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Úvod.  

 

Loesje: “Tak urputně se snažil přesvědčit – až zapomněl o čem.“ 

 

V úvodu ke své práci se snažím vyjádřit pohnutky, které mne částečně vedly 

k opuštění mého původně úzce biologického pojímání problematiky ochrany 

životního prostředí. Vystudoval jsem ochranu a tvorbu životního prostředí na 

přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Poté jsem prošel ekologicky orientovanou 

chemickou laboratoří, krátce výzkumným ústavem, kde jsem zkoumal dopad imisí na 

rostlinnou výrobu a následně jsem pracoval na odboru životního prostředí 

Statutárního města Olomouce. Nejprve s působností ve všech oblastech výkonu 

samosprávy, následně v oblasti vodního hospodářství a nejdéle na oddělení 

ekologické výchovy, které vzniklo na základě mého zájmu o snahu zvýšit kontakt 

odboru životního prostředí s veřejností.  

Od svých šestnácti let až dosud jsem vždy působil v nějakém 

environmentálním hnutí. Před rokem 1989 jsem byl členem Českého svazu ochránců 

přírody, potom nejprve nadace, posléze občanského sdružení a nyní obecně 

prospěšné společnosti Sluňákov. Pracovní náplň i přímá účast v aktivitách 

environmentálního hnutí mi umožnila v praxi sledovat, prožívat a při tom přemýšlet o 

podobách komunikace o přírodě ve veřejném prostoru. V okamžicích, když příroda 

byla středem pozornosti pro diskusi vědců, úředníků, široké veřejnosti a členů 

environmentálního hnutí.   

Při reflexi toho, co se s přírodou děje, co přináší ekologická krize, jsem 

zjišťoval, jak málo času je věnováno rozpravám o smyslu, charakteru, podobě, tváři 

přírody. Tedy toho, o co snad také, vedle vědeckých a věcných uchopení přírody,  

jednajícím šlo. O jiná uchopení přírody, než je pojetí vedoucímu k  jejímu zvěcnění. 

Navzdory tomu, že věc, výrobek, jsou lidem bližší, přístupnější, čím více jsou s nimi 

lidé obeznámeni. Pak přesněji vědí, jak s nimi nakládat, v jaké podobě jsou jim 

nejužitečnější.  

Moje snaha byla zaměřena na principiálně odlišné uchopení proměnlivého 

přírodního dění. Zajímalo mě zkoumání možností pohledů, které přírodu vnímají jinak 

než jen jako projevy přírodních zákonů, jako soustavu obecných a poměrně 

jednoznačných principů. Zajímalo mne uchopení přírody jako polyvariantní složitosti, 
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neustále proměnlivých vztahů a situací mezi jednotlivými organismy. Takové pojetí 

přírody je plné nejednoznačnosti, která přináší překvapení a doslova si vynucuje 

neustálé reakce, vztahování se k živému dění.   

 V rámci svých úvah a zkušeností jsem brzy zjistil, jak velký prostor při 

mezilidských vyjednáváních o přírodě sehrává věda a jednotlivé její odbornosti. Jak 

často jsou výsledky rozprav ovlivněny politickou mocí. Bylo stále více zřejmé, že 

problematika ochrany životního prostředí má rozměry, které ekologii jako vědu 

přesahují. Začaly mne zajímat úvahy na toto téma v oblasti společenských věd, 

zejména sociologie, politologie a filosofie.   

Překvapilo mě, jak mnoho lidí v historii společensko-vědních oborů hluboce 

přemýšlelo o podobách vztahu lidí a přírody. A jak málo z toho se objevuje v textech 

a zejména v reflexi praxe současných environmentálních hnutí. Environmentální 

hnutí pro mne přestalo existovat jako nový zvěstovatel myšlenek a objevného vztahu 

ke světu. Zarazilo mě, že zcela nově zrozené sociální hnutí, ošetřující vztah lidí 

k celku všeho živého, nemá výraznější odkazy své činnosti na nejrůznější historicky 

utvářené podoby vztahů společnosti a přírody. Vzrůstal ve mně pocit, že silné 

environmentální ideje, které byly pro mne oprávněným sebevyjádřením společenství, 

které vnímá ohrožení životního prostředí na základě moci a jednání lidí, nejsou 

dostatečně podloženy skutečně hlubokým zájmem o poznávání nejrůznějších podob 

přírody, tak jak vznikají a vznikaly uchopením ve společnosti.    

Ještě větší překvapení a údiv ve mně vyvolal fakt, že vlastní snaha o reflexi 

tohoto problému mi nepřináší žádné rozřešení, neulehčuje mi cestu k nalezení jasné 

podoby mého jednání ve prospěch ochrany přírody. Nalézal jsem stále větší 

komplikace, ale přes to všechno jsem měl dojem, že podobné hledání je smysluplné. 

Zdrojem mnoha, často velmi rozporných pohledů na ochranu přírody pro mne byly 

také myšlenky účastníků besed na festivalu Ekologické dny Olomouc, jejichž obsah 

jsem složitě hledal a pak jej realizoval s pomocí mnoha přátel.   

Můj text je pokusem o poodhalení některých myšlenek, které provázejí recepci 

ohrožení přírody ve veřejném prostoru. Je snahou o reflexi činnosti lidí, kteří mají 

vztah k přírodě a rozhodli se zveřejnit tyto své obavy a znalosti v rámci každodenní 

činnosti v environmentálních organizacích.   

Tato úvodní poznámka mně umožňuje vyjádřit volněji můj autorský záměr, 

poukázat na východiska, se kterými jsem přistoupil k předmětu svého studia. Jde o 

přiznání motivů, které u vlastní vědecké práce nesmí vystupovat do popředí. Motivů, 
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které často odhalujeme při čtenářských interpretacích, když se zamýšlíme nad 

autorským textem. Z vědecké metodologie i objektu výzkumu je jasné, že                   

u společenských věd je toto ovlivnění „myšlenkovým pozadím“ autora zjevnější. 

Proto považuji za vhodné ihned v úvodu „odkrýt své karty“ tak, aby se případný 

čtenář textu mohl zaměřit spíše na jeho obsahovou stránku a nehledal pouze 

protiargumenty k tomu, co je mu předkládáno. To, co bývá sice skryto „za textem“, při 

pozornějším čtení však často prosakuje na povrch, i když nevyřčené – a často, právě 

proto, o to víc manipulující. 

Dlouholetý kontakt s environmentálními hnutími a se snahami jejich členů 

(včetně vlastních pokusů) po oslovení veřejnosti, mě přivedl k zamyšlení, jak je 

možné, že se, přes značné snahy členů rozmanitých hnutí, nedaří přesvědčit „okolí“, 

o nutnosti řešit komplexně „kořeny“ ekologické krize? Proč je nutno věnovat takové 

úsilí tomu, co má oporu v mnoha vědeckých pojednáních, nehledě na viditelný 

záznam negativního dopadu lidské civilizace na rozsáhlé části zemského povrchu 

v lidských pocitech a prožitcích? Kde vzniká neporozumění mezi členy hnutí              

a ostatními lidmi? Co se odehrává ve skutečných i myšlenkových prostorech, kde 

dochází k výměně názorů mezi zastánci „co nejméně zasažené“ přírody a ostatními, 

kteří tento problém nevnímají jako něco, co je v popředí jejich zájmů?  

Působení environmentálních hnutí na veřejnost je možno přirovnat 

k převozníkům na loďce mezi dvěma břehy řeky. Ten jeden považují převozníci za 

odsouzený k zániku, směřující k sebezničení. Druhou, jinou pevninu, zatím nikdo 

přesně nezná, přestože je to pořád jeden svět, dva břehy jedné řeky. Dle mínění 

velké části veřejnosti jsou „ekologové“, kteří nabízejí lidem převoz na druhý lepší 

břeh, utopističtí individualisté, případně extrémisté. To, co environmentální hnutí 

veřejnosti nabízí, je z podstaty mlhavé. Tento jiný život, přírodě bližší, na sebe bere 

zatím ne zcela zřetelné podoby, má tajemnou příchuť neznáma. A je zarážející, jak 

mnoho času tráví převozníci kritikou civilizačního vývoje, který je provázen 

negativním ovlivněním životního prostředí, aniž by věnovali větší pozornost 

problematice hledání způsobu, jak „provazovat“ lidskou přirozenost s povahou 

přírody. Často se přou spíše o charakteru svého veřejného působení a o strategiích 

prosazování svých idejí než o jejich kultivaci.    

Použitý symbol převozníků mezi dvěma odlišnými životními způsoby na obou 

březích řeky, tedy života v přírodě (uvnitř jako součást) a života s přírodou (vedle, 
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nad, jako pán), může být užitečný pro pochopení problematiky veřejné diskuse            

o dvou zásadně odlišných způsobech vidění a prožívání světa.  

Má práce se snaží nalézt kořeny tohoto zvláštního rozporu v životních 

hodnotových prioritách. Poukázat na složitost nároku environmentálního hnutí na 

ochranu celku, veškerého života. Symbolická řeka je široká a křivolaká, její břehy 

jsou vždy odlišnými částmi jednoho společného světa. V obou jeho částech je táž 

příroda, v obou se používá na vyjádření vztahu k ní odlišného jazyka. Převozníci 

vlastně vybíhají do jiného „jazykového prostředí“. Snaží se lidi, kteří podle jejich 

mínění ještě neprohlédli, přesvědčit o své pravdě.   

Mé úsilí je zaměřeno na způsob, charakter a problematiku „misií“ 1 

environmentálních hnutí („převozníků“) na „pohanská území“ jinak smýšlejících, 

v nejradikálněji odlišné podobě do světa panství technocentricky zaměřených 

optimistických konzumentů. Snaží se tyto „slepé spotřebitele“ nalodit na nejistou 

plavbu k „lepším zítřkům“, kvůli kterým stojí za to opustit zavedené pořádky, jistoty, 

zvyklosti a vydat se na nejistá území, s jinou „také pravou“ vírou. Ale co je ve 

skutečnosti naplněním těchto snů? Může to být svět, ve kterém by environmentalisté 

nechtěli jinak a lépe uchopit přírodu, ale spíše se pokusili nechat se společně 

s ostatními, znovu a jinak (poučeni kulturní evolucí, vědou, všemi smysly), uchopit 

přírodou?   

Jaký jazyk k oslovování veřejnosti environmentální hnutí volí? A co je důležité: 

jaký musí použít jazyk, aby ho vůbec veřejnost vnímala? Jak se snaží ovlivnit 

společenský systém, který směřuje k ničení přírody?  

Aby environmentální mínění bylo vůbec slyšeno, musí se původní „čistá“ 

ideologie přizpůsobit zvykům a jazykům prostředí, kam je zaměřena jeho působnost. 

Je to zcela jiný jazykový kód, který se používá na obou březích řeky pochybností. 

Jak daleko mohou členové environmentálního hnutí poodstoupit od svých idejí, aniž 

                                                 
1 Na paranáboženský charakter mnoha aspektů všedního života, včetně činnosti environmentálního hnutí 
upozorňuje ve svých esejích Stanislav Komárek. Až na obsah jejich „zvěsti“ lze vysledovat mezi činností 
environmentálních a náboženských hnutí překvapivé množství podobných aspektů. Komárek však také 
upozorňuje na jejich zásadní rozdílnost: „Za zpupnost přijde nejen vyhnání z ráje, ale i konečný trest v podobě 
Globální Ekologické Katastrofy, která má paradoxně všechny problémy vyřešit a lidstvo, tento vřed na tváři 
planety, vyhladit zcela nebo z velké části. Je pro ni typické to, že stejně jako kdysi království boží přijde 
neočekávaně a lze se na ni po chiliastickém způsobu vágně těšit. Trochu při tom uchází, že vyhnání z ráje bylo 
v neposlední řadě spojeno s poznáním, z jehož stromu naši prarodiče pojedli – svět bez lidí by neměl kdo 
reflektovat, alespoň ne způsobem podobným našemu.“ Viz: Komárek, S. Environmentální magie. In 
Leprosárium. Brno: Petrov 2005, s. 247, 248. Dále například viz: Komárek, S. Hnutí Zelených v Německu jako 
parareligiózní fenomén. In Pitevní praktikum pro pokročilé. Brno: Petrov 2000, s. 115-117. Komárek, S. 
Ekologická hnutí jak paranáboženský fenomén. In Mír s mloky. Brno: Petrov 2003, s. 164-166.) 
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by přestali být autentičtí a důvěryhodní? Je zajímavé, jak přesvědčovací modus  

aktivit a textů environmentálního hnutí překrývá snahy, které by poukazovaly na 

sebereflexi vlastních názorů a zejména snahu o pochopení jsoucna, nalézajícího se 

v centru jejich starostlivosti, ochrany přírody,  tvorby vztahu k ní. Lze dosáhnout ve 

veřejném prostoru potřebné argumentační síly bez získání moci? A šlo by po 

„uchopení“ moci ji nenásilně udržet a při tom se nezpronevěřit „hlubinám“ svých 

původních přesvědčení?  

 

Obecný rámec práce  

 
Práce se věnuje problematice působení environmentálních hnutí ve veřejném 

prostoru (společnosti, obci) utvářeném jako Polis. Důraz je kladen na zkoumání 

podoby dvojího směřování jejich možné „akční“ reflexivity. Tedy na jedné straně 

způsobu, jak tato hnutí zahrnují a vztahují svůj „alternativní“ diskurs k převládajícím 

konkurenčním diskursům ve veřejném prostoru, na druhé straně pak tázání po reflexi 

samotné přírody, přirozenosti, Fysis. 

Pro vyjádření problematiky, kterou provází mé tázání po smyslu působení 

environmentálních hnutí ve společnosti pří reprezentaci přírody (přirozenosti), jsem 

použil pojmy Fysis (fysis) a Polis. Tyto pojmy mi otevírají cestu k mnoha otázkám, 

které se významnou měrou dotýkají praktické činnosti environmentálního hnutí. 

Zároveň naznačují odlišné uchopení tohoto vztahu, převedení praktických slovníků 

používaných v aktivitách hnutí na slovník teoretický, slovník pokusu o myšlení Fysis, 

reflexi vztahu Polis - Fysis. 

Přirozenost (řecky fysis, lat. natura, srov. s českým nátura, česky příroda) je 

výraz, „který má spojitost s plozením, rozením a růstem. … Je jednou                          

z nejobecnějších abstrakcí, analogickou pojmu světa. 2 Termín Fysis byl výrazně 

použit v Aristotelově filosofii. Zjevuje se však již v přelomovém období přechodu od 

mýtu k logu. V období, kdy mýty lidem najednou nestačily k vysvětlení světa a lidé se 

bez jejich opory ocitli v nebezpečí, svým způsobem bezbranní, provinění. Jedním 

z pokusů o znovunalezení nového bezpečného výkladu skutečnosti, řádu světa, který 

odstraňuje pocit netečné moci živého celku, byl výkon nově se zrodivší filosofie. 

Součástí tohoto myšlení byl i vztah k Fysis, který se významnou měrou objevuje         

v presókratickém myšlení autorů jako Hérakleitos, Anaximandros, Anaxagoras, 
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Démokritos nebo Empedoklés. Pojem fysis se poprvé objevuje již v Homérově 

Odyssei, když bůh Hermés vytrhává ze země rostlinu a ukazuje Odysseovi to, co 

bylo původně zraku skryté, její kořen, a popisuje jeho účinek. 3 

Pojem fysis dostává specifický význam podle kontextu, ve kterém je použit. 

Proto se pokusím upřesnit kontext, ve kterém mě v této práci zajímá především. 

Fysis je pojmem, který výrazně ovlivňoval podoby filosofie živé přírody, přírodní 

filosofie. Ta prolíná celými dějinami filosofie a v současnosti patří spíše k jejím 

okrajovým zvláštnostem. Z klasické přírodní filosofie mne zajímá více její část 

zaměřená na otázku celku, tedy v podobě kosmologie, a zejména živé skutečnosti 

v řádu světa. Pomíjím podoby učení o přírodě v nejobecnějších charakteristikách 

rodů přirozeného jsoucna a rozdílů mezi nimi.  

Celek Fysis je utvářen bohatstvím živých tvorů a jejich vztahů, které se 

neustále vyvíjejí v neustálých proměnách, pro lidi neuchopitelně v jejich plném 

bohatství, a právě tímto způsobem skrytě. Polis se civilizuje prostřednictvím toho, že 

lidé svou přirozeností (fysis) uchopují Fysis na základě syntézy jednotlivých 

privátních poznání. Účelem této syntézy je dosažení toho, co je pevné, co 

v proměnlivosti celku trvá, co trvá v dění Fysis. Lidská přirozenost je specifická 

výjimečnou schopností vytvářet myšlenkové postupy, které jsou schopny převádět 

viditelné, tvárné a smrtelné jsoucno Fysis na neviditelné, strnulé a věčné abstrakty, 

ideje jejích rozmanitých uchopení (jazykových, matematických, symbolických, 

kódovaných).  

Ve své práci se snažím o reflexi činnosti specifického nového sociálního hnutí 

- hnutí environmentálního. Zajímají mě proměnlivé podoby jeho ideologie, které 

vyplývají z toho, že environmentální hnutí je nedílnou součástí společnosti (Polis), 

ale jeho emancipační úsilí je zaměřeno „za hranice Polis“, k celku živé Fysis. Zajímá 

mne environmentální hnutí, v roli zvláštního správce prostoru, který otvírá „bytí“, 

konstruované v Polis, „dění“, které je na lidských přáních a konstrukcích zcela 

nezávislé, či lépe řečeno je autonomně soběstačné. Fysis si bez Polis vystačí.     

Přírodovědné bádání (biologické, ekologické, fyzikální, chemické, geologické 

aj.) rozšiřuje a upřesňuje náš zkušenostní základ. Filosofické tázání však uvádí tento 

výzkum života do vztahu k celku. Snaží se o prověření našich modelů skutečnosti se 

skutečností samou, odkrývá rozdíl mezi kategoriemi a  transcendentáliemi. Jde tedy 

                                                                                                                                                         
2 Kolektiv autorů. Filosofický slovník. Nakladatelství Olomouc 1998, s. 333. 
3 In: http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99irozenost 
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o ontologické tázání s výraznou problematizací pokusů člověka o konstrukci pojmu 

pravdy a dobra jako naprosté shody jsoucna s rozumem.  

Polis (obec) je pojmem odkazujícím k Aristotelově představě společenskosti 

člověka (zóon politikon). Uvádím Polis velkým písmem z důvodů zkoumání vztahu k 

Fysis. Tento vztah nepovažuji za protikladný ve smyslu „kultura proti přírodě“. 

Snažím se však vyjádřit jejich na asymetrii založený vztah. Kultura (společnost, 

člověk) je součástí Fysis. Tu však uchopuje tak mocně, že zapomíná na své zrození 

z ní a v důsledku toho převrací jejich vzájemný vztah ve prospěch Polis. Stvořený 

člověk se stává tvůrcem, který podrážděně reaguje na každé připomenutí zásadních 

mezí své tvůrčí činnosti.    

Fysis s velkým písmenem označuji přirozenost, přírodu, výraz upomínající na 

spojitost s plozením, rozením a růstem, avšak v kontextu analogie pojmu světa. 

Živého světa. Vyhýbám se Wittgensteinově označení živého světa, jako všeho, co 

fakticky je. Uvažuji o živém v tomto celku, o živém, které se evolučně vyvíjí 

v tvořivých proměnách. Vztah Polis a Fysis zkoumám v souvislosti s otázkou 

povahy globální krize přírodního prostředí, s odkazem na filosofii přírody.  

Zajímá mne problematika odpovědnosti člověka za podoby vztahu Polis 

k Fysis a také za snahy o seberealizaci formou poznávání vlastní přirozenosti (fysis). 

Lidská přirozenost je vždy částí živého celku, vyrůstá z něj, včetně kultury. Takto je 

fysis s malým písmenem mým označením pro přirozenost jednotlivých organismů, 

které různými způsoby obydlují svět a podílejí se na podobě Fysis.  

Tento postoj umožňuje zkoumat Polis jako projev a součást Fysis,                   

a přirozenost lidskou (fysis člověka) jako součást přirozenosti všeho živého (Fysis). 

V protikladu k rozvrhu bytostného protikladu kultury a přírody (jak to činí u nás 

například Josef Šmajs) nebo ke snahám zdůrazňovat souboj jedinečné, rozumem 

obdařené, lidské přirozenosti s divokou a nebezpečnou přírodou. Diference mezi 

jakýmkoliv poznáním a skutečnou podobou světa navrací smysl filosofickému 

myšlení při řešení ekologických otázek. Skutečnost, že přirozenost lidská je částí 

Fysis, umožňuje myšlení o vztahu člověka k přírodě, vně i uvnitř sebe, s vědomím 

různých odlišností fatálně ontologicky propojených řádů Polis a Fysis, kde tím 

ohroženějším je vždy Polis.  

