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environmentalizmus ako politická filozofia pre 
antropocén1

The paper is philosophical reflection on the reciprocal conditionality of social, economic, political 
and environmental crisis tendencies of the global industrial civilization which reciprocal intensification 
reveals existential risk not only to the current level of the development of the civilization, but also to 
humanity as biological specie. Environmental risks could nowadays break out into ecological and also 
political catastrophe on global scale. Based on U. Beck’s theory of world risk society this paper focuses 
on critical analysis of reasons why global environmental crisis still not lead to the world wide environ-
mental movement for change of basic imperatives of world economic-political system on governmental 
nor nongovernmental level. The author assumes that these are the ways in which societies deal with the 
imbalance between the increasing population and its consumption and the limits of resources of a par-
ticular place, which in the long term determines the sustainability and stability of the economic-political 
system in a specific ecosystem. All of the life strategies have environmental as well as social and politi-
cal consequences, which in turn influence the environment. The author defends a thesis according to 
which the environmental responsibility must be understood as a political and legal more than a moral 
and ethical category and works with the proposition that philosophy adequate to current threats must 
be a political and in the same time environmental philosophy. A new perspective which opened up for 
philosophical reflection by the global environmental crisis shows the need to redefine humanism, enlarge 
its purpose with environmental assumptions of realization of human rights along with the environmental 
responsibility. This new humanism should be oriented on creation and preservation of assumptions for 
long term sustainability of inevitable preconditions for realization of basic human rights, which means 
theoretical and practical recognition of rights to access water, food and shelter for all human beings. New 
humanism should be broadened on environmental responsibility of all human activities. Otherwise could 
global environmental catastrophe lead to abandon the concept of universal human rights and bring wave 
of renationalization as another political catastrophe.
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1 Text vznikol ako čiastkový výsledok vedeckého projektu VEGA č. 1/0460/15 Filozofické fundamenty environmentálne-
ho myslenia a jeho etické, politické, právne a spoločenské konzekvencie, riešeného na Katedre filozofie FF UKF v Nitre.
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Úvod

Devastácia životného prostredia dosiahla taký rozsah, že jej dôsledky začínajú ohrozovať 
stabilitu nielen jednotlivých štátov, ale už aj existujúceho globálneho ekonomicko-politického 
systému. Ako najzávažnejší sa v tejto súvislosti ukazuje pokles schopnosti produkovať dostatok 
potravín pre rastúcu svetovú populáciu, pričom snaha zvyšovať agroprodukciu ďalej prehlbuje 
existujúcu klimatickú krízu a tiež krízu biodiverzity.2 Predpokladom existujúceho ekonomicko-
-politického systému i teórií, o ktoré sa opiera, je pritom práve stabilná klíma i určitá úroveň 
biodiverzity. Dominujúci ekonomicko-politický diskurz aj preto nie je schopný identifikovať 
hrozby plynúce zo straty klimatickej stability a komplexnej biodiverzity, nie to ešte sformulovať 
účinné stratégie, ktoré by im mohli čeliť. Existujúce politické filozofie totiž vznikli v klimaticky 
stabilnom holocéne, ľudstvo však svojou činnosťou prispelo k tomu, že stabilita tohto geologic-
ko-klimatického obdobia v nastupujúcom antropocéne3 už nie je samozrejmosťou. Cieľom tejto 
štúdie je preto načrtnúť filozofické východiská politickej filozofie, ktorá je schopná reflektovať 
dôsledky globálnej zmeny kvality životného prostredia na ekonomické a politické inštitúcie. 

Už niekoľko desaťročí sa hromadia správy o degradácii rozličných zložiek globálneho život-
ného prostredia a biodiverzity. Správy sú čoraz presnejšie, používajú čoraz prepracovanejšiu 
metodológiu a sledujú čoraz viac ukazovateľov kvality ekosystému. Globálna environmentálna 
kríza a jej príčiny teda už nie sú otázkou pocitov alebo intuície, ale čoraz konkrétnejších exakt-
ných faktov, ktorých spochybňovanie je stále menej akceptovateľné nielen vo vedeckom, ale aj 
vo verejnom diskurze. 

Zároveň je čoraz zjavnejšie, že úsilie o zvrátenie alebo aspoň spomalenie vývojových trendov, 
smerujúcich k prehlbovaniu jednotlivých aspektov globálnej environmentálnej krízy, nebude 
možné bez zásadných zmien hlavných organizačných imperatívov globálnej priemyselnej civili-
zácie, teda bez zmien hospodárskeho, sociálneho a politického systému, ktoré tvoria jadro tejto 
civilizácie. Zatiaľ však len máločo nasvedčuje tomu, že by sa takéto zmeny mohli udiať aspoň 
v strednodobom horizonte. A to napriek tomu, že väčšina dostupných údajov hovorí o pokra-
čujúcej devastácii životného prostredia prakticky na všetkých úrovniach vrátane klimatických 
zmien. Ľudstvo už neznečisťuje len všetky zložky planetárneho ekosystému, ale dokonca už aj 
blízky vesmír, a to tak, že znečistenie zemskej orbity začína ohrozovať už aj lety do vesmíru. 
Práve tie pritom boli ešte donedávna symbolom pokroku a prakticky neobmedzených schopností 
ľudstva.

Nedá sa povedať, že by si ľudstvo túto situáciu neuvedomovalo alebo že by sa ju nesna-
žilo riešiť, ale napriek viacerým projektom a dohodám na globálnej úrovni pokračuje nárast 
koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, rastie priemerná globálna teplota, klesá rozloha 
pralesov a pokračuje vymieranie rastlinných a živočíšnych druhov, ktorého rýchlosť sa dokonca 
zvyšuje. V niektorých sledovaných oblastiach, napr. pri fenoméne oslabovania ozónovej vrstvy 
atmosféry v dôsledku používania freónov alebo pri ochrane niektorých ohrozených druhov rast-
lín a zvierat, však došlo k čiastočnému zlepšeniu situácie. Takéto zlepšenia možno registrovať 
oblastiach, v ktorých sa podarilo dosiahnuť aspoň minimálny konsenzus a uzavrieť dohody, 
zahŕňajúce väčšinu štátov, ktoré sa tak zaviazali presadzovať, zväčša svojou vnútroštátnou le-

2 K tomu pozri (WWF 2016) a tiež (MAxWEll – FUllEr – BrOOKS – WATSON 2016).
3 K vymedzeniu antropocénu pozri (STEFFEN, W. et al. 2011).
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gislatívou a podľa nej konajúcimi štátnymi inštitúciami, potrebné opatrenia. Ukazuje sa tak, že 
pochopenie určitej hrozby ako skutočne závažnej môže prispieť k uzavretiu dohôd, ktoré môžu 
byť účinným nástrojom zmiernenia niektorých prejavov globálnej environmentálnej krízy.

No ako ukazujú priebeh a výsledky viacerých nedávnych svetových konferencií, globálnu 
environmentálnu krízu nevnímajú ako existenčnú hrozbu všetky štáty rovnako, a to ani v prí-
pade toho najzjavnejšieho fenoménu – klimatickej zmeny.4 Nie všetky štáty sú totiž dôsledkom 
klimatických zmien vystavené rovnako a ani obyvateľstvo najpostihnutejších krajín, resp. ob-
lastí nečelí rovnako závažným hrozbám. Ukazuje sa, že rozdiel vo vnímaní závažnosti environ-
mentálnych hrozieb je významne podmienený sociálnou situáciou, ktorá zároveň dáva väčšie 
možnosti adekvátne na takéto hrozby reagovať práve tým majetnejším. Aj preto nie sú riziká 
a hrozby, ktoré globálna environmentálna kríza predstavuje, považované za také závažné alebo 
akútne, aby to viedlo k potrebným zásadným zmenám v prioritách jednotlivcov, komunít i štátov. 

Dejiny sú pritom plné situácií, v ktorých o prežití alebo neprežití celých civilizácií rozhodla 
schopnosť rozpoznať skutočnú hrozbu a adekvátne a včas na ňu reagovať. Odhaduje sa naprí-
klad, že tzv. španielska chrípka zabila koncom roku 1918 okolo sto miliónov ľudí, teda viac než 
všetky útrapy prvej svetovej vojny dohromady. Vysoký počet obetí bol do značnej miery práve 
dôsledkom toho, že viac než hrozby epidémie sa všetky vlády obávali útokov iných štátov alebo 
revolučných hnutí na vlastnom území. Za prioritu teda nepovažovali boj s epidémiou, ale budo-
vanie vojenských kapacít a bezpečnostného, resp. represívneho aparátu. 

