívnej identifikácie politických strán, ich programov s možnos ou výberu/vo by
(budúcich) normotvorcov v rôznych typoch, resp. úrovniach volieb a tým ovplyvni zmenu, resp. tvorbu
prame ov práva na úseku ochrany a tvorby životného prostredia.

ABSTRACT/SUMMARY:
In the presented article, the author attempts to introduce some elements of environmentalism from the view
of politics and politology (political sciences). Special attention is devoted to the two major approaches:
anthropocentrism and biocentrism. Some parts of the text logically analyse selected subsystems of the above
two approaches. Nevertheless, the author suggests the basic structure of some political theories that protect
the environment – from radical political schools to the less radical ones. By doing so, the author gives some
possibility to the reader to identify the political parties he/she may come across thus making it possible form
him/her to choose the appropriate party within various elections.

............................................................................................................................... ................................................................................................................

V 60. rokoch minulého storo ia došlo ku vzniku a formovaniu prvých environmentálnych prúdov. Neskôr
dochádza k ich distribúcii na rôzne úrovne spolo nosti, vrátane politických zmien. Obdobie od roku 1970
cca v trvaní 10 rokov sa asto odborníkmi ozna uje aj za „Environmentálne desa ro ie“, kedy napríklad
v USA došlo k vytvoreniu Federálneho (US) úradu na ochranu životného prostredia a k prijatiu rôznych
zákonov – napr. zákona na ochranu ohrozených druhov, zákona o vodách, zákona o ovzduší a pod. De
Zeme, oslavovali v roku 1970 milióny udí a tak sa tento de asto ozna uje aj za de vzniku moderného
environmentalizmu.

Aj ke je už jasné, že v sú asnosti akceptované teórie environmentálnej sociológie sa stali rozšírenými až
v modernom období, práve tieto sa v sú asnosti vedci snažia aplikova aj pri skúmaní správania
niektorých kme ov a kultúr v minulosti. Množstvo kultúr – napr. spolo enstvá na Viano ných ostrovoch,
Mayovia a pod. náhle zaniklo práve v dôsledku nízkej úrovne environmentálneho manažmentu. Práve
Mayovia však do sveta vyslali signál, že aj rozvinuté spolo nosti môžu „spácha “ tzv.
ekologickú/environmentálnu samovraždu. Na druhej strane, je preukázate né, že niektoré spolo nosti
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a spolo enstvá nepretržite žijú na ur itých miestach už viac ako 46.000 rokov, a to práve v aka dobrému
environmentálnemu manažérstvu, ktorým sa riadili, resp. riadia (a to aj bez intelektuálnych a vedeckých
základov). V tomto kontexte ide napr. o kultúry na Novej Guineii, ostrove Tikopia a i.

VŠEOBECNÝ ÚVOD

Environmentálna politika je v užšom zmysle slova jedným subsystémom politiky ako takej. Politík v štáte
je nieko ko. V zásade môžeme pojednáva o politike „politickej“, t. j. špi ke systému – vtedy
pojednávame o komplexnej innosti príslušných orgánov verejnej moci. Okrem toho však existujú aj
politiky parciálne, ktoré sa spravidla odvíjajú od komplexnej politiky, avšak v niektorých prípadoch môžu
by od nich nezávislé.

Heywood definuje politiku ako innos , prostredníctvom ktorej udia tvoria, chránia a menia pravidlá,
ktorými sa riadia vo svojom živote. V režime právneho štátu a demokratických hodnôt je preto politiku
možné definova aj ako h adanie možného, t. j. kompromisného riešenia pre spolo nos ako celok1.
David Easton politiku definoval ako „autoritatívnu alokáciu hodnôt“, ím chcel vyjadri , že politika zah a
postupy, ktorými vláda, resp. štát reaguje na tlaky zo strany spolo nosti2. Toto klasické chápanie spája
politiku s autoritatívnymi rozhodnutiami štátu a jeho orgánov. Vzh adom na to, že v modernej
spolo nosti je politika a postavenie štátu vnímaná dynamicky, dochádza k postupným zmenám aj
v chápaní samotnej politiky v teórii. Postupne za ína prevláda názor, že „úlohy spojené s riadením
zložitých spolo ností už neplní len vláda, resp. štát, ale že sa do ich plnenia zapája široké spektrum
orgánov, ako verejného, tak aj súkromného sektora. To sa odráža v myšlienke, že vládnutie je postupne
nahradené správou vecí verejných.“3 Od pojmu „government“ sa dostávame k pojmu „governance“4.

V klasickom zmysle je teda politiku do ur itej miery možné vníma ako „moc“, ktorej cie om/ú elom je
podiel na ur itých zdrojoch. Takéto vymedzenie politiky sa týka produkcie, distribúcie a využívania
zdrojov v priebehu sociálnej existencie udí/ udstva.

Vyššie sme tiež uviedli, že v teórii sa môžeme stretnú aj s vymedzením politiky ako správy vecí
verejných, teda to, o sa odohráva v systému mechanizmu vládnutia. Nosite mi takto chápanej politiky
sú politici, resp. úradníci (v režime verejnej správy), príp. tretie subjekty.