Environmentalisté v takto formovaném filosofickém otevření mohou nalézt 

zdroj pro poučený návrat přirozeného do běžného života, znovu odkrýt vztah 

k přírodě založený na úctě. K prožitku vlastní hodnoty přírody, na lidech nezávislé, 
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tedy jimi neocenitelné, protože: … je „za všechny peníze“. 4 Tento přístup nevnímá 

přírodu jako to, co je „již přesně dané“, ale jako něco, co se nám dává „jiným 

způsobem“. „Jiným způsobem“ pro člověka a všechno ostatní živé. V prostoru, kde 

se vše potkává, a tak v síti životem splétaných kontextů patří k sobě.  

Pojem živé a evolučně se vyvíjející Fysis umožňuje vytvářet jedno z možných 

alternativních hledisek ke stacionárnímu, substančnímu modelu ontologie, který je 

orientovaný na stálé a neměnné bytí, na hledání věčných podstat a pravd. Jeho 

„předmětem“ je jakási podoba do světa „otevřené“, „nikdy neuzavřené“ evoluční 

ontologie. Je to tázání po světě, ve kterém žijeme, ne po něčem „za“ ním. To povaha 

živého je světem „okolo“ člověka, a zároveň specifickým způsobem, částečným,      

„s“ ním a také zcela „v“ něm. Je to přirozenost lidská, která je součástí přirozenosti 

světa, ne naopak. A přirozenost živého je proměnlivá, ve stálém pohybu, určitým 

způsobem nahodilá. Nahodilá vztahy jevů, které tvůrčím způsobem patří k její 

ohromné rozmanitosti. Pojem přirozenosti (Fysis, fysis) používám, protože mi 

umožňuje upozornit na jednu z příčin současné ekologické krize, tedy jakési 

postupné „zasouvání“ smyslu pro Fysis i současně také „zahalování“ nejrůznějších 

projevů přirozenosti (různě-rodé fysis) v kulturní evoluci (v evoluci Polis). 

Tento proces odcizení lidí přírodě popisuje Zdeněk Kratochvíl ve své knize 

„Filosofie živé přírody“ a odvolává se ve svém zkoumání na inspiraci Zdeňkem 

Neubauerem.5 Oba vnímají přírodu s vědomím dlouholeté tradice přírodní filosofie, 

která se tak mohutně projevila především ve spisech řeckých mudrců z 6. a 5. století 

před naším letopočtem. V archaické antice (před Sokratem) byla přírodní filosofie 

téměř jediným myšlením směřujícím k filosofii, velkým pokusem „myslet přírodu“ 

(snad jen s výjimkou elejské školy, která radikalizuje otázku jednoty, popírá veškerou 

rozdílnost, což vedlo k odmítnutí existence změn a pohybu pro vlastní bytí). Od těch 

dob se rozvoj filosofického myšlení obrátil k jiným problémům. Přesto se okrajově 

podobné promýšlení vztahu člověka a přírody objevuje v dějinách filosofického 

myšlení kontinuálně. 

Zdeněk Kratochvíl při etymologickém rozboru slova příroda poukazuje na to, 

že původně znamenalo to „co se přirodilo, přírůstek“ a pak i „co vzniká bez zásahu 

člověka“. „Přirozené je pak to, co náleží už k rození, co patří k přírodě a ne do oblasti 

                                                 
4 Kratochvíl, Z. Je hodnota přírody nadlidská nebo lidmi určená? In: Krajinou pochybností. Sborník 
úvah z Ekologických dnů Olomouc 2005 a 2006. Nymburk-Olomouc: O.P.S. 2007, s.204. 
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vyrobeného nebo vymyšleného. … Fysis patří mezi slova řeckého jazyka … Fysis je 

tedy přirozenost. Renesanční čeština překládala fysis ještě doslovněji: přirození, 

dokud se toto staré české slovo nestalo eufemismem pro pohlaví. … V Íliadě však 

má fysis i leckteré jiné významy (podobně jako fyé, jiná odvozenina od téhož 

slovesa): vzrůst, podoba, tvářnost, bytnost nebo bytost. … Pro dějiny myšlení byl 

významný i latinský překlad řecké fysis. Je jím natura, tedy to, co patří k rození. … 

V českém hovorovém převzetí slova natura nám správně zní další význam jeho          

i řecké fysis: povaha, způsob ustavení, bytostná povaha. … Filosofování o fysis je 

tedy pokusem myslet přirozenost, přírodu, vzrůst, bytostnou povahu, spontaneitu, 

vegetativní a generativní vztah k bytí. Je to pokus o myšlení o vznikajícím                   

a zanikajícím, o proměnlivém, které právě svou neustálou proměnou uskutečňuje 

svoji bytostnou povahu nebo o ni usiluje. Je to pokus o myšlení vztahů mezi bytím            

a každým už vynořeným nebo vyrostlým jednotlivým jsoucnem (a též jeho nebytím), 

tedy řečeno s Martinem Heideggerem, pokus o myšlení ontologické diference“. 6  

Ekologickou krizi lze z pohledu Zdeňka Kratochvíla považovat za výsledek  

odcizení lidí od přirozenosti. Každé uchopení Fysis člověkem nahlíží pouze z nějaké 

úrovně, ne v její plné skutečnosti. Včetně uchopení vědeckého, přírodovědného či 

ekologického. Vztah k přirozenosti může být vědecký, ale také prozaický, poetický, 

melodický, mlčky vnímající, … Vztah „od vědy k mlčení“, od racionality k emocím, „od 

řádu k chaosu“, od zprostředkujícího funkčního modelu k ne-funkčně rozpornému a 

tvořivému žitému, „od jasnosti a tmy k šeru“, od jistoty k pochybnostem, od 

změřených ovládnutých povrchů k tajemným proměnlivým podobám, … od 

společenské totality k demokracii přírody, tedy modernou výrazněji skryté totalitě 

celku. Všechny tyto přístupy mohou srozumitelně a pravdivě vysvětlovat život. Vždy 

však jde pouze o svébytné náhledy na skutečnost samu.  

Různé výrazové prostředky, jichž lidé k popisu přírody používají, uchopují 

skutečnost různě hluboce. Avšak i nejhlubším uchopením se přirozenost skrývá, asi 

tak jak to naznačuje známý příklad: „čím více tiskneme vodu v dlani, tím méně ji 

skutečně máme.“ Kratochvíl poukazuje na posvátný rys této povahy Fysis: „… A proč 

se přirozenost ráda skrývá? Abychom se nebáli její propasti, abychom ji mohli 

poznávat, třeba i takovým způsobem, který otevírá dokonce i praktické aplikace. Tím 

fysis umožňuje, aby krása nebyla vždy strašlivá a umožňuje i všechnu tu šeď i krásu 

                                                                                                                                                         
5 Viz Kratochvíl, Z. Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann a synové 1994. 
6 Viz Kratochvíl, Z. Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann a synové 1994, s. 12-14. 
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filosofie a vědy. A skrývá se také proto, aby i přes veškeré naše poznání byla 

skutečnost živá a mohla nás překvapovat.“ 7  

Tato práce se pohybuje v oblasti působení environmentálních hnutí na 

veřejnost. Poukazuje na proměnu environmentálních idejí od jejich tvorby až po jejich 

prosazování ve veřejném prostoru. Tato proměna je u environmentálních hnutí ještě 

více komplikována než u jiných nových sociálních hnutí, neboť ideologie se snaží      

o výklad přírody, tedy celku, ve kterém je lidská společnost pouze jednou z jeho 

částí. Ptám se po charakteru environmentálního hnutí jako ošetřovatele spojitosti 

dvou lidmi uměle oddělených živých světů, Polis a Fysis, a zároveň poukazuji na 

ukrytou odlišnost ve smyslu zakládajícího, ustavujícího, prostředí Fysis pro všechny 

myslitelné projevy Polis (a lidské fysis, která ji konstruuje, smlouvá, utváří). Toto 

prolínání světů, s vědomím jejich odlišnosti, je hledáním ochrany přirozenosti lidské, 

která dokáže vnímat i myslet mnohé ze vztahu lidí k živému světu.    

Snažím se objevit specifický charakter činnosti těchto hnutí na pozadí 

fenoménu nových sociálních hnutí (v kapitole 3). Poukazuji na to, v čem spatřuji 

jejich jedinečnost. Environmentální hnutí je prvním společenským hnutím, jehož 

ideologie usiluje o emancipaci mimolidských živých entit.  

Pojem ideologie používám v této práci v neutrálním významu.8 

Environmentalisté si na základě svých životních zkušeností vytvářejí svou vlastní 

ideologii, soubor idejí (představ, zde ve smyslu politologickém) vedoucích k určitému 

systému preferovaných hodnot, které se potom snaží prosadit ve veřejném prostoru. 

Na nejobecnější rovině je určující hodnotou pro angažovanost členů 

environmentálních hnutí ochrana přírody, ochrana všeho živého. A právě politizace 

přírody přináší mnoho problematických otázek pro činnost hnutí.  

Environmentální ideologie je konstituována motivem ochrany životního 

prostředí, které je systémově prioritní pro systém společenský. Jakékoliv společností 

vytvářené ideje jsou ve vztahu k celku života vždy redukcí skutečnosti. Podle mého 

názoru, včetně vědy, která je v politologické literatuře často vnímána jako doména, 

                                                 
7 Viz Kratochvíl, Z. Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann a synové 1994, s. 175 
8 Dvousetletou historií tohoto pojmu, zrozeného z osvícenství, se zabývá politolog Pavel Šaradín. Viz Šaradín, P. 
Historické proměny pojmu ideologie. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury 2001, s. 131. V závěru 
textu, ve kterém uvádí přehled mnoha pejorativních, neutrálních i pozitivních definic pojmu ideologie nabízí 
svou vlastní neutrálně-pozitivní definici: „Ideologie je systém kolektivního udržování idejí, věr a postupů, jež 
obhajují jistý model sociálních vztahů a uspořádání, který je zároveň cílem, anebo systém zaměřený na 
ospravedlnění určitého modelu chování, který se své návrhy snaží zavádět, realizovat, uskutečňovat nebo 
udržovat. Ideologie je funkcionalizací mocenských vztahů a slouží jako záruka zřetelného vývoje a emancipace 
společnosti“. 
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která se ideologizaci vzpírá. „Svět vnímáme vždy skrze nějaké filtry, třeba vědecký, 

křesťanský, básnický, filtr kyberkultury nebo filtr politika té či oné strany, profesní filtry 

apod. Podle perspektivy, z jaké jsme se rozhodli svět popisovat, vyvstanou různé 

aspekty popisovaného, a tak i život budeme vidět vždy jinak podle toho, do jakého 

prostoru, jakých kulis jej postavíme a jaký jazyk popisu zvolíme“.  9  

Je nutno zdůraznit, že i perspektiva environmentalistů je při tomto výkladu 

nutně společensky podmíněná. Proto i jejich názory jsou vždy pouze kulisy světa a 

ne svět sám. Jejich ideologie je tedy také utvářená na velmi nejistých základech, o to 

víc tím, že má ambici na pochopení celku, jeho tvůrčí podoby. Snaží se tuto podobu 

prosadit ve společnosti, která podle jejich mínění tomuto celku škodí, ohrožuje jej. 

Environmentalisté však tvoří první hnutí, které tento odvážný pokus ideologického 

otevření se Polis celku realizuje ve veřejném prostoru jako společenské hnutí.  

To živý svět je doménou umožňující vývoj člověka, včetně všech jeho 

ideologií. Pokud se tedy za tři dominantní ideologie v politickém prostoru považují 

liberalismus, starající se o individuální svobodu, socialismus o rovnost     

konzervatismus o dodržování pozitivních tradic, pak environmentalismus se snaží 

otevírat tyto ideologie setkávání s řádem (ne-řádem) světa. Dominance uvedených 

politických ideologií je však zdánlivá. Ovládají-li politický prostor, Polis, neznamená 

to, že ovládají prostor všeho živého, Fysis. Tedy mohou, svým způsobem a ze svého 

pohledu, dominovat světu (rozumem, technologií, přetvářením světa, způsobem 

výroby), nikdy však nesmí uniknout hranicím, které umožňují samo žití, které jsou 

samotným žitím neustále utvářeny. Člověk může být závislý na moci, politice, na 

drogách, na internetu, ale je opravdu nevratně závislý na životě.  

Z povahy přirozenosti tedy nelze souhlasit s běžným uváděním ekologismu 

jako ideologie, „která se zabývá pouze jedním aspektem politické oblasti a z jednoho 

úhlu hodnotí celou oblast politiky, navíc radikálně a s pokusem o univerzálnost, které 

má být podřízena veškerá politická problematika“. 10 Z tohoto úhlu pohledu je 

environmentalismus zařazen k uzavřeným, pro veřejnost totalizujícím, ideologiím. 

Totalitní tendence v environmentálním hnutí jistě hrozí, zvláště v případě, pokud by 

získalo mocenské pozice pro prosazení svých idejí. Avšak tato hrozba by se stala 

                                                 
9 Viz Daněk, T., Markoš, A. Život čmelákův. Koláž o pobývání v různých světech. Praha: Pavel Mervart a 
Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2005, s.15. 
10 Viz Šaradín, P., Historické proměny pojmu ideologie. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury 2001, 
s. 74,75.). 
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skutečností v takovém případě, že by i environmentalisté ztratili vztah k živému světu 

a začali by své ideje vydávat za svět sám.               

 Environmentalisté často hledají oporu svých idejí v ekologii, která bývá 

definována jako „věda o vztazích organismů k prostředí a vztazích mezi organismy 

navzájem. Tato definice však zdaleka nepostihuje to, oč v ekologii jde – totiž o 

porozumění procesům probíhajícím v živé přírodě, která nás obklopuje“. 11 Jak by 

však bylo možné postihnout tak složité vztahy celku, který se navíc evolučně 

proměňuje? Obecně definice nejsou prostředkem pro hledání pravdy, vyjadřují spíše 

„konečnou“, neotřesitelnou pravdu o objektech svého zájmu.  

Širšího významu pak nabývá pojem environmentalistika, jejíž jedna z mnoha 

definic zní: … „je nauka o životním prostředí, která využívá poznatků vědního oboru 

ekologie, zkoumá mechanismy působení člověka na ekosystémy, zabývá se 

prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklých škod a prevencí 

nežádoucích zásahů, environmentalistika zahrnuje například také ochranu přírody, 

monitoring složek životního prostředí, využívání přírodních zdrojů, nakládání 

s energiemi, péči o zdraví lidské populace a podobně. 12  

Vzhledem k uvedeným definicím používám pro aktivisty chránící životní 

prostředí pojem environmentální hnutí a ne ekologické hnutí. Jde mi o hnutí, která 

prosazují odlišný pohled na svět kolem sebe. Ten prezentují laické veřejnosti a ve 

veřejném prostoru se snaží dosáhnout změny hodnot pro „přírodě bližší“ pobývání na 

Zemi. Environmentální problematika má potenciál otevřít praxi veřejného života 

životu celku, usilovat o ochranu světa. V tomto ohledu má rozměr filosofický. Neboť 

„filosofický“ svět není vždy jen rozprostraněný prostor, který vyplňuje určitý počet 

nám dobře známých objektů.  

Výrazné projevy environmentálního hnutí se objevují až ve druhé polovině 

dvacátého století. V době, kdy už člověk „přesně ví“, co příroda znamená, kdy je 

téměř vše prozkoumáno a odpovídajícím způsobem oceněno. Teprve tehdy lidé 

formulují jazykem ekologickou krizi jako krizi, která ohrožuje život sám. Otázka po 

charakteru, podobě a smyslu světa je však velice stará a v běžném životě je již 

zapomenuto, že právě toto byla jedna z podstatných otázek, která směřovala od 

mýtu k filosofii a potom dále ke specializovaným vědám.  

                                                 
11 Viz Storch, D., Mihulka,S. Úvod do současné ekologie. Praha : Portál 2000, s.9. 
12 Máchal, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek Brno ve spolupráci s Lipkou – 
Domem ekologické výchovy Brno 2000, s. 12. 
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Objevuje se toto filosofické tázání ještě v současné životní praxi „ekologů“? 

Má práce se snaží hledat takovouto reflexi přírody. Toto hledání je založeno na 

hypotéze, že členové environmentálního hnutí se po smyslu přírody ptají 

nedostatečně, spíše ji při svých konkrétních aktivitách vykládají jako svět uchopený a 

popsaný vědecky, jako cosi známého, změřeného, porovnatelného a ovladatelného. 

Což má podstatný dopad na charakter reálné činnosti hnutí. 

Existuje mnoho koncepcí světa, které se snaží nalézt nějakou formu 

jednotícího jazyka pro popis objektivní struktury světa. Ve své práci se snažím 

prokázat, že i environmentální hnutí, pokud si nárokuje právo podílet se na řešení 

ekologické krize, musí mít starost o podobu světa. Domnívám se, že právě v tomto 

tázání by se mohlo environmentální hnutí stát opravdovou alternativou ve 

způsobech, jak lidé chtějí obývat svět.  

Celá práce je výrazně interdisciplinární, pohybuje se v rámci ekologie, 

sociologie, politologie i filosofie. V centru mé práce je reflexe projevů 

environmentálních hnutí ve veřejném prostoru. Teoreticky se opírá o environmentální 

hnutí v České republice, k jejichž praxi mám nejbližší vztah, včetně vlastních pokusů 

o oslovení lidí.   

Environmentálním hnutím ochraňovaná příroda však sama postrádá 

schopnost vstoupit do sociálně konstruované diskuse o sobě samé. Reflexivním 

jazykem zaznamenané mínění o přírodě se evolučně objevuje pouze v nepatrné 

části živého a neživého světa, v Polis. Domnívám se, že právě ochrana přírody je 

touto skutečností značně komplikovaná a výrazně ovlivňuje charakter společenského 

diskursu o ekologické krizi. Proto je tato skutečnost také podrobněji popsána 

v teoretické rovině. 

V současném období nebývale rychlých společenských změn to vypadá, jako 

by společenské vědy částečně rezignovaly na velké sociologické teorie klasiků 

sociologie. Objevuje se celá řada svým způsobem hypotetických teorií snažících se o 

popis současné společnosti. Přestože úvahy o sociálních hnutích byly v centru 

sociologické reflexe v 70. a 80. letech minulého století, je tato problematika stále 

mimořádně významná, navzdory tomu, že se zdá, jako by dnes neexistovalo ve 

společnosti vyspělých států hnutí, které by vedle politických stran a proudů radikálně 

a výrazně ovlivňovalo společenské dění.  

Za důležité považuji v úvodu uvést, že má práce je založena na přesvědčení o 

existenci ekologické krize. V tom smyslu, že je vyjádřením ustavující situace, do které 
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se, od vzniku života na Zemi, při-rozuje vše živé, tedy i člověk. Fysis je utvářena 

(svářena) jednotlivými projevy mnoha svých proměnlivých podob, stabilní (trvající v 

celku) i svým způsobem křehkou (rodící se a zanikající v jednotlivostech) sítí vztahů 

jednotlivých fysis. Touto křehkou částí je i obdivuhodná přirozenost lidská, 

umožňující zbytnělou schopnost reflexe světa v prostoru i čase. Ekologickou krizi 

vnímám jako, na jedné straně, pozapomenutí na tento ustavující a z principu nerovný 

vztah Fysis a fysis, na druhé straně, jako problém, když o tomto ustavujícím vztahu 

musíme tak nákladně (politicky, sociálně a ekonomicky) vyjednávat v Polis.  

 Má práce proto rezignuje na výčet globálních problémů a projevů ekologické 

krize, tomu je věnována celá řada vědeckých prací. Zároveň upouští od výraznější 

polemiky s autory vědecké komunity nebo s členy anti-ekologického hnutí, kteří 

existenci ekologické, lidmi způsobené, krize popírají, právě v těchto jednotlivých 

ohledech. 

 
Cíle, metoda a rozsah práce.  

 

Po obecném uvedení do problému se nyní budu věnovat stanovení cílů, 

prostředků, metod a pracovních postupů práce, její struktuře a problematice tzv. 

předběžných námitek.  

