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Na základ" rozvoje biologických v"d se radikáln" zm"nil obraz #lov"ka vy-
tvo$ený v"dami humanitními. %lov"k již není všemocným stvo$ením, které se 
podílí na božské dokonalosti a velikosti, ale tvo$í integrální #ást velkého systé-
mu p$írody; je sou#ástí jejího mechanismu p$em"n. To p$ináší zásadní sv"toná-
zorové zm"ny. Vzhledem k tomu, že #lov"k ani p$íroda netvo$í dokonalý me-
chanismus a zm"ny plynoucí z aktuálních podmínek prost$edí mají nej#ast"ji 
charakter nahodilých mutací, každá zm"na m&že být natolik radikální, že je 
v podstat" nevratnou – jediná volba m&že znamenat poslední pohromu –, nebo' 
nic, ani B&h, P$íroda, Kultura nebo Civilizace nebude schopno napravit jednou 
napáchané škody. Tak se rozplývá nejen mýtus o všemocnosti #lov"ka, ale obje-
vuje se pot$eba nových $ešení úkol& souvisejících s ochranou prost$edí. 

Z toho plyne také úpln" nová vize sv"ta, ve které se sbližují zví$ata a lidé, kte-
$í doposud stojí diametráln" proti sob" a nacházejí se na dvou okrajích p$ímky 
vyzna#ující vývoj. Zví$ata se zdají být #ím dál více lidskými a #lov"k je popiso-
ván jako „specifické zví$e“. 

Když jsem se na jednom z interdisciplinárních v"deckých setkání1 zeptal jisté 
profesorky biologie, jejíž referát byl v"novaný problému teritorialismu u savc&, 
jaký vztah má její p$ísp"vek k jednomu z nejvíce rozší$ených p$edstavitel& savc& 
na Zemi, jímž je #lov"k, roz#ilen" vyk$ikla: „Ale prosím Vás, pane, zví$ata jsou 
p$ece zví$ata a lidé jsou lidé!“ Zdá se, že uvedená událost dokonale vypovídá 
o jisté charakteristické vlastnosti polského ekologického myšlení, jakou je jeho 
p$ednostní orientace na #lov"ka, rozhodn" pak zcela mén" na p$írodu, a proble-
matika osudu zví$at se jeví jako d&ležitá tehdy, pokud má vztah k našim materi-
álním nebo duševním životním pot$ebám. Polské ekologické myšlení je až na 
jednu výjimku2 stále uv"zn"no v paradigmatu karteziánského myšlení podep$e-

                                                      
1 Viz K. Gromysz-Ka(kowska: Terytorializm u zwierz)t, J. Lejman: Cz(owiek jako „zwierz* 

terytorialne“, in Przestrze! w nauce wspó"czesnej 2, S. Symotiuk – G. Nowak (eds.), Lublin: 
Wyd. UMCS 1999, s. 63–74, 81–108. 

2 Jedná se o ekofilozofii H. Skolimowského. 
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ného ideologií katolické církve, ve kterém je sv"t p$írody se všemi svými objekty 
pouze p&sobišt"m mechanických d"j& a sférou zbavenou jakékoli oduševn"losti,3 
je stále postaveno na našem instrumentálním a p$íležitostném vztahu k p$írod", 
nevychází ze sbližování t"chto dvou sv"t&, ale z jejich d&sledného ohrani#ení, kte-
ré jakoby m"lo sv&j vzor v tabulkách na oplocených trávnících s nápisem „Opatruj 
zele+“ z #as& lidového Polska. P$írodu máme opatrovat, máme o ni dbát, ale nej-
lépe se na ní nepodílet – jedin" snad jako vládci ze svých pevností nad ní rozpro-
stírat sv&j protektorát. V d&sledku toho se pak p$íroda nejvýše „poznává“ – by' 
jen víkendovými výlety –, ale „nepodílíme se na ní“. Nikoli náhodou jedním 
z nejpopulárn"jších p$írodov"dných po$ad& polské televize je po dlouhá léta 
„S kamerou mezi zví$ata“ manžel& Gucwi,skich z prost$edí wroc(awské ZOO.  

Jak se zdá, toto výrazné odlišení mezi sv"tem #lov"ka a sv"tem zví$at vzniká 
z tak$ka úplného opomíjení etologické roviny v ekologických úvahách. A#koli 
vznikají sporadicky dobré práce zam"$ené na tuto tematiku,4 a#koli jsou p$eklá-
dána zásadní díla z oboru etologie a sociobiologie, v Polsku chybí „Goodallové“ 
nebo „Morrisové“ a p$ibývají mén" #i více zdatní „Schweitzerové“. 

Jaký je obraz #lov"ka vyplývající z etologických výzkum&? Jaké jsou vlast-
nosti, za jejichž pomoci se definuje jeho p$irozenost – ono, jak $íká Edgar Mo-
rin, ztracené paradigma humanitních úvah? Jaké jsou vztahy mezi jednotlivými, 
hlavními (jak by $ekl Desmond Morris) „vzory chování“ a jaká je jejich geneze? 
To jsou otázky, p$ed nimiž stojí sou#asný etolog #lov"ka a na jejichž odpov"di 
#ekají „nov" orientovaní“ badatelé z okruhu wilsonovské „novodobé syntézy“. 
Nebudeme se poušt"t do sociobiologických debat, zam"$íme se rad"ji na etolo-
gický obraz #lov"ka bez p$ihlédnutí k mnohem radikáln"jší sociobiologii.  