Bez oh adu na teoretické definície pojmu politika a environmentálna politika (niekedy aj „ekopolitika“),
je potrebné poukáza aj na praktický rozmer uvedeného inštitútu. Vymedzovanie environmentálnej
politiky a jej fáz (pozri nižšie) v konkrétnej spolo nosti je vždy stretom hodnôt a záujmov. Ekopolitika
totiž spravidla znamená aplikáciu takých opatrení, ktoré majú obmedzi užívanie prírody, jej zložiek
a jednotlivých ekosystémov, o však asto determinuje aj správanie spotrebite ov a v neposlednom rade
neraz aj výrobcov rôznych produktov. Je to teda kombinácia, resp. zosúla ovanie individuálnych,
komunitných, celospolo enských – národných, ale aj nadnárodných hodnôt. Toto do podstatnej miery
odlišuje environmentálnu politiku od iných politík, ktoré sa v spolo nosti tvoria a aplikujú. Naj astejšími
individuálne negatívne vnímanými dopadmi striktnej environmentálnej politiky sú napr. potrebné zmeny
v technológiách výroby, ktoré asto znamenajú nárast v cene výrobku a tým majú dopad na finálneho
konzumenta. Uvedeným opatrením by sa preto napríklad dosiahla, príp. by sa ním napomohlo
k dosiahnutiu environmentálnych cie ov, ale sú asne by to mohlo ma negatívny dopad napr. na také
ukazovatele akými sú konkurencieschopnos výrobcu, zamestnanos v štáte – regióne a pod.

1 K tomu vi : HEYWOOD, A. 2008 Politologie, Praha: Aleš en k, 2008, ISBN 8073801151
2 K tomu vi : EASTON, D. 1971 The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. 1971, USA: Knopf. ISBN
0394315367
3 HEYWOOD, A. 2008 Politologie, Praha: Aleš en k, 2008, ISBN 8073801151
4 Aj táto skuto nos do ve kej miery ovplyvnila tú as tejto (predkladanej) práce, v ktorej sa venujeme právo orgánom verejnej
správy (ako subjektom na príslušnom úseku) a skúmame ich postavenie v režime realizácie environmentálnych záujmov
spolo nosti.
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Tak ako vä šina ideológií, i už politických, filozofických, umeleckých a pod., aj ekopolitika je nie ím
alebo niekým determinovaná. V zásade je možné uvies , že máloktorá ideológia vzniká izolovane,
nezávislo od akýchko vek faktorov. V závislosti od rozsahu a kvalitatívnej stránky ideí, ideológií, môžeme
pojednáva o rôznych determinantoch.

Z h adiska asového, môže ís o determinanty:

a) spontánne – medzi spontánne determinanty zara ujeme také, ktoré majú spravidla
jednorazový a relatívne uzavretý charakter. Vyzna ujú sa tým, že sú akými spúš a om nových
trendov a tendencií, vrátane vzniku nových ideológií. Ako príklad uvedenej kategórie
determinantov môžeme uvies napr. útok na budovu „Dvoji iek“ (The Twin Towers) 11.
septembra 2001. Išlo o prvý významnejší akt tohto typu, z h adiska trvania mal krátkodobý
charakter, ale napriek tomu sa prostredníctvom tohto determinantu formujú rôzne politické
ideológie a smery (napr. „boj proti terorizmu“, „obroda patriotizmu“ a pod.). Samozrejme, aj
takéto (a niekedy „najmä“ takéto determinanty) môžu ma podstatný vplyv na formovanie
politických, ale aj právnych ideí a koncepcií. Z h adiska environmentálnych vplyvov, resp.
katastrof sem môžeme zaradi napr. výbuch atómovej elektrárne v ernobyle, ktorá mala
podstatné politické, aj právne následky.5

b) pretrvávajúce (kontinuálne) – typickým znakom kontinuálnych determinantov ideológií je to,
že majú relatívnu nad asovos , nejedná sa u nich spravidla o jednorazové excesy konania
alebo skuto ností, dokonca na asovej osi majú charakter periodický, resp. gradujúci.
Príkladom uvedeného determinantu z asového h adiska je napríklad aj dlhodobé
„nadužívanie“ životného prostredia u mi.

Nemenej významnou je kategorizácia faktorov do rôznych skupín v závislosti od toho, i ide o faktory,
ktorých existencia sa viaže na loveka a jeho fungovanie. Z uvedeného h adiska môžeme hovori
o determinantoch:

a) interných – ide o faktory, ktorých základ je v u och a v udskej innosti. Logicky, vä šina
faktorov patrí práve do tejto kategórie (napr. reproduk né správanie loveka, viera –
náboženstvo a pod.)

b) externé faktory sú typické tým, že ich základ nie je v udskej innosti a ani sa na u priamo
neviaže. Príkladom takéhoto faktoru sú napríklad prírodné katastrofy ve kého rozsahu, ktoré
asto determinujú vznik nových sociálnych, resp. pseudo sociálnych politických ideí.

Determinanty pod a kvalitatívnej stránky delíme na:

a) pozitívne – faktory, ktorých vznik a aplikácia má základ v skuto nostiach objektívne
pozitívnych (napr. nárast zamestnanosti, vzdelanos spolo nosti a pod.)

b) negatívne – determinanty, s ktorých existenciu je spojený vznik ideí a ideológií vychádzajúci
z negatívnych skuto ností (napr. vysoká úmrtnos , katastrofy, drastický nárast
nezamestnanosti a pod.)

Tento neúplný výpo et determinantov je ešte možné z h adiska ich rozsahu a vplyvov rozdeli na
nasledovné:

a) faktory národné – miestne – lokálne – ide o také skuto nosti, ktorých vznik, zmena alebo
zánik sa viaže a ovplyv uje menšie územné jednotky (napr. obce, mestá, regióny, príp. štáty
ako celky).