Štáty aj v súčasnosti presadzujú predovšetkým vlastné politické, ekonomické a sociálne záuj-
my. Ulrich Beck označuje tento prístup ako metodologický nacionalizmus, ktorý sa však netýka 
len štátov a ich politiky, ale aj spoločenských vied. Postoje štátov, ale aj mnohých spoločensko-
vedných disciplín k problémom súvisiacim s globálnou environmentálnou krízou sú tak neraz 
až neprekonateľne rozdielne, a to aj v závislosti od toho, či ide o štáty z globálneho hľadiska 
chudobné, alebo bohaté. Dokonca sa objavujú obavy, že nielen rokovania, ale aj samotné úsilie 
o zastavenie alebo aspoň zmiernenie prebiehajúcich klimatických zmien a ďalších procesov, de-
vastujúcich životné prostredie na globálnej úrovni, zlyhávajú práve pre neprekonateľné rozdiely 
v stanoviskách a prioritách chudobnejších a bohatších krajín. Globálne sociálne nerovnosti tak 

4 Zatiaľ poslednou a v súvislosti s klimatickými zmenami zároveň aj najvýznamnejšou dohodou je zmluva uzavretá v Pa-
ríži 12. decembra 2015, ktorá má po ratifikácii od roku 2020 nahradiť Kjótsky protokol. Význam tejto dohody je predo-
všetkým v tom, že 196 štátov, resp. ich politické reprezentácie uznali existenciu fenoménu antropogenickej klimatickej 
zmeny, považujú ju za hrozbu a zhodli sa tiež na potrebe tejto hrozbe čeliť. Jej slabinou ale je, že ciele znižovania emisií 
skleníkových plynov, ktoré si stanovili jednotlivé krajiny, nie sú záväzné a neexistuje mechanizmus ich vymáhania. Nie 
je tiež jasné, či dohodu napokon naozaj ratifikujú všetky krajiny, aj keď v priebehu roku 2016 dohodu ratifikovala nielen 
EÚ, ale aj Čína, India a dokonca aj USA, teda krajiny, ktoré patria k najväčším producentom skleníkových plynov. Na-
priek tomu však zatiaľ nie je zrejmé, či tieto a ďalšie krajiny aj reálne zmenia svoje energetické politiky, resp. kedy 
a v akej forme tak urobia. len dotácie ťažby a spotreby uhlia a ďalších fosílnych palív celosvetovo totiž stále niekoľko-
násobne prevyšujú dotácie na budovanie energetických zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Spaľovanie 
uhlia je pritom ešte stále jedným z najväčších zdrojov emisií skleníkových plynov. Pritom sa ukazuje, že ani obmedzenie 
nárastu globálnej teploty o 2 °C nemusí ľudstvo ochrániť od extrémnych prejavov počasia a vzrastu hladiny oceánov 
o niekoľko metrov, a s tým spojenou potrebou opustiť väčšinu súčasných miest na pobreží morí a oceánov (HANSEN et 
al. 2015). Ak by sa aj podarilo splniť cieľ nedopustiť oteplenie o viac ako 2 °C oproti predindustriálnej ére, na ktorom 
sa zhodli signatári Parížskej dohody, stále to bude znamenať katastrofické búrky a víchrice, zaplavenie nielen malých 
ostrovných štátov, ale aj väčšiny súčasných husto obývaných pobrežných aglomerácií. To by prinieslo obrovské ekono-
mické škody, ale aj nutnosť presídliť desiatky miliónov ľudí, čo sa nezaobíde bez konfliktov a bojov o územie, kam by 
bolo možné týchto ľudí presídliť.
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majú významný vplyv aj na ochotu štátov meniť svoju politiku, ktorej environmentálne dôsledky 
ohrozujú environmentálne predpoklady existencie civilizácie.

Pôvodne boli hlavnými producentmi skleníkových plynov a tiež všetkých ostatných druhov 
znečistenia predovšetkým tzv. bohaté krajiny, teda krajiny, v ktorých sa proces industrializácie 
a urbanizácie začal už v 19. storočí alebo ešte skôr. V súčasnosti sa, naopak, hlavnými znečisťo-
vateľmi stávajú krajiny považované za chudobné, resp. rozvojové, a to pre svoju rýchlo rastúcu 
populáciu a snahu zvýšiť životnú úroveň svojho obyvateľstva. Chcú ju však dosiahnuť rovnakým 
spôsobom, ako sa to podarilo už v minulom storočí bohatým krajinám, teda industrializáciou. Tá 
urýchľuje hospodársky rast rastom výroby a spotreby, ale ako v minulosti, tak aj v súčasnosti, 
cenou za zvyšovanie blahobytu je nielen zadlžovanie, ale aj devastácia životného prostredia. 
Túto cenu sú v súčasnosti ochotnejšie platiť skôr rozvíjajúce sa krajiny, ako rozvinuté. 

rozvinuté krajiny však zároveň robia všetko pre to, aby sa vysoký životný štandard ich oby-
vateľstva nemusel znižovať, a to napriek tomu, že už len jeho udržovanie na súčasnej úrovni pre-
kračuje regeneračné schopnosti biosféry a ohrozuje klimatickú stabilitu, takže sa ďalšie a ďalšie 
oblasti planéty stávajú neobývateľnými. Prečerpávanie zdrojov rastu sa stáva všeobecným ja-
vom. Podľa rôznych prepočtov ľudstvo už v súčasnosti spotrebúva o polovicu viac zdrojov, než 
je planéta schopná regenerovať. Hospodársky rast globálnej priemyselnej civilizácie je tak už 
možný prevažne len na dlh – fiškálny aj environmentálny. Aj preto môže U. Beck poukazovať 
na „pozoruhodnú podobnosť medzi štruktúrou klimatickej a finančnej krízy“ (Beck 2010b, 172). 
V oboch prípadoch môžu byť riziká a ich vedľajšie dôsledky externalizované, teda presunuté 
silnejšími subjektmi (bankami, korporáciami, štátmi), ktoré sú ich zdrojom, na subjekty slabšie 
alebo priamo bezbranné. Ekologické problémy, dlho považované len za vedľajšie dôsledky in-
dustriálneho rozvoja, sa tak stávajú zdrojom hospodárskych, sociálnych, politických, diploma-
tických a v nejednom prípade už aj ozbrojených konfliktov. Ako totiž upozorňuje U. Beck, „nej-
de iba o následné zdravotné problémy postihujúce prírodu a človeka, ale o sociálne, ekonomické 
a politické dôsledky týchto vedľajších dôsledkov“ (Beck 2011, 31).

Globálna environmentálna kríza, jej príčiny, aspekty a možné dôsledky sú predmetom filozo-
fickej reflexie už viac ako pol storočia, rovnako ako hľadanie možných spôsobov jej prekonania. 
Táto reflexia umožnila etablovanie environmentálnej etiky i filozofie a ich implementovanie do 
systému vzdelávania. Prispela tiež k tematizovaniu problematiky devastácie životné prostredia 
v politickom, právnom, vedeckom i verejnom diskurze, a to na lokálnej, štátnej i globálnej úrov-
ni. Napriek tomu environmentálna kríza nielenže trvá, ale množstvo výskumov ukazuje, že sa 
prehlbuje. Už len tento jav si zasluhuje filozofickú reflexiu. 

Koncom prvého desaťročia 21. storočia reflexiu globálnej environmentálnej krízy zatienila 
reflexia globálnej hospodárskej krízy a jej následkov v podobe sociálnych a politických kríz, 
ktoré v mnohých krajinách vyústili do násilných konfliktov. Pri hlbšom skúmaní ich príčin sa 
ukazuje, že prejavy environmentálnej krízy v nich majú nezanedbateľnú úlohu. Dokonca mož-
no tvrdiť, že práve kumulácia hospodárskych a environmentálnych krízových javov sa čoraz 
častejšie prejavuje vo forme sociálnych a politických kríz, ktoré môžu vyústiť do ozbrojených 
konfliktov či kolapsov politických režimov alebo aj samotných štátov. Zdá sa, že je najvyšší čas 
začať brať environmentalizmus vážne.

Vychádzam zo vzájomnej podmienenosti sociálnych, ekonomických, politických a environ-
mentálnych krízových tendencií globálnej priemyselnej civilizácie, ktorých vzájomné umocňo-
vanie predstavuje existenčnú hrozbu nielen pre dosiahnutú úroveň civilizačného rozvoja, ale aj 
pre ľudstvo ako biologický druh. Filozofickou odpoveďou na krízu je reflexia jej príčin a mož-
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ných následkov, teda identifikovanie a pomenovanie hrozieb a v ideálnom prípade aj koncipo-
vanie prístupov, ktoré by mohli umožniť prekonanie krízy, resp. odvrátenie identifikovaných 
hrozieb. V prípade globálnych environmentálnych rizík dokonca možno spolu s Václavom Bělo-
hradským tvrdiť, že filozofická reflexia súčasnej situácie je hľadaním politického systému pre 
antropocén (Bělohradský 2016), prinajmenšom snahou o formulovanie imperatívov, na ktorých 
by takýto systém mohol byť postavený. Pre filozofickú reflexiu vzťahov medzi životným pros-
tredím a spoločenským vývojom chápem ako kľúčových sedem nasledujúcich téz.