 
I. 
Cíle. 
 
 Prvním cílem mé práce je snaha o vymezení specifického charakteru 

environmentálního hnutí v rámci teorie nových sociálních hnutí. Na základě 

charakteristiky ideologie environmentálního hnutí, která je následně podkladem pro 

snahy o emancipaci přírody (Fysis) ve veřejném prostoru (Polis), se snažím poukázat 

na řadu aporií, které tuto snahu provázejí. Snažím se odkrýt jedinečnost 

komplikovaných pokusů o emancipaci všeho živého (Fysis), které hraje zakládající 

roli pro část (fysis člověka), která se k celku vztahuje, reflektuje jej a snaží se jej 

chránit. 

Druhým cílem práce je analýza dopadu specifického těžiště zájmu 

environmentálního hnutí na transformaci jeho idejí v procesu směřujícím od představ 

o povaze přírody k prosazení těchto představ ve společenské praxi. Práce poukazuje 

na dvojí redukci ideologického vnímání Fysis v tomto procesu. Primární teoretickou 
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redukci v modu Fysis (ovlivněnou lidskou přirozeností, jazykem, omezenými 

možnostmi zakoušení a poznávání živého celku, nalézáním osobního                          

i intersubjektivního vztahu k tvořivé a proměnlivé přírodě). Sekundární praktickou 

redukci v modu Polis (ovlivněnou omezením možností mobilizace veřejnosti 

v souvislosti s redukcí primární, omezením prosazení environmentálních idejí v Polis, 

která je strukturována již existujícími zvyky, dohodami, smlouvami a argumenty).  

 Oba cíle jsou teoretické, snažím se hlouběji poukázat na některé, v české 

literatuře o environmentálním hnutí, méně probírané problémy. Doufám, že můj 

pokus bude sloužit k dalším diskusím mezi členy environmentálního hnutí                   

i výzkumům v oblasti humanitní environmentalistiky, které mnou naznačené problémy 

dále upřesní, poopraví a rozvinou.  

Všechno mé teoretické úsilí vychází z dlouholeté vlastní praktické činnosti 

v českém environmentálním hnutí, jež byla vždy ovlivňována diskusemi s ostatními 

lidmi, kteří jsou také jeho součástí. Z vlastních zkušeností jsem vycházel zejména 

v kapitole o environmentálním vzdělávání, kde se snažím odkrýt dopad dvojí 

ideologické redukce vztahování se k Fysis na praktickou činnost environmentálních 

pedagogů. I jejich činnost vnímám jako specifickou mobilizaci veřejnosti 

prostřednictvím vzdělávání a výchovy dětí a mládeže.   

V závěrečné části se věnuji problematice environmentálního vzdělávání, v níž 

se také snažím načrtnout důsledky svých předchozích úvah o aporiích komplikujících 

reprezentaci přírody ve veřejném prostoru. Snažím se formulovat nové otázky, které 

by mohly sloužit k další diskusi uvnitř environmentálního hnutí a také u vědeckých 

pracovníků, kteří se problematikou nových sociálních hnutí zabývají. Snažím se         

o pojetí, které snad ovlivní větší zájem o hledání smyslu environmentální ideologie       

a na ní založených projevů ve společenském dění.    

     

II. 

Metoda a rozsah práce. 
 
 
 Stanovené cíle jsou teoretické. Vzhledem k zájmu o nová sociální hnutí          

a jejich praktické působení ve veřejném prostoru jsem se věnoval sociologické 

literatuře, která je zaměřena na sociální hnutí obecně, z nich pak především na 

problematiku nových sociálních hnutí, environmentálního hnutí a ideologií.  
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Ve vztahu k problematice primární teoretické redukce v modu Fysis jsem se 

zabýval literaturou, která souvisí s utvářením pojetí přírody ve veřejném prostoru. 

Protože společenská percepce přírody přesahuje dominující vědecké popisy ekologie 

i biologie a jiných přírodních věd, zaměřil jsem se, vzhledem k tématu práce, 

zejména na otázky filosofické, jež se ptají po charakteru světa a po možnostech jeho 

„uchopení“, poznání.  

Podrobnější zájem jsem věnoval těm ontologickým a gnoseologickým textům, 

které se dotýkaly mnou stanovených cílů. Nejpodrobněji potom poznatkům přírodní 

filosofie a ekologické filosofie. Tato teoretická část se vztahuje k ohromnému obsahu 

společensko-vědních disciplin. Věnoval jsem se tedy zejména těm oblastem filosofie 

a ekologie, které se nějakým způsobem přímo dotýkají mnou sledovaných cílů. 

Sekundární redukci environmentální ideologie v praxi Polis pak samozřejmě 

ovlivňují poznatky čerpané spíše ze sociologického a politologického prostředí. 

Literaturu, která ovlivnila mé myšlení, je možno nějakým způsobem vztahovat 

k problematice nových sociálních hnutí. 

 Texty, z nichž jsem citoval, či které nejvíce ovlivnily mé teoretické uvažování, 

jsou uvedeny v seznamu použité literatury.      

Při konkretizaci svých teoretických závěrů jsem se snažil vycházet ze znalostí 

praktických činností v oblasti environmentálního působení na veřejnost a také 

v prostředí environmentálního vzdělávání.  

 

III. 

Struktura práce. 

 
Svou práci strukturuji v závislosti na mnou stanovených cílech. Obsahuje 

úvod, metodickou část, pět kapitol, resumé a seznam literatury.  

V úvodu vymezuji svůj vlastní postoj, který ovlivňuje můj přístup k tématu. 

Proto popisuji své praktické i teoretické zázemí, které přispělo k mému rozhodnutí 

věnovat se v textu popisovaném problému.  

Součástí úvodní části je i obecný rámec práce, kde se snažím svůj 

interdisciplinární text ozřejmit ve vazbách na jednotlivé odbornosti. V metodické části 

stanovuji cíl své práce v oblasti teoretické i s její praktickou vazbou na dění v oblasti 

hnutí zaměřeného na ekologické vzdělávání. Popisuji rozsah a metody práce, její 
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strukturu a snažím se objasnit i některé případné námitky, kterých jsem si sám 

vědom.  

V první kapitole se věnuji obecné problematice nových sociálních hnutí, k nimž 

je environmentální hnutí zařazováno. Následně se snažím hledat, čím je 

environmentální hnutí v prostředí nových sociálních hnutí specifické. Nacházím tuto 

odlišnost v ideologii, která přesahuje horizont Polis. Environmentální hnutí se snaží 

živý svět, který byl zasunut za obzor běžné praxe Polis, znovu odkrýt a vnést jej do 

veřejné diskuse. Jako imperativ uvědomění si zakládající povahy Fysis pro vše 

lidské.  

Právě povaha tohoto sebevědomého projektu environmentálního hnutí mě pak 

přivedla k formulaci zcela zásadních rozporů, které reprezentace přírody ve veřejném 

prostoru přináší. Zcela zásadní odlišnost mezi celkem všeho živého (Fysis) a v ní, 

z povahy věci, vždy částečnou společností (Polis) přináší environmentální ideologii 

zásadní omezení. Na prostupné hranici Fysis-Polis lze hledat řadu problémů. Tato 

omezení ovlivňují ideologii formou její dvojí redukce. První redukce na cestě od 

teoretických úvah o smyslu a předmětu ochrany přírody (epistemologická redukce 

v modu Fysis vyvěrající z neuskutečnitelnosti úplného poznání všech projevů přírody 

z pozice její části) k druhé redukci při reprezentaci Fysis ve veřejném prostoru Polis 

(praktická redukce v modu Polis, reagující a vymezující se k stávajícímu majoritnímu 

ideologickému diskursu v Polis).  

Specifickým zájmem environmentálního hnutí je snaha o ovlivnění lidských 

hodnot v souvislosti s absolutní hodnotou mimolidského světa. Snažím se odhalit 

komplikace spojené s hledáním rovnoprávnosti, svobody a demokracie v důsledku 

existence komplikovaného rozhraní Polis-Fysis. (1. I.).  

Příroda jako svět života (Fysis) je k světu společenskému rozsáhlejší, je 

celkem, v němž tvoří lidstvo jen jednu z mnoha jeho částí. Ochrana přírody je 

specifická problematikou spojenou se vztahem mezi celkem a jeho částmi a naopak 

(1. II.).  

Odlišnosti v charakteru Fysis a Polis, například prostorové a časové, 

komplikují možnosti vytvoření odpovídající mobilizace veřejnosti pro řešení otázek 

ochrany a tvorby životního prostředí. (1. III.).  

Ochrana komplikovanějšího systému Fysis a snahy zaměřené proti jeho 

destrukci jsou v Polis těžce rozeznatelné. Výsledkem je totiž „pouhé“ uchování Fysis, 

která již existuje. Všichni lidé jsou si ve vztahu k Fysis rovni. Environmentální projekt 
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nemá ve smyslu vztahu k Fysis vítěze a poražené. Nebo lépe řečeno: všichni 

účastníci sporu v „obci“ (Polis) o uchování „života“ (Fysis), pokud Fysis trvá, doslova 

vítězí. (1. IV.).  

V druhé kapitole se zaměřuji na problematiku kulturní evoluce, kdy postupně 

civilizační vývoj dospěl k nahlédnutí ekologické krize. Ta může být reflektována jen 

společensky, komunikace s „ohroženým“ není možná. O ekologické krizi se 

dozvídáme prostřednictvím lidských smyslů a rozumu, její formulace, vzájemné 

srozumění lidí o jejím charakteru, je možná jen s využitím jazyka.  

Všímám si podle mého mínění často přehlíženého faktu, že příroda sama 

nemluví, environmentální hnutí ji ve veřejném prostoru reprezentuje svým jazykem, 

podoba Fysis je v Polis vždy konstruována sociálně (2. I).  

Následně hledám jazyk, který má v sociální konstrukci ekologické krize 

dominantní postavení. Jako nejmocnější nástroj moderního vnímání podoby přírody 

vnímám jazyk vědy. Snažím se poodkrýt problém expertního řešení problematiky 

ekologické krize, který svým způsobem vyřazuje laickou veřejnost mimo možnosti 

vlastního ovlivňování životně důležitého vztahu Polis a Fysis. (2. II.).  

Velký moderní příběh je z velké části spojen s úspěchy člověka 

podporovanými vědou a z ní vyvěrajícími velmi úspěšnými praktickými 

technologickými aplikacemi. Kladu civilizační pokrok související s modernou do 

vztahu k jednomu z jeho nečekaně vzniklých negativních důsledků v podobě 

ohrožení přírody. Tato situace produkuje další velké vyprávění environmentalistů       

o jedné Zemi. Toto specifické vyprávění se svým způsobem vymyká z pojetí 

moderních, postmoderních, antimoderních i ne-moderních. (2. III.).      

Ve třetí kapitole si všímám aktivit environmentálního hnutí a různých variant 

jejich mobilizace veřejnosti k nutnosti realizace „přírodě blízkých“ hodnotových změn 

(mobilizace aktivizující: revoluce, revolta, reforma a rezignace na mobilizaci: 

subverze, únik, prožitek domova). To vše na pozadí povahy Fysis (3. I. – 3. III.).  

Čtvrtá kapitola si všímá aspektů, které ztěžují environmentální mobilizaci 

veřejnosti ve veřejném prostoru. Mocenská struktura svým způsobem uzavírá Polis   

a klade odpor proti aktivitám, které právě přijaté funkční uspořádání Polis nějakým 

způsobem narušují. Neuchopitelná povaha Fysis způsobuje jistou bezmocnost 

environmentálních idejí v prostředí Polis.  

V pěti samostatných částech této kapitoly se snažím o doufám netradiční         

a nové (v oblasti ekologické filosofie a sociologie nových sociálních hnutí) pojetí 
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problematiky reprezentace přírody ve veřejném prostoru v závislosti na zvýraznění 

zakládající role celku všeho živého (Fysis) pro veškeré dění v oblasti společenské 

(Polis). Snažím se nastínit konkrétní příklady dokládající povahu mnou formulované 

dvojí redukce environmentální ideologie. Primární redukci v oblasti „fysei“, tedy 

založenou v tom, co se v celku všeho živého děje v neustálých proměnách, a tedy 

neuchopitelně z pozice Polis, která je vždy v těchto proměnách částečná. 

Sekundární redukci v oblasti „nomó“, tedy omezujících faktorů pro environmentální 

mobilizaci veřejnosti vlivem v Polis platných zákonů, smluv, zvyků a dohod. Aby byly 

myšlenky environmentálních hnutí srozumitelné, pak musí svět přírody představit 

s ohledem na převládající představy Polis.  

Činnost environmentálního hnutí tak zkoumám z pohledu rozporu mezi mocí 

Polis jako „panství“ člověka a mírou ochoty Polis uznat zakládající moc Fysis (4.I.). 

Věnuji se  jednomu z fetišů Polis v podobě neustálé „zdokonalitelnosti všeho“, což 

má vliv na možnost vnímání Fysis jako lidmi neocenitelné dokonalosti. (4.II.). 

Všímám si vlivu stále se zrychlujícího dění v Polis na vnímání a přijetí jinak časově 

strukturované Fysis (4.III.). Dále rozebírám úskalí environmentálně etického slovníku, 

který je konstruován z pozic Polis, avšak ztrácí svou zřetelnost a platnost ve zcela 

jinak uzpůsobené Fysis (4.IV.) Taktéž extrémy konstruované v Polis, vznikající 

vyhrocenou dualitou vztahování se ke světu zakrývají pestrý svět Fysis (4.V.). 

V závěru čtvrté kapitoly pak probírám problematiku environmentalisty prosazovaných 

změn ve vztahu k politické moci, k politické struktuře obce. (4.VI.). 

V páté kapitole se pak teoreticky opírám o své dlouholeté zkušenosti z praxe 

ekologického vzdělávání. Domnívám se, že se poprvé v české literatuře věnované 

environmentálnímu vzdělávání pokouším formulovat, čím je v rámci současného 

školního systému specifické. Hledám, čím by mohlo být environmentální vzdělávání, 

které se prozatím vyvíjí mimo systém klasického základního školství, přínosné pro 

utváření odpovídajícího povědomí o důležitém vztahu Polis - Fysis (5.1).  

V následující části práce poukazuji na to, jak jsou vzdělávací programy            

o přírodě ovlivňovány důrazem na její vědecké určení, jak expertní pohled výrazně 

ovlivňuje pedagogickou praxi a jak odbornost zcela specifickým způsobem omezuje 

individuální odpovědnost laiků za vědomí důležitosti vztahu Polis - Fysis (5.II.). 

Dále uvádím, jak je podoba environmentálně vzdělávacích programů 

ovlivněna očekáváními a pravidly nastavenými v Polis (5.III). 
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V závěru páté kapitoly se pak snažím využít celého svého teoretického 

zkoumání o problematice reprezentace Fysis v Polis pro hledání takové podoby 

environmentálního vzdělávání, které by uvážlivě reagovalo na problematiku redukce 

environmentální ideologie při vztahování se částečné Polis k ustavující roli Fysis 

(5.IV). 

Závěr práce pak tvoří shrnutí, v němž se snažím zhodnotit, zda jsem splnil 

stanovené cíle a snažím se o vyjádření jádra svého bádání. Uvádím také seznam 

literatury a dalších zdrojů, ze kterých jsem citoval a čerpal ve své práci.    

 

IV. 

O některých „předběžných“ námitkách. 

 

V této části bych rád zodpověděl několik otázek, které mne provázely během 

mého studia a psaní textu a které ani po dokončení práce nepokládám za vyřešené. 

Protože předpokládám, že podobné otázky si budou klást případní čitatelé tohoto 

textu, snažím se v této části práce dát na vědomí, že jsem si zmíněných problémů 

práce vědom a považuji je za oprávněné k diskusi o smyslu a vyznění celé práce. 

 

1. Námitka: Rozpor mezi nadměrně rozsáhlými teoretickými východisky práce 

a skutečnou praxí environmentálního hnutí.  

 

V námitce jsou ukryty dva problémy. Tím základním je jistý rozpor mezi 

skutečnou žitou praxí environmentálních hnutí a teoretickými otázkami, kterým se 

věnuji ve svém textu. Vzdaluji se tak přímému sociologickému výzkumu „syrové“ 

praxe hnutí a utíkám se k teoretickým rozpravám, kterými environmentální hnutí 

nežijí. Můj text by tak mohl vyvolávat dojem předem vytvořené teoretické konstrukce, 

kterou se teprve následně snažím podpořit slabou argumentací okrajových příkladů 

z praxe environmentálního hnutí.  

Můj postup byl však ve skutečnosti opačný. Vychází z mých vlastních 

zkušeností, kdy jsem, bez zvláštních teoretických konstrukcí, byl dlouhá léta aktivním 

členem environmentálního hnutí, a teprve při pozdějším promýšlení smyslu své 

činnosti jsem reflexivně hodnotil své počínání. Teprve až poté mne ovlivnily texty 

Zdeňka Neubauera a následně i setkání s ním a jeho kolegy z Katedry filosofie           

a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v Praze a také s dalšími účastníky 
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diskusí na mnou pořádaných besedách v rámci festivalu Ekologické dny Olomouc. 

V těchto diskusích jsem získával mnoho poznatků, které mi pomáhaly v orientaci při 

mé praktické činnosti v rámci environmentálního hnutí.    

Uvědomuji si, že, možná s výjimkou lidí ze Společnosti pro trvale udržitelný 

život, bych asi environmentalisty ve vědeckých knihovnách skloněné nad texty 

přírodních filosofů hledal marně. Přesto se pokusím zdůvodnit svůj zájem právě o 

tuto oblast „přemýšlení o přírodě“.  

Má práce je zaměřena na specifický charakter environmentálního hnutí            

a proměny jeho ideologie. Otázkou je, co přesně environmentální hnutí do veřejného 

prostoru přináší, co je jeho specifickým zájmem. Teoreticky zdůvodňuji, proč vnímám 

tento zájem jako snahu o odkrývání smyslu Polis pro Fysis. Text práce reaguje 

zejména na hnutí, které ekologickou krizi řeší s důrazem na hodnotové změny ve 

společenském systému.  

Pro uskutečnění tohoto cíle působí ve veřejném prostoru se svou vlastní 

ideologií. Mluví o úctě k životu, ohrožení živého. V tomto smyslu mluví o životě jako 

takovém, ne pouze o některých jeho částech. Proto se v práci věnuji problému, jak 

environmentální hnutí ve svých textech formulují přírodu samu. Zajímají mne hnutí, 

které se zajímají o hledání kořenů ekologické krize a ty vidí „za“ ochranou 

jednotlivých přírodních jsoucen (stromů, studánek, hlemýžďů). Chtějí vytvářet 

alternativu k současnému společenskému vývoji od základu, tedy od změny 

společenského uspořádání ve smyslu „přírodě bližších“ hodnot. Tento záměr 

předpokládá nějaké uchopení toho, co příroda jest.    

Teoretické část mé práce, s oporou studia přírodní filosofie, poukazuje na 

problematiku ochrany přírody právě vzhledem k jinému řádu přírody (Fysis)                

a společnosti (Polis). Domnívám se, že právě tato „environmentální diference“ přináší 

zcela zásadní problém pro snahy ovlivňovat veřejnost. To je odpověď na druhý 

problém ukrytý v námitce. Protože si myslím, že jde o důležitý problém, věnuji se této 

části poměrně obsáhle. Myslím, že v české literatuře věnované problematice přináší 

tato část environmentálním hnutím nové podněty. Snaha o překonání zvláštní 

diference Fysis - Polis je nesmírně složitá. V důsledku komplikuje odpovídající reakci 

na ekologickou krizi. 

Zde je nutno uvést, že práce se opírá o praxi environmentálních hnutí v tzv. 

bohatém světě (a díky mým praktickým zkušenostem zejména o hnutí v České 

republice). Jistě je nutno přihlédnout k tomu, že po roce 1989 docházelo ke 
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společenským změnám a vytvořila se poměrně velká svoboda pro prosazování 

myšlenek environmentálních hnutí ve veřejném prostoru. Myslím si, že 

environmentální hnutí má v současnosti toto svobodné období za sebou a je vtaženo 

a ovládnuto prostředím založeným na volném trhu a ekonomickém růstu. Má práce 

jistě reflektuje toto „opětovné zamrznutí“ environmentálních aktivit v úzkém propojení 

s podobnými procesy v Polis. Přestože existuje celá řada hnutí i ve „třetím světě“, 

jejich prostředky pro zvýraznění environmentálních problémů jsou jistě mnohem 

komplikovanější.  