P$ijímáme širší pojetí etologie, nep$ihlížíme k její po#áte#ní sociobiologické 
fázi a ani neuvažujeme o sociobiologii jako o sou#ásti etologie, jak #iní t$eba 
Hinde. Nebo' tyto dv" disciplíny se rozd"lily a p$estože obsahují spole#né body, 
tak se zásadn" liší: sociobiologie je siln"ji podep$ena genetikou a bere ohled 
p$edevším na spole#enský aspekt bytí #lov"ka, nebo sm"$uje v protikladu k eto-
logii k teoretickým v"deckým zobecn"ním již zmi+ované „novodobé syntézy“. 
Samoz$ejm", linie odd"lující ob" disciplíny je plynulá; Richard Dawkins, autor 
slavné koncepce „sobeckého genu“, jenž je #asto chápán jako etolog, m&že být 
stejn" dob$e pokládán za sociobiologa vzhledem k siln" zd&razn"nému genetic-
kému aspektu svých prací. Zásadní je však zp&sob, pomocí n"hož se vytvá$í 
model #lov"ka, definice, o koho nám ve skute#nosti jde. Etologie nabízí analýzu 
„lidské podmínky“, sociobiologie své analýzy za#íná práv" od tohoto bodu. Eto-
logie tvo$í mozaikový model lidství, kde základem je p$esv"d#ení o prvotní roli 
exteriorizace stav& jednotlivce – pomocí gest, signál&, realizací vzorc& chování, 
dále je tvo$í protokulturní chování vytvá$ející model-obraz sv"ta a nakonec slo-
žitý systém kultury.5  

                                                      
3 Úryvek vychází z myšlenky Františka z Assisi. 
4 Srv. A. Mo-cikier: Spór o natur# ludzk$. Socjologia czy socjobiologia? Warszawa: Wyd. UW 

1998. 
5 Používají se zde pojmy biogram a etogram, rozdíl mezi nimi je v tom, že v biogramu se reali-

zují genetické p$edpoklady, etogram dovoluje p$ekro#it biologickou bariéru v #lov"ku. 
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Ekologii lze rozebírat na t$ech úrovních: jako hnutí, postoj a v"du. Jako hnutí 
má #ist" pragmatický charakter. Vychází z ní p&sobení $ady ekologických orga-
nizací s vlastním programem, vedení propaga#ní i další #innosti v podob" p$íle-
žitostných akcí v terénu. Na tomto základ" vzniká malá #i v"tší pro-ekologická 
lobby, která má zájem ovliv+ovat r&zná ekologická rozhodnutí. Usiluje o vytvo-
$ení ekologického postoje jako ekologického sv"tového názoru v p$íslušnících 
dané kultury. Tyto úrovn" se musí vzájemn" podmi+ovat. V d&sledku toho pak 
m&žeme mluvit o jiném, dvou#lenném d"lení: o široce pojímané ekologické kul-
tu$e a ekologii jako samostatné skupin" ekologických v"d, p$i#emž d&ležité je si 
všimnout, že v ekologických v"dách nachází první skupina svoji intelektuální 
bázi a programové (filozoficko-v"decké) základy. 

V tomto ná#rtu p$edevším rozebírám druhou úrove+ „ekologického v"domí“, 
jíž jsou ekologické v"dy. Nez&stávám pouze na úrovni popisu ekologické filozo-
fie v Polsku, ale pokouším se o reflexi stavu polského ekologického myšlení z 
pozice filozofa kultury. Z toho d&vodu sv&j zájem budu p$ednostn" v"novat t"m 
ekologickým orientacím, jež obsahují filozofický aspekt #i jsou dokonce ekolo-
gickými filozofiemi. 

Zájem o filozofické problémy ekologie za#al v Polsku asi p$ed deseti lety nar&s-
tat prost$ednictvím reflexe technického ohrožení naší sou#asnosti (Józef Ba,ka 
a jeho eutyfronika) a vytvá$ení systému ekologické filozofie (ekofilozofie Henry-
ka Skolimowského). Dnes se této tematice v Polsku v"nuje n"kolik desítek filo-
zof& r&zné orientace a specializace. Jen na univerzitní úrovni m&žeme vy#lenit 
n"kolik tematických okruh& spojených s ekologickou problematikou: epistemolo-
gický, metodologický (p$írodov"dný), v"decko-technický, medicínský (bioetický), 
pedagogicko-psychologický, filozofický, právnický, politologický, ekonomický, 
religionistický.6 Proto také bývají obecné teorie o vztahu #lov"ka a životního 
prost$edí r&zn" nazývány, nap$íklad ekozofie, ekologie (hlubinná a povrchová), 
ekologie mysli, ekologie #lov"ka, spole#enská ekologie, filozofie ekologie, filo-
zofie životního prost$edí, enviromentalismus, ekologická filozofie. Jejími hlavními 
p$edstaviteli jsou: Józef Do(*ga (filozofie sozologie), Andrzej Kiepas, Anna La-
tawiec, Andrzej Papuzi,ski (kulturalistická filozofie sozologie), Józef Jaro,, 
Zbigniew Hull, Jan D*mbowski, Konrad Waloszczyk, Janusz Kuczy,ski, W(o-
dimierz Tyburski, Eulalia Sajdak-Michnowska, Krzysztof Lastowski, Wies(aw 
Sztumski (enviromentalismus). N"které z jejich teorií mají charakter metapro-
blémových úvah a formu filozofické reflexe vztahu životního prost$edí a p$ede-
vším sou#asného #lov"ka, který se v n"m nachází. Další proklamují již ve svém 
názvu systémové uvažování nebo jistou axiologickou normativnost, jiné p$ed-
stavují spíše jistý druh popisné biologie a na ni odkazující teorie.  