Priemyselná civilizácia

Prvou tézou je, že environmentálna kríza je krízou globálnej priemyselnej civilizácie. Za cha-
rakteristické znaky globálnej priemyselnej civilizácie pritom považujem industrializáciu a urba-
nizáciu. Práve tieto procesy umožnili aplikovanie imperatívu rastu postupne do takmer všetkých 
systémov spoločnosti. Globalizácia následne umožnila ďalšiu intenzifikáciu a zrýchlenie rozvo-
ja, ale zároveň viedla k tomu, že celosvetové hospodárske, sociálne, politické a environmentálne 
dôsledky industrializmu narúšajú stabilitu všetkých systémov potrebných pre existenciu civili-
zácie. Pojem civilizácie býva veľmi často spájaný práve s komplexnými spoločnosťami, ktorých 
kľúčové inštitúcie i sociálne interakcie sa sústreďujú v mestskom prostredí. Súčasná civilizácia 
je navyše jedinou historicky známou civilizáciou, ktorá umožňuje život v mestách viac ako po-
lovici svetovej populácie. Práve urbanizácia je preto jedným z rozhodujúcich faktorov viacerých 
fenoménov spojených s globálnou environmentálnou krízou. 

Medzi najzávažnejšie dôsledky industrializmu a masívnej urbanizácie patrí prekračovanie 
limitov udržateľnosti, resp. to, že výroba a spotreba prevyšuje možnosti dostupných zdrojov 
a schopnosti planetárneho ekosystému vyrovnávať sa s odpadom a znečistením ako nevyhnut-
nými sprievodnými javmi existujúceho systému produkcie a distribúcie tovarov a služieb. Vý-
sledkom je posun zo stabilného geologicko-klimatického obdobia holocénu do obdobia menej 
stabilného, ale spôsobeného ľudskými aktivitami, označovaného ako antropocén. Globálna in-
dustriálna civilizácia sa tak stala geologickou veličinou, no všetky sociálne, ekonomické a po-
litické inštitúcie i samotné imperatívy, na ktorých tieto inštitúcie stoja, túto zásadnú zmenu 
situácie zatiaľ nereflektujú.

Životné stratégie

Druhou tézou je tvrdenie, že o udržateľnosti a stabilite ekonomicko-politického systému 
v konkrétnom ekosystéme rozhodujú z dlhodobého hľadiska spôsoby, akými sa jednotlivé spo-
ločnosti vyrovnávajú s nerovnováhou medzi rastúcou spotrebou a konečnosťou zdrojov, ktoré 
môže poskytnúť konkrétne územie. Tieto spôsoby nazývam životné stratégie. rastúca spotreba je 
dôsledkom rastu populácie i rastu spotrebných očakávaní, ktoré sa zvyšujú čoraz intenzívnejšie 
aj umelo, prostredníctvom reklamy a marketingu. Každé zvýšenie početnosti populácie i úrovne 
jej spotreby však má negatívne dôsledky na životné prostredie. Počas posledného storočia sa 
však zo zvyšovania úrovne spotreby stal fakticky hlavný cieľ ekonomicko-politického systému 
i prevažujúca životná stratégia. 
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Pre pochopenie príčin posunu planetárneho ekologicko-klimatického systému zo stabilného 
geologicko-klimatického obdobia holocénu do menej stabilného antropocénu je preto potrebné 
identifikovať aspoň najrozšírenejšie životné stratégie a ich vplyv na životné prostredie. Za naj-
základnejšiu, evolučne vzniknutú životnú stratégiu, vlastnú všetkým ľudským spoločenstvám, 
považujem stratégiu produkcie a kumulovania nadprodukcie, ako ju vo svojej koncepcii identi-
fikoval Ivan Dubnička (Dubnička 2007, 20). Pri hľadaní možností aplikácie tejto stratégie ľud-
stvo vo svojich dejinách vyvinulo v závislosti od konkrétnych možností (dostupnosti technológií 
a prírodných zdrojov) viacero stratégií – stratégiu obmedzovania populačného rastu, stratégiu 
územnej expanzie, obchod ako spôsob získavania zdrojov nedostupných na danom území, stra-
tégiu zefektívňovania využívania dostupných zdrojov, stratégiu kontroly spotreby, stratégiu za-
loženú na schopnosti učiť sa z chýb a tiež, podľa mňa hypotetickú možnosť expanzie do vesmíru 
ako pokračovanie stratégie územnej expanzie.

Vzájomná podmienenosť environmentálnej a sociálno-politickej stability

Tretia téza tvrdí, že všetky z už spomínaných životných stratégií nemajú len environmentálne, 
ale aj sociálne a politické dôsledky, ktoré zasa spätne ovplyvňujú životné prostredie. Prejavy so-
ciálno-politických kríz, vznikajúcich ako dôsledok pokračujúceho rastu ľudskej populácie, ktorý 
je na jednej strane spojený s rastom spotrebných nárokov a na druhej strane s prehlbovaním príj-
movej nerovnosti, resp. nerovnosti v prístupe k zdrojom. Táto téza poukazuje na to, že stabilita 
globálnej priemyselnej civilizácie je ohrozovaná nielen prehlbovaním environmentálnych, ale 
aj sociálno-politických krízových fenoménov, pričom tieto procesy sú komplementárne a vzá-
jomne sa umocňujúce. Extrémna sociálna nerovnosť je aj environmentálnou nerovnosťou, pre-
tože dosahy a hrozby environmentálnej krízy sú rovnako ako bohatstvo distribuované veľmi ne-
rovnomerne. Nemajetní sú vystavení rizikám intoxikácie a radiácie či dôsledkami klimatických 
zmien, ako sú extrémne prejavy počasia (povodne, suchá, veterné smršte atď.) v omnoho väčšej 
miere než majetnejší, ktorí majú oveľa viac možností takýmto prejavom uniknúť alebo získať 
vybavenie na ich zvládnutie. Ide pritom o nerovnosť nielen medzi jednotlivcami, ale aj krajina-
mi. Predovšetkým tie menej rozvinuté krajiny, často ohrozované hrozbou skutočného hladomo-
ru, sú ochotné znášať podstatne vyššie industriálne riziká, než krajiny bohaté. Je pochopiteľné, 
že chudobné krajiny sa snažia primárne riešiť sociálne problémy. Vychádzajú pritom z predsta-
vy, že životnú úroveň obyvateľstva možno zvyšovať predovšetkým industrializáciou. To sa však 
nezaobíde bez zintenzívňovania exploatácie a znečisťovania prírodných zdrojov.

environmentálna zodpovednosť ako politická a právna kategória 

Značná časť environmentálneho myslenia sa sústreďuje na morálnu reflexiu globálnej envi-
ronmentálnej krízy. Z tejto reflexie vzišli koncepty etiky zodpovednosti, v ktorých sa do popredia 
dostáva environmentálna zodpovednosť. Vo svojej štvrtej téze však tvrdím, že environmentálnu 
zodpovednosť treba chápať skôr ako politickú a právnu než ako morálnu a etickú kategóriu. Táto 
téza je koncipovaná predovšetkým s ohľadom na časovú tieseň, s ktorou je globálna environ-
mentálna kríza spätá. Ako totiž pripomína J. Šmajs, etika je reflexiou a kritikou morálky, ktorá 
vzniká zo skúseností hromadených celé generácie. Ide o spontánne, často intuitívne konštituova-
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né pravidlá. Navyše morálka „účinne pôsobí predovšetkým ako neverbalizovaná a nezapísaná“ 
(Šmajs 2013, 811), teda ako súčasť tradície, v ktorej je jednotlivec socializovaný. Už v prvej 
polovici 20. storočia však M. Horkheimer konštatoval, že súčasný rozvoj je taký rýchly, že „zvy-
ky a obyčaje už nemajú čas na sedimentáciu. Základy súčasnej spoločnosti sa neustále menia 
zásahmi vedy“ (Horkheimer 1999, 117). Všetky poznatky o klimatických zmenách, vymieraní 
druhov, zmenách chemického zloženia atmosféry a oceánov i množstve ďalších aspektov globál-
nej environmentálnej krízy však poukazujú na potrebu nielen zásadnej, ale predovšetkým rýchlej 
zmeny dominantných životných stratégií globálnej priemyselnej civilizácie. Inými slovami, ľud-
stvo nemá čas niekoľkých generácií na osvojenie si potrebných zmien formou postupnej zmeny 
morálnych pravidiel. 

Toto poznanie sa ostatne objavuje už v koncepciách A. Naessa5 a H. Jonasa, a to napriek tomu, 
že obaja sú považovaní predovšetkým za autorov vplyvných koncepcií environmentálnej etiky. 
V ich textoch sa totiž objavujú tvrdenia, podľa ktorých vzhľadom na závažnosť zmien potreb-
ných na odvrátenie globálneho ekologického kolapsu a krátkosť času, ktorý má civilizácia na 
takýto obrat k dispozícii, je potrebné uvažovať o vynútiteľnosti environmentálnej zodpovednosti 
predovšetkým v rovine politického a právneho donútenia. 