    

2. Námitka: Teoretická část práce proniká do oblasti filosofické (zejména 

ontologie a gnoseologie), což ji vrhá do role dalšího z mnoha neúspěšných pokusů     

o řešení problémů celého světa a toto hledání nic nového nepřináší, nutně opomíjí 

mnoho významných prací a myšlenek, které již byly v této oblasti napsány                  

a s neporovnatelně větší erudicí.  

 

Při záplavě filosofické literatury je jistě na místě zvážit, zda má smysl 

vstupovat znovu do tohoto prostředí, ve kterém navíc bylo vše řečeno a jak mnozí 

tvrdí: bez jakýchkoliv výsledků. K tomuto kroku jsem se odhodlal v návaznosti na 

téma své práce. Nešlo mně o troufalý průnik do filosofických vod, pouze o využití 

prostředí filosofického prostředí pro řešení problematiky, které se věnuji. Filosofie se 

mi jevila jako vhodné pojítko a možnost promýšlet vztah Polis a Fysis. Tedy využít 

filosofii jako médium umožňující interdisciplinární přístup, zejména pro úvahy týkající 

se ekologie a sociologie (humanitní environmentalistiky). Filosofii se snažím použít 

v roli, kterou kdysi tradičně zastávala, tedy jako kladení otázek pátrajících po smyslu 

světa.  

V tom vidím jistou podobnost s působením environmentálního hnutí. Dokonce 

podobnost, kterou by bylo vhodné zdůraznit. Oba tyto pohledy na svět jsou dnes 

svým způsobem ve veřejném prostoru ohroženy, odsunuty jako nadbytečné, či zcela 

zbytečné. Filosofie přebývá v odlehlých pracovištích vysokých škol. Ekologie je 

odsunuta do institucionální podoby, do institucí, které fakticky mají moc jen do té 

míry, aby neohrožovaly ekonomické pilíře společnosti, rozvoj a ekonomický růst.  

Jistému typu filosofických úvah a také v environmentalistice jde přece „o vše“, 

o svět. Jakýkoliv předmět zájmu filosofie a environmentalistiky (méně ekologie) má 

intenci k veškerosti. Není asi náhodou, že tohoto přesahu k povaze skutečnosti 
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využívají při popisu ekologické krize, vedle ekologie, právě některé práce 

z filosofických oborů, například ontologie a etiky. Mohu jen doufat, že se mi podaří 

v mé práci přinést do této diskuse některé nové aspekty. Zejména v otázkách 

spojených s problematikou mnou popisované dvojí redukce environmentální 

ideologie. 

Břetislav Horyna popisuje, jak moderní civilizační racionalita učinila z filosofie 

„uzavřený systém zdánlivě nevývratných poznatků o dějinách, současnosti                 

a budoucnosti lidstva, současně ale tento systém opřela o principy, které jsou z něj 

snadno neodvoditelné, transcendují ho a působí vůči němu jako korektiv. Systém 

transcendující principy (ať již jakékoli povahy, náboženské stejně jako politické) 

teprve legitimují filosofii, jež se proměňuje v sekyru k přitesávání zejména sociální 

skutečnosti.“ 13 Ve své práci se však pokouším využít filosofie jako klíč otevírající 

Polis povaze Fysis, tedy prostorům, kde sekera vyrobená v Polis tesá a tesá, ale 

přes toto mocné působení jen bezmocně promáchne naprázdno a jako bumerang 

ohrozí ty politické či náboženské principy, které by uzavřely Polis do sebe. Otevírají 

Polis, transcendují ji ke korektivům v závislosti na povaze živého světa.     

Uvědomuji si velké nebezpečí pokusu o toto zarámování celé práce. 

Filosofická literatura o charakteru světa a přírody (Fysis) je nejen rozsáhlá, ale 

obsahuje ohromné množství často velmi komplikovaných a hlubokých rozborů. 

Znovu zdůrazňuji, že můj zájem je zúžen na téma environmentálního hnutí a filosofii 

používám jako vhodné prostředí pro své úvahy. Samozřejmě právě z tohoto důvodu 

hrozí, že řadu věcí zjednodušuji, zamlčuji a dopouštím se i nesprávného výkladu 

z pohledu rozsáhlé filosofické tradice. Přesto právě ty směry filosofie, které umožňují 

zvažovat povahu celku Fysis, mně umožnily uvažovat o problému šířeji, než by tomu 

bylo možné u jiných specializovaných věd. Doufám tedy, že jsem se příliš 

nezpronevěřil racionální otevřené rozpravě o problémech spojených s proměnami 

environmentálních ideologií. Tyto ideje se skládají z různých úvah, rozdílných 

poznání i prožitků, vědy i mýtů, utvářených ve společenské praxi nebo s nádechem 

nejrůznějších utopií.   

Ve své práci nahlížím přírodu, a společnost v ní, jako bohatý svět 

komplikovaných vazeb, které se utvářejí v neustálých tvořivých proměnách, 

v utváření živých těl, které jsou schopny vnímat bolest i slast. U lidí bolest, které se 

                                                 
13 Viz Horyna, B. Filosofie jako umění padělatelství. In: Wellmer, A. K dialektice moderny a postmoderny. 
Kritika rozumu po Adornovi. Praha: Dauphin 2004, s. 97.) 
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snaží s pomocí rozumu vyhnout. A slast, která znamená, že mne nic zásadně 

„nebolí“.  

Říká se, že myšlení bolí. Ale je to jen přirovnání. V případě řešení ekologické 

krize však zavádějící. Jakkoliv dokonalé objasnění světa nás bolesti při případné 

destrukci Fysis nezbaví. Myslím, že právě takový filosofický a environmentálně cílený 

diskurs (či šířeji diskurs společenských věd), diskurs snažící se o zkoumání žitého 

domova v jeho proměnách, dává smysl aktivitám environmentálního hnutí ve 

veřejném prostoru.       

 

3. Námitka: Vyznění textu jako odvrhnutí racionality ve prospěch emocionality 

při uchopení přírody. 

 

Zdůrazňuji, že má práce není snahou o popření vědeckých snah o uchopení 

přírody a naopak o vyzdvižení ne-vědeckých (poetických, příběhových, holistických, 

pavědeckých) konceptů vnímání povahy živého světa. Spíše než o hledání pravdy 

mezi dvěma extrémy mi jde o složité vyhledávání jiných uchopení Fysis ve jménu 

mocenské rovnováhy mezi racionalitou a emocionalitou, které společně splétají život. 

V práci neodmítám vědu jako takovou, jen její určitou podobu.  

Problematizuji dva aspekty současné vědy. Za prve její podobu vázanou 

k prvotní teoretické redukci v modu Fysis. To je příklad poznání, které se z úrovně 

specializovaných věd snaží prokazovat, že poznání některé specializace odhaluje 

skutečnou povahu světa, jaký je. Ladislav Hejdánek k problému stále větší 

specializace věd podotkl: „…Důsledkem je jistý paradox: čím víc znalostí dovedou 

tyto odborné disciplíny nashromáždit, tím méně jsou s to vypovídat o světě vcelku, tj. 

o světě, v němž skutečně žijeme. Patočka to jednou vyjádřil tak, že vědy si mezi 

sebe universum rozdělily, ale že už nejsou schopny na základě svých poznatků 

a znalostí dát svět znovu dohromady. Neexistuje žádná věda o veškerenstvu vcelku. 

To, co vědy dají v nejlepším případě dohromady, je jakési pluriversum, ale nikdy 

universum“. 14  

Hájím tedy pohled, že universum může být uchopitelné pouze pluriversálně. 

Připouštím možnost, že sama povaha univerza může být pluriverzální, protože je 

založeno na neustálých proměnách a také mnoha protikladech, které se v malém 

                                                 
14 Hejdánek, L. Nepředmětnost ve skutečnosti a v myšlení. Vesmír, 1994, roč. 73, č. 7, s. 383. 
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prostoru zdají být nesmiřitelně antagonistické, ve velkém prostoru celoplanetární 

Fysis však žádnou katastrofu kupodivu zatím nepůsobí. Stále se zrychlující usilovná 

snaha lidí o prokázání univerzální povahy světa může být v tomto smyslu ohrožením 

pro celek. Věda spojená s politickou a ekonomickou mocí. Moc vyvěrající ze silné 

touhy po řádu, který je prostoupený rozumem, tedy kterému lidé rozumí, ve kterém 

se orientují a cítí se bezpečně.   

Věda je nejlepším současným prostředkem pro naše dorozumění, pro 

společné obývání světa. Poznání přírody považuje Zdeněk Neubauer za činnost 

adaptivní a ne objektivní. Kognitivní procesy chápe s odkazem na Maturanovu 

chilskou školu jako sebeutváření (autopoiézi). 15 Evoluci pak jako bytostně 

kontingentní proces. Proto je podle něj divergentní (rozbíhavý). A jeho poznání 

v důsledku toho také. Objektivní poznání předpokládá naopak konvergentní 

(sbíhavou) jednoznačnost ve vývoji nezávislých, specializovaných, poznávacích 

soustav.  

Věda tedy nezkoumá skutečnost objektivně, nezávislou na poznání, nýbrž 

vypovídá o tom, jak se ke skutečnosti za daných okolností (experimentálně) 

vztahujeme, jak se na ní ptáme, o co nám jde a z jakých představ vycházíme.            

A proto Neubauer uvádí, že „poznávací proces leží v základech biologického vývoje, 

sama evoluce je kognitivní proces a lidské poznání je jejím pokračováním“. Cituje 

Gregory Batesona, že „dva popisy jsou lepší než jeden“, a dodává „nikoliv teoretické 

sjednocení poznatků (jak by vyžadovala jejich objektivita), nýbrž komplementarita 

mnohotvárné skutečnosti zakládá pravdivost vědění“. 16  

Druhý problematický aspekt vědy v mé práci se týká systémového postavení 

vědy ve společnosti jako hlavního opatrovatele pravdy. Tato role má vliv na druhou 

redukci environmentální ideologie, v Polis. Jakýkoliv problém tázající se po řešení 

ekologické krize směřuje k expertnímu posudku, který má zúčastněným objasnit 

povahu tohoto problému. Environmentalista tak musí být ekologem, o přírodě již 

                                                 
15 Na představu Humberto Maturany o o tom, že živé systémy utvářejí sebe sama navazoval zčásti Niklas 
Luhmann, který aplikoval autopoiézu na sociání systémy. In: Luhmann, N. Sociální systémy. Nárys obecné 
teorie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2006, s. 552. Luhmann zastává názor, že společenské 
systémy nemohou komuniovat s okolím, neboť komunikace vyjadřuje porozumění. Rozlišuje i interakční 
systémy, jejichž hranice je určena přítomnými členy a proto berou do úvahy komunikaci s okolím. I tyto systémy 
jsou však uzavřené v závislosti komunikace na jejich interním kontextu. 
16 Neubauer, Z. Nedorozumění v Třešti. Věda je tím nejspolehlivějším a nejpoctivějším věděním, které máme. 
Vesmír, 1994, roč. 73, č. 9, s. 510. V tomto článku autor velice zřetelně formuluje podstatu  sporu, který na 
mezioborové konferenci v Třešti propukl mezi filosofy a vědci na základě polemiky Miroslava Petříčka a 
Ladislava Kováče. 
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nemohou odpovědně mluvit všichni lidé, kteří její přirozenost zabydlují, nýbrž jen ti, 

kteří mají na její znalost patent. A v tomto smyslu je opět tato sekundární redukce 

environmentální ideologie svázaná s teoretickou redukcí v modu Fysis. Je na místě 

otázka: rozhoduje o podobě přírody věda, která je založena na univerzální                

a redukující specializaci nebo věda opírající se o divergentní proces porozumění 

složitosti a povahy tvořivě se vyvíjejícího celku Fysis?   

 

4. Námitka: Vyznění práce může být nebezpečné svým relativismem aktivit 

vycházejících z environmentálních idejí, tedy v důsledku vlastně jakýchkoliv aktivit 

vyvěrajících z lidských obav o smysl světa. 

 

V práci se snažím promýšlet aktivity motivované ideologií některých 

environmentálních hnutí. Vycházím z předpokladu, že tyto aktivity byly nejprve 

promyšleny, že mají důvod, který je ospravedlňuje. Členové environmentálního hnutí 

jsou aktivní v opozici k některým jiným civilizačním aktivitám, které rozeznali jako 

původce ohrožení přírody. Toto přemýšlení o důvodech ochrany přírody je  v jistém 

rozporu s aktivitou ve veřejném prostoru, protože jakákoliv aktivita je vždy jistou 

redukcí myšlenek, které by ji mohly nějakým způsobem znejisťovat. Žádná aktivita 

neexistuje sama o sobě. Vždy je napojena na síť vztahů, které nějakým způsobem 

ovlivňuje. Aktivita je spojena s pohybem a změnou a vyvolává další pohyby a změny 

v síti dalších aktérů Fysis i Polis. 

Problematikou distance myšlení a jednání se zabývala Hannah Arendtová. 

Uvažuje o myšlení jako o svým způsobem radikálním odvratu od světa s úmyslem 

pozdějšího návratu. V myšlení je vždy „specifický klid, nepřítomnost konání anebo 

rušení, odklon od angažovanosti a od částečnosti bezprostředních zájmů, které 

jedním nebo druhým způsobem činí mne částí skutečného světa“ … Život ducha je 

historicky často spojen s distancí vůči jednání. „ … Pouze divák, nikdy herec, může 

znát a chápat to, co se samo nabízí jako hra“. Řecky je divák odvozen od slova 

theatai a později z něj byl odvozen termín teorie a teoretický. Původně kontemplující, 

„jako hledící na něco zvnějšku, z místa, jež je skryto těm, kteří se zúčastní 

představení a realizují je … Důsledek tohoto raného rozlišení mezi jednáním              
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a rozuměním je zřejmý: jako divák můžete porozumět „pravdě“ toho, oč ve hře jde, 

ovšem za cenu toho, že se jí nezúčastníte.“ 17  

Arendtová upozorňuje na Diogena Laertského zmiňujícího Pythagoru a jeho 

přirovnání „aktivních“ k závodníkům a obchodníkům, lovcům slávy i bohatství            

a „pasivních“ k divákům, lovcům pravdy. Avšak pravdy přístupné a viditelné lidem. 

Pouze diváci mohou přehlédnout celou hru. Arendtová tak poskytuje jiný příklad pro 

problematiku, kterou sleduji v rámci dvojí redukce environmentální ideologie na cestě 

od teorie ke společenské praxi, od „diváků“ k „bojovníkům“, od myšlení k akci.  

Tento problém je ještě zvýrazněn tím, že ve hře je celek všeho, život sám. Ten 

i divákům přisuzuje roli hráčů, kteří jsou vázáni k jednotlivému (své vlastní ideologii, 

byť by byla zaměřená na planetu, kosmos, biosféru, životní princip) a nacházejí svůj 

poslední smysl existence jen jako součást celku. Aktivní i neaktivní jsou v tomto celku 

spojeni více, než by se zdálo. Herce zajímá, jak jeho hra divákovi připadá. Zasunutí 

smyslu pro přírodu znamená, že hráči nevnímají přírodu jako diváka a soudce svého 

druhu, nezajímají se o to, co od nich živé očekává. Jsou zcela zaujati hrou pro 

někoho jiného, hrají v civilizačním procesu (v Polis), usilují o získání statusu v jeho 

hranicích. Distance přírody je zcela jiného druhu než distance filosofova, v jiném 

případě distance majitele firmy, učitele, politika, úředníka. Avšak poodstoupení          

a zastavení se je nutnou podmínkou k odpovědnému pátrání po povaze Fysis a její 

ochraně. Pro hledání odpovědi na složitou otázku „co mám dělat?“. O to složitější, že 

„…  dokonce i tehdy, kdyby byla hra stále tatáž, a proto nudná, publikum by se 

střídalo s každou generací, a nové publikum by pravděpodobně nedošlo k tradičnímu 

pojetí, co mu má neměnná hra říci.“ 18  

Karl Mannheim, k jehož dílu se vztahuje mnoho prací na téma ideologií            

a utopií, formuloval ve společenské sféře obecné pojetí totálního pojmu ideologie 

jako situaci, kdy „máme odvahu vidět jako ideologické nejen odpůrcovy, nýbrž 

principiálně všechny, také tedy vlastní pozice“. 19 Toto vidění ideologií je 

„nehodnotící“ a zároveň  ruší nehodnotící význam jakékoliv partikulární ideologie. 

Mannheim čelil nařčení z relativismu, když mu bylo vytýkáno, že ve společnosti 

nenachází žádný sociálně determinovaný subjekt, který by byl nestranný a 

neomezen nějakým úzkým zájmem. Mannheim proto nehledá svůj subjekt logicky, 

                                                 
17 Arendtová, H. Život ducha. I. díl. Myšlení. Praha: Aurora 2001, s. 107, 108.   
18 Arendtová, H. Život ducha. I. díl. Myšlení. Praha: Aurora 2001, s. 111. 
19 Mannheim, K. Ideologie a sociologie. Přednášky a eseje. Bratislava: Archa 1991, s. 126 



 34 

nýbrž historicky. Nachází jej v pluralizovaném středověkém vzdělanci, jímž je vlastně 

moderní příslušník inteligence“. 20  

Skutečným nestranným hodnotitelem je pro veškeré ideologie právě totalita 

živého světa. To v ní se ideologie vždy určitým jazykem formulují. Totalita Fysis 

spočívá právě v její apriorní moci, podmiňující vznik jakékoliv ideologie. V tomto 

smyslu můžeme říci, že své ideologie mají i ostatní živé organismy a dokonce             

i neživá jsoucna, vždy se nějak vztahují k ostatnímu živému i neživému a 

v konečném důsledku i k celku, kosmu, který nemá plurál. Právě v takových relacích 

se může         i neživý kámen „oživovat“ smyslem, který má ve vztazích celku. Takto 

se Země (koule) stává Gaiou (živou planetou, matkou).  

 Mannheim spojuje svůj nehodnotící postoj s postojem noetickým. „Přístup 

k problematice pravdy na tomto stupni může vést zase ke dvěma řešením: buďto 

k relativismu, nebo k relacionismu, které nelze vzájemně zaměňovat.“ Relativismus 

se orientuje na statické myšlenkové paradigma, a proto nutně vede k „odmítnutí 

každého vědění vázaného na pozici jako pouze relativního.“ 21 Relacionismus je tedy 

souvztažnost všeho relativního v určitém systému. Hledá smysluplnost 

z významových smyslů jednotlivých způsobů vztahování se ke světu. Relativismus je 

prvkem uvnitř této souvztažnosti. Relativní je každé pojetí uchopení světa omezené 

způsobem poznání, metodou uchopení celku.  

Nutno však zdůraznit, že relace vztahu živého a společenského světa má 

zcela specifickou povahu. Protože „mimo společnost se utvářející uchopení světa“ 

mají zcela jiný typ vnitřního srozumění a to komplikuje jeho porozumění lidmi,            

a společenské dorozumění o obsahu vztahování se k prostředí u jiných živých             

a neživých jsoucen. Opravdové výsledné dorozumění všech částí Fysis je určováno 

povahou celku. Podoba celku je dynamicky utvářena jednotlivými vnitřními 

srozuměními svých částí a zrovna tak i mírou nedorozumění mezi nimi. 

Člověk ve snaze zapřít svou bezmocnou vázanost na totalitu celku se jí 

vyhýbá nebo se přes ni přenáší. Pomáhá mu k tomu rozum, šířeji celá kulturní 

evoluce. Mannheim označuje druh orientace, která transcenduje skutečnost a tím 

zároveň rozbíjí stávající řád, za utopickou. „Jež přecházejíc v jednání, zároveň 

částečně nebo zcela rozbíjí právě existující řád bytí“. 22 Praxe environmentálního 

                                                 
20 Hubík, S. Sociologie vědění. Praha: Sociologické nakladatelství 1999, s. 102 
21 Mannheim, K. Ideologie a sociologie. Přednášky a eseje. Bratislava: Archa 1991, s. 127 
22 Mannheim, K. Ideologie a sociologie. Přednášky a eseje. Bratislava: Archa 1991, s. 236 
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hnutí tak může směřovat od subverze různých typů partikulárních ideologií, které 

zastírají potřebu a smysl vztahování se ke skutečnosti (zakrytí podoby Fysis) 

k odmítání idejí, které se snaží překročit povahu bytí v rámci společensky utvářených 

vztahů (v podobách různých utopií dokonale uspořádaných Polis).  