5 napr. Potasch, P. ernoby ská katastrofa a jej dopady na niektoré aspekty medzinárodného environmentálneho práva. In
Právne vedomie verejnosti v demokratickom štáte (zborník príspevkov). Akadémia PZ v Bratislave: Bratislava, 2011, ISBN 978
80 8054 518 5
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b) faktory globálne – nadnárodné – ktorých existencia má dopad na nieko ko štátov alebo
svetové spolo enstvo ako také – práve do tejto kategórie je možné zaradi aj niektoré
environmentálne ukazovatele a determinanty.

Ako sme už nazna ili vyššie, uvedený výpo et faktorov nie je taxatívny. Ve ké množstvo skuto ností,
ktoré formujú vznik a zmenu ideí a ideológií, znamená samozrejme aj relatívne ve kú pluralitu ich
klasifikácie. Snažili sme sa poukáza najmä na tie kategórie, ktoré sú relevantné z h adiska formovania
environmentálnych politík a následne na to aj environmentálnych právnych noriem. Je ešte potrebné
podotknú , že niektoré determinanty môžu ma hybridný charakter, t. j. môžu ma napríklad národných
charakter, avšak s dopadom globálnym (napr. už uvedený výbuch jadrovej elektrárne v ernobyle –
pôvodne mala by táto vec vnímaná ako vnútorná záležitos Ukrajiny, avšak výbuch vyvolal
medzinárodné diskusie v rovine politickej aj právnej a dokonca nepriamo viedol k vytvoreniu viacerých
medzinárodných dokumentov na úseku prevencie pred podobnými javmi). Je tiež nepochybné, že drvivá
vä šina faktorov nemá tzv. alternatívne, ale kumulatívne radenie, t. j. patrí sú asne do viacerých skupín.

V nadväznosti na vyššie uvedené je možné skonštatova , že environmentalizmus chápeme ako politické
a etické (morálne) hnutie, ktoré má za cie zlepšovanie a ochranu životného prostredia prostredníctvom
zavádzania zmien v životné prostredie poškodzujúcich innostiach loveka, presadzovaním a prijímaním
politických a hospodárskych zmien, vytváraním špecializovaných orgánov a organizácií, ktoré túto oblas
regulujú. Environmentalizmus predstavuje istý svetonázor, isté filozofické smerovanie, založené na
duchovnej hygiene, etike, hospodárnosti, úcte k životu a snahe o zachovanie biologickej rôznorodosti.6

V rôznych podobách má environmentalizmus za to, že živé bytosti (iné ako udia) a že životné prostredie
ako celok si zasluhujú morálnu, politickú, hospodársku a spolo enskú ochranu. Za ú elom realizácie
vyššie uvedených cie ov, vznikajú v moderných štátoch aj samostatné právne odvetvia, asto ozna ované
ako „právo životného prostredia“.

ZÁKLADNÉ TÉZY A KONCEPCIE ENVIRONMENTALIZMU

Pod a moderných prístupov má environmentalizmus dve základné myšlienkové zložky, resp. dva možné
piliere/východiskové body: tzv. antropocentrický (orientovaný na loveka) a tzv. biocentrický
(orientovaný na život ako taký). Predmetná diverzita vedie niekedy aj k ozna eniu, že ide o „plytký“
environmentalizmus (ktorý za svoj centrálny element považuje loveka) a „hlbinný“
environmentalizmus, ktorý za svoju primárnu hodnotu považuje život ako taký. „Plytký“
environmentalizmus je vnímaný/ozna ovaný ako technocentrizmus a „hlbinný“ je asto ozna ovaný ako
ekocentrizmus. Za myšlienkových otcov „hlbinnej“ ekológie sa považujú nórsky filozof Arne Naess
a austrálsky ekologický aktivista John Seed. Názov a obsah pojmu použil Naess už za iatkom 70. rokov
minulého storo ia na rozlíšenie dvoch typov ekologických hnutí. Zatia o jedno, ktoré nazýva
povrchovým/povrchným/plytkým (shallow) sa zameriava na boj proti zne is ovaniu životného prostredia
a zachovávanie prírodných zdrojov, druhé – ozna ované ako hlbinný environmentalizmus (deep) sa
usiluje o radikálne riešenie ekologickej krízy. Filozofická ekológia má by teda hlbinná v tom, že ide ku
kore om problému, a to priamo k podstate a orientácii západnej civilizácie. Tá totiž ešte stále
predpokladá, že zmyslom osobného života a spolo enského konania je stup ovanie hmotnej spotreby7.

Antropocentrický environmentalizmus poukazuje a rieši problémy súvisiace s lovekom, najmä
negatívne dopady na životné prostredie v kontexte záujmov a potrieb loveka. Koncepcia
antropocentrického environmentalizmu je pritom postavená na zodpovednosti v rámci udských bytostí
– t. j. medzi u mi navzájom – jednej generácie k druhej, ale nie na zodpovednosti loveka vo vz ahu
k životnému prostrediu. Kritici tejto formy environmentalizmu ju napádajú, že ide vlastne o akúsi formu

6 DUBNI KA, I. 2003 Kulturológia a environmentalistika a ich výchovné aspekty. Bratislava: Peter Ma ura PEEM pre Katedru
kulturológie FF UK v BA, 2003, ISBN 80 88901 74 X, str. 10 11
7 DUBNI KA, I. 2002 Environmentalizmus – ideológia opä zrodená krízou – Obrat vo vz ahu k prírode. IN Slovo. 2002, . 25,
[online], [cit. 14 08 2008], dostupnos na intermete: http://www.noveslovo.sk/archiv/2002 25/otrendoch.asp
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šovinizmu a že vlastne tento druh environmentalizmu vlastne podporuje vnímanie životného prostredia
ako nástroja, ktorý má lovek k dispozícii pre zlepšenie kvality svojho života8. Antropocentrický
environmentalizmus vníma udské hodnoty ako základ/zdroj všetkých hodnôt a sú asne pripúš a
(vy)užívanie prírody u mi za ú elom uspokojovania ich materiálnych potrieb9.