                                                      
6 Srv. J. M. Dolega: Od filozofii ekologicznej Henryka Skolimowskiego do dziedziny nauk 

ekologicznych w kulturze XXI wieku, in Wokó" eko-filozofii. Ksi#ga jubileuszowa ofiarowana 
Profesorowi Henrykowi Skolimowskiemu dla uczczenia siedemdziesi#ciolecia urodzin, A. Pa-
puzi,ski – Z. Hull (eds.), Bydgoszcz: Wyd. Ak. Bydgoskiej 2001, s. 241. 
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Charakteristickou vlastností polského ekologického myšlení je jeho výrazný 
„homocentrický rys“, daleko vzdálený od nové nezávislé etiky Janne Goodall7 
nebo Gándhího ideálu ahinsy. Polského ekologa mén" zajímá vztah #lov"k-
p$íroda; považuje jej pouze za zvláštní p$ípad prvotního vztahu #lov"k-životní 
prost$edí, jež se krom" již zmi+ovaného vztahu skládá ze vztah& #lov"k-
spole#enské prost$edí, #lov"k-kultura, #lov"k-civilizace (technika). V d&sledku 
toho se ekologické spory týkají hlavn" otázky „#lov"k vnit$ní – #lov"k vn"jší“ 
nebo také „#lov"k a jeho produkty“ (spole#enství, technika, kultura, p$íroda…). 

Z t"chto zkoumání lze vy#lenit dv" hlavní, by' vzájemn" se vylu#ující ten-
dence: popisnou a normativní. Pod první spadají všechny ty obory, jejichž pr-
votním zam"$ením je hodnocení faktického stavu životního prost$edí, vztahu 
#lov"k-prost$edí, #lov"k-p$íroda. A#koli se ve svých návrzích nevyhýbají hod-
nocení, nejsou nastavena a priori axiologicky. Sem spadá v"tšina ekologických 
výzkum&, kterým se budeme v"novat v první $ad". Druhou oblast p$edstavují v"d-
ní obory spjaté pouze ur#itým zp&sobem s ekologií nebo z ní vycházející; ekologií 
fakticky nejsou a ani si ne#iní nárok na spole#ný název ekologické v"dy. 

V samotné ekologii jako v"d", jež byla nejprve chápána jako #ást biologie 
zkoumající organismy flory a fauny v biotických a abiotických prost$edích, m&-
žeme rozlišit dv" základní skupiny výzkum&. První z nich se vztahuje k #lov"ku 
a k jeho vztahu k životnímu prost$edí a d&raz je kladen spíše na spole#enské 
prost$edí #lov"ka. Nazv"me ho s ohledem na p$edm"t zájmu ekologií vnit%ního 
&lov'ka. V rámci tohoto proudu vyd"lujeme: 
– ekologii &lov'ka, která se soust$e.uje na zkoumání adapta#ních závislostí 

a také vliv& #initel& prost$edí, tj. stejn" tak p$írody jako spole#nosti na #lov"-
ka a jeho organismus.8 Je syntézou v"deckých poznatk& z oboru p$írodní an-
tropologie, ekologie a léka$ských v"d. 

– spole&enskou ekologii, také ob#as nazývanou spole#enskou sozoekologií, jež 
díky svému interdisciplinárnímu charakteru spojuje v sob" ekologii, sociologii 
a geografii p$i zkoumáních podmín"nosti spole#enského rozvoje #lov"ka.9 

– ekologii rodiny, jejíž problematika se týká rodiny jako základní spole#enské 
bu+ky vztažené k národu, státu, lidskosti v ekologických souvislostech. 
Druhý proud je spjat se stavem p$írodního prost$edí. Zde jsou rovn"ž podstatné 

vztahy mezi #lov"kem a prost$edím a d&raz je kladen spíše na stav lidské psychiky 
než na p$írodní a technické prost$edí. Tento proud má pragmatický charakter. 
Sm"$uje více k vn"jšímu prost$edí #lov"ka, jeho postoji k p$írod" a výtvor&m lid-
ské techniky; z t"chto d&vod& ho nazvu ekologií vn'jšího &lov'ka. Do tohoto sou-
boru v"d spjatých s široce pojatou ochranou životního prost$edí pat$í: 
– sozologie, jež je v"dou o ochran" p$írody jako p$írodního prost$edí #lov"ka. 

V širším významu se tento pojem vztahuje k ochran" veškerého lidského pro-
st$edí (prost$edí spole#ensko-p$írodního), což v tomto pojetí p$ipomíná eko-
                                                      

7 Srv. J. Goodall: Przez dziurk# od klucza. 30 lat obserwacji szympansów nad potokiem Gombe 
(p$el. J. Prószy,ski), Warszawa: Prószy,ski – S-ka 1995, s. 265. 