Naess síce hovorí o potrebe novej etiky, ale k chápaniu prírody ako predpokladu a limitu 
všetkých ľudských aktivít aj podľa neho vedie skôr široko ponímaná environmentálna filozofia, 
ktorá je nemysliteľná bez politickej filozofie, rovnako ako je súčasným hrozbám a problémom 
adekvátna politická filozofia nemysliteľná bez zahrnutia environmentálnych predpokladov živo-
ta jednotlivca i spoločnosti medzi jej východiskové premisy (Naess 1996, 62).

Aj Jonasova reflexia globálnej environmentálnej krízy, podobne ako Naessova, vyúsťuje pri-
najmenšom do impulzov pre politickú a právnu filozofiu, čo naznačuje, že etika povinnosti, 
vyjadrená v podobe kategorického imperatívu – „Konaj tak, aby účinky tvojho konania boli 
zlučiteľné s trvaním skutočne ľudského života na Zemi“ (Jonas 1995, 35), bude musieť byť vynu-
covaná politikou a právom6. Jonas teda pravdepodobne pochyboval o úspešnosti dobrovoľného 
obmedzenia spotreby, sebaobmedzenia ako návodu na prekonanie environmentálnej krízy.

Ako však upozorňuje J. Šmajs, problém nie je len kríza morálky a etiky, ale aj práva, ktoré má 
tendenciu podriaďovať sa kapitálu (Šmajs 2015, 751) a chrániť jeho záujmy, takže vo výsledku 
často fakticky legalizuje pokračovanie devastácie životného prostredia. „Ako právne prípustné 
konanie totiž schvaľuje to, čo poškodzuje ľudskú budúcnosť – rabovanie zákonmi nechránenej 
Zeme“ (Šmajs 2015, 751). Podľa U. Becka je však tento problém ešte závažnejší, pretože v krí-
ze je národný štát ako inštitúcia i diskurz, ktorý mu umožňoval byť legitímnym zdrojom práva 
i nástrojom na jeho presadzovanie. Transnacionálny kapitál totiž v procesoch deregulácie, libe-
ralizácie a privatizácie v teoretickej i praktickej rovine podkopáva legislatívnu moc štátov, ktorej 
zvyšky dokáže obratne využívať ako svoj nástroj. Zároveň však transnacionálny kapitál a jeho 
rozhodnutia trpia zjavným nedostatkom legitimity. Práve to je podľa Becka situácia, v ktorej je 
možné a zároveň potrebné nanovo vynájsť politiku, teda najprv v teoretickej a napokon azda aj 
v praktickej rovine nájsť spôsob, ktorým by politika opäť mohla získať moc tvoriť právo, ktoré 
by malo demokratickú legitimitu a zároveň schopnosť regulovať aj aktivity subjektov, ktoré 
v dôsledku globalizácie unikli moci národnej legislatívy a štátneho mocenského aparátu.

5 K tomu pozri (NAESS 1973, 1986, 1996).
6 K tomu pozri tiež (JONAS 2011).
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N. Fraser v tejto súvislosti poukazuje na to, že tradičné politické myslenie považuje teritori-
álny štát za daný či dokonca samozrejmý rámec, ktorý vymedzuje priestor politického, teda za 
priestor, v ktorom prebiehajú boje za spravodlivú redistribúciu zdrojov, za uznanie i za rozsah 
a formy politickej reprezentácie. Globalizácia však otázku rámca spochybnila, takže tradičný 
keynesiánsko-vestfálsky rámec, ktorý o. i. umožňoval demokratickú tvorbu práva a prostredníc-
tvom takto vytvoreného práva aj kontrolu ekonomickej moci a ochranu občanov pred svojvôľou 
rozličných subjektov, sa teraz naopak stáva nástrojom nespravodlivosti, prekážkou „v politic-
kom priestore, ktorá bráni mnohým chudobným a opovrhovaným postaviť sa silám, ktoré ich 
utlačujú“ (Fraser 2007, 164). V globalizovanom svete sa tak keynesiánsko-vestfálsky rámec 
ukazuje ako chybný, pretože „v súčasných podmienkach naše šance žiť dobrý život nezávisia 
iba od vnútorných politických podmienok teritoriálneho štátu, na ktorého území sa nachádza-
me“ (Fraser 2007, 171), ale významne ich ovplyvňujú extrateritoriálne a neteritoriálne subjekty. 
Fraser preto upozorňuje na potrebu koncipovania postvestfálskeho rámca a inštitúcií, rovnako 
ako postvestfálskej teórie demokratickej spravodlivosti.7 To fakticky znamená nanovo definovať 
rámec politického, resp. nanovo vynájsť politiku (Beck), a to tak, aby zahŕňala skutočne všet-
kých dotknutých. Práve klimatické zmeny okruh dotknutých rozširujú doslova na celé ľudstvo.

Za snahy o konštituovanie postvestfálskeho rámca však možno považovať aj pokusy o pre-
sadenie obchodných a investičných dohôd fakticky suspendujúcich zákonodarnú a súdnu moc 
teritoriálnych štátov. Cieľom týchto snáh je definitívne uvoľniť spod kontroly inštitúcií terito-
riálnych štátov sféru obchodu a kapitálových investícii a tým ju depolitizovať. Depolitizova-
nie tu však znamená, že o predpokladoch dobrého života už nebudú rozhodovať demokraticky 
legitimizovaní zástupcovia dotknutých, ale experti alebo zástupcovia mocenských subjektov 
(transnacionálnych korporácií), ktorí nemajú demokratický mandát ani nie sú pod kontrolou 
demokratických inštitúcií.

environmentálna spoločenská zmluva

reflektovanie environmentálnej krízy v politickej a právnej rovine, teda jej chápanie ako 
krízy životnej stratégie (produkcia nadprodukcie, jej kumulovanie a konzumácia),  transformo-
vanej do základného ekonomicko-politického imperatívu súčasnej globálnej priemyselnej civili-
zácie – imperatívu rastu, ktorým je determinovaný aktuálny ekonomicko-politický systém, vedie 
k skúmaniu jeho filozofických východísk v novovekej politickej filozofii. legitimita moderného 
štátu a jeho moci tvoriť a vynucovať právo sa vo filozofickej rovine opiera o zmluvné teórie. 
Koncept spoločenskej zmluvy, ktorý vznikol v rámci filozofickej reflexie dobovej krízy ekono-
micko-politického systému raného novoveku, pritom podľa mňa nevyčerpal svoju explanačnú 
ani legitimizačnú silu. Piata téza preto hovorí o potrebe  preskúmania možnosti koncipovania 

7 Vyžiada si to však aj postvestfálsku politickú ekonómiu a teóriu spoločnosti. V tejto súvislosti sa ako veľmi nádejný uka-
zuje koncept spoločnosti a ekonomiky ustáleného stavu (steady state). Tá by síce poskytovala dostatok prostriedkov na 
hmotné zabezpečenie obyvateľstva, nie však na masovú spotrebu, pričom by zachovávala prírodný kapitál. Predmetom 
súčasnej filozofickej reflexie je aj koncept „degrowth“ (negrast alebo udržateľný normál). Tieto koncepty vychádzajú 
z poznatku, že prírodný kapitál sa nedá nahradiť človekom vyrobeným kapitálom, resp. že sa čerpaním prírodného 
kapitálu v záujme dočasného zisku ožobračujú budúce generácie. K tomu pozri (HOHOŠ 2016) a tiež (D’AlISA – DE-
MArIA – KAllIS 2015).
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environmentálnej spoločenskej zmluvy, ktorá by na jednej strane umožnila zakomponovať do 
spoločenských inštitúcií environmentálne predpoklady a limity ich existencie, na druhej strane 
by sa pokúsila zachovať možnosť legitimizovania konceptu ľudských práv, ako to umožňoval 
klasický koncept spoločenskej zmluvy. 