SUBSYSTÉMY ANTROPOCENTRICKÉHO SMERU ENVIRONMENTALIZMU SÚ:
1) „apokalyptický“ alebo negativistický environmentalizmus
Za iatky innosti environmentálnych a environmentalistických prúdov v 60 tych a 70 tych rokoch boli
založené na nesmierne pesimistickom až bezradnom vnímaní životného prostredia, jeho funkcií a úloh.
asto sa toto obdobie vníma ako obdobie „aktívnej apatie“ environmentalizmu – za iatky, kedy si

environmentalisti uvedomujú problémy, avšak vyhodnocujú ich neprimerane negativisticky. Množstvo
diel vydaných v danom období –napr. od Rachel Carson – „Tichá jar“ (1962), Paula Ehrlicha – „Popula ná
bomba“ (1968) a Donelly Meadows „Hranice rastu“ (1972) prezentovali ideu, že stav ekosystému je taký,
že oskoro dosiahne hranice, ktoré je ešte schopný znies /unies 10. I napriek tomu je potrebné doda , že
aj tento navonok nie práve najpozitívnejší prístup, mal aj pozitívny dopad. Predmetné diela totiž
motivovali niektorých environmentalistov k tomu, aby postupne iniciovali oraz podstatnejšiu
vládnu/štátnu reguláciu inností, ktoré mali reverzný efekt na životné prostredie. Rovnako pozitívnym
efektom (aj ke v danom ase to tak vnímané nebolo), bolo dielo Hermana Kahna „Zem a jej zdroje“ (The
Resourceful Earth)11, kde poukazoval na obnovite né a alternatívne zdroje energie.

2) pozitívny environmentalizmus (emancipatory environmentalism)
Kým prvopo iatky environmentalizmu boli v pesimistických smeroch, v 70. rokoch sa postupne za ína
objavova nový prúd antropocentrického environmentalizmu, ktorý bol založený na viere v lepšiu
budúcnos , na plánovaní a na zmenách, ktoré by mali nasta a ktoré takto môžu zlepši stav životného
prostredia. Išlo napr. o zavedenie recyklácie, alternatívne zdroje energií, decentralizáciu
a demokratizáciu ekonomiky, sociálne plánovanie, reštrukturalizáciu niektorých priemyselných odvetví
a pod. Jednou podformou tohto typu environmentalizmu je tzv. ekológia udského blahobytu (human
welfare ecology), ktorá bola založená na zvýšení kvality života udstva dosiahnutím bezpe ného
a istého životného prostredia. Toto chápanie bolo sú as ou vä šieho prúdu ozna ovaného ako
„postmaterializmus“ a ktorý bol postavený na tom, že vyspelé priemyselné spolo nosti (t. j. vyspelé
ekonomiky) by mali klás vä ší dôraz na kvalitu života ako na hospodárske statky, ktoré im ich spolo nos
poskytuje. Ekonomické plánovanie (tak ako bolo chápané v západných civilizáciách) bolo založené na
tom, aby boli ekonomické statky rozložené tak, aby to bolo o najefektívnejšie a najvhodnejšie z h adiska
ekosystému, ktorý sa nachádza na danom mieste (napr. je logické budova vodnú elektráre tam, kde je
rieka a nie tam, kde je rieku potrebné umelo vytvára ). Zástancami tohto u enia boli napr. Ameri an
Barry Commoner a Nemec Ernst Schumacher. Je však dôležité podotknú , že ekonomické plánovanie
s dôrazom na životné prostredie nebolo identické so smerom, ktorý presadzovali niektorí
environmentalisti skôr a ktorý spo íval v absolútnej minimalizácii, resp. vylú ení akejko vek výroby
a ktorý podnecoval ku konzumácii organických výrobkov a výrobkov prírodných12.

Biocentrizmus (biocentrický environmentalizmus) na strane druhej vychádza z tézy, že životné
prostredie má svoju absolútnu hodnotu, ktorá nie je závislá od jej využite nosti v prospech udstva
a samotná existencia životného prostredia zakladá záväzok udstva ochra ova a zve a ova ho.
Ochra ova životné prostredie má v tomto zmysle udstvo ako také, ale aj jednotlivci, ktorí by tak mali
kona v prospech vlastného záujmu. Biocentrický environmentalizmus teda vníma loveka (spolu s inými