8 Viz N. Wola,ski (ed.): Czynniki rozwoju cz"owieka. Wst#p do ekologii czlowieka, Warszawa: 
PWN 1972. 

9 Viz D. Kie(czewski: Ekologia spo"eczna, Bia(ystok: WuwB 1998. 
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logii #lov"ka. Jejími zásadními úkoly jsou mimo jiné popis stavu p$írody 
a objekt&, jež zp&sobují ni#ení p$írodního prost$edí, zkoumání vlivu zne#išt"-
ného prost$edí na živé organismy v#etn" #lov"ka (na jeho psychiku), tvorba 
právních zabezpe#ení za ú#elem realizace program& p$írody, vytvá$ení citli-
vosti k otázce zne#išt"ní prost$edí (ekologické podv"domí), eduka#ní #innost. 
Hlavními p$edstaviteli jsou: W. Goetel, J. M. Do(*ga, K. R. Mazurski.  

– sozotechnika, která zkoumá vliv techniky a jejích stále nových forem na #lo-
v"ka a zahrnuje v"decko-technické výzkumy, jež jsou spjaté s ochranou pro-
st$edí a se zavád"ním nových technologií neni#ících nebo nenamáhajících 
prost$edí. Tento proud se p$edevším rozvíjí v rámci katovické univerzity (J. 
Ba,ka, A. Kiepas).10 

– sozoekonomie, pod niž pat$í disciplíny jako ekoekonomie a ekonomie životní-
ho prost$edí. Sozoekonomie spojující v sob" zmi+ované disciplíny je pak sou-
#ástí ekonomie v"nující se ekonomickým výdaj&m spojeným s ochranou ži-
votního prost$edí a odstra+ování následk& jeho hospodá$ské devastace 
(sozoekonomické výdaje).11  
Mezi v"dní obory, které se v rámci ekologické problematiky v"nují axiologic-

kým problém&m, pat$í:12 
– etika prost%edí, která je nejvíce svázána s ekologií a také se z ní v podstat" 

vyvozuje jako ekologická etika (ekoetika). Ozna#uje nej#ast"ji sou#ást jedné 
z filozofických disciplin (etiky), jejíž p$edstavitelé (Z. Pi)tek) se zaobírají mo-
rálními pravidly a etickými normami p$ístupu #lov"ka k životnímu prost$edí 
(p$írod" a spole#nosti). Jako filozofická disciplína zastává r&zné postoje zá-
vislé na sv"tonázorových a filozofických orientacích. V jejím rámci nachází-
me holistickou, antropocentrickou, biocentrickou a zoocentrickou orientaci 
(svázanou s právy a ochranou zví$at). 

– bioetika, která s ekologií souvisí jen #áste#n", zejména prost$ednictvím filozo-
fického spojení s ekoetikou. Její normativní charakter má pragmatický rozm"r. 
Bioetika ur#uje mravní zásady spojené s takovými otázkami, jako jsou nap$. 
vznik lidského života, problém potratu, kvalita a trvání lidského života, smrt, 
eutanázie apod. Jinak $e#eno, týká se mezních etických situací spojených 
s konkrétní #inností a jejím morálním hodnocením. Obdobn" jako etika prost$e-
dí, vzhledem k silnému sv"tonázorovému a emocionálnímu zabarvení, m&že 
bioetika vystupovat v nespo#tu svých variací (laické, katolické, atd. …).13 

– ekologická legislativa: Zatímco p$edchozí úvahy spojené s normativní ekologií 
popisovaly etické a morální normy, ekologické právo jde dále – zaobírá se vy-
tvá$ením a výkonem práva spjatého p$edevším s ochranou životního prost$edí 
                                                      

10 Viz také J. Szyma,ski: Technika a eksperymentalne sprawdzanie praw nauki, Pozna,: WAW 
1994. 

11 Zbývající disciplíny spojené s tímto oddílem jsou sozopedagogika (sozoedukace) a sozopsy-
chologie. 

12 Další nejmenované v"dní obory této skupiny jsou ekologická morálka, ekoteologie, ekologic-
ká medicína (ekomedicína). 

13 Srv. T. /lipko: Granice (ycia. Dylematy wspó"czesnej bioetyki Warszawa: ATK 1988; 
W. Bo(oz: )ycie w ludzkich r#kach – podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa: ATK – 
ADAM 1997. 



54 JACEK LEJMAN 

a v n"m žijícího lidského individua. Ob#as je také reflexí zvláštních právních 
úkon& vztahujících se ke konkrétním oblastem lidské p&sobnosti.14  
V odborné sv"tové literatu$e se mluví obvykle o dvou proudech ekologie: 

o ekologii a o tzv. hlubinné ekologii (Arne Naess). V Polsku lze hovo$it i o eko-
zofii, jež krátce ozna#ovala reflexe vztahu „#lov"k (spole#enství) – prost$edí 
(p$íroda)“, a nyní znamená hlubinnou ekologii a ekofilozofii nebo též filozofii 
prost$edí jako polskou verzi ekologie. V Lexikonu filozofie #teme o ní mimo ji-
né: „Ekofilozofie – reflexe charakteru r&zných závislostí a proces& probíhajících 
v p$írod" a rovn"ž na pomezí sv"ta p$írodního a um"le #lov"kem vytvo$eného; 
spojuje v sob" dv" oblasti: filozofickou reflexi a starost o p$írodní prost$edí.“15 
Její typickou vlastností (minimáln" v polském pojetí) je nahrazování kartezián-
ského modelu-paradigmatu, v#etn" jeho analytického vzorce myšlení, modelem 
holistickým, pojímajícím #lov"ka a p$írodu jako integrální celek.  