Pokud se environmentální hnutí dokáže vyhnout těmto dvěma možným            

a velmi přitažlivým uchopením Fysis (jako partikulární ideologie v opozici relativizující 

jiné světové názory a jako utopie překračující povahu živého celku), pak se mu 

otevírá nikde nekončící cesta k imaginaci při hledání svým způsobem 

nejkomplikovanější relace v kosmu. Rozumem poznávané a společensky 

konstruované snahy o nalezení „odpovědného“, protože jedině možného, vztahu 

k apriornímu a vše podmiňujícímu řádu světa, k usilovnému hledání povahy fysis, 

své vlastní, i celku, jehož je částí. V tom může spočívat pravdivost environmentálního 

hnutí, v neustálém důrazu na nutnost vztahování se k dynamické a proměnlivé relaci 

mezi Fysis přírody a fysis člověka.        

Známý paleontolog a evoluční biolog Stephen Jay Gould zmiňuje svůj zážitek 

s četbou jednoho z nejotřesnějších dokumentů, který vypovídá o tom, co dokáže 

přirozenost lidská. „Při padesátém výročí konference ve Wannsee jsem poprvé 

přečetl Eichmannův zápis z jejího jednání, vůbec jsem netušil, jakým obludným 

způsobem se dá zneužít (myšlena je evoluční teorie ústící v sociální darwinismus). 

Toto poznání mne zasáhlo neuvěřitelnou silou, přestože jsem byl předem připraven 

na to, že budu číst obludnosti, které se vymykají zdravému rozumu. Natürliche 

Auslese je běžný německý překlad Darwinova „přírodního výběru“. Jen si představte 

tu zvrácenost – klíčový termín mé profese je uveden v odstavci dokumentu, který 

patří mezi ty nejstrašnější, které kdy byly sepsány!“ 23  

Dokument, který může být důsledkem neotřesitelné víry, kdy je vše podřízeno 

redukčně pojatému systému, ve kterém všechno neomylně a nezvratně platí. Tento 

                                                 
23 Gould, S.J. Dinoauři v kupce sena. Úvaha o povaze přírodních věd. Praha: Academia 2005, s. 449-450. 
V úřadovně komise Mezinárodní kriminální policie Am Grossen Wannsee č. 56-58 v Berlíně se sešli na pozvání 
Reinharda Heydricha zástupci SS a bezpečnostní policie, aby projednali organizační provedení takzvaného 
konečného řešení evropské židovské otázky. V poklidné atmosféře s vybraným jídlem i pitím dospěli účastníci 
konference k závěru a sepsali protokol, v němž se mimo jiné uvádí: „Místo dosavadní emigrace se nyní ukázala 
další možnost řešení, odpovídající předchozím führerovým příkazům – evakuace Židů do východních oblastí… 
toto konečné řešení otázky se bude týkat kolem 11 milionů židů… Odpovědní činitelé musí zajistit, aby Židé byli 
během konečného řešení vhodným způsobem přemístěni na východ k pracovnímu nasazení. Ve velkých 
pracovních kolonách, odděleně podle pohlaví, by měli práceschopní Židé na těchto místech stavět silnice, 
přičemž nepochybně jejich větší část odpadne přirozeným úbytkem. Eventuální zbytek – předpokládalo se, že se 
bude jednat o nejodolnější část, která ještě projde přirozeným výběrem – se měl stát zárodkem nového 
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fungující výklad je na velkém prostoru odtržen od relací k jiným výkladům, k jiným 

prostorům i úrovním Fysis. V případě uvedené konference odtržen od světa, který 

kulturně obývá člověk. Relativní je vydáváno za skutečnost a všechny relace působí 

jako nedůvěryhodné. Gouldovo zděšení je výsledkem nároku sociobiologie, jejíž 

objasňující moci sám věří, spojit řád Fysis a řád Polis do jednoho popsatelného        

a vysvětlitelného celku. 

Environmentální hnutí by podle mého názoru nemělo při hledání výkladu Fysis 

klást důraz na relativní, ale relační. Na ctění souvztažnosti částí pro přežití celku. 

Tuto souvztažnost hledat v odkrývání Fysis. Její jinakosti v částech, které utvářejí 

stále proměnlivý a trvající živý svět. Globalizaci lze nahlédnout jako společenskou 

utopii dobře fungujícího jednoduchého a nejlepšího celoplanetárního stroje 

(prostorem jeho funkční dokonalosti již není ostrov či jinak uzavřená říše s hranicemi, 

ale celá Země). Tento politicky, ekonomicky, vědecky a technologicky „promazávaný“ 

stroj tvrdě poráží všechny konkurenční ideologie. Redukuje života schopné relace na 

celoplanetární úrovni. Technologie umožňují navíc takové zkrácení času a prostoru, 

že se vymyká z přirozeného světa lidí a navíc svou mocí tento svět nekontrolovatelně 

ovládají.     

Rád bych tedy zdůraznil, že při svém usilovném hledání podoby ideologie, 

která se snaží utvářet odpovídající životu prospěšný vztah Fysis a Polis, se snažím o 

pojetí založené na neustálé potřebě proměn těchto společensky utvářených ideologií. 

Usilování o pravdivé obývání světa je nikdy nekončícím dějem, z důvodů stále se 

proměňující jednoty živého celku světa. Odmítám tak ideologie o konci všech 

ideologií. Právě ty podle mého názoru směřují k rezignaci na jakoukoliv aktivitu uvnitř 

zcela vítězného výkladu světa. Uzavírají se tak alternativám. Absolutizují jeden 

výklad světa, který idealizují a tím zcela rezignují na fakt, že tuto idealitu mocensky 

vytvářejí lidé. Nečinnost občanských aktivit v takovém případě vždy vede k růstu 

totalitní moci skupin ovládajících strukturu a dění v Polis a tato moc se může stát 

vážným ohrožením žívé skutečnosti, kterou nekonstruují lidé, ale kterou utváří 

evoluční chod světa. Ohrožení vůle k životu Fysis tak v první řadě ohrožuje nad míru 

vypjatá vůle k moci přirozenosti lidské.  

Pokud by v souboji společensky konstruovaných idejí zvítězily ideje 

environmantální, byla by to příležitost pro otevření všech ideologií Polis 

                                                                                                                                                         
židovského celku - viz zkušenosti z dějin-…“ Viz: Kronika druhé světové války. Praha, Fortuna Print 2000, s. 
147. 



 37 

proměnlivému, složitému a komplikovaně uspořádanému světu. Problematika 

ontologického výkladu světa však právě potom nabývá podoby zcela zásadních 

otázek. Tato politika rovnosti všech částí celku Fysis k antagonisticky strukturované 

totalitní (totální) moci světa nemůže být založena na společenském chaosu. Řád 

vedoucí k prosazení hodnot otevřených smyslu Fysis musí být opět institucionálně     

a mocensky zajišťován. A ideologie, která by chtěla zůstat stále otevřená 

k alternativám ztrácí sílu na prosazení se v Polis.  

Jaký je tedy smysl práce, která se může čitateli (a zejména členu některého 

hnutí) jevit jako podrývání smyslu dnes svobodných, bezmocných a alternativních 

hnutí? Vždyť podobné myšlení přece zpochybňuje jejich aktivitu! A bez akce pro 

prosazení environmentálních idejí ve veřejném prostoru se otevírá prostor pro 

pokračující devastaci Fysis založené na absolutizaci ekonomicko-politického výkladu 

světa s vypjatou fetišizací pokroku a neustálého růstu zisku. Smyslem práce je pokus 

o propojení smyslu těchto akcí se světem Fysis. Pokusit se propojit environmentální 

jednání s pokusem o  „myšlení Fysis“. Právě nelehké promýšlení povahy Fysis se 

může stát korelativem a mírou nejrůznějších lidských potřeb. Pokud environmentální 

hnutí opomene tuto svébytnou činnost, existuje nebezpečí, že před, při a po akcích 

k ochraně přírody (především vítězných akcích) bude smysl Fysis zakryt zcela 

nečekaným, ale o to nebezpečnějším způsobem. To když by se na zasutí smyslu pro 

Fysis podíleli sami environmentalisté, vytvořením další uzavřené ideologie, tentokrát 

té nejpravdivější ze všech.   

Tato práce se snaží poukázat na jednu z možných cest k utváření 

odpovědnějšího vztahu k Fysis. A zároveň odpovědnějšího vztahu k člověku, k jeho 

fysis. Chce upozornit na nutnost větší environmentální diskuse o tomto zakládajícím 

vztahu. Tedy vztahu člověka k životu samému, k sobě samému, neustálé obnově 

svého vztahování se k druhým lidem, jiným živým, prostředí.  

Řešení v práci stále připomínané „věčné aporie“ mezi Fysis a Polis je 

samozřejmě nad síly autora. Pojítkem je však pátrání po charakteru Fysis ve všech 

jejích projevech, tedy jako celku biosféry, až po jednotlivosti, zejména fysis lidí, která 

utváří Polis. Udržet živoucí přirozenost světa i s uchováním přirozenosti člověka, aniž 

by jeho fysis nebyla ochuzována o projevy, které lidem přinášejí radost z žití.  

Specifická, život lidí provázející aporie Fysis a Polis, není centrálním úsilím mé 

práce. Nemohl bych dospět k cílům, jež by bylo možno jakkoliv prokázat. Proto jsem 

své téma redukoval na problematiku proměn environmentálních ideologií od jejich 
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tvorby po veřejné prosazování. Všímám si vybraných témat, která dle mého názoru 

v našem prostředí otevírají nové oblasti ve zkoumání praxe environmentálních hnutí. 

Všímám si komplikací, které přináší uchopování Fysis lidmi a svědectví o tomto 

poznání a prožitcích v Polis. Vnímání přírody a následné svědectví o něm ve 

veřejném prostoru je zatíženo dvojí redukci idejí vznikající na propojení dvou 

nesouměrných horizontů Polis a Fysis. Nejprve je Fysis redukována jednotlivými, 

vždy částečnými, popisy její povahy. Posléze v Polis dochází k další redukci 

z důvodů prosazování environmentálního diskursu v soutěži s ostatními ideami, které 

zaplňují veřejný prostor. Tato redukce v Polis je výrazně vyvolána společenským 

systémem, který nutí environmentální hnutí brát ohled na specifickou komunikaci, jež 

právě ovládá Polis a dominuje v ní. Aporie Fysis a Polis je však důležitým rámcem 

(zdrojem) všech vlastních úvah o proměnách environmentálních ideologií.   

 

Appendix. Pokus o obranu formy práce.  

 

Má práce se nesnaží přinést zcela nový pohled na problematiku vztahu lidí     

a přírody. Spíše hledá neobvyklé propojení některých filosofických, sociologických        

a politologických témat s problematikou environmentálního hnutí jako nového 

sociálního hnutí.  

Rozsah práce (a také místy její poetičnost, obraznost a košatost) vyvěrá ze 

snahy poukázat s pomocí volné struktury vlastního textu na dvojí redukci 

environmentálních idejí. Osou mé práce je obava plynoucí z nebezpečí, že vztah 

Polis a Fysis bude uzavřen jedním přesně vymezeným výkladovým rámcem. 

Například v podobě vědeckého uchopení. Sama věda je sice výrazným zdrojem 

ovlivňujícím ideje environmentálního hnutí a jeho praktickou činnost, ale rozhodně 

v běžném životě není zdrojem jediným. Zeptejte se lidí na přírodu. Uslyšíte většinou 

příběhy, málokdy definice, slova o procentech, číslech a měřeních. Vědomě 

používám v některých částech textu poněkud problematických výrazových 

prostředků.    

Ale právě proto jsem se velmi snažil, abych jistým způsobem srozumitelně 

sevřel text kolem základních témat práce: 

- asymetrická povaha vztahu Fysis a Polis spočívající ve vztahu celku a části, 

kdy lze deklarovat, že příroda si bez člověka vystačí, 
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- z uvedené povahy vztahu Fysis a Polis vyplývá vyhrocená dvojí redukce 

environmentálních idejí na cestě od uchopení přírody po společenskou komunikaci    

o ní.   

Můj text se snaží ctít na jedné straně mnou postulovanou složitost 

nejrůznějších podob vztahování se lidí ke svému života-plnému okolí a na straně 

druhé nepropadnout projasnění tohoto komplikovaného vztahu jednoznačným 

výkladem. Míru odbornosti jsem se snažil udržet v mezích umožňujících komunikaci 

s členy environmentálního hnutí. 

V závěru této kapitoly bych chtěl uvést citaci z práce Edgara Morina „Věda      

a svědomí“ : „V každém případě je pravda, že vznik a rozvoj nové myšlenky potřebují 

otevřené intelektuální pole, kde spolu diskutují a bojují protikladné teorie a světové 

názory, je pravda, že každá novinka se projevuje jako odchylka a často se jeví 

zastáncům etablovaných doktrín a disciplín buď jako hrozba, nebo jako nesmysl,       

a proto je pro vědecký vývoj ve smyslu, v němž tento pojem obsahuje nutně vynález      

i objev, životně důležité splnění dvou podmínek: 1. udržení a rozvoj teoretického 

(ideologického, filosofického) pluralismu ve všech vědeckých institucích a komisích, 

2. ochrana odchylek. Je potřeba tolerovat či podporovat odchylky uvnitř programů      

a institucí, a to i když existuje riziko, že originalita bude jen podivínstvím a to, co se 

zdálo pozoruhodné, se ukáže jen směšné“. 24  

 

1 

Environmentální hnutí jako nové sociální hnutí 

 

Environmentální hnutí je stále živou větví nových sociálních hnutí. V sociologii 

je fenoménu sociálních hnutí věnováno nepřeberné množství literatury. Dá se říci, že 

se v teorii věnované této problematice většinově prosadil model teorie mobilizace 

zdrojů. Klady, ale i kritické připomínky tohoto úspěšného modelu jsou široce 

diskutovány. V českém prostředí zachytil a shrnul podstatné informace ze 

zahraničních sociologických prací o fenoménu sociálních hnutí sociolog František 

Znebejánek. 25  

V sociologické literatuře se objevuje mnoho různých charakteristik nových 

sociálních hnutí. Méně prostoru je věnováno hledání odlišného charakteru 

                                                 
24 Morin, E. Věda a svědomí. Brno: Atlantis 1995, s. 25. 
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environmentálního hnutí v jejich rámci. V environmentální literatuře lze naopak najít 

pokusy o vyjádření některých specifických vlastností environmentálního hnutí. Tyto 

pokusy jsou však víceméně bez jakýchkoliv vazeb na sociologickou literaturu věnující 

se otázkám nových sociálních hnutí.  

Při hledání odlišnosti environmentálního hnutí oproti jiným novým sociálním 

hnutím (feministickému, mírovému, regionalistickému, sexuálně, etnicky a jinak 

kulturně menšinovému, nekonformní mládeže a různých projevů kontrakultury, …) 

ponechám stranou detailnější výčet mnohokrát a různorodě definovaných rozdílů 

nových hnutí v opozici k hnutím „starým“.  

Poznamenejme jen, že tato hnutí jsou nazývána nová, protože nezapadají 

plně do modelů politických stran a zájmových skupin a měly jiný charakter než hnutí 

19. století, například dělnické. Teoretici „nových sociálních hnutí jako Alain Touraine, 

Jürgen Habermas, Claus Offe či Alberto Melucci zdůrazňovali, že těžištěm nových 

sociálních hnutí nejsou zájmy, nýbrž identity.“ 26 Od starší identity opřené o místo 

v sociální dělbě práce dochází k posunu k jiným typům identity, které mají své kořeny 

v oblasti kulturní nebo světonázorové. Novým hnutím jde o redefinici kultury              

a životních stylů, obhajobu občanské společnosti proti moci státu a trhu, snaží se          

o proměnu představ a významů v Polis konstruovaných. Bývají spojována 

s postindustriální společností, s posunem k postmateriální orientaci, s komunikací 

symbolů a  s nakládáním s informacemi.  

Stoupenec kritické teorie Jürgen Habermas poukazuje na vzájemné provázání 

ekonomického a politického systému v pozdním kapitalismu. Zásahy státu do řešení 

některých negativních efektů tržních procesů liberálního kapitalismu zbrzdily sílu 

původních sociálních hnutí reagujících na třídní konflikt. Protesty nových sociálních 

hnutí se tak přesouvají spíše k obraně proti pokusům byrokratizovat sociální vztahy. 

Habermas upozorňuje na nová sociální hnutí ve spojení s kontrastem mezi 

strategickým a komunikačním jednáním a s tímto kontrastem spojeným rozlišením 

systému a životního (žitého) světa. Podle něj jsou tato hnutí „novými historickými 

jevy, protože se neformují okolo individuálních křivd a nespadají tedy pod strategický 

horizont praxe, nýbrž utvářejí se kolem principu svobodné řeči a komunikačního 

                                                                                                                                                         
25 Znebejánek, F. Sociální hnutí. Praha: Sociologické nakladatelství 1997, s. 175. 
26 Barša, P, Císař, O. Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální 
politické teorii 20. Století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2004, s. 103. 
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jednání.“ 27  Toto pojetí však podle mého názoru znamená ještě důraznější přesun 

pozornosti a komunikace ve veřejném prostoru na problematiku Polis. Vztahování se 

Polis k Fysis, včetně praktické činnosti environmentálního hnutí, by nabylo ještě 

marginálnějších podob. Polis by se ještě více uzavřela do řešení svých vlastních 

problémů.  

Environmentální hnutí by v rámci nových sociálních hnutí mohlo plnit úlohu 

jakéhosi udržovatele svobodného komunikačního, dialogického a sebereflexivního 

jednání Polis. Stalo by se ochráncem živého světa Fysis před kolonizací systémem 

Polis, ve kterém dominují imperativy akumulace kapitálu a mzdy, kdy „normativní 

zprávou, kterou západní liberální demokracie exportuje, je zpráva konzumního 

způsobu života.“ 28 Životní svět lidské fysis však není život celku Fysis, živého světa. 

Události významně ovlivňující životní svět Polis, například holokaust, teroristický útok 

na Twin Towers v New Yorku 11. září 2001, zůstávají jen okrajovou událostí Fysis.   

 Je to svět Polis, který podle Habermasovy víry v moc komunikativního jednání 

vytváří možnost racionálně zdůvodněné shody mezi jedinci i skupinami ve 

společnosti. Komunikační jednání je pro člověka emancipační, protože „je výrazem 

systematického zájmu rozumu hledajícího takové materiální podmínky, které 

usnadňují jeho vlastní rozvíjení“. 29  

Environmentálnímu hnutí však nejde pouze o emancipaci lidí a jejich odolnost 

rozumně čelit všem manipulacím v systému Polis. Toto hnutí je zcela nové snahou    

o emancipaci Fysis, emancipaci jiných druhů, jejichž prostor je okupovaný Polis, 

společenským systémem i jeho životním světem. Jeho snaha je problematizována 

„mlčící masou“ jinak utvářených životů druhých, které nejsou schopny komunikovat 

s lidskou Polis, které zcela jinak, specificky, po svém komunikují mezi sebou i se 

světem.  

Tato tvořivá síla Fysis postrádá vše ovládající rozum, tedy ten faktor, který 

jedné z jejích specificky živých částí umožňuje konstruovat pojmy, například 

spravedlnost, štěstí, demokracii. Rozum je také stavebním kamenem pro 

Habermasovu utopickou vizi, inspirovanou snad Kantem, o spojení národů 

prostřednicvím pohostinnosti a porozumění.  O světě ve kterém porušení práva na 

                                                 
27 Viz Borradori, G. Filosofie v době teroru. Rozhovory s Jürgenem Habermasem a Jacquesem Derridou. Praha: 
Karolinum 2005, s. 81. 
28 Viz Borradori, G. Tamtéž, s. 35. 
29 Viz Borradori, G. Tamtéž, s. 74. 
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jednom místě bude pociťováno na místech všech. Lidé, jako světoobčané, však 

zaplňují podle mého názoru utopický svět komunikačního prostoru v modu Polis. 

Všichni společně jsou vlastníky této konstrukce o společném srozumění. Čím více jí 

globalizují, tím více zapomínají, že jejich komunikace zároveň probíhá v příbytcích 

druhých živých, že komunikují bez ohledu na ně, bez skrupulí k jejich potřebám. 

Environmentální hnutí je specifické právě tím, že vyjadřuje skrupule nad okupací 

ustavující role Fysis lidmi, kteří na tuto zakladatelskou povahu živého pozapomněli 

v přemíře úspěšných a ryze praktických, funkčních, sjednaných uchopení.   

Při hledání odlišného charakteru environmentálního hnutí, v rámci nových 

sociálních hnutí, je třeba zmínit dvě dominující sociologické teorie, nastíněné 

Františkem Znebejánkem. Jednak „teorii mobilizace zdrojů“, která je reprezentována 

mechanistickým modelem přírodních věd, a dále „teorii nových sociálních hnutí“, 

která staví na modelu sémiotické interpretativní vědy.   