Zakladateľom novovekého konceptu spoločenskej zmluvy je Thomas Hobbes8, ktorého filo-
zofia vzniká ako reflexia krízy ekonomicko-politického systému, jeho inštitúcií a imperatívov, 
foriem získavania legitimity a udržiavania lojality, ktoré nedokázali adekvátne čeliť dobovým 
problémom a hrozbám. Politická filozofia sa vždy snažila reflektovať problémy a ohrozenia svo-
jej doby a v Hobbesovom prípade zároveň ponúkať aj návrhy na ich riešenia (Novosád 2011, 11). 
Hobbes reflektuje situáciu konfliktu o obmedzené zdroje, ktorý je dôsledkom ľudských aktivít 
a záujmov a zároveň ľudskej zraniteľnosti. Človeka ohrozuje predovšetkým človek. Tento po-
streh je kľúčový aj pre U. Becka, ktorý z jeho modifikovanej podoby vyvodzuje svoju koncepciu 
rizikovej spoločnosti, keď tvrdí: „Politická teória suverenity Thomasa Hobbsa je založená na 
vete homo homini lupus, človek človeku vlkom. Politická teória rizikovej spoločnosti vychádza 
(...) z pozmenenej zásady: ľudstvo ľudstvu vlkom. (...) Ľudstvo je subjektom i objektom svojho 
sebaohrozenia“ (Beck 2007, 348). Beck teda považuje Hobbesov postreh – sebaohroznie člo-
veka – za stále relevantný, len ho posúva na rovinu celého ľudstva.  Zároveň však upozorňuje 
na paradox, podľa ktorého „hobbesovské riešenie – delegovanie moci, vytvorenie Leviatana – je 
pre ,ľudstvo´ vylúčené“ (Beck 2007, 351). Koncept suveréna, ktorý je mimo zmluvy, ale ktorého 
moc plynie práve z tejto zmluvy, je pre celok ľudstva neuplatniteľný. Navyše hrozby, ktorým 
v súčasnosti ľudstvo čelí, vylučujú princíp legitimizácie národno-štátneho usporiadania, pretože 
práve rivalita štátov je jednou z hlavných príčin ohrozenia životného prostredia i ľudských práv. 
Aj preto už spoločenská zmluva „nemôže byť naďalej založená na anarchii jednotlivých štátov“ 
(Beck 2007, 351). 

Hobbesov koncept je však stále aktuálny aj preto, že – ako upozorňuje F. Novosá –  „I my 
sme v situácii, ktorú previedol na pojmy Hobbes, i my žijeme v období rozkladu legitimizačných 
praktík: stále ťažšie sa nám odôvodňuje, prečo by sa isté veci ‚nemali‘ diať, a to v situácii, keď 
sa radikálne rozširuje okruh našich možností a nárokov“ (Novosád 2003, 11). Ukazuje sa, že 
práve zdôvodnenie obmedzenia spotreby v situácii rastu možností spotreby a ešte rýchlejšieho 
rastu spotrebných nárokov je kľúčovým problémom, pretože prevažná časť foriem devastácie 
životného prostredia je spojená s rastom spotrebných možností a nárokov, ktoré však narážajú 
na nedostatok zdrojov.

Nielen Hobbes, ale ani ďalší novovekí autori však environmentálne predpoklady a limity 
vzniku a existencie ekonomicko-politického systému nebrali príliš do úvahy. Medzi prvých au-
torov, ktorí tematizovali environmentálnu determinovanosť politického a právneho systému spo-
ločnosti, tak patria až Ch. Montesquieu a J.-J. rousseau. Montesquieu už pri vymedzení toho, čo 
myslí Duchom zákonov, zdôrazňuje, že zákony „musia zodpovedať fyzickej povahe krajiny; stu-
denému, horúcemu alebo miernemu podnebiu; kvalite pôdy, jej polohe a rozlohe; spôsobu života 
národov roľníckych, loveckých alebo pastierskych: musia súvisieť so stupňom slobody, ktorú 
chce štátne zriadenie pripustiť; s náboženstvom obyvateľstva, s ich sklonmi, bohatstvom, poč-
tom, obchodnými stykmi, mravmi, spôsobmi“ (Montesquieu 1989, 116). Podobne uvažuje aj J. J. 
rousseau vo svojej Rozprave o pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi (rousseau 2010a). 

8 (HOBBES 2011).
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Obaja teda vo svojich úvahách o princípoch politického systému umožňujúceho osobnú i poli-
tickú slobodu, ktorá má byť zaručená ústavne obmedzenou vládou, síce tematizovali geografický 
determinizmus, politická filozofia nieto ešte politické a ústavné systémy moderných štátov však 
tieto fenomény až do nedávnej minulosti hlbšie nereflektovali. Zákony upravujú vzťahy medzi 
ľuďmi, ale tieto vzťahy sú determinované prírodnými podmienkami, ako sú kvalita a rozloha 
pôdy, podnebie a počet obyvateľov. Z toho by malo vyplývať, že ak sa mení podnebie (klíma), 
počet obyvateľov i kvalita a rozloha pôdy, ako sa to deje v súčasnosti na celom svete, mali by 
sa meniť aj zákony, resp. politický a právny systém. Zatiaľ však možno pozorovať skôr úpornú 
snahu zachovať status quo, a to napriek dramatickým zmenám životného prostredia. 

Súčasné hrozby a riziká však vyžadujú zobrať do úvahy pri ich reflexii nielen geografický, ale 
aj klimatický determinizmus ekonomicko-politického systému globálnej priemyselnej civilizá-
cie. Inak hrozí, že princípy, na ktorých tento systém stojí budú v čoraz väčšom rozpore so stavom 
životného prostredia umožňujúceho vznik a fungovanie tohto systému.

Koncept spoločenskej zmluvy má však aj ďalší aspekt, ktorý možno využiť pri snahe o aktua-
lizovanie spoločenskej zmluvy o jej environmentálne predpoklady, a tým je prirodzený stav ako 
východisková situácia, resp. vzťažný bod. Pozoruhodné je predovšetkým rousseauove poníma-
nie prirodzeného stavu. Na jednej strane je rousseau kritikom civilizácie a idey pokroku. Zároveň 
si však uvedomuje, že prirodzený stav, teda v jeho ponímaní stav málopočetnej ľudskej populácie, 
a tým aj dostatku zdrojov, je neudržateľný už len kvôli rastu populácie. „Tento prvotný stav sa 
teda nemôže udržať a aby ľudský rod nezahynul, musí zmeniť svoj spôsob života“ (rousseau 
2010b, 37). Prirodzený stav je síce fikcia, skôr explanačná pomôcka, a rousseau sa aj tak zaujíma 
predovšetkým o politický stav, teda o usporiadanie spoločnosti po vzniku civilizácie, ale napriek 
tomu by táto argumentácia mohla byť užitočná aj v súčasnosti. A to v prípade, ak by bol prirodze-
ný stav, interpretovaný ako obdobie vo vývoji ľudstva, ktoré sa končí súčasnou globálnou envi-
ronmentálnou krízou. Prirodzený stav by tak bol obdobím, v ktorom priaznivé životné prostredie 
by  bolo možné považovať za samozrejmosť, takže ho nebolo potrebné filozoficky reflektovať 
a právne chrániť. Pri reflexii súčasnej situácie ľudstva potom možno opäť konštatovať, že tento 
prvotný stav sa teda nemôže udržať a aby ľudský rod nezahynul, musí zmeniť svoj spôsob života.

Z dnešnej perspektívy tak prirodzený stav možno považovať za situáciu, v ktorej pri úvahe 
o princípoch usporiadania politickej spoločnosti bolo možné dostatok pôdy, pitnej vody, dýcha-
teľného vzduchu a dlhodobo stabilných klimatických pomerov považovať za samozrejmosť. 
Vplyvom globálne rozšíreného industrializmu a urbanizmu sa samozrejmosť dostupnosti týchto 
aspektov environmentálnej bezpečnosti stratila. Preto ľudstvo vystúpilo z prirodzeného stavu 
a vstúpilo do stavu spoločenského, v ktorom musí byť ochrana vody, pôdy, ovzdušia a klímy 
legislatívne či dokonca ústavne zakotvená, a tým politicky nielen tematizovaná, ale aj organi-
zovaná. Je to o to zložitejšie, že pôdu možno ohradiť, ako na to poukazuje rousseau, a tým tak-
povediac sprivatizovať a teda vylúčiť z jej užívania všetkých ostatných, ale v prípade vzduchu, 
potrebného pre život, a stabilného podnebia to možné nie je. Aspoň doposiaľ. V predštátnych 
spoločnostiach však ani pôda nemala súkromných vlastníkov, ale už jej užívanie, napr. len nie-
ktorými rodmi, viedlo k prehlbovaniu nerovnosti, ktorá sa neskôr s rozvojom súkromného vlast-
níctva pôdy, napr. v procese ohradzovania a zaberania pôvodne spoločných pozemkov, len ďalej 
a prehlbovala. Práve na tento jav rousseau myslel, keď tvrdil, že zdrojom nerovnosti je nedosta-
tok pôdy pre všetkých. rousseau teda identifikoval konečnosť zdrojov ako zásadný problém, čo 
ešte locke za problém nepovažoval. S rastúcou globálnou populáciou sa tento problém, a s ním 
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aj nerovnosť len prehlbuje. Pritom za dôležitý zdroj už nestačí považovať len pôdu či vodu, ale 
aj stabilnú klímu (Stehr – Storch 2014, 17 – 54), a ako ukazujú čoraz častejšie sa vyskytujúce 
smogové alarmy vo veľkých metropolách, už aj dýchateľný vzduch.