8 THE ENCYCLOPEADIA BRITANNICA. 2007 London: The Encyclopeadia Britannica Publishers Inc., 2007, ISBN 1593392923
[online verzia: www.britannica.com]
9 PEPPER, D. 1996 Modern Environmentalism: An Introduction. London/New York: Routledge, 1996, str. 19, ISBN 0 415 05744
2.
10 ELLIOTT, L. 2004 The Global Politics of the Environment. US – New York: New York University Press. 2004, ISBN 0814722180
11 HERMAN, K. – SIMON, J. L. 1984 The Resourceful Earth. Oxford: Blackwell Pub. ISBN 0631134670
12 ELLIOTT, L. 2004 The Global Politics of the Environment. US – New York: New York University Press. 2004, ISBN 0814722180
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zložkami živej a neživej prírody) ako sú as jedného celku – ekologickej spolo nosti (komunity). Podstata
ekoncentrizmu je teda založená na tom, že strach o stav životného prostredia nie je motivovaný
samotnými záujmami loveka, ale vychádza z akceptácie premisy, že všetko – živá aj neživá príroda –
má svoju vnútornú hodnotu. V ekológii sa prúd ekocentrizmu obsahovo stotož uje s bioetiku.13 Toto
vnímanie prírody vychádza z predpokladu autoregulácie prírody a z toho, že lovek nestojí nad ou
a mimo nej a že keby bol lovek z nej vy atý, príroda by mohla bez problémov pokra ova riadne vo
svojej existencii14. Biocentrizmus však nie je a nebol vždy prijímaný bez akýchko vek výhrad. Práve
naopak, asto je konfrontovaný so základnými aspektmi antropocentrického environmentalizmu. Dáva
sa do kontrastu so samotnou povahou loveka a jeho typickými rtami. J. Ku írek sa napr. pýta, i by bol
lovek lovekom, keby nebol antropocentrickým.15

ZÁKLADNÉ SUBSYSTÉMY BIOCENTRICKÉHO SMERU ENVIRONMENTALIZMU
16:

1) Sociálna ekológia a „hlbinná“ ekológia
Najvýznamnejším zástancom sociálnej ekológie je americký environmentalista Murray Bookchin, ktorý je
asto ozna ovaný aj za environmentálneho anarchistu. Významným predstavite om sociálnej ekológie
bol okrem Bookchina aj Peter Kropotkin. Sociálna ekológia podporuje výstavbu malých ekonomických
štruktúr a preferuje sociálny aspekt ekologických problémov. Sociálna ekológia hlása, že dôvodom
degradácie životného prostredia je existencia nespravodlivých hierarchických usporiadaní v rámci
spolo nosti, o považujú za endemický faktor ve kých spolo enských štruktúr moderných kapitalistických
štátov. Pre životné prostredie najvhodnejším systémom fungovania spolo nosti je pod a sociálnych
ekológov, politický a spolo enský systém, ktorý je založený na decentralizovaných malých
spolo nostiach (spolo enstvách) a ich vlastných výrobných systémoch.

Hlbinný environmentalizmus aj sociálna ekológia majú ur ité znaky anarchizmu. Ekosocializmus je
budovaný na marxistických perspektívach. Sociálna a socialistická ekológia vychádza z koncepcie, že
dôvodom ekologických problémov sú sociálne problémy. Sociálne problémy, na ktoré v tomto kontexte
odkazujú, súvisia so striktnou hierarchiou v rámci spolo nosti, resp. so samotnou patriarchálnou
spolo nos ou. Riešením je z poh adu sociálnej ekológie práve odstránenie hierarchického usporiadania
spolo nosti a patriarchizmu a návrat k „prirodzenému“ usporiadaniu, ktoré hlása anarachisticko
komunistická spolo nos .

Podstatne radikálnejšiu školu v tomto subsystéme predstavuje tzv. hlbinný environmentalizmus alebo
„hlbinná“ ekológia, ktorá sa vlastne vracia k po iatkom environmentalizmu a k základnej koncepcii
absolútneho zachovávania/nedotknute nosti životného prostredia („preservation“). Jej predstavite mi sú
najmä nórsky filozof Arne Naess17 18, americký sociológ Bill Devall a americký filozof Geroge Sessions.

Hlbinná ekológia alebo hlbinný environmentalizmus (tak ako ich chápal aj Naess), spájala jednotlivé
elementy z viacerých prúdov environmentalizmu a ekológie. V zásade môžeme hovori o nasledovných
princípoch hlbinného environmentalizmu:

a) Všetky formy života majú svoju vlastnú vnútornú hodnotu.
b) Diverzita (rôznorodos ) života, resp. jej foriem má svoju vlastnú vnútornú hodnotu.

13 PEPPER, D., Modern Environmentalism: An Introduction. London/New York: Routledge, 1996, str. 15, ISBN 0 415 05744 2
„Bioetika tvrdí, že príroda má svoju vlastnú vnútornú hodnotu, vlastné práva, bez oh adu na jej hodnotu v udskom chápaní.“

14 THE ENCYCLOPEADIA BRITANNICA. 2007 London: The Encyclopeadia Britannica Publishers Inc., 2007, ISBN 1593392923
[online verzia: www.britannica.com]
15 K tomu vi : DUBNI KA, I. 2003 Kulturológia a environmentalistika a ich výchovné aspekty. Bratislava: Peter Ma ura PEEM pre
Katedru kulturológie FF UK v BA, 2003, ISBN 80 88901 74 X, str. 45 – 49 a KU ÍREK, J. 1994 Antropocentrická dimenzia hlbinnej

ekológie. In Hlbinná ekológia, Zborník z konferencie, Národné osvetové centrum, Bratislava, 1994, s. 11 s. 16
16 Uvádzame len najtypickejšie subsystémy biocentrického environmentalizmu.
17 Naess poukazuje na skuto nos , že jedine „hlboký“ environmentalizmus má svoje reálne opodstatnenie, ke že „plytký“
environmentalizmus smeruje len ku krátkodobému riešeniu problému a nemá koncep ný charakter.
18 DRENGSON, A. 2010 Deep Ecology Movement. Foundation for Deep Ecology [online] 2010 [cit. 26 09 2009] Dostupnos na
internete: http://www.deepecology.org/movement.htm

P%$%& P)$ #(,



14

WWW.UCPS.SKM !"#$%& O''"(")&*+ 1/2012

c) udský zásah (do životného prostredia) je neprimeraný.
d) udia – udstvo nemá právo znižova /obmedzova rôznorodos /diverzitu.
e) udstvo môže preži len, ak dôjde k podstatnému zníženiu populácie, o je tiež potrebné pre

život ne udského charakteru.
f) Toto si vyžaduje zmenu v politike a v stave vecí.
g) Táto ideologická zmena zah a zhodnotenie/zlepšenie kvality života.
h) Tí, o sa hlásia ku skuto nostiam a výzvam uvedeným vyššie, sú povinní prija opatrenia za

ú elom dosiahnutia zmeny19.