Mezi oběma těmito teoriemi samozřejmě existuje celá řada více či méně 

úspěšných pokusů, snažících se o nalezení nějakého jejich společného jmenovatele. 
30 Domnívám se, že pro povahu mého tázání po charakteristickém rysu 

environmentálního hnutí je vhodnější právě teorie nových sociálních hnutí. Teorie 

mobilizace zdrojů totiž příliš nepracuje s úlohou ideologie hnutí, jejíž dvojí redukcí se 

zabývám. Zdroj ideologie často vyvěrá jako přímý výraz nesnází, které lidé ve svém 

životě pociťují. Teorie mobilizace zdrojů považuje tyto nesnáze za konstantu 

sociálního života a vzhledem k tomu nepřispívá významně k vysvětlení vzniku 

sociálních hnutí. 31 Bez analýzy nesnází a problémů, které jsou různými hnutími 

artikulovány, se sociologický výklad zbavuje nástroje pro vysvětlení jeho specifického 

zaměření. A právě hledání existence něčeho typického pro činnost 

environmentálního hnutí se snažím nalézt. 

S ohledem na tento zájem je důležitý i další bod sociologické kritiky teorie 

mobilizace zdrojů. Teorie mobilizace zdrojů mluví spíše terminologií peněz a moci      

a ignoruje roli, kterou v projevech kolektivního hnutí sehrávají kulturní prvky, 

především symbolické struktury. 32 Zdá se mi, že mnou kladené otázky jsou blíže 

k uvažování autorů nových sociálních hnutí. Jejich zájem je důrazně zaměřen na 

kulturní zdroje vzniku hnutí. Tato teorie je také důležitá svým zájmem o objasnění 

                                                 
30 František Znebejánek popisuje v tomto smyslu snahy, které formulovali teoreticky například Eder, Melluci a 
Cohenová. In: Znebejánek, F. Sociální hnutí. Praha: Sociologické nakladatelství 1997.  
31 Znebejánek 1997:142. 
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mnoha aspektů vztahu mezi společenskými makropodmínkami a vznikem sociálních 

hnutí.   

Dodávám, že teorie sociálních hnutí se obecně snaží vysvětlit spíše vznik        

a působení jednotlivých hnutí, ale méně smysl epochy, ve které jsou aktivní. 

Současná historická epocha obsahuje i společenskou artikulaci ekologické krize a na 

scéně se objevuje hnutí, které reflektuje citlivě vztah společnosti a přírody. 

Ekologická krize je výrazem tázání po smyslu nejvyšším, smyslu uchování života na 

planetě Zemi. A to je úkol zásadní, rozsáhlý, a jen velmi složitě lidmi uchopitelný. 

„Nadlidský“ rozměr řešeného problému tak vytváří podle mého názoru opravdu 

zásadní překážky pro činnost hnutí a zejména pro jeho mobilizační úsilí ve veřejné 

sféře.  

Přestože se ani příznivci teorie nových sociálních hnutí neshodují v tom, čím 

je novost těchto hnutí tvořena, dovolím si vyjádřit přesvědčení, že environmentální 

hnutí je skutečně hnutím, kterému toto označení náleží, zejména vzhledem ke zdroji, 

jež ovlivňuje tvorbu jeho ideologie: 

- Environmentální ideologie poprvé přináší do společnosti zájem, který směřuje od 

dění v kulturní evoluci za ni, k evoluci přírody, k vztahům, které mají lidé nejen 

navzájem, ale i s ostatními živočišnými a rostlinnými druhy, s krajinou, přírodou, 

prostředím. Je to myšlení, které otevírá společnost zájmu o prostředí života, jehož 

uchování je apriorním předpokladem pro možnost tvořivého civilizačního vývoje. 

- Smysl environmentálních aktivit v konečném důsledku vždy směřuje k uchování 

plnohodnotného života v jeho celku, celistvosti. Právě tato ochrana „absolutního 

celku života“, který je prostředím všemu, co se v něm děje, je tím zásadně novým, 

co environmentalisté do společnosti přinášejí, avšak zároveň rozměr tohoto 

problému zcela zásadně ovlivňuje a vyhrocuje (maximalizuje) mnoho aspektů 

snah o emancipaci přírody ve veřejném prostoru. Zatímco vědy nejsou s to svými 

přesnými a exaktními metodami stanovit podíl člověka na tom, co je označeno 

jako ekologická krize, její společenská konstrukce ji jednoznačně dokládá, 

protože pokud ve veřejném prostoru existuje tato obava, existuje problém 

ochrany přírody, a to i v případě, že by jej vědecká komunita popírala. 

Nárok na ochranu celku přináší environmentálnímu hnutí zcela zásadní 

problémy:  

                                                                                                                                                         
32 Znebejánek 1997:143. 
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- Environmentální hnutí reprezentují ve veřejném prostoru jsoucna, která se nijak 

nepodílejí na společenské komunikaci, přestože jsou součástí našeho 

přirozeného světa tady a teď. Zástupci přírody ve společnosti nevědí, co si 

příroda o jejich aktivitách „myslí“, netuší co na ně „říká“, nejsou schopni zjišťovat 

její plány, neví, kam vlastně směřuje. 

- Environmentální hnutí ve své snaze měnit společenský systém ve prospěch 

uchování života (jako celku) je společensky antisystémové, Avšak tímto hnutím 

prosazovaný nový životní systém Polis s ohledem na povahu Fysis nelze přesně 

stanovit, protože živý svět Fysis je ukryt ve svém vlastním vnitřním 

komplikovaném řádu. Ten je založen na mnoha antagonistických vztazích, které 

kupodivu neruší tvořivé rozvíjení celku. Naopak, zakládají jeho variabilitu, která 

trvá (čemuž se zřejmě nepřesně říká, či říkalo, ekologická stabilita ekosystémů).  

- Environmentální hnutí je reaktivní v Polis, ale jejich pro-aktivní charakter v řádu 

Fysis je složité přesně určovat, stanovovat, či dokazovat. Je to proto, že řád Fysis 

se svým charakterem zásadně liší od řádu Polis. Mnoho hodnot, ke kterým 

civilizační vývoj dospěl: například moderní pojetí svobody, rovnosti, demokracie, 

se v případě pokusů o hledání podobnosti mezi přírodní evolucí a kulturní evolucí 

komplikuje. Snaha o vylepšení vztahů panujících v přírodě je ještě 

komplikovanější než snahy o zkvalitnění vztahů společenských, environmentální 

krize je svým způsobem projevem rozporů, které obě tyto snahy provázejí.   

 

1. I. 

Změny hodnot ve prospěch mimolidského. 

 

Když společenský konflikt, založený na napětí mezi prací a kapitálem poněkud 

ztratil na naléhavosti, aniž by však zcela vymizel, zvedla se v Evropě i Americe 

ve druhé polovině šedesátých let dvacátého století vlna nových sociálních hnutí. 

K nim jsou řazena hnutí za občanská práva, studentské hnutí, hnutí za 

rovnoprávnost žen a mužů, mírové hnutí a mnoho dalších. To vedlo sociology 

k formulaci hypotézy o nových sociálních hnutích. Mezi těmito hnutími hraje 

podstatnou roli i hnutí environmentální, které „opozici práce a kapitálu nahradilo 

konfliktem mezi společností a přírodou.“ 33 Nejde o to, že tento nový konflikt je 

                                                 
33 Znebejánek 1997:145.   
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významný tím, že upozorňuje na další problém, se kterým se společnost musí nějak 

vyrovnat. Je skutečně nový zejména svým charakterem, svou povahou. Jsem 

přesvědčen, že právě ideový obsah myšlenek hnutí na ochranu přírody je tím novým, 

co se v oblasti sociálních hnutí objevuje.  

Rysy nových sociálních hnutí se snažili takřka totožně postihnout také Érik 

Neveu a Luke Martell. 34 Upozorňují na decentralizovaný charakter organizace 

nových hnutí s horizontální základnou členů s neinstitucionalizovanou a hravou 

mobilizací, která je vedena často kolem jednoho tématu, případu. Tento jeden případ 

je však v případě environmentálního hnutí nekonečně komplikovaný. Oproti 

klasickým hnutím, zaměřeným svými cíli a hodnotami na redistribuci bohatství a 

přístup k rozhodovacím centrům, se nová hnutí orientují na odpor ve sférách 

každodenního styku, v nichž se realizuje sociální kontrola. Dále se novost projevuje 

v politické sféře zaměřením na vytvoření autonomních prostorů s alternativními 

formami sociality, nezávislé na státu a trhu. 35  

Dále zmínění autoři upozorňují, že klasická hnutí industriální společnosti se 

opírala o identitu opřenou o místo v sociální dělbě práce, hnutí postindustriální 

(postmateriální) společnosti se vztahují k identifikaci kulturní a světonázorové. Je 

jistě otázkou, jak původní identifikační princip založený v sociální dělbě práce ztratil 

své opodstatnění a zda se nemůže opět vrátit do popředí společenského dění, i když 

třeba v jiné podobě. Zejména v případě opouštění sociálního rozměru tržní 

ekonomiky, který byl po dlouhé období jedním z pilířů evropských demokracií. 

Vzhledem k výše uvedené běžné klasifikaci nových sociálních hnutí, lze říci, 

že environmentální hnutí projevuje celou řadu shod s ostatními hnutími. 

Environmentální hnutí je však podle mého názoru zásadně odlišné svým tématem, 

svým cílem. Jeho téma a cíle, kterých chce ve společnosti dosáhnout, jsou jiného 

rozměru, maximalizuje všechny problematické aspekty spojené s redukcí ideologie 

nutné pro zvýšení přesvědčovacího účinku na cílové skupiny ve veřejném prostoru    

a s prosazením se v konkurenci jiných společenských témat a dějů.  

Tématem environmentalistů je ochrana kvalitního života ve „zdravém“ životním 

prostředí. To znamená z lidského pohledu ochranu živého i neživého světa (tvořivě 

proměnlivého světa), který umožňuje lidem, aby se spolupodíleli na utváření jeho 

                                                 
34 Barša P., Císař O., 2004:104. 
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pestrosti, aby mohli být jeho součástí, vyplňovali jednu z mnoha nik, které tato 

celistvá přirozenost nabízí. Poprvé se zde zájem některého hnutí dostává do sféry 

mimolidské, mimo čistě společenské prostředí, a zároveň do prostředí, z kterého 

lidské vzchází, bez něhož by nebylo. Lidská fysis se podílí na podobě Fysis celku, 

celku, který je viditelný, ale nepřehlédnutelný ve své rozloze a rozmanitosti. 

Společnost je součástí celku, který jí umožňuje individuální i společenské projevy, 

změny, vývoj. To člověk tvoří, ale zejména je utvářen, člověk hospodaří, ale 

především je součástí hospodaření Fysis. Člověk není pastýřem, je vždy pasen         

a napájen, celý život saje proudící energii z ekosystémových sítí Fysis. 36  

Činnost environmentálního hnutí je nutně komplikována tím, že dochází 

k rozporu mezi sociálně konstruovanou realitou a samotnou povahou Fysis. Fysis je 

vždy bohatší než jakákoliv její konstrukce, model, tedy redukce celku, redukce 

utvářená z pohledu lidí. Takovou redukcí je i každé jednání nebo text (včetně textu 

vědeckého). Při utváření identity členů hnutí není souměrné, zda jsem feministka, 

pacifista, gay, Rom nebo přítel Země. Jistě nelze položit stejnou váhu identifikaci 

členů jakéhokoliv hnutí s jinými lidmi nebo s jinými druhy, či dokonce s neživou 

přírodou (kamenem, horou, řekou, krajinou). Lidé svým rozumem nahlédli 

ekologickou krizi. Lidé rozhodují o tom, jak řešit ekologickou problematiku ve 

společnosti i mimo ni. Kolik přirozených dějů však je ovlivnitelných lidským 

rozumem? Kolik nevysvětlených a skrytých skutečností přirozenost skrývá?   

Liberalismus v 17. století politizoval státní moc, marxismus politizoval 

ekonomiku a nová sociální hnutí politizovala i ty sféry sociálního života, které byly 

považovány za nepolitické. Upozornili na to, že moc a ovládání pokračuje i v mnoha 

každodenních situacích mezi lidmi, v rodině, škole, nemocnici, v médiích, kultuře.  

Environmentální hnutí přišlo se zpochybněním údajné přirozenosti 

vykořisťovatelského postoje moderního člověka k přírodě. 37 Tento panský postoj je 

založen na iluzi, že je to sama přirozenost živého světa, která chce a určuje člověka 

jako toho, kdo ji může a má mocensky ovládat. Tento postoj lidem dovoluje 

                                                                                                                                                         
35 Zde je třeba poznamenat, že v posledních letech se celá řada hnutí nebo jejich členů snaží o návrat své 
působnosti do oblasti politické. Příkladem je i důležitá epizoda ve vývoji Strany zelených v České republice, kdy 
došlo ke krátkodobému průniku zakladatelů Hnutí duha na čelné pozice Strany Zelených.   
36 Jeden z křesťanských pohledů na člověka jako pastýře stvoření a tedy odpovědného za vše živé u nás 
tématicky pojal Jan Heller ve sborníku, který se věnoval vztahu lidských postojů a myšlenek, náboženství a 
Bible k životnímu prostředí. In: Heller, Jan. Člověk, pastýř, stvoření. In: člověk, pastýř stvoření. Brno, 
Universum č. 16, Cesta 1995, s. 15 - 73. 
37 Barša P., Císař O., 2004:5-7. 
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přirozenost významnou měrou ovlivňovat, podle environmentálního hnutí však 

nadměrně, v takovém rozsahu, že je sama přirozenost (Fysis) ohrožena.  

Environmentální hnutí tak vlastně vystupuje proti výkladům, které redukují 

svébytnou podstatu přirozenosti a které ji ohrožují tím, že převracejí panství přírody 

nad člověkem v jeho opak. Před environmentálním hnutím však takto vyvstává 

zásadní problém. Nemůže bez rozpaků (skrupulí) nabídnout jakoukoliv alternativu 

společenského uspořádání. Každá zamýšlená změna je vždy konstruována 

společensky, a tudíž k vlastní Fysis opět schematicky, redukčně, byť snad se snahou 

o širší rozměr vnímání určitých problémů. Prostě nelze klást v jednu rovinu změny ve 

prospěch zrovnoprávnění mužů a žen, nebo vztahu učitel – žák, lékař – pacient, 

rodič – dítě, kuřák - nekuřák, se změnami, které si nárokují pokus o zrovnoprávnění 

vztahu člověk - příroda, Polis- Fysis .   

Problematické historické hledání rovnoprávnosti, svobody a demokracie 

v Polis se při propadu do bohatší vztahové sítě Fysis ještě více komplikuje. Historicky 

doložitelný pokrok v rozšiřování lidmi pojímané demokracie, svobody a rovných 

příležitostí se jeví v ekosystému (biosféře) jako  pojmy, jejichž výklad a chápání mimo 

hranice Polis ztrácí zřetelné kontury. Navzdory tomu, jak často lidé tyto hodnoty 

„přenášejí“ do obrazu a hodnocení přírody, včetně (účelového?) využití tohoto 

fenoménu členy environmentálního hnutí.   

Lidé často vnímají jako dva proudy stejné řeky klasické environmentální hnutí 

a hnutí antiglobalizační. Zdá se, že hnutí proti ekonomické globalizaci získalo 

v posledních letech výraznou převahu při prezentaci ve společnosti. Prvotní zájem 

tohoto hnutí je však v rovině nerovnoměrného rozdělování prostředků a unifikace 

dějů v oblasti Polis, oblast Fysis je přibrána sekundárně. Reformy požadované 

antiglobalizačním hnutím jsou tak opticky blíže ustaveným mocenským poměrům 

v Polis, a právě proto vyvolávají značnou pozornost mocenských struktur.  

To může být vedle klasických environmentálních a sociologických výkladů 

způsobeno i tím, že antiglobalizační hnutí se věnuje procesu, který má vliv na 

tradiční vnímání demokracie a vnímá ohrožení občanské společnosti, otevírá 

problematiku kulturních a symbolických společenských otázek. Může jít o proces, kdy 

se aktivuje nové globální sociální hnutí založené spíše třídně a ekonomicky, 

vystupující v zájmu utlačovaných a zbídačených proti zájmům kapitálu. 

Antiglobalizační hnutí tedy zůstává v oblasti společenských vztahů, přesah na 
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ochranu biosféry jen vyplývá z některých procesů globalizace a hodí se pouze jako 

jeden z podpůrných argumentů pro aktivity antiglobalizačního hnutí. 

Také náboženská hnutí různým způsobem transcendují Polis. Vztahují se 

k  různým způsobem pojatému určujícímu, svébytnému a dokonalému celku, jehož 

jsou lidé pouhou chybující částí. Například křesťanská víra klade „dokonalé a celistvé 

jedno“ do oblasti nadpřirozena, které k lidem přichází zcela výjimečně jako tělo, jim 

podobný. Environmentalistický svět Fysis všeho živého je stále přítomný, přirozeně, 

tělesně, tady a teď. Navíc tento svět Fysis není prokazatelně dobrý, i když jej jako 

takový některá environmentální hnutí prezentují. Lidský řád utváří polaritu dobra a zla 

v chaosu dění Fysis. Dění Fysis je dobré jinak, tím, že trvá a umožňuje žít jeho 

částem, protože pro celek je z podstaty vše dobré. V křesťanství je Bůh 

nadpřirozený, leží mimo naši tělesnou zkušenost. Je dobrý. Přes mnoho shodných 

rysů křesťanského a environmentálního hnutí však existuje těžko řešitelný spor, co je 

prvotní, zda Bůh nebo příroda? Příroda je v křesťanství víceméně potlačena prioritně 

formulovaným vztahem lidí přímo k dokonalému božství. Pokud je součástí 

náboženského prožitku, pak spíše jako zahrádka, o kterou člověk starostlivě pečuje, 

neboť i ona byla stvořena.      

 

1. II. 

Ochrana jedinečného systému proti jeho částem, ochrana jednotlivostí pro 

celek. 

 

Lze jistě namítnout, že členové environmentálních hnutí si svou výše 

naznačenou novost neuvědomují, a proto je jakákoliv teorie při jejich konkrétním 

jednání a veřejném působení neovlivňuje. Například při ochraně nějakého 

biologického druhu v určitém biotopu mohou členové podnikat kroky k jeho záchraně, 

které nemusí mít žádnou přímou vazbu na mnou hledanou podobu vztahu 

částečných lidí v přírodním celku. Může jít jen o to prosadit takové jednání aktérů       

v Polis, které nepovede k destrukci ochraňovaného druhu a místa.  

Přesto je zachování globálního ekosystému, biosféry, vždy smyslem ukrytým 

v pozadí jakékoliv ekologické aktivity, pokud ji promýšlíme do všech důsledků. Vždy 

jde o vyrovnání se s tím, že jsme částeční, že vše nezávisí na nás. Ideologické 

zázemí environmentálního hnutí vždy směřuje obecně k uchování života. Každá 

lokální událost, každé jednání lidí se odehrává v systému komplexnějším. Každé 
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řešení konfliktu společnosti a přírody vždy, v různé míře, v nějakém smyslu, ovlivňuje 

kvalitu celku. Jednotlivé živé složky biosféry se nemohou vymknout životnímu řádu 

globálního ekosystému. Tedy mohou, ale samy pak zanikají a záleží na míře této 

události, zda a nakolik ovlivňuje významněji tvůrčí evoluční plynutí  „mateřského“ 

celku.  

Vztahy mezi organismy v celku vždy ovlivňují jeho podobu, to jak se „systém“ 

jeví, jak žije, jakousi ontologii v pohybu všeho živého. Každá hra živých aktérů 

ekosystému je součástí širšího souboru evolučních her, včetně těch spíše 

výjimečných, například společenských. Ekologická krize se objevuje, když aktéři 

společenských her neodpovědně považují svůj herecký part, v nesamozřejmé totalitě 

souboru her biosféry, za hru celou. Ekologickou krizi možná více charakterizuje 

samotný fakt vzniku environmentálního hnutí, než například výčet vymřelých druhů 

nebo jiné tradiční charakteristiky dokazující rozsah ekologické krize. 38 Vzniká tak 

společenské hnutí, které pracně upozorňuje na samozřejmou skutečnost, že lidské 

jednání se odehrává v nesrovnatelně komplexnější a komplikovanější Fysis, jejíž 

kvality jsou určující pro lidský život, zakládají a umožňují jej.  