Podle Wies(awa Sztumského se v Polsku historicky vytvo$ily dva proudy eko-
filozofie: p$írodov"dná ekologie a ekologie humanitní. První z nich je rovn"ž 
nazýván filozofií ochrany biologického prost%edí, druhý se zabývá spole#enským 
prost$edím a z tohoto d&vodu je nazýván filozofií spole&enského prost%edí. V po-
lovin" devadesátých let se pak objevily integra#ní tendence v holistickém, uni-
verzalistickém a univerzálním pojetí.  

První jmenovaný proud, tzv. p$írodov"dná ekologie, se zabývá degradací 
a devastací biologického prost$edí lidmi a z toho plynoucím ohrožením života 
#lov"ka. Základním problémem, kterému se v"nují p$edstavitelé tohoto proudu, 
je postupující ohrožení existence lidského druhu v d&sledku nekontrolovaného 
ekonomického r&stu a technického pokroku a s ním spojeného neomezovaného 
využívání zdroj& Zem". Základními kategoriemi jsou zde ekologické v"domí 
a sv"domí. Cílem autor& prací z tohoto oboru je vytvo$ení takového stupn" eko-
logické citlivosti, aby se „starost o životní prost$edí stala morální normou 
a vnit$ním p$íkazem v jednání i postojích lidí“.16 K složkám p$írodov"dné ekolo-
gie p$ináleží také sozologie. Její název pochází od $eckého slova sozo – zachra-
+ovat a byla koncipována svým tv&rcem Walerim Goetelem jako v"da o ochran" 
nebo záchran" p$írody. Jejími #elními p$edstaviteli jsou v Polsku A. Skawina, J. 
D*bowski, A. Papuzi,ski a J. M. Do(*ga. V uvedeném proudu postupn" vznikly 
dva sm"ry: Mystický (nebo také anti-v"decký) se odvolává ke kultu Matky Zem" 
(kult Gaia). Základem tohoto postoje je emocionální aspekt – jedinou záchranou 
#lov"ka je jeho silné propojení s p$írodou a globální ochrana p$írody. Navazuje 
p$edevším na myšlení východní filozofie, p$ikazuje dívat se na sv"t jako na sva-
tyni a zárove+ hlásá pot$ebu holistického p$ístupu k n"mu. Jeho tv&rcem a nej-
v"tší postavou je Henryk Skolimowski. Druhý sm"r, k n"muž se explicitn" hlásí 
v"tšina ekolog&, má racionální (analytický) charakter, který se k vizi sv"ta jako 
lidské svatyn" staví kriticky. Podle n"ho musí být životní prost$edí p$edm"tem 

                                                      
14 Srv. L. 0ukaszuk: Mi#dzynarodowe prawo morza, Warszawa: WN Scholar 1997; R. Paczul-

ski: Prawo ochorny *rodowiska. Stan prawny na dzie! 30 VI 1994, Bydgoszcz: OW Brant 
1994. 

15 Filozofia, in Leksykon, Warszawa: PWN 2000, s. 111. 
16 W. Sztumski: Kszta(towanie si* ekofilozofii w Polsce, in Wokó" eko-filozofii…., s. 257. 
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všestranného výzkumu z více hledisek jak v rozm"rech lokálních, tak pozd"ji 
v širších. Podstatn" jiný je zde také náš postoj ke sv"tu – má p$edevším racio-
nální charakter. 

P$estože mystický sm"r zahrnuje malý po#et badatel& a filozof&, jeho myš-
lenky mají na polské ekologické myšlení nejv"tší vliv, protože se odvolává nejen 
na ochranu p$írody, ale je také bojem se sou#asným sv"tem západní technické 
civilizace, jeho systémem hodnot a životním stylem. Tento druh myšlení p$ed-
stavuje p$edevším ekofilozofie Henryka Skolimowského, jejímiž základy jsou: 
– antropické pravidlo: osud vesmíru je svázaný s osudem #lov"ka 
– pravidlo evoluce: evoluce je tv&r#í proces (Teilhard de Chardin, Henri Berg-

son) 
– ú#ast rozumu: lidé jsou popsáni jako „noetická podmínka“, tzn. rozum je p$í-

tomen ve všech formách v"d"ní a uvažování 
– skrytý $ád: vesmír je postaven na zásad" skrytého $ádu a je vnit$n" provázaný, 

holistický 
– teologie nad"je: žít znamená pobývat ve stavu nad"je, jež je podmínkou smys-

lu veškerého konání 
– úcta k životu: v d&sledku kontemplace krásna pronikajícího sv"tem, výjime#-

nosti lidí a harmonie složek kosmu rodí se úcta k lidskému životu 
– ekoetika: ekologická etika je postavena na úct" k životu, tato úcta nevychází 

z existence Boha, ale z evoluce. 
Skolimowski rovn"ž za#lenil do filozofického jazyka výraz „ekologická filo-

zofie“, když vedl v tomto sm"ru v 0ódzi výzkumy v devadesátých letech. Kro-
m" ekologické filozofie není v sou#asnosti v Polsku tak jednotná a systematická 
ekologická teorie. Práce spojené s touto tematikou jsou provád"ny v rámci inter-
disciplinárních v"deckých výzkum& a jsou shrnovány v podob" sborník& vydá-
vaných z tematických konferencí.  