Ak totiž opustíme metodologický nacionalizmus (Beck) alebo keynesiánsko-vestfálsky rámec 
(Fraser) a pozrieme sa na problém globálne, uvidíme, že povrch Zeme má zhruba 51 mld. ha, 
z toho je reálne využiteľných okolo 11,9 mld. ha. To znamená, že pri 7,3 mld. obyvateľov Zeme 
pripadá na každého jednotlivca približne 1,8 ha zemského povrchu, na ktorom treba zabezpečiť 
bývanie, dopravu, výrobu, skladovanie tovarov a odpadov a tiež produkciu potravín, ale aj kys-
líka. Tieto prepočty však neberú do úvahy priestorové a iné potreby všetkých ostatných živých 
tvorov, ktorých životný priestor ľudstvo okliešťuje doslova každým dňom. Ide pritom o priestor 
nevyhnutý pre zachovanie minimálnej úrovne biodiverzity, potrebnej pre dlhodobú udržateľnosť 
života na planéte.

V súvislosti s prehlbovaním sociálnej nerovnosti vo veku klimatickej zmeny na rousseauovu 
Rozpravu o nerovnosti odkazuje aj U. Beck (Beck 2010b, 173). Hlási sa aj k jeho projektu spolo-
čenskej zmluvy, keď s odvolaním sa na rousseauovo vysvetlenie spôsobu, ktorým „môžu ľudia, 
pokiaľ chcú prekonať prirodzený stav, dospieť prostredníctvom spoločenskej zmluvy k slobode 
a k identite v pospolitosti“ (Beck 2015b, 80). Vo svojej reflexii krízy eura a európskej integrá-
cie, resp. ešte širšej reflexie svetovej rizikovej spoločnosti Beck vidí v rousseauovom koncepte 
inšpiráciu pre ďalší postup. Napriek tomu, že rousseau bol teoretikom usporiadania malého 
spoločenstva, je podľa Becka možné u neho hľadať inšpiráciu pre obsah a spôsob presadenia 
transnacionálnej spoločenskej zmluvy. „Na počiatku 21. storočia sa teraz pred nami vynára úlo-
ha prekonať národný stav a dospieť k európskej spoločenskej zmluve“ (Tamže), pretože súčasné 
globálne hrozby a riziká už podľa Becka nie je možné riešiť na úrovni národného štátu. 

Jedným z príkladov relevancie zmluvného princípu je parížska klimatická dohoda, rovnako 
však aj snahy o uzavretie obchodných a investičných dohôd. Tie svojimi dôsledkami na pova-
hu a dosah politickej moci teritoriálnych štátov majú v podstate charakter novej spoločenskej 
zmluvy a fakticky tiež znamenajú opustenie keynesiánsko-vestfálskeho rámca, ale s ním aj tej 
obmedzenej miery vplyvu demokratického zastúpenia a demokratickej kontroly, ktorú tento rá-
mec poskytoval.

environmentálna bezpečnosť ako verejný statok

Šiesta téza dáva do súvislosti environmentálnu zodpovednosť s environmentálnou bezpečnos-
ťou, ktorú chápe ako verejný statok. Ako iné druhy bezpečnosti, aj zabezpečovanie tej environ-
mentálnej považuje za jednu z hlavných úloh inštitúcie štátu, resp. verejnej moci. V dôsledku 
globalizačných procesov však štáty prišli o značnú časť možností poskytovať svojmu obyva-
teľstvu bezpečnosť vo všetkých oblastiach. Neschopnosť alebo neochota štátov zabezpečovať 
environmentálnu bezpečnosť predovšetkým v podobe dostupnosti vody a potravín destabilizuje 
spoločnosť a delegitimizuje vládnuce elity alebo celé politické režimy9. riziká, ktoré predstavuje 
klimatická zmena, však jasne poukazujú na potrebu presadenia nadnárodných noriem a regulácií. 
„Tým nadobúda znovu hodnotu to, čo bolo v osemdesiatych rokoch 20. storočia znehodnotené: 

9 Túto tému podrobne rozoberám in (SťAHEl 2014).
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štát a politika. Je žiaduci pravý protiklad neoliberálnej dekonštrukcie: silné štáty, aby bolo možné 
presadiť nadnárodné regulácie trhu smerom dovnútra i navonok“ (Beck 2007, 136). Zároveň 
Beck konštatuje, že hroziace katastrofy nahlodávajú národný štát (Beck 2015b, 38). Pritom už 
nejde o krízové, teda prechodné javy, na zvládnutie ktorých moderných štát vytvára špecializo-
vané inštitúcie. Podľa Becka v rizikovej spoločnosti prestalo byť riziko krízou, teda výnimkou 
alebo prechodným stavom, ale stalo sa „skôr normálnym stavom, a tým aj motorom veľkej trans-
formácie spoločnosti a politiky“ (Beck 2015b, 39). riziko ako trvalá, ale zároveň neurčitá hrozba 
tak zároveň vytvára predpoklady transformácie, pretože „tam, kde je verejné vedomie určované 
očakávaním katastrofy, menia sa základy spoločnosti a politiky, staré inštitúcie už nie sú schopné 
riešiť skutočné problémy, pravidlá môžu, či musia byť zmenené“ (Beck 2015b, 41). Medzi takéto 
inštitúcie podľa Becka patrí aj samotný moderný štát. V súvislosti s krízou Európy, ktorou myslí 
predovšetkým krízu eura a dlhovú krízu v roku 2012, však zároveň konštatuje, že „členské štáty 
sú kľúčovými aktérmi pri zvládaní krízy“ (Tamže), čo sa ešte viac potvrdilo migračnou vlnou, 
ktorej EÚ čelila v roku 2015. Práve tieto udalosti a tiež spôsoby, ktorými sa európske inštitúcie 
na ne snažili reagovať, ukázali opodstatnenosť otázky, ktorú Beck sformuloval ešte v súvislosti 
s krízou eura: „Ako možno dosiahnuť transnacionálnu spoluprácu demokratickou cestou?“ (Beck 
2015b, 42). Ešte nástojčivejšie bude potrebné sformulovať odpoveď na túto otázku v súvislosti s 
globálnym snažením o zmiernenie klimatických zmien, pretože je čoraz jasnejšie, že dobrovoľné 
a fakticky nevynútiteľné záväzky štátov v oblasti znižovania produkcie skleníkových plynov sú 
ako nástroj na zmiernenie intenzity a dôsledkov klimatických zmien nedostatočné. Osobitne ak 
všetky nadnárodné ropné koncerny plánujú pokračovať v hľadaní ďalších ložísk ropy a plynu 
a vyvíjajú technológie umožňujúce ťažiť aj v ložiskách, ktoré boli ešte donedávna považované za 
nedostupné, a pripravované obchodné a investičné dohody im majú dať možnosť žalovať štáty na 
arbitrážnych súdoch, ak by sa štáty svojou legislatívou pokúsili, napr. v snahe realizovať záväzky 
vyplývajúce z Parížskej klimatickej dohody, obmedziť ďalšiu ťažbu a spotrebu fosílnych zdrojov.

Beck v tejto súvislosti vkladá nádej do „emancipačného katastrofizmu“ (emancipatory ca-
tastrophism). Predpokladá totiž skrytý emancipačný vedľajší efekt globálneho rizika, akým je 
práve klimatická zmena, pričom upozorňuje, že vedľajšie, nezamýšľané dôsledky nie sú len 
negatívne, ale aj pozitívne. Práve tie podľa neho produkujú normatívne horizonty „verejného 
dobra“. Podľa Becka práve „globálne riziká – ako klimatické zmeny alebo finančná kríza – nám 
dávajú novú orientáciu, nový kompas pre svet 21. storočia“ (Beck 2015a, 79), a to tým, že anti-
cipácia globálnej katastrofy porušuje posvätné (nepísané) normy ľudskej existencie a civilizácie, 
čo spôsobuje antropologický šok, ktorý napokon vedie k spoločenskej catharsis. Antropologický 
šok z katastrofy podľa Becka vytvára „kozmopolitný moment“, v ktorom je možné nahrádzať už 
nefunkčné alebo neefektívne inštitúcie a imperatívy novými, adekvátnymi povahe rizík, ktorým 
ľudstvo čelí. V prípade klimatických zmien by však muselo ísť o katastrofu takého rozsahu, 
ktorý by už priamo ohrozoval prežitie ľudstva ako celku. 