Hlbinná ekológia odmieta dualizmus loveka a prírody. Hlbinný environmentalizmus hlása, že lovek
a príroda tvoria jednu zložku – akúsi jednu celos /celistvos a jednota. Toto vnímanie loveka v životnom
prostredí – ozna ované aj ako „monizmus“20 nahrádza teóriu dualizmu.

Rovnako ako sociálni ekológovia, aj oni sa domnievajú, že kapitalizmus a priemyselné technológie nie sú
správnym režimom fungovania spolo nosti a preferujú decentralizovanú (a menšiu) formu
spolo enského usporiadania. Hlbinný ekologizmus tiež hlása, že návrt k pôvodným hodnotám je možný
len v prípade, ak sa udstvo vráti k duchovnému vz ahu s „ne udskou“ prírodou, ktorý vz ah medzi týmito
zložkami niekedy existoval. Hlbinná ekológia teda verejne ozna ila loveka ako hlavného vinníka za
sú asný stav zdevastovaného životného prostredia. Rakúsky biológ Konrad Lorenz je jedným z prvých
autorov, ktorí upozornili na fakt, že globálna environmentálna kríza nie je len krízou týkajúcou sa
výlu ne prírodného prostredia, ale že je aj krízou, ktorá ohrozuje existenciu kultúry, iže existenciu
samotného loveka21. Hlbinní environmentalisti tvrdia, že keby udia chápali väzby a prepojenia v rámci
jednotlivých prvokov (vrátane samotných udí), viedlo by to k vytvoreniu ekologického svedomia
a ekologickej solidarity. Zástancom tejto školy o vzájomnej prepojenosti jednotlivých zložiek životného
prostredia je aj Brit James Lovelock, ktorý vo svojom diele „Gaia: Nový poh ad na život na Zemi“22

uvádza, že planéta Zem je jediná, samoregulujúca jednotka schopná znovuvytvorenia ekologickej
rovnováhy, a to aj bez existencie udského života23. Mohli by sme uvies , že pod a Lovelocka, Zem je
vlastne jeden ve ký živý organizmus, ucelený ekosystém, ktorý dokáže sám seba riadi , revitalizova
a optimalizova . Gaia, ako pod a gréckej bohyne Zeme, „pramatky všetkého“, nazval Lovelock našu
planétu, disponuje pod a neho inteligenciou, ktorá je ove a komplexnejšia ako udská. Dokáže racionálne
vyhodnocova a korigova všetky javy a procesy prebiehajúce v jej ekosystéme. Zem sa takto javí ako
odolný superorganizmus, ktorý však nezaru uje prežitie udstva. To je totiž len jedným z druhov
biodiverzity, ktorý môže zaniknú rovnako ako dinosaury a iné druhy, ke sa v rámci evolúcie stali
nepohodlnými. Civilizácia takto predstavuje akýsi druh choroby parazitujúci na tele Gaie. S tou sa však
ona samotná môže vysporiada bez akejko vek sentimentality nad jej zánikom, pri om existencia Zeme
(prírody) sa zachová.24 Napriek ve kému významu, ktorý tieto školy pripisujú spiritualite (duchovnej
stránke ochrany životného prostredia), sú asto kritizované za ne udskos napr. z dôvodu, že ve ké straty
na životoch z dôvodu AIDS a iných pandémií vnímajú ako bežnú vec a pod.

19 NAESS, A. – SESSIONS, G. 2003 Deep Ecology Platform. Foundation for Deep Ecology. 2003 [online] Dostupnos na internete:
http://www.deepecology.org/ [cit. 23 04 2003]
20 PEPPER, D. 1996Modern Environmentalism: An Introduction. London/New York: Routledge, 1996, str. 23., ISBN 0 415 05744
2. Koncepcia monizmu sa objavuje už napr. u ínskeho filozofa Lao Tzu, a to už v 6. storo í pred n.l. a v ínskom vnímaní je
tento monizmus možné identifikova aj v koncepcii „yin a yan“ – dve tváre tohto istého sveta.
21 DUBNI KA, I. 2003 Kulturológia a environmentalistika a ich výchovné aspekty. Bratislava: Peter Ma ura PEEM pre Katedru
kulturológie FF UK v BA, 2003, ISBN 80 88901 74 X, str. 35
22 LOVELOCK, J. E. 1979 Gaia: a new look at life on Earth. Oxford: Oxford Universtiy Press. 1979, ISBN 0 19 286218 9 (2000)
[curr.]
23 Lovelock prichádza s hypotézou „Gaia“ – podmienky pre život na Zemi sú výsledkom pôsobenia jednoduchého organizmu –
možno živej bytosti Gaia. Napriek tomu, že Lovelock bol pôvodným povolaním chemik, jeho tvorba má asto rty mytologické
až surreálne.
24 DUBNI KA, I. 2002 Environmentalizmus – ideológia opä zrodená krízou – Obrat vo vz ahu k prírode. IN Slovo. 2002, . 25,
[online], [cit. 14 08 2008], dostupnos na intermete: http://www.noveslovo.sk/archiv/2002 25/otrendoch.asp
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BIOCENTRIZMUS V KONTEXTE PRÁV ZVIERAT