Samozřejmě existuje zcela přirozená starostlivost člověka o nějaké zvíře, 

louku nebo les, který zná, který tvoří jeho vnitřní svět. Především takto dochází 

k citlivému vyjádření vztahu k přírodě, možná daleko niternějšímu, než je 

zevšeobecňující pohled expertů či například hlubinných ekologů, kteří mluví o přírodě 

jako o všezahrnující, všudypřítomné a všeobjímající danosti.  

Socioložka Hana Librová k rozměrům starostlivosti o Fysis říká: „Nemám 

ostatně ctižádost najít řešení ekologické krize. Jakkoli mám obavy o osud člověka       

a stav živé přírody na planetě … Moje perspektiva je přízemní. Želím luk, které jsem 

poznala v dětství, na jejichž místě teď ve čtyřech pruzích jezdí automobily. Jsem 

rozzlobená a zoufalá nad zkázou životem kypících mokřadů, míst odpočinku              

a občerstvení tažných ptáků, na jejichž vysušeném prostoru vznikají turistická 

letoviska.“  39 Proč je však toto prosté vyjádření naprosto přirozených pocitů nazváno 

přízemní perspektivou? Jedná se o louku a ne o Svět, ale louka patří k jeho 

projevům. Každá louka je svým způsobem Světem, každá louka je projevem Fysis.  

                                                 
38 Podrobná sledování různých projevů ekologické krize uvádí v pravidelných zprávách o stavu světa World 
Watch Institut. Viz například Brown, L.R., vedoucí projektu. Stav světa 1998. Zpráva o cestě k trvale udržitelné 
společnosti, Praha: Hynek 1998, s. 356 a Brown, L.R., vedoucí projektu. Stav světa na přelomu tisíciletí. Zpráva 
Worldwatch Institute o cestě k trvale udržitelné společnosti. Praha: Hynek 2000, s. 380. 
39 Librová, H. Vlažní a váhaví. Kapitoly o ekologickém luxusu. Brno: Doplněk 2003, s. 13. 
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Při úředních jednáních o tom, zda má zaniknout louka nebo být postavena 

silnice, však podobný povzdech nemá náležitou vážnost. Byl by v pouhé opozici 

k názoru člověka, který například požaduje, aby se veřejné finanční prostředky 

použily na stavbu nové dálnice, protože to považuje za rozumné. Nebo někdo další 

by požadoval, aby byl za jeho chatou vykácen les pro rozšíření lyžařského areálu, 

který vlastní a nebo dokonce jenom proto, že rád lyžuje. A byl by zoufalý, že to 

„ekologové“ nepovolili. Kdo rozsoudí tyto spory, pokud bychom se na ně dívali pouze 

lokálně a přírodu při vyjednávání o organizování našeho světa reprezentovali dle 

požadavků sociologa Bruno Latoura pouze s „malým p“? Protože „příroda s velkým   

P nikoho nezajímá, nelze na ni ukázat a proto ji ani řešit.“ 40 Právě v tomto pohledu 

vidím skutečný základ ekologické krize. 

Latour vyzvedává pohled patřící do řádu přirozenosti lidské spočívající v Polis, 

hlubinní ekologové absolutizují přirozenost všeho živého a někdy zapomínají na 

člověka. Skutečná Fysis je podle mého názoru v tomto sporu „buď a nebo“ ukryta. 

Přestává jít o složité hledání takové podoby přirozenosti člověka (fysis), která by 

mohla nadále eticky i prakticky obydlovat svět přírody (Fysis), aniž by jej 

poškozovala, … a tím i sama sebe. Smysl ochrany „louky za chalupou“ není jen 

osobním zájmem. Ochrana přírody by neměla být založena jen na soucitu, důležité je 

i promyšlení její ustavující apriorní totality. Příroda přece není Latourem vytvářený 

jednoduchý princip, symbol. Její celistvost není bodem. Naopak je rozlehlým              

a komplikovaným prostorem vztahů, který je založen dokonce šířeji, než je veškerá 

bohatost a složitost, kterou lidé znají. Právě proto na ni nelze ukázat.   

Environmentální hnutí otevírá klasickou oblast působení hnutí z ekonomické, 

sociální a kulturní roviny vně, do „Světa“. Tedy do toho, co vlastně všichni lidé žijí, co 

tvoří rámec všech jejich úvah, činností a vztahů. Individuální výklady světa jsou vždy 

podřízeny „absolutní totalitě“ života (Fysis). A právě zde přichází zásadní problém 

pro mobilizační úspěch environmentálního hnutí. Jeho členové nejsou žádným 

předvojem dělnictva či utlačovaných skupin obyvatel, jsou společně se všemi 

ostatními součástí (částí) toho, co chtějí chránit. A toto jimi ochraňované je život sám, 

ve svém celku.  

V environmentálním hnutí člověk aktivně vnáší do společnosti postmateriální 

nahlédnutí možného zániku životního světa, možnosti ohrožení celku intenzivním 

                                                 
40 Latour, B. Nepřehlédněme žížalu Pontoscolex corethrurus. Vesmír 2001, roč. 80 (131), č. 7, s. 383 – 385.  
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rozvojem jedné z jeho živých částí. Ochranu této proměnlivé oživené matérie, utkané 

sítí složitě propojených vztahů, nabízí těm, pro které začala být příroda hmotou, 

krajina terénem, náměstí křižovatkou a architektura stavebnictvím, jak na to 

opakovaně upozorňuje ve svých knihách filosof Karel Kosík.  

 

1. III. 

Chybějící motivace ve prospěch úspěšné mobilizace, „nudná“ příroda 

(přirozenost) 

 

 Rozměr Fysis, která přesahuje jedincův obzor, se stává problémem pro 

úspěšnou mobilizaci k získání lidí pro ideje environmentálního hnutí. Prostor i čas 

Fysis  se vymykají přímým lidským prožitkům, komplikují komunikaci o podstatě 

Fysis. Lidská komunikace se stále více odehrává v uzavřených prostorách škol, 

dílen, firem, zastřešených tržišť a stadionů, zábavních center… tím více, čím víc 

svou technikou, dopravou a obchodními plochami lidé okupují další a další prostor 

Fysis. Zpětná přímá vazba přibližující Polis přírodě je stále slabší, Fysis se nakonec 

stává dostupnou lidem, kteří ji užívají na způsob zábavy, případně těm, co ji 

zkoumají expertně.  

I experti dnes zkoumají zejména v uzavřených prostorách. Přímý pobyt v 

přírodě už často nepotřebují, zdržoval by je. Příroda zůstává jen v rozumu, 

k moderně žijícímu člověku přichází jakoby zvenčí, skrytě, neuvědoměle. Dech, jídlo 

a pití jsou automatické. Zapomíná se na jejich sváteční a vše oživující povahu 

v nádechu, přípitku, soustu, prožitku vevázanosti do mateřského jsoucna. Tělesný 

pohyb v krajině se stal paradoxně v jistém smyslu exkluzivní zábavou. 

 Environmentální hnutí se snaží upozorňovat na tyto základní vazby člověka     

a přírody. Jakákoliv mobilizace však předpokládá probuzení zájmu u posluchačů, 

kterým je určena. Většina působení sociálních hnutí slibuje nějaké uspokojení či 

zlepšení lidské situace. Zlepšení má vyvolat hlásaná společenská změna, změna 

politického rozhodování, lidského chování, distribuce financí, právních norem. 

Úspěšnou mobilizaci většinou vedou kroky, které jsou jednoduché a snadno 

představitelné, je jasná jejich posloupnost a zejména výsledná změna by měla být 
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nějak jasně a přesně v životním světě zaznamenaná. Ověřitelná přímo, pokud možno 

co nejrychleji, nejlépe hned, měřitelná ve společenské praxi.  

 Co může lidem nabízet a slibovat environmentální hnutí? Život 

v problematicky a jen stěží definovatelném „zdravém prostředí“. Environmentální 

hnutí nabízí změny, které mají vést k uchování zdravého životního prostředí pro 

člověka i jiné organismy. Přitom souvislosti lidské činnosti s negativními projevy 

v prostředí se prokazují jen velice složitě, vzhledem k nesmírné komplikovanosti dějů 

v ekosystémech. Tím hůře se potom vyjadřuje cílový, pro lidi lepší stav, kterého se 

má dosáhnout. Navíc se mohou i poměrně značné zásahy do lidského chování 

v přírodě projevit v dlouhých časových horizontech. Jako jeden z příkladů můžeme 

uvést řešení problematiky klimatických změn. To samozřejmě podkopává motivaci 

lidí k provádění těchto změn nebo zamezování jim. 

 Environmentální hnutí nenabízí zrovnoprávnění nějaké sociální skupiny 

obyvatel oproti jiné nebo většinové společnosti. Navrhuje všem lidem zrovnoprávnění 

jejich pobytu na Zemi v přirozeně konfliktním vztahu s jinými tvory. Nabízí vědomí 

závislosti na přírodních zákonech, což v důsledku přináší omezení pro svobodu lidí. 

Lidská výjimečnost se stává problematickou, není jasné její směřování. Lidé však 

touží někam směřovat, zdokonalovat se, zbavit se omezení. Chápání svobody jako 

možnosti lidí realizovat cokoliv, co je jim ku prospěchu, cokoliv, co zvyšuje blahobyt 

lidského pobývání na Zemi, je problematické. Takovéto pojetí svobody člověka ve 

vztahu k přírodě je vždy egoistické. Environmentální hnutí nabízí svobodu v poznání 

vztahu života lidí k omezující totalitě přírodních vztahů.  

Americký paleontolog David Malcolm Raup píše, že  „fosilní záznamy jsou 

svědectvím o vymírání mnoha druhů, kterým se dařilo docela dobře – dokud 

nevymřely… Pokud přijmeme názor, že obměna druhů je přirozená věc, srovnatelná 

s omezenou dobou života každého člověka, potom na vymírání druhů není nic 

podivuhodného.“ 41  

Ohrožení člověka v důsledku překročení ekologických limitů, určujících hranici 

uchování druhu, je přesto skutečností těžce představitelnou. A to i s pomocí 

výjimečnosti lidského rozumu a technologií. Lidé mají daleko hmatatelnější a jasnější 

starosti v každodenním životě. Proč se při nich zabývat ještě něčím tak vzdáleným     

a nejasným, jako je účast člověka na procesech odhalovaných jako ekologická krize? 

                                                 
41 Raup, D.M. O zániku druhů. Je Darwinova teorie o přežívání nejkvalitnějších druhů jediným vysvětlením 
vývoje života na Zemi? Praha: Lidové noviny 1995, s. 13. 
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Sociální nerovnosti mezi lidmi jsou dlouhodobě řešeny a moderní doba získala 

svou přitažlivost právě díky rozšiřujícímu se množství lidí, kteří v ní mají zaručenou 

rovnost podmínek. Svoboda se pro modernu stala zdrojem smyslu. Svoboda je 

v běžném životě vnímána jako privilegium, kterého je zpravidla dosaženo, když se 

člověk zbaví nějaké formy podřízenosti. Environmentální hnutí však přicházejí 

s nabídkou, která v důsledku znamená zisk svobody uvědoměním si zcela základní 

závislosti na udržení života na Zemi. Nabízejí první a poslední zrovnoprávnění všech 

a podřízení se moci Fysis.  

Právě Fysis je opravdovým dozorcem ve známém Panoptiku Jeremyho 

Benthama.42 Takto pojaté Panoptikum, tedy rozšířené o životní prostředí, však 

přestává plnit svou hlavní funkci. Není schopno zajišťovat klid, mír a spokojenost 

chovanců uvnitř jeho stěn, tady atributů, které činí život snesitelným, a to natolik, že 

stojí za to obětovat část své svobody. Stejně jako ve společenské (institucionální) 

formě panoptika není v panoptiku Fysis v co doufat, ale bohužel je čeho se bát. A ve 

společnosti je tento strach z Fysis stejný pro „svobodné“ dohlížitele i jejich „svobody 

zbavené“, ale spokojené, chovance. Jednosměrná podstata svobody Benthamova 

společenského panoptika zastírá reálné panoptikum Fysis. Panoptikum Fysis se 

ocitlo za zdmi jeho společensky konstruované podoby. Jen občas se připomene, 

pokud lidé otevřou brány svého „světa“. Dnešní omezená nespoutanost proniká do 

obce v podobách záplav, virů, tornád, tsunami. Společenský řád je vytvořen lidským 

rozumem a zacílen proti přirozeným (morálně nechutným, iracionálním                       

a disproporciálním) predispozicím lidského druhu. 43 

Environmentální hnutí má stíženou pozici ve veřejném prostoru. Reprezentace 

přírody je reprezentace běhu života podřízeného rytmu a rozmaru jevů, na něž má 

lidská vůle a dovednost minimální vliv. Tento aspekt povahy pobytu ve Fysis není 

                                                 
42 Anglický filosof Jeremy Bentham (1748-1832), zakladatel etického utilitarismu, tvrdil, že cílem lidského 
života je dosažení štěstí pro co největší počet lidí a hodnota morálních norem musí podléhat tomuto základnímu 
požadavku. Dobré pro společnost a tím i pro jedince je to, co svou užitečností zmírňuje neštěstí a přispívá 
k dosažení štěstí. Ovlivnil názory J.S.Milla. Význam Panoptika jako univerzálního ovládacího stroje odhalil 
Michael Foucault. V Panoptiku dochází k záměrné administraci sociálních podmínek na základě centrálně 
postavených dohlížitelů, kteří vidí své chovance, aniž by sami byli viděni. Tedy situace dobře viditelná ve firmě, 
vězení, nemocnici. Panoptikum je podobenstvím o společnosti v ideálním stavu, životaschopné, uspořádané, 
předvídatelné, bezpečné, schopné reprodukce. Rozšíření svobod v občanské společnosti je kompenzováno 
zrušením svobod pro žalářované. Tvorba zisku je znamením postupu správnou cestou. Intelektuálové jsou 
v tomto systému jeho konstruktéry, zkušení vlastníci zákonů, vzdělaní, přemýšliví a racionální architekti, tvůrci 
plánů pro politiky, operátoři symbolů. Systém potřebuje svobodné podnikatele, pro prospěch obecného blaha, 
systém funguje sám o sobě, bez bdělosti kazatelů morálky, bez každodenního vměšování tvůrců plánů. Viz 
Foucault, M. Dohlížet a trestat. Praha, Dauphin 2000, s. 275-317. 
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vyloučen faktem, že lidé mají schopnost způsobit rozvrat v přírodních dějích. 

V každém případě trest, který by přišel jako následek plynoucí z lidské devastace 

Fysis, je těžce předpověditelný, složitě představitelný a vždy leží někde v dálce před 

námi, za horizontem lidské fysis. 

Návrat k přírodě v podobě útěku ze společenského panoptika lze v moderní 

společnosti praktikovat individuálně, ale podoba tohoto činu má příchuť asketického 

podivínství. Takto vyvzdorované osamění však jistě není tím správným receptem na 

získání širokých mas formou účinné mobilizace. Navíc jsou tito „poustevníci“ a jejich 

aktivity kontrolováni jinými prostředky dohledu převažujícího systému. Jednou 

z těchto verzí je například sociální péče. Paradoxně může mít v takto směřovaných 

úvahách panoptikální příchuť i státní péče o přírodu. Ta rozšiřuje dohlížitelství nad 

pořádkem v Polis na správné uspořádání Fysis. Tak se obrací role dohlížitele             

a sledovaného. Sledovat přece může jen člověk, ten je vidoucí tvor. Příroda pak již 

není „matkou“ starající se (nechávající žít) své děti, ale bezmocnou „stařenkou“, 

závislou na péči svých dětí. A taková péče vede podobně jako sociální dávky jen 

k starosti o to nejnutnější, bez výběru, který je umožňován lidem ve většinové 

společnosti. Fysis pak není mocným symbolem života, ale jakýmsi infantilním 

symbolem závislosti na lidské vůli a péči.   

Lidská svoboda v pozdní moderně má podobu spotřebitelské svobody, jejíž 

jedinou existující alternativou je politicko-byrokratický útlak, diktatura nad potřebami. 

„Je samozřejmě paradoxní, že takováto svoboda projevu v žádném případě 

nepodřizuje systém ani jeho politickou organizaci kontrole těch, jejichž životy – byť 

vzdáleně – nadále určuje. Konzumní svoboda a svoboda projevu nejsou politicky 

narušovány, dokud zůstávají politicky neúčinné.“ 44  

Tato konzumní a ihned dosažitelná svoboda je však na druhé straně 

vykoupena stále rozsáhlejšími zásahy do přírody. Lidé je nevnímají, příroda zůstala 

za hranicemi jejich světa. Fysis překrývají zážitky ze stále silněji a důmyslněji 

konstruované, do nekonečna rozšiřované, stále proměnlivé a zdokonalující se 

svobody výběru možností v bohaté části světa. Ti, kteří jsou s přírodou za branami 

tohoto lákavého světa, pak touží za každou cenu emigrovat dovnitř konzumního, 

hravého a zábavného Panoptika. To dokresluje úvaha Hannah Arendtové, že 

                                                                                                                                                         
43  Zde rozvedeny myšlenky o svobodě lidí ve společnosti inspirované knihou sociologa Zygmunta Baumana. 
Viz Bauman, Z.: Svoboda. Praha: Argo 2003, s. 48.).  
44 Bauman, Z.: Svoboda 2003:106.  
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odříkání a bezelstná prostota svědčí spíše o nepochopení svobody než o osvobození 

se od předsudků. Fatální touha po rychlém zbohatnutí není neřestí zhýralců, nýbrž 

snem chudých. Tajným přáním chudých není každému podle jeho potřeb, nýbrž 

každému podle jeho přání. 45 Tyto tajné a přirozené touhy roztáčejí kola konzumní 

společnosti.   

Sociální změny jsou představitelné, vždyť se koneckonců stále dějí. 

Problematické je, zda jde tyto změny nějak naplánovat, aby vedly k žádoucím 

výsledkům. Šance existuje, ale zrovna tak hrozí množství nepředvídatelných zásahů, 

které změní plánovaný záměr na utopii. Vždy existuje více možností, směrů, kam by 

mohla společenská změna směřovat. Možnost ekologicky příznivého života lidí, tedy 

takového, aby byl součástí tvůrčích evolučních procesů v rámci ekologické valence, 

však vrhá celou společnost do absolutní totality podmínek zachování života. A to 

zřejmě navzdory přání a nadějím, že se člověku podaří s pomocí moderních 

technologií této své závislosti zbavit. Osvobodit se od přírody. Být zcela nezávislý. 

Potenciál svobody člověka, který by směřoval k pocitu panství nad Fysis, je vždy 

projevem nějaké redukce, zamlčení, úpravy, manipulace. A to jak v úrovni Fysis, tak   

i Polis. 

Představme si, co by se stalo, pokud by lidé akceptovali mobilizační tlak 

environmentalistů a jejich reakce by vedla k žádoucím změnám ve prospěch přírody. 

Očekávání výsledků složitě domlouvaných změn na agoře Polis by skončila ve 

věčném návratu plození, žití a umírání, nic by se nezměnilo, hrozivá nicota oproti 

lehce dosažitelným proměnám povrchů v Polis. Životní prostředí se hmatatelně 

nezlepšuje, pouze se uchovává. Příroda se znovu objevuje ve stavu, který lidé znají, 

který je už nepřekvapuje. Nic se z pohledu délky lidského života nemění, vše pouze 

zůstává, plyne pořád stejně, nebo podobně. To, že do stejného bytí dvakrát 

nevkročíš, je z pohledu lidí zcela nezjevné.  

Lidé stále znovu, s každým probuzením, automaticky, vstupují do stejné 

přirozenosti. Proto možná usilovně touží po změně, po viditelné změně, po stále 

větším a „svobodném“ výběru možností. A tento pestře se měnící výběr situací, 

výrobků a činností zastírá „plynoucí nudu“ života. Procházet se v době tak 

oblíbených adrenalinových sportů pěšky krajinou je téměř nesnesitelným výkonem. 

Zdlouhavé čekání ve frontě, než se začne něco dít. Ve svých důsledcích navíc 

                                                 
45 Bauman, Z.: Svoboda 2003:115. 
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zábava, práce a užívání světa na sebe v projektu environmentálních hnutí bere 

skromnější povahu. To, co se zdá ekologům jako šťastné vyplnění života, se bude 

mnohým jevit jako nesnesitelná těžkost bytí. Navzdory nadějím sociologů, které 

vkládají do svých výzkumů o šíření postmateriálních hodnot.     