Zatiaľ však neexistuje spôsob, ako zabrániť tomu, aby štáty sledujúce cieľ rastu blahobytu 
svojich obyvateľov, teda rastu výroby a spotreby, zvyšovaním emisií skleníkových plynov neo-
hrozovali fyzické prežitie nielen ešte prežívajúcich živočíšnych a rastlinných druhov, ale aj tých 
štátov a ich obyvateľov, ktoré klimatické zmeny už teraz oberajú o environmentálne predpokla-
dy holého prežitia. Ak by však naozaj došlo k uzavretiu dlhodobo pripravovaných obchodných 
a investičných dohôd, stratili by štáty aj to málo legislatívnych nástrojov na kontrolu a reguláciu 
aktivít produkujúcich skleníkové plyny, ktorými zatiaľ disponujú.
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environmentálna podmienenosť ľudských práv

Posledná téza poukazuje na súvislosť konceptu ľudských práv s kondíciou a možnosťami príro-
dy a krajiny, kde sa zápasy o ľudské práva a slobody odohrávajú. Vychádza pritom z tvrdenia, že 
kríza globálnej priemyselnej civilizácie primárne ohrozuje práve ľudské práva a slobody, pretože 
ich uznanie a rozšírenie ich dostupnosti bolo možné len vďaka vzniku moderného štátu, legiti-
mizovaného koncepciami spoločenskej zmluvy. V súčasnej kríze nie je ohrozené iba biologické 
prežitie človeka ako živočíšneho druhu, ale aj zachovanie civilizácie. Za zachovanie civilizácie 
považujem nielen udržanie dosiahnutej úrovne vedeckého a technického poznania, ale aj aspoň 
súčasnú úroveň uznania a reálnej dostupnosti ľudských práv a slobôd. Koncept ľudských práv 
totiž prostredníctvom medzinárodných dohôd zaväzuje štáty okrem iného k tomu, aby vytvárali 
podmienky na naplnenie a ochranu nielen práva na život, ale aj práva na vodu, výživu a bývanie. 
Prehlbujúca sa globálna environmentálna kríza však ohrozuje práve podmienky na napĺňanie 
týchto práv, čo podľa mňa zo zodpovednosti za životné prostredie robí fundamentálnu otáz-
ku politického a právneho myslenia.10 Environmentalizmus ako spôsob uvažovania o človeku 
a spoločnosti vo vzťahu vzájomnej podmienenosti k životnému prostrediu preto nepovažujem za 
ohrozenie konceptu ľudských práv a slobôd, ale, naopak, za prístup umožňujúci jeho zachovanie 
ako jedného z predpokladov prekonania globálnej environmentálnej krízy. Chápem ho ako novú 
formu humanizmu, ponímaného ako dlhotrvajúci zápas o zrovnoprávnenie a vzájomné uznanie 
ľudských bytostí, ktorý našiel vyjadrenie práve v koncepte ľudských práv. 

O humanizme ako šanci prežiť hovoril E. Fromm už v prednáške z roku 1961, teda ešte v čase 
keď sa za najväčšiu hrozbu považovala možnosť sebazničenia ľudstva atómovými zbraňami 
a pojem ekologickej či environmentálnej krízy ešte len čakal na svoje objavenie. E. Fromm vte-
dy konštatoval: „Moderný priemysel a hospodárstvo sa fakticky vyvinuli tak, že predpokladom 
ich fungovania je človek, ktorý sa stane spotrebiteľom, ktorý má čo najmenej individuality a je 
pripravený poslúchať anonymnú autoritu, pričom podlieha ilúzii, že je slobodný a nepodlieha 
žiadnej autorite“ (Fromm 2001, 112). Podľa Fromma dokonca „pre moderného človeka a člo-
veka na tejto Zemi vôbec dnes existuje len alternatíva medzi barbarstvom a renesanciou huma-
nizmu“, jedným dychom však dodáva, že „renesancia humanizmu je možná, lebo sú dané všetky 
jej predpoklady. Materiálne predpoklady sú dané, stôl môžeme prestrieť pre všetkých, žiadna 
časť ľudskej rasy nemusí byť od neho vylúčená. Po prvý raz sa idea jednotného ľudstva stala 
realitou. Historicky veľmi krátky čas už človek nemusí väčšiu časť svojich síl venovať zháňaniu 
potravy ako zvieratá, ale môže chápať rozvoj svojich síl ako samoúčel“ (Fromm 2001, 116). 
Z dnešného pohľadu vidíme, že Frommove očakávania sa nenaplnili. Aspoň zatiaľ pokračuje 
prehlbovanie sociálnych nerovností, a to tak v rámci jednotlivých štátov, ako aj z celosvetového 
hľadiska. Prinajmenšom v teoretickej rovine však možno hovoriť o širokom, možno dokonca na-
ozaj celosvetovom akceptovaní konceptu ľudských práv ako podstatného aspektu humanizmu. 
Ako však upozorňuje U. Beck, rastúce očakávania rovnosti ako dôsledok akceptácie konceptu 
ľudských práv narážajú na rastúce globálne i vnútroštátne nerovnosti, predovšetkým s „radikál-
ne nerovnými dôsledkami klimatickej zmeny a spotreby zdrojov“ (Beck 2010a, 257). Prehlbuje sa 
rozpor plynúci z rastúcich očakávaní a súčasného zužovania možnosti ich realizácie či dokonca 

10 K tomu viac in (SťAHEl 2015).
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strácania základných predpokladov ich realizácie v dôsledku pokračujúcej devastácie životného 
prostredia.

Inak povedané, právo na život ako základné ľudské právo je čoraz menej mysliteľné i reali-
zovateľné bez práva na priaznivé životné prostredie, ktoré zahŕňa právo na dýchateľný vzduch, 
pitnú vodu a aspoň minimum základných potravín a minimálny priestor na život, čo konštatuje 
už Deklarácia OSN o životnom prostredí človeka, prijatá v Štokholme v roku 1972 (UN 1973, 
3). Snaha o realizáciu týchto práv však naráža na konečnosť zdrojov, bez ktorých sú tieto práva 
nerealizovateľné. Právo na vodu a právo na výživu, rovnako ako právo na bývanie sú síce za-
kotvené v medzinárodných dohovoroch, ktoré dokonca štátom ukladajú povinnosť tieto práva 
nielen rešpektovať a chrániť, ale ich aj napĺňať, no pokračujúca degradácia životného prostredia 
(Steffen et al 2015) a vyčerpávanie zdrojov vody a úrodnosti pôdy postupne redukujú možnosti 
štátov tieto práva realizovať a chrániť. Štáty a nimi tvorené medzinárodné organizácie a ani nad-
národné korporácie pritom doposiaľ nezmenili svoje základné organizačné imperatívy, predo-
všetkým imperatív rastu, ktorých aplikácia prispieva k tomu, že možnosti napĺňania vyššie spo-
menutých ľudských práv sú čoraz obmedzenejšie. Klesajúca schopnosť štátov spĺňať záväzky 
a očakávania plynúce zo zakotvenia konceptu ľudských práv do ústavných systémov bude ohro-
zovať politickú legitimitu, a tým aj stabilitu štátov, a to dokonca aj tých, ktoré zatiaľ disponujú 
dostatočnou technologickou a ekonomickou mocou, umožňujúcou poskytovať svojim občanom 
pomerne vysoký rozsah vojenskej i nevojenskej bezpečnosti. No rastúci negatívny vplyv klima-
tických zmien na schopnosť štátov napĺňať právo svojho obyvateľstva na vodu a výživu bude 
s veľkou pravdepodobnosť zvyšovať pokušenie štátnych i neštátnych aktérov zabezpečovať si 
svoju bezpečnosť (surovinovú, energetickú, potravinovú) na úkor druhých, resp. poskytovať ju 
len svojmu obyvateľstvu alebo dokonca len jeho časti. Práve pred takouto formou renacionali-
zácie opakovane varuje U. Beck. Prvými obeťami takéhoto postoja sú pritom environmentálni 
utečenci, ale aj skupiny sociálne vylúčených v krajinách bohatého severu. Ako konštatuje M. 
Hrubec: „Neprehliadnuteľnou stránkou ľudských práv je však nielen ich formulácia, ale tiež ich 
reálne presadzovanie v daných historických kontextoch“ (Hrubec 2011, 377). reálne presadzo-
vanie ľudských práv by vzhľadom na opísané hrozby znamenalo radikálne prehodnotenie hos-
podárskych a politických priorít, rovnako ako technických noriem a technologických postupov. 
Alternatívou tohto zásadného prehodnotenia je postupná rezignácia na koncept ľudských práv, 
resp. transformácia niektorých ľudských práv na privilégiá dostupné len časti populácie. V at-
mosfére vysokých očakávaní, ktoré koncept ľudských práv v poslednom polstoročí vzbudil po 
celom svete, by však legitimizovanie takejto transformácie bolo len veľmi ťažko zdôvodniteľné.