Peter Singer a Tom Regan boli zástupcami a reprezentantmi alšieho environmentálneho smeru,
ktorého podstata spo íva v ochrane zvierat, resp. ich práv. Diela oboch autorov (Oslobodenie zvierat –
1977 a Prípad vo veci práv zvierat – 1983) podstatným spôsobom poukazujú a kladú dôraz na vnútorné
hodnoty, ktoré existujú v rámci systému vzájomných väzieb medzi zložkami životného prostredia.
Ochrana práv zvierat ide podstatne nad rámec pôvodných koncepcií, ktoré spo ívali v ochrane zvierat
pred zlým a krutým zaobchádzaním. Sú asné modely tohto environmentálneho smeru bojujú proti
akémuko vek zneužívaniu zvierat, vrátane ich využívaniu na experimenty – vedecké ú ely, ale aj na ú ely
zábavné (napr. cirkusy a pod.). Pod a niektorých zástancov tohto smeru, by udia zvieratá nemali
po(u)žíva ani ako potravu, pretože aj to je ur itá forma ich využívania25.

EKOFEMINIZMUS

Základná koncepcia ekofeminizmu je postavená na báze, že medzi utlá aním žien mužmi a ni ením, resp.
poškodzovaním prírody (životného prostredia) existuje jasná paralela, ke že toto neprimerané
zaobchádzanie pramení zo spolo enských a politických reálií v konkrétnom štáte. Podstata ekofeminizmu
je budovaná na tom, že práve ženy by mali by vnímané ako centrálny – k ú ový subjekt pri riešení
problémov environmentalizmu v rámci environmentálne uvedomelej a sociálne spravodlivej spolo nosti.
Extrémne krídla tohto smeru dokonca zastávajú názor, že vz ah medzi ženou a prírodou je intenzívnejší,
intímnejší a duchovnejší ako vz ah medzi ženou a mužom26.

Ak by sme mali ambíciu poskytnú komplexnejší (aj ke nie úplný) obraz o ekofeminizme ako jednej
z najsilnejších zložiek environmentalizmu, mohli by sme aspo okrajovo uvies nasledovné prúdy v rámci
ekofeminizmu:

a) radikálny ekofeminizmus – poprednou osobnos ou vystupujúcou v tomto smere je autorka
a ekofeministka Pietila, ktorá v roku 1990 vo svojom diele „Naša matka, Gaia“ uvádza, že
environmentálne problémy sa dajú vyrieši prostredníctvom „ženskej kultúry“, ktorá poskytuje
„reálne aj filozofické smernice/osnovy pre trvalo udržate ný rozvoj“. Ženská kultúra – v jej
chápaní – je postavená na antických mýtoch, ktoré pojednávajú o ženách a prírode, matke
a zemi v nadväznosti na niektoré ženské hodnoty a znaky, akými sú napríklad starostlivos ,
prijímanie a dávania a pod. Dokonca toto prepojenie medzi ženami a prírodou odôvod uje aj
biologickými ukazovate mi (napr. menštrua ným cyklom, ktorý má rovnaký charakter ako fázy
mesiaca, príp. plodnos ou ženy, ktorá sa odvíja od ro ných období a pod.). Z uvedeného
dôvodu Pietila uvádza, že ženy sa cítia by sú as ou ve ného kolobehu narodenia/zrodenia,
rastu, dozrievania a smrti“. Ekofeministky tvrdia, že „ženská kultúra“ je postavená na „tele“,
t. j. mäse, podstate, prírodných procesoch, pocitoch a súkromnom živote, kým „mužská
kultúra“ je založená na „mysli“, t. j. intelekte, kultúre, objektivite, ekonomike a verejnom
živote (verejnom dianí). Tvrdia, že muži sa neustále pokúšajú posúva svoje hranice – hranice
udstva: pokúšajú sa porazi prírodu a zisti , ko ko ešte dokáže znies .

b) materialisticko sociálny ekofeminizmus – ide o prúd, ktorého základné u enie je postavené
na skuto nosti, že vykoris ovanie prírody súvisí s vykoris ovaním v rámci spolo nosti. Do ve kej
miery buduje táto škola na utopistickom socializme, klasickom anarchizme, Marxovom skorom
u ení, Engelsovej Dialektike prírody a na kritickej teórii frankfurtskej školy neomarxizmu.

c) idealisticko sociálny ekofeminizmus – hlása, že ženy nemôžu by slobodné v spolo nosti,
ktorej základný model fungovania je založený na hierarchickom princípe. Ženy by sa preto mali
spoji s environmentalistami, aby sa mohli vráti k pôvodným hodnotám v rámci spolo nosti,
t. j. k iným hodnotám ako hierarchia a dominancia, ktoré v moderných spolo nostiach
existujú. Pod a Plumwooda je najvä ším problémom spolo nosti to, že má tzv. dualistické

25 THE ENCYCLOPEADIA BRITANNICA. 2007 London: The Encyclopeadia Britannica Publishers Inc., 2007, ISBN 1593392923
[online verzia: www.britannica.com]
26 THE ENCYCLOPEADIA BRITANNICA. 2007 London: The Encyclopeadia Britannica Publishers Inc., 2007, ISBN 1593392923
[online verzia: www.britannica.com]
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vnímanie, t. j. že odde uje prírodu od spolo nosti, ím nazna uje, že tieto zložky sú odlišné
a tým pádom akoby samotná spolo nos dávala „zelenú“ vykoris ovaniu prírody lovekom.
Riešením je preto návrat/zmena k prapôvodným hodnotám (a nie ekonomické, resp. sociálne
úpravy minimálneho charakteru)27.