Skolimowského ekofilozofie je p$edevším ekologickým v"domím, v jehož 
centru je ekologická kosmologie (a zde je ona ekologie p$írody) a transcendent-
n"-evolu#ní koncepce #lov"ka. Krom" toho, že je to proud p$írodov"dné ekolo-
gie, tak mnoha svými aspekty by m"la být za$azována i do spole#enské ekologie 
(díky své angažovanosti p$i náprav" sv"ta) nebo také do toho, co nazývám eko-
logií lidského nitra.  

Druhým proudem ekologické filozofie – #áste#n" již popsaným – je spole#en-
ská ekologie, jejímž p$edch&dcem v Polsku je A. Papuzi,ski (spojování r&zných 
typ& ekologií je také charakteristickou vlastností polské ekologie). Vychází z to-
ho, že celek prost$edí #lov"ka je tvo$en stejn" tak biologickým prost$edím jako 
prost$edím spole#enským, #ili sv"tem kultury a techniky, v n"mž žijí lidská in-
dividua. Jinými slovy $e#eno, celek prost$edí #lov"ka je tvo$en biologickou, spo-
le#ensko-kulturní a osobnostn"-duchovní skute#ností s jejich vzájemnou podmí-
n"ností, a tím není v sou#asnosti degradován jen sv"t p$írody, ale i duchovní 
život individua nes#etnými spole#ensko-patologickými jevy. Filozofie ochrany 
spole#enského prost$edí je p$edevším oborem humanitních v"d. Zvláštní role 
zde p$ipadá filozof&m, etik&m, psycholog&m (zejména spole#enské psycholo-
gii), sociolog&m a ekonom&m. Výchozím bodem je zmín"ná krize v rámci soci-
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osféry, jejíž p$í#iny spo#ívají v ideologii, hospodá$ství, morálce, špatn" realizo-
vaném (bezohledném) technickém pokroku, jež p&sobí na krizi individua a jeho 
duchovního života. Z t"chto d&vod& p$edm"tem ekologie jakožto spole#enské 
v"dy je #lov"k jako individuum.  

Holistická ekologie je pokusem o zavedení nové kvality do ekologických 
úvah. M&že se jí stát filozofie ochrany biologického a spole#enského prost$edí 
jako jistý kompromis mezi výše uvedenými proudy. Její nástin vytvo$il K. 0as-
towski.17 V základech jeho teorie je p$esv"d#ení, že žádný z výše uvedených 
proud& není schopen sám o sob" vy$ešit problémy spjaté s rozvojem techniky, 
civilizace a kultury. Lékem je spojení r&zných ekologických proud& do jednoho 
interdisciplinárního, jehož sou#ástí se mohou tímto zp&sobem stát filozofické 
koncepce, které se zabývají budoucností lidského druhu. Jednou z forem takto 
koncipované holistické ekologie je tzv. kulturalistická ekologická filozofie jako 
„#ást filozofie pojímající problémy vzájemného odd"lování #lov"ka a jeho spo-
le#ensko-biologického prost$edí z hlediska nutnosti p$em"ny v"deckotechnické 
civilizace…“.18 Soust$e.uje se p$edevším na kulturu jako na základní p$edm"t 
zkoumání a zárove+ p$edm"t kritiky, protože je to oblast lidského života, která je 
nejvíce vystavena sou#asné civiliza#ní krizi. Protože se zabývá p$írodou, její 
pojetí p$ekra#uje rámec spole#enské ekologie, ale zdá se zárove+ p$íliš úzké pro 
holismus, jelikož d&raz je kladen na kulturní procesy. 

Univerzální ekologie je dalším pokusem o integrální p$ístup k ekologii. M&že 
být ozna#ena jako filozofie ochrany vn"jšího a vnit$ního prost$edí.19 Univerzální 
ekologie spat$uje p$í#inu globální ekologické krize a s ní svázané civiliza#ní kri-
ze nejen ve vn"jším jednání #lov"ka a v jeho výtvorech (technice a kultu$e), ale 
také v jeho nitru – ve sfé$e lidských prožitk&, rys& osobnosti, myšlení. V tomto 
smyslu kultura je druhotnou v&#i stavu intelektu jedine#ných lidských individuí 
tvo$ících kulturu. Výsledkem toho jsou vymezené kulturní formy, paradigmata 
myšlení, sv"tové názory. Po právu se zde uvažuje o tom, že svalovat vinu za 
sou#asný stav na kulturu nebo civilizaci je pokusem o ospravedln"ní #lov"ka 
p$ed sebou samým. Z t"chto d&vod& univerzální ekologie sm"$uje nikoli pouze 
k ochran" lidského prost$edí, ale i duchovního nitra #lov"ka. Její obm"nou je 
enviromentalismus, který preferuje W. Sztumski.20  

Proti t"mto tendencím vystupuje univerzalistická ekologie. D&raz je zde polo-
žen na za#len"ní výsledk& rozli#ných obor& ekologie do jednoho systém, což 
znamená rozší$ení p$edm"tu zkoumání na problematiku techniky, hospodá$ství, 
civilizace a kultury. Jejím propagátorem je K. Dobrowolski, pro n"jž ekologie je 
disciplínou s všeobjímající p&sobností, která se podobn" jako filozofie stává 
oborem sv"tové metateorie.21 Pokud ji posuzujeme kriticky, pak m&žeme kon-