Možno však vzniesť námietku, že koncept ľudských práv vychádzajúci z tradície humanizmu 
siahajúcej až k rímskym stoikom, rovnako ako väčšina známych foriem organizácie spoločnosti, 
v ktorých sa môže uskutočňovať, vrátane demokracie, je príliš antropocentrický, a preto neu-
možňuje nájsť skutočné východisko z environmentálnej krízy. Myslitelia reflektujúci globálnu 
environmentálnu krízu zväčša poukazujú na to, že existujúce formy organizácie spoločnosti či 
dokonca ekonomický, sociálny i politický systém samotnej industriálnej civilizácie je aj s jeho 
negatívnymi vplyvmi na životné prostredie dôsledkom antropocentrických východísk. Výcho-
diskom z krízy by potom malo byť prekonanie antropocentrizmu. Ako však upozorňuje D. Špir-
ko, transformácia z prevažujúcej antropocentrickej etiky na neantropocentrickú (biocentrickú) 
by znamenala odmietnutie humanistických tradícií, ktoré umožnili vyčlenenie človeka z príro-
dy, a tým jeho spoločenskú emancipáciu a napokon získanie statusu subjektu, disponujúceho 
ľudskými a občianskymi právami. Špirko poukazuje na to, že „otroctvo sa mohlo vo svojich 
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najstarších podobách zrodiť len v podmienkach takého spoločensko-etického konceptu, ktorý 
ešte človeka nevyčleňoval z prírody a staval ho na roveň iným živým tvorom“ (Špirko 1996, 
109). Podľa Špirka dokonca „práve neatropocentrická etika bola predpokladom vzniku sociál-
nej nerovnosti a neslobody“ (Špirko 2011, 15), pretože „otroctvo sa zjavuje vlastne vzápätí po 
domestikácii niektorých živočíšnych druhov a možno zároveň s ním“ (Špirko 2011, 14). Naproti 
tomu práve „antropocentrický humanizmus predstavoval cestu k emancipácii človeka voči člo-
veku“ (Špirko 1996, 110). Z tohto hľadiska je potom humanizmus „výsledkom dlhotrvajúceho 
úsilia o vzájomné zrovnoprávnenie ľudských bytostí, o popretie otroctva a akýchkoľvek iných 
foriem útlaku, poníženia či poroby človeka človekom, ktoré sa zrodilo v dejinách ľudskej spoloč-
nosti“ (Špirko 2011, 14). Špirko preto vyjadruje obavu, že „neantropocentrický koncept etiky 
pri všetkej proklamovanej ‚úcte k životu‘ sa – ak pôjde o život ako taký – môže stať východiskom 
a ospravedlnením rôznych foriem ekologicky motivovaného ‚holokaustu‘“ (Špirko 1996, 111). 
V súčasnej situácii,  keď sa sociálna nerovnosť prehlbuje tak významne, že sa čoraz častejšie 
objavujú návrhy na opustenie ústavného princípu občianskej rovnosti a namiesto humanisticky 
motivovanej solidarity s environmentálnymi utečencami sa rozširujú protiimigrantské nálady, 
preferujúce skôr opatrenia zabraňujúce príchodu tých, čo utekajú pred suchom, hladom či stú-
pajúcim morom, a to aj v krajinách s hlbokými demokratickými tradíciami, nie je takýto vývoj 
vôbec nepredstaviteľný.

Ak má teda byť zachovaná aspoň súčasná úroveň uznania a rešpektovania ľudských práv, 
malo by byť obmedzenie spotreby v rozvinutých priemyselných krajinách demokraticky legiti-
mizované, a to je podľa mňa zdôvodniteľné princípom rovnosti v zmysle rousseauovho ideálu 
spoločnosti ako slobodného spoločenstva rovných. Teda rovnosti nielen v zmysle politickom 
a právnom, ale aj v zmysle prístupu k základným zdrojom života, prinajmenšom k vode a výžive. 
K princípu sociálnej, politickej a kultúrnej rovnosti, ako ich analyzuje M. Hrubec (Hrubec 2011), 
by teda mal byť pridaný princíp environmentálnej rovnosti. Ako však zdôrazňuje A. Krsková, 
„základné práva na slobodu a autonómnosť sú podriadené limitom, ktoré tvoria slobody iných 
a dobro spoločnosti“ (Krsková 2000, 333). Uznanie rovnosti v rovine sociálnej, politickej a kul-
túrnej by teda malo viesť k priznaniu príslušných práv pre každého jednotlivca, ale len po úroveň 
spoločných environmentálnych zdrojov, resp. ich udržateľnej spotreby, ktorej úroveň nebude 
ďalej prehlbovať rozvrat prírodných systémov planéty. Práve rozvrat planetárneho ekosystému 
totiž oberá o slobodu a autonómnosť, či dokonca o základné predpoklady zachovanie života 
čoraz viac ľudí na rozličných miestach planéty.

Princíp rovnosti však spochybňuje prevládajúci opačný trend – prehlbovanie nerovnosti pri-
márne v sociálnej rovine, sekundárne však aj v rovine politickej a právnej, a napokon aj envi-
ronmentálnej. Pokračujúce prehlbovanie nerovnosti bude riešeniu, vychádzajúcemu z aplikácie 
princípu rovnosti, brániť nielen preto, že nadspotreba čoraz bohatšej menšiny uberá zdroje na 
saturovanie základných potrieb najchudobnejších, ktorí už teraz z globálneho hľadiska tvoria 
väčšinu, ale aj preto, že nadspotreba malej skupiny vždy motivuje a podnecuje snahu vyrovnať 
sa jej. Heslo Nikitu S. Chruščova dobehnúť a predbehnúť (Západ vo výrobe a spotrebe) tak 
získalo celosvetovú platnosť a dá sa povedať, že sa ním riadia vlády väčšiny krajín. Princípy 
súťaže a konkurencie potom len znásobujú devastačné účinky takto motivovaného konania na 
spoločnosť i životné prostredie. Takže ak má byť rovnosť jedným z východiskových princípov 
spoločenskej organizácie, ktorá by mohla byť schopná prekonať globálnu environmentálnu krízu 
a neopustiť pritom koncept ľudských práv, bude potrené nielen vysvetliť pretrvávajúcu a prehl-
bujúcu sa nerovnosť, ale aj skoncipovať argumenty v prospech inštitútov zmierňujúcich nerov-

Studia Politica Slovaca

38 Štúdie a analýzy



nosť a pokúsiť sa o ich celosvetové presadenie. Inak hrozí, že výsledkom pokračujúceho živel-
ného rastu globálnej priemyselnej civilizácie bude nielen neobnoviteľne zdevastované životné 
prostredie, ale aj dehumanizovaná spoločnosť, organizovaná nie v súlade s konceptom ľudských 
práv, ale v súlade s právom silnejšieho, ktoré rovnosť nechápe ani ako ideál.

Záver

Ľudstvo sa v dôsledku rastu svojich technologických schopností i celkovej populácie stalo 
geologicko-klimatickou veličinou. Posun zo stabilného obdobia holocénu do nestabilného an-
tropocénu však vyvolal aj potrebu opätovného premyslenia filozofických konceptov, na ktorých 
stojí súčasný ekonomicko-politický systém. Politická filozofia vhodná pre antropocén bude mu-
sieť skĺbiť poznatok environmentálnej determinovanosti všetkých ľudských aktivít s konceptom 
ľudských práv. Environmentalizmus tak možno chápať nielen ako politickú filozofiu adekvátnu 
súčasným hrozbám, ale aj ako novú formu humanizmu. Humanizmus v zmysle dlhotrvajúceho 
zápasu o zrovnoprávnenie, o vzájomné uznanie, vychádzajúcich zo skúsenosti zneuznania a po-
níženia (Honneth 1997), našiel vyjadrenie práve v koncepte ľudských práv. Nová perspektíva, 
ktorú filozofickej reflexii otvára globálna environmentálna kríza, však poukazuje na potrebu 
redefinovať humanizmus a rozšíriť jeho význam práve o environmentálne predpoklady reali-
zácie ľudských práv a súčasne o environmentálnu zodpovednosť za dôsledky individuálnych 
i skupinových životných stratégií. Ide totiž nielen o zachovanie života a jeho predpokladov, 
ale aj o zachovanie ľudskej dôstojnosti, autonómie a integrity osobnosti každého jednotlivca. 
Environmentalizmus poukazuje na to, že popretie ľudskosti, zneuznanie iných ako seberovných 
a rovnocenných nemá len podobu vylúčenia zo spoločenstva, sociálnej deprivácie, nevoľníctva 
či otroctva, ale aj nepriamu podobu, ktorou je devastácia životného prostredia a znečistenie alebo 
vyčerpanie pre život nevyhnutných prírodných zdrojov. To sa často deje na diaľku, bez priamej 
osobnej angažovanosti alebo úmyslu. Napríklad vo forme nechcených vedľajších dôsledkov 
snahy o zvyšovanie životnej úrovne prostredníctvom rastu výroby a spotreby, ktoré neraz zna-
mená znižovanie životnej úrovne iných ľudí, často až hlboko pod hranicu ľudskej dôstojnosti, 
kam sa v dôsledku klimatických zmien alebo vydrancovania biotopov dostáva čoraz viac ľudí. 
Aj v tejto oblasti by malo platiť, že vyžadovanie práv pre seba by malo zároveň viesť k rešpek-
tovaniu a uznaniu rovnakých práv pre druhých. Uznanie práva na priaznivé životné prostredie, 
resp. práva na vodu, výživu a prístrešie, je prejavom humanizmu ako ideálu, ktorého naplnenie si 
vyžiada nesmierne spoločenské i ekonomické náklady. Ani tie však nebudú dostačujúce, pokiaľ 
bude súčasný model fungovania industriálnej civilizácie naďalej devastovať planetárne životné 
prostredie a biodiverzitu.
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