Vychádzajúc zo skuto ností, ktoré sme už uviedli vyššie, najmä v režime neprimerane ve kých zá aží na
životné prostredie v 60 tych a 70 tych rokoch minulého storo ia, za ína rás potreba ochrany životného
prostredia. Tieto zistenia a zmeny vedú k postupnému vzniku mimovládnych organizácií s predmetom
innosti ochrany životného prostredia a tiež politických strán, ktoré si za cie kladú ochranu
a zve a ovanie životného prostredia. Akútnos problémov si za ali v tomto období uvedomova viaceré
štáty, a preto postupne za iatkom 70 tych rokov dochádza k prijímaniu rôznych právnych aktov
a politických deklarácií, ktoré mali vies k zlepšeniu kvality životného prostredia.

Rozdelenie environmentálnych prúdov na antropocentrický a biocentrický zohrávalo dôležitú úlohu
najmä v 20. storo í, kedy ochrana životného prostredia prešla viacerými vývojovými štádiami.

NAMIESTO ZÁVERU

Vnímanie environmentalizmu v kontexte u ení a náboženstiev (ako determinanty) vzniku „zelenej
politiky“ je možné v nasledovných rovinách28:

a) cez prizmu osoby – seba (self) – tzv. egocentrické vnímanie
b) cez prizmu spolo nosti (society) – tzv. homocentrické vnímanie
c) cez prizmu vesmíru (cosmos) – tzv. ekocentrické vnímanie

AD A)

Vlastný (individuálny) záujem vo svojich dielach presadzovali: T. Hobbes, John Locke, Adam Smith,
Thomas Malthus a Garret Hardin. Ich u enie je postavené na tom, že naplnenie individuálnych záujmov
jednotlivca vedie k naplneniu záujmov spolo nosti ako celku.

Náboženské základy sú napr. v židovsko kres anskej etike a v arménskom „heresy“. Nepriamo ide
o konanie, ktoré je determinované napr. mocou Boha, knihou Genesis 1, protestantskou etikou
a individuálnou spásou jednotlivca.

Egocentrizmus je z h adiska metafyziky založený na princípoch „mechanizmu“, t. j. na nasledovných
zásadách:

1. Veci sa skladajú z malých astí.
2. Celok je tvorený z malých astí.
3. Vedomos je nezávislá od kontextu.
4. K zmenám dochádza v dôsledku zmien v usporiadaní astíc.
5. Dualizmus ducha a tela, materiálnej podstaty a ducha

AD B)

J. S. Mill, Jeremy Bentham, Gifford Pinchot, Peter Singer, Barry Commoner a Murray Bookchin sú
zástancami tohto smeru (utilitarizmus), pri om do tohto smeru zara ujeme aj avicových zelených
a sociálny ekofeminizmus. Základy týchto teórií a smerov sú založené na princípoch a uznávaní sociálnej
spravodlivosti, väzieb k iným udským bytostiam a na princípe, že pre udstvo je dobré to, o je dobré pre
vä šinu. Náboženské základy homocentrizmu vidíme napr. u nasledovných autorov: J. Ray, William

27 K tomu porovnaj: PEPPER, D. 1996 Modern Environmentalism: An Introduction. London/New York: Routledge, 1996, str. 17,
ISBN 0 415 05744 2.
28 PEPPER, D. 1996 Modern Environmentalism: An Introduction. London/New York: Routledge, 1996, str. 41, ISBN 0 415 05744
2.
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Derham, René Dubos a Robin Attfield. Základy náboženského charakteru pritom vyplývajú napr.
z Genesis 2, tzv. „zlatého pravidla“ a pod.

Z h adiska metafyziky ide o akceptáciu mechanistického aj holistického chápania.

AD C)

Vnímanie životného prostredia a konania udí v om je možné rozdeli do dvoch skupín, pri om jednou
z nich je tzv. ekovedecký smer (Aldo Leopold, Rachel Carson, „hlbinní“ ekológovia, ekológovia smeru
obnovy – restoration ecology, biologická kontrola, udržate né po nohospodárstvo). Ide o uznávanie
racionálnych a vedeckých poznatkov postavených na ekológii, jednote, stálosti, rôznorodosti a harmónii
ekosystému, rovnováhy v životnom prostredí.

Druhým smerom je smer ekonáboženský, ktorý zah a vnímanie environmentalizmu prostredníctvom
náboženských hodnôt napr. amerických indiánov, budhizmu, alej sem patrí duchovný feminizmus,
spirituálni zelení a i. Ich základy vyplývajú z viery, že všetky živé aj neživé veci majú svoju vnútornú
hodnotu a že udstvo má ur itú povinnos vo vz ahu k celému životnému prostrediu.

Z h adiska metafyziky ide o holizmus, ktorý je založený na nasledovných zásadách a vierach:

1. Všetko na viaže na všetko ostatné.
2. Celok má vä šiu hodnotu ako jednotlivé astice.
3. Vedomos je závislá od kontextu.
4. Prednos má innos /proces pred asticou (zložkou).
5. Jednota udskej a ne udskej asti prírody.
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