                                                      
17 Viz K. 0astowski: Cztery sposoby pojmowania ekologii, czyli o przes(ankach ekofilozofii, in 

Cz"owiek wobec *wiata, Z. Hull – W. Tulibacki (eds.), Olsztyn: Wyd. AR-T 1996. 
18 A. Papuzi,ski: )ycie – Nauka – Ekologia. Prolegomena do kulturalistycznej filozofii ekologii, 

Bydgoszcz: Wyd. WSP 1998, s. 65. 
19 W. Sztumski: Kszta(towanie si* ekofilozofii w Polsce, in Wokó" ekofilozofii…, s. 261. 
20 W. Sztumski: Enwiromentalizm i cywilizacja (ycia, Katowice: Res-Type 1998. 
21 W. Sztumski: Kszta"towanie…, s. 262. 
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statovat, že rozpouští tradi#ní ekologickou problematiku v problematice filozo-
fické (nebo v"decké) a stává se všeobsáhlou disciplínou (ideologií, sv"tovým 
názorem, paradigmatem). Je tedy novou filozofií nebo v n"kterých koncepcích 
p$ímo metafyzikou, jako nap$íklad u J. Kuczy,ského, kde spojuje antropocent-
rickou, biologickou, ekocentrickou a teocentrickou filozofickou orientaci.22 Stá-
vá se tedy v podstat" metafilozofií nebo filozofií v p&vodním smyslu slova. 

Polské ekologické myšlení nesm"$uje pouze k záchran" p$írody (ta je maximál-
n" prost$edkem, který má být dosažen), ale spíše ke kritice nebo ve své ost$ejší 
verzi k pop$ení západní v"decko-technické civilizace jako duchovní sterilizace 
#lov"ka. Cílem ekologie je tedy záchrana vnit$ního života #lov"ka prost$ednic-
tvím pop$ení intelektuálních (mýtus v"dy) a technických (mýtus techniky) zá-
klad& civilizace a jejich nahrazení novou filozofií (jako „okamžité terapie“), jež 
by spojovala personalistické podn"ty vycházející ješt" z proud& filozofie života 
(H. Bergson) s kultem p$írody a vitalistické životní síly s tém"$ ekumenicky po-
jatou fascinací filozofií buddhismu nebo hinduismu. Odkazuje se však p$ede-
vším na problematiku nitra #lov"ka, možná díky geo-klimatické poloze nebo 
snad až do osmdesátých let trvajícím opomíjení této problematiky. Mezitím je 
však spíše ekologií #lov"ka než proudem, který by zachra+oval p$írodu a bral ji 
jako partnera.23 

%elný p$edstavitel britské etologie Desmond Morris ve své slavné práci z roku 
1967 definuje #lov"ka jakožto opici se specifickými vlastnostmi, tj. bez ochlu-
pení, s velkým mozkem, vzp$ímenou, teritoriální, monogamní, dravou, schopnou 
vytvá$et nástroje, gestikulující.24 To je skok v oblasti etologie p$edstavující vlastn" 
koperníkovský p$evrat ve v"dách o #lov"ku. Zatímco tradi#n" se ve filozofii #lo-
v"k definoval prost$ednictvím jedné své výrazné vlastnosti nebo pole p&sobnosti 
jako jsou zru#nost (práce), v"tší mozek (inteligence), dv" nohy (vzp$ímenost po-
stavy), schopnost symbolizace (kultura) apod., p$echází se k definování pomocí 
konjunkce jeho navzájem podmín"ných vlastností, jejichž podkladem je jistá kon-
stanta, nazvaná O. Koenigem biologickou matricí.25 Navíc ješt" tato definice (na 
základ" kritiky teprve až nyní zbavená omylu redukcionismu) ukázala na zvlášt" 
závažný fakt – dynamický (dialektický) charakter lidské p$irozenosti je podmí-
n"n ohrani#eností v #ase a vývojem #lov"ka v etapách. Jinými slovy $e#eno, #lo-
v"k má sv&j evolu#ní po#átek, ale i jistý konec – moment, v n"mž se lidskost 
za#íná, ale i takový, v n"mž kon#í, kde #lov"k jako druh evolucí p$ejde do nové-
ho taxonomického druhu, do nové kvality.  

Když definujeme #lov"ka, známe toto místo a mechanismus $ídící zm"ny, 
avšak mnohem složit"jší je $e# o jeho po#átcích. Nej#ast"ji se práv" zde etolo-
gové dopoušt"jí redukcionistického omylu, když arbitrárn" vyzna#ují jednu 

                                                      
22 Srov. J. Kuczy,ski: Wst#p do uniwersalizmu. 1. Ogrodnicy *wiata, Warszawa: Wyd. Biblio-

teka Dialogu 1998. 
23 Srov. J. Lejman: Zwierz#cy prze*wit cywilizacji. Desmond Morris i etologia wspó"czesna, 

Lublin: Wyd. UMCS 1999, s. 239. 
24 Viz D. Morris: Naga Malpa (p$el. T. Bielicki – J. Koniarek – J. Prokopiuk), Warszawa: 

Wiedza Powszechna 1974, s. 56. 
25 Viz O. Koenig: Kultur und Verhahaltenforschung, München 1970, s. 258. 
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z vlastností jako rozhodující pro vznik sou#asného #lov"ka. Ti nejopatrn"jší ho-
vo$í o dalších etapách (st$edních formách), jimiž #lov"k musel projít od své 
prehistorie k sou#asnosti. Zde se také p$íliš #asto démonizuje úloha jakéhosi ve-
doucího vzoru chování, který se ve v"tší mí$e zasloužil o p$ekro#ení další etapy, 
dalšího evolu#ního prahu, nebo jednoduše – p$i#inil se o vytvo$ení kvalitativn" 
nového etogramu (#i biogramu).26 

Nep$enáší se v takovém p$ípad" pouze váha z jedné konstitu#ní vlastnosti na 
n"kolik jiných? Ukazuje se, že nikoli, protože na vytvo$ení a uchování daného 
typu chování v dané populaci je t$eba mnoha pokolení a sjednocení populace 
s p$evládajícími podmínkami prost$edí.27 Po#áte#ních podmínek v p$ípad" tako-
vého migrujícího a difúzního druhu, jakým je #lov"k, se nedá dosáhnout. 

Musíme se však shodnout na tom, že vzhledem k biogramu-etogramu se 
v našich p$irozených d"jinách vyskytl okamžik, v n"mž se odd"lil „vlastní #lo-
v"k“ od jeho dnes evolu#ních bratranc&, p$i#emž onen okamžik musí být po#ítán 
v m"$ítkách biologické evoluce. Ve svém d&sledku to pak zp&sobuje situaci, 
v níž dokonce radikální p$estav"ní vzorc& chování v rámci jak biogram& nebo 
etogram&, tak i ekologických pom"r&, je poci'ováno v $ádu druhu a nikoli indi-
vidua. To je zásadní, jestliže hovo$íme o evolu#ním subjektu (i když ve sporu 
o pravidlo lidského altruismu). Subjekty (i p$edm"ty) každých projev& altruismu 
budou vždy výjime#ná individua nebo nejvýše skupiny osob (tribalismus), avšak 
altruistické pravidlo se bude týkat druhu (populace). V d&sledku toho pak indivi-
duum v&bec nemusí poci'ovat a obecn" také nepoci'uje své chování jako altruis-
tické, avšak samotné altruistické chování se vytvo$ilo skute#nou realizací daného 
vzorce mnoha generacemi. A#koli samotný akt je individuální (týká se každého), 
pravidlo je obecné a vztahuje se k bytí druhu. Je to jen p$íklad, ale ilustruje jis-
tou obecnou tendenci, vedle níž subjektem každého p&sobení (#innosti, gesta, 
symbolického aktu atd.) je individuum nebo skupina, avšak vzorec p$edstavuje 
obecn"jší typ: druh (populaci) v jeho jistém stupni vývoje.28 

Musíme také ale vyjít z p$edpokladu, že pokud se naše chování vyvíjí, pak ta-
ké dojde k takovému okamžiku, kdy nevznikne nová etapa v jeho rozvoji, ale 
nastane konec toho, co jsme zvyklí nazývat lidskostí; že od tohoto okamžiku se 
nebude moci uvažovat o #lov"ku jako takovém, že práv" v tomto okamžiku se 
vy#erpá repertoár jeho chování nazývaný lidstvím. Jestli to bude krok za hranice 
jeho biologické matrice nebo také zrušení existujícího etogramu kultury, nech' 
zatím z&stane otev$enou záležitostí. Pro žijící zví$ata zm"na takového druhu ne-
má v"tší význam, samoz$ejm" mimo p$izp&sobení.29 V podstat" je to však zále-
žitost názvosloví, s nímž zví$ata mají pramálo spole#ného. Pro #lov"ka je to ale 
zásadní zm"na. Vypadá to tak, že jsme jen krok od vzniku takové situace, kdy 
v d&sledku p&sobení proti p$írod" budeme radikáln" nuceni zm"nit vzorce naše-
ho chování. Proto je také tak d&ležité propojení ekologické #innosti s v"dou vy-

                                                      
26 V závislosti na tom, zda tímto #initelem bude biologická nebo protokulturní vlastnost. 
27 Jedná se zde p$ibližn" o 300 generací. 
28 Nebo možná evoluci, jelikož ta nevykazuje teleologi#nost proces& v jejich globálním m"$ítku. 
29 Srov. E. Mayr a reproduk#ní definice druhu, in E. Mayr, Populacje, gatunki, ewolucja, Varša-

va: PWN 1974, s. 494. 
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cházející z etologických (sociobiologických) výzkum&, protože podmínkou p$e-
žití by m"la být organizace našeho života kolem t$í#lenné relace „#lov"k-zví$ata-
prost$edí“.  

ECOLOGY AND CONTEMPORARY STREAMS IN BIOLOGY 

The article examines from the position of the philosophy of culture the state of Polish ecologi-
cal thinking. It reminds us that an interest in the philosophical problems of ecology emerged in 
Poland in the early 1990’s. Polish thinking deals in this domain from various perspectives with a 
range of thematic units and the article divides them in this sense into various trends and streams. 
As far as the profile authors are concerned, H. Skolimowski, A. Papuzinski and W. Sztumski are 
mentioned. In conclusion, the necessity to change the organisation of our living and our behaviour 
in the relation man – animals – environment is emphasised. 
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