Environmentalisté vstupují  do veřejného prostoru se svou výzvou na změnu 

lidských hodnot ve prospěch „lepší přírody“. Jde jim o takovou proměnu, kdy by si 

lidé aktivně osvojili motivaci a smysl „ekologického“ jednání v každodenním životě. 

Tato ekologická identita může být potvrzena a uznána jen díky existenci svobodných 

veřejných prostorů (prostorů naslouchání, porozumění, hledání kompromisu), kde je 

možno sociálně konstruovat problematiku, kterou přináší ekologická krize. 

Reprezentace (přírody) však přináší členům hnutí stále oddalované uspokojení, 

oproti přímé příslušnosti k  nějaké identitě („mezi námi ekology“). Kolik akcí pro 

veřejnost končí setkáváním se již přesvědčených, kolik grantů se utrácí na 

opakované školení již proškolených. Opakované prohlubování identity, tak hluboké, 

až ztrácí komunikativní spojení s okolní společností, kterou se snaží oslovit a získat.   

Skutečná demokracie by měla umožňovat konstrukci nových identit (členů 

nových hnutí) a jejich následnou emancipaci zahrnutím do politického systému, jejich 

zapojení do „hry“. Právě možnost vzniku alternativních identit by mohla umožnit 

společenské změny. Tato svoboda pro ustavení tvůrčích prostorů imaginace by 

mohla vést ke změnám ve vztazích k prostoru, času, narození a smrti, přežití planety 

a lidského druhu. Nutnou podmínkou takové demokracie je nezávislost zpětno-

vazebných aktivit ve veřejném prostoru na institucích politické společnosti – tj. státu   

a politických stran. Takové prostory musejí být schopny zprostředkovat kontakt mezi 

administrativně-politickou mocí a sítěmi každodenního života a vysílat podněty jak 

k proměně sociálních makrostruktur, tak k demokratizaci mikrostruktur světa života.  

Jak je možné, že se v živém světě (biosféře) vytváří v jedné z jeho mikročástí 

prostor, ze kterého je nahlíženo jeho ohrožení, kde se diskutuje o tak samozřejmé 

věci jako, zda má smysl jej uchránit nebo ničit? Je tento diskursivní prostor nadějí pro 

budoucí „znovunalezení“ místa a role lidí v procesu evoluce nebo posledním 

pokusem o zastavení totálního odcizení společenských prostorů od jejich 

životodárného zdroje? Sociální vztahy vždy existují v širších vztazích 

ekosystémových a ne naopak. Environmentální hnutí se tak snaží mobilizovat pro to, 

aby se tyto doposud omezené prostory artikulovaného systému rozhodování, 
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vyjednávání a reprezentace přírody „rozprostřely“ v celém sociálním systému, který 

by se tak rozpomenul na svůj „mateřský zdroj“, biosféru, Fysis.  

To by zároveň znamenalo i rozplynutí hnutí v ekologicky vnímavé společnosti, 

vytratil by se důvod vzniku environmentálního hnutí. Taková myšlenka však opravdu 

zavání utopií, což jen potvrzuje složitost mobilizačních snah environmentálního hnutí. 

Tuto složitost potvrzuje i Zygmunt Bauman v závěru svého pojednání o svobodě. 

„V moderní společnosti se ukazuje a neustále potvrzuje, že účinnější než kolektivní 

snaha je osobní aktivita. Vyhlídky veřejné svobody v podobě plného udělení 

občanských práv členům komunity a práva společně se podílet na určování 

společného osudu se liší. Existuje představitelná alternativa, že lidskou touhu po 

svobodě přestanou tržně orientované soukromé úspěchy uspokojovat a energie 

nasměrovaná na spotřebitelské soupeření, začne hledat realizaci v ambicióznějším 

projektu občanského sebeurčení a samosprávy. Sociologům nenáleží rozhodovat, 

jak realistickou tato eventualita je.“ 46  

 Realizace projektu environmentálního hnutí v podobě jeho celospolečenské 

integrace naráží na řadu překážek. Environmentální hnutí mohou při oslovení 

veřejnosti použít také prvků víry, třeba i mystiky. Představit Zemi jako Bohyni Gaiu, 

zde myšleno v použití mytologickém, ne jako vědecký konstrukt. Víra v Gaiu však 

znamená opuštění přirozenosti do nadpřirozena. Ale skutečnost ekologické krize je 

vnímána tady a teď, na Zemi. Přirozenost je všude, v  nás i kolem nás, dokonce je 

měřitelná, viditelná, hmatatelná, svým způsobem popsatelná. Prožíváme ji všichni.  

Environmentální hnutí v případě náboženských výkladů Fysis často směřuje 

k apokalyptickému vidění.Dostává se na půdu prověřenou po staletí používanou 

argumentační architekturou věroučných přístupů, které vystavěla jeden z pilířů naší 

kultury. Ten zavazuje lidi k pobytu na světě, který tuto architekturu ctí, uchovává ji 

tak, jak je. Pokud se přirozený svět jeví jako plný neřešitelných problémů, pak je 

možno slíbit zásvětnou, posmrtnou blaženost. Ráj na Zemi, vlastně mimo Zemi, 

protože vše je v něm jiné. Toto jiné, posmrtně blažené, je vždy formulováno opatrně, 

je pouze naznačené, jinak by možná ztratilo svou přitažlivost. Environmentalisté 

mohou také slibovat útěchu jako výsledek něčeho nadpřirozeného, ale opouštějí při 

tom pozemskou přirozenost. Vytvářejí fiktivní lepší přirozenost, která může nabývat 

lákavých podob. Příjemných snů, kdy vedle sebe existují ve vzájemné lásce dravci     

                                                 
46 Bauman 2003:117. 
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i jejich oběti, kde oheň je jen „dobrý rádce“, kde vítr vane vždy potřebným směrem        

a náležitou silou, kde voda teče klidně do kopce a kde Země je navždy uzemněna ve 

zcela statickou a nebezpečnou oporu této lidmi vyprodukované nadpřirozené idyly.     

 

1. IV. 

Úspěch hnutí, absence vítězů a poražených 

 

 Většina společenských změn je zpravidla realizována s pomocí vítězství 

myšlenek, které motivovaly a staly se oporou pro ty sociální skupiny, které tyto 

změny chtěly prosadit ve veřejném prostoru. Výsledné uznání práv některé sociální 

skupiny vede ke zlepšení jejího společenského statusu. Velké sociální a společenské 

změny se dotýkaly ekonomicko-politického uspořádání, s kterým jsou úzce spojeny 

mocenské poměry. V tomto smyslu je nutno vidět zejména dělnické hnutí. Proto má 

takové vítězství výrazně charakterizované vítěze i poražené, společenské změny ve 

prospěch jedné skupiny jsou zároveň porážkou jiné.  

V případě změn v oblasti kultury se dějí tyto změny s daleko menším vlivem 

na celkové společenské rozvrstvení bohatství a moci. Proto například změna ve 

vztahu mužů a žen může sice některým mužům připadat jako porážka, celkově však 

zůstávají mocensko-ekonomické poměry nedotčeny. V případě potvrzení ekologicko-

feministických konceptů by sice možná došlo k proklamovanému přesunu velkých 

finančních prostředků z oblasti vojenské do oblasti ochrany života, rodiny a dětí, 

avšak velkou změnu v politicko-ekonomické situaci si lze představit daleko 

problematičtěji.  

Environmentální vítězství by znamenalo vítězství konceptu ochrany přírody, 

vítězové by však byli všichni lidé, protože co více by mělo být v zájmu všech, než je 

uchování vlastního života. Například rozpor mezi ekologickým hnutím                        

a antiekologickým hnutím se většinou odehrává v rovině politické. Antiekologické 

hnutí rozhodně nepreferuje ničení přírody, maximou jeho negativního vztahu 

k přírodě je popření existence globálních ekologických problémů, ne života 

samotného. Co lze tedy vnímat jako vítězství v tomto příkladu? Snad jen, že aktivní 

ochrana života jako celku porazila aktivní ochranu zdraví individua. To znamená 

vítězství kolektivní ochrany přírody nad individuální starostí o vlastní zdraví? Není 

jistě zvláštním jevem, že environmentální mobilizace v oblasti konkrétní individuální 

ochrany zdraví je mnohem úspěšnější, než zaměření na těžko vysvětlitelnou ochranu 
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složitého celku Fysis. V tomto smyslu je evidentní úspěch projektů zaměřených na 

lidské zdraví          i v oblasti komerce a reklamy, například produkty zdravé výživy či 

přírodní kosmetiky, nabízené jak lékaři, tak léčiteli. To opět komplikuje úspěšnost a 

charakter environmentálně založené mobilizace veřejnosti ve smyslu ochrany Fysis. 

Environmentalisté v mnoha textech upozorňují na jedinečnost přírody, na její 

komplikovanost, rozmanitost, složitost vztahů, bohatství. Upozorňují veřejnost na 

potřebu uctivého a odpovědného vztahu k této udivující svébytnosti přírody. Při tomto 

přesvědčování však sami musí nějak tuto složitost představit, přesvědčit o ni 

veřejnost. Moderní doba však preferuje jednoznačnost, jednoduchost, výstižnost        

a jasnost. Velmi komplikované soustavy však nelze jednoduše popsat. V těchto 

souvislostech nastává problém v momentě, když environmentalisté přestanou své 

ideje nabízet veřejnosti s vědomím skrytých tajemství Fysis. Tajemství nahradí misií, 

přesvědčováním o známých a bezrozporných vlastnostech Fysis, které je nutno 

samozřejmě chránit. Nejlépe s pomocí rozšiřování institucí, které mají ideologicky 

dokázat a prosadit potřebnost této činnosti.  

Přesvědčovací modus směřuje k ochuzení svébytnosti Fysis. 

Environmentalisté upozorňují na skutečné jevy, ale vždy něco zatajují. Mluvené slovo 

je vždy redukcí skutečnosti. Pokud naopak nevytrhuje ze skutečnosti některé její 

projevy a mluví pouze o komplikovanosti a tajemství, ztrácí se přesvědčivost 

argumentace a tím i mobilizační potenciál pro misijní úspěch.  

Proto hrozí situace, že i kdyby se podařilo environmentálním hnutím s pomocí 

radikálně úsporných argumentů přesvědčit většinu k následování jejich idejí 

v aktivním životě, může být toto zlepšení zaznamenatelné právě jen v této lidmi 

vnímané, redukované, rozumem „osvětlené“ přírodě. Reakce Fysis jako celku, jako 

evolučně se stále vyvíjející a v dlouhodobých časových horizontech se měnící entity, 

se může s těmito lidskými „opravami“ přírody míjet. Zlepšení situace biologického 

společenstva (a ve vazbě na neživou přírodu biocenózy) lidskými zásahy je složitější, 

než snaha o zlepšení ekologických podmínek pro jeden druh. 

Po „environmentálním vítězství“ by se lidé opět nacházeli v situaci, kdy život 

plyne, se všemi jeho radostmi i strastmi, nadějemi i ohroženími. Život sám sebou 

stále zůstává. Je nutno se ptát, co mu přinášejí lidmi záměrně produkované změny. 

Tyto záměry se z povahy Fysis neprojevují okamžitě, mají dlouhé trvání. Sociálně 

demokratický politik a bývalý předseda vlády České republiky říká, že důležité 

sociální reformy (zdravotní, důchodová a podobně) se „projevují s časovým 
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zpožděním, které je delší než dva roky… z toho logicky vyplývá, že opatření, která 

bych považoval za efektivní,…, nemohou teď do voleb reálně zapůsobit…a pokud ty 

volby vyhraje (opoziční) Občansko demokratická strana, tak je zruší ještě před tím, 

než nabudou účinnosti.“ 47  

Změny Fysis mají jiný charakter než proměny Polis. Realizátoři případné 

ekologické reformy by stěží prokazovali její výsledky, jak konkrétními daty, tak 

zejména v čase. Vzhledem k pomalým procesům v přírodě by zásadní reformy mohly 

mít i „generační“ zpoždění. Výsledky by se tak staly neviditelnými pro lidi, kteří by 

komplikovaně následovali environmentální výzvy ke změnám hodnot.  

Teorie nových sociálních hnutí se pohybuje v kulturním rámci a teorie 

mobilizace zdrojů klade důraz na normalizaci kolektivního jednání, které interpretuje 

jako běžný fenomén sociálního života. V této souvislosti můžeme promyslet, co by 

mohl znamenat případný úspěch hnutí pro samotné „misionáře“ přírody. Jeden 

z klíčových problémů pro řadu autorů teorie mobilizace zdrojů je free-ride problém. 

Nedokáží objasnit, proč individuální aktéři, kteří podle jejich mínění důsledně 

racionálně sledují zájmy svého blahobytu, se aktivně zapojují do jednání kolektivit. 

Uvědomují si totiž, že zisky, jež aktéři hnutí vybojují, nebudou dostupné jen jim, kteří 

se o tyto úspěchy hnutí zasloužili. Kolektivní charakter zisků automaticky přinese 

výhody také těm, kteří (zcela v souladu s utilitaristickou verzí teorie racionální volby) 

nebudou podstupovat rizika boje a počkají, až výhody vybojují jiní. Ekonomicky 

racionálně uvažující lidé by spíše vyčkávali, než aby se zapojovali do protestních 

aktivit, které mohou mít pro ně nepříjemné dopady, například v podobě odvety lidí, 

proti kterým je protest hnutí namířen. Tato skutečnost je podle Olsona zásadní 

překážkou mobilizace případných příznivců hnutí. 48  

František Znebejánek uvádí ve své knize celou řadu sociologických konceptů, 

které se snaží vysvětlit problematiku free-ride fenoménu. Olson přišel s aplikací 

selektivních incentiv, tedy odměn, které by byly masově přitažlivé, ale dostupné 

aktivním členům hnutí. Oberschall rozšířil tento koncept o incentivy zohledňující 

sociální aspekty motivace lidí. Tilly nabídl koncept racionální interakce, spočívající na 

předpokladu, že intenzivní interakce přinášejí egoisticky uvažujícím stranám poznání, 

že jejich zájmy jsou nejlépe realizovatelné vzájemnou kooperací. Gamson free-ride 

                                                 
47 Zeman, M. Kdybych byl prezident, nebyla by ČSSD v tak ubohé pozici, říká Miloš Zeman. Rozhovor 
s Alexandrem Kramerem, Právo 12.3.2005, s.12-13.  
48 Znebejánek, F. 1997:95. 
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problém překonává důrazem na výrazný mobilizační potenciál lidské solidarity. 

Gamson také tvrdí, že diskuse o tomto problému spíše odpovídá na otázku, proč se 

lidé do aktivit hnutí nezapojují, než vysvětluje fakt, jak členové hnutí vytvářejí svou 

identitu a vzniká hnutí.  Všechny tyto koncepty se snažily zbavit sociální hnutí 

nálepky anomie a iracionality.49  

V případě aktivistů environmentálního hnutí je zmíněný paradox free-ride 

problému ještě zesílen. Domnívám se dokonce, že výrazně ovlivňuje i samotnou 

otázku účelové racionality sociálních hnutí. Zcela racionální úvaha o potřebě 

uchování života na Zemi má v civilizačním prostředí povahu společenského ohrožení 

v důsledku nekontrolovatelně emocionálního jednání. Pokud by aktéři opravdu vedli 

svůj protest za nové odkrytí moci přírody, znamená to tak zásadní změnu v lidském 

smýšlení a jednání, že racionální individuální prospěch z těchto aktivit je ještě 

problematičtější, než při protestech, jejichž účastníci bojují za zrovnoprávnění nějaké 

společenské skupiny. Výsledky úspěchu hnutí se pravděpodobně projeví nutností 

uskrovnění lidských potřeb, či přesunem potřeb z oblasti materiální do sféry kulturní.  

Mlčící většina v případě environmentálních idejí sahá „za“ člověka, společnost. 

Zvířata, rostliny a krajina „projevují“ svůj „protest“ jinak. Navíc protest je zároveň 

touhou po naplnění života, patří plně k projevům Fysis. Každá fysis je vyvzdorováním 

prostoru života v konkurenci obdobných nároků jiných. Každý sociální protest je 

protestem antropocentrickým. Protest, který by navíc mohl upřednostňovat celek na 

úkor vykonavatele protestu, může být v rámci vývoje lidské společnosti a jejích 

pravidel v mnoha ohledech vnímán jako antihumánní. Free-ride problém                     

u environmentálních hnutí tak nabývá ještě zajímavějších podob, než u protestů 

orientovaných na změny v rámci Polis.  

Vítězství environmentálního hnutí, pokud by si mělo uchovat ideje, o které se 

ve svém protestu a snahách opírá, by znamenalo nutnost zásadního 

přestrukturování lidských hodnot. Již toto očekávání environmentalistů problematizují 

mnohé výzkumy molekulární biologie, zkoumající závislost lidského chování na jeho 

genetické výbavě, která je na rozdíl od lidské kultury výrazně stabilnější po dlouhá 

časová období.  

Tuto změnu hodnot ve prospěch propojení a uchování přirozenosti celku 

s přirozeností lidskou by však nutně musely doprovázet radikální a rozsáhlé změny     

                                                 
49 Znebejánek, F. 1997:95,96,117,126,127,141. 
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v politické a ekonomické oblasti Polis. Environmentalistům by mělo „převzetí moci“ 

sloužit k podřízení moci člověka vyšší moci přírody. Změna mocenské struktury opět 

sahá „za společnost“, kde se moc problematizuje v evoluční síti vztahů a projevů. 

Lidská moc, spojená s materiálním bohatstvím, případně vysokým kulturním 

statusem, se dostává do kontaktu se zcela jiným typem moci. Absolutní moc života 

spočívá v tom, že umožňuje vše, co je a co se děje. Znehodnocování této moci a její 

popírání na základě realizace konceptu panství člověka nad přírodou, oslabuje sílu 

projevů života, a to pravděpodobně v konečném důsledku může dříve či později 

znamenat samotné ohrožení původce této pro celek destrukční síly.   

Změna směřující k „ekologičtějšímu“, lépe snad přirozenému, pobytu lidí na 

Zemi, předpokládá zásadní ekonomické a politické změny. „Vítězství 

environmentalistů“ má z tohoto pohledu pro společnost výrazný anomický potenciál. 

Jakoukoliv dezorientaci společnosti v důsledku rychlých a hlubokých změn vnímá 

část sociologické teorie jako deviantní chování. Zavedení řádu ve společnosti si lze 

představit. I když je to složité. Mohou k tomu vést změny prováděné demokraticky 

nebo i v různé míře násilně. Všechny způsoby snažící se o nastolení řádu, 

umožňujícího více či méně funkční chod společnosti, jsou sociologicky uchopitelnější 

než jakékoliv zkoumání nepředstavitelného „zavedení pořádku v přírodě“. Je typické, 

že v přírodě, jejíž součástí jsou i projevy „násilí“, se násilím nemusí ničeho 

dosáhnout. Fysis existuje ve svém rozmanitém uspořádání. I pokud by její 

uspořádání nebylo náhodné, ale plánovité, nelze zřejmě předpokládat, že by se dal 

tento řád Fysis jakkoliv konstruovat z pozice jednoho druhu. Podobné plány a ideje 

jsou vždy intenzivně utopické, a to v neskonale větším rozsahu, než je tomu u utopií 

společenských. Jedním z dalších projevů ekologické krize je skutečnost, že existují 

lidé, kteří těmto utopiím věří.  

Boj environmentálních hnutí „za přírodu“ směřuje proti boji s přírodou, je 

protestem proti pilířům moderní společnosti: ekonomickému růstu, technologickému 

optimismu, pokroku. Problematizuje zavedený způsob úsilí o společenskou 

demokratizaci dosažením svobody a rovnosti. Boj proti přírodě, tolik lidský a přece 

jako by v mnoha ohledech podlamující lidskou přirozenost, dospěl k neobyčejnému 

rozvoji, k úspěchu a vítězství. Vedení boje proti přírodě je neskonale snadnější než 

vedení boje za přírodu, který je bojem za uchování světa. Bojovat o svůj život lze 

urputně, bojovat za život Fysis přesahuje možnosti jedince a zřejmě i lidí. Ochrana 

přírody je tak spíše otázkou pokusu žít s vědomím „povahy“ Fysis, než otázkou boje. 
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Environmentální vítězství má podle mého názoru podobu pochopení 

neustálých proher při snahách o zprostředkovávání odpovídajících vztahů Polis         

a Fysis. Environmentální svoboda spočívá v tom, že si členové hnutí na své neustálé 

porážky nestěžují. Jejich svobodná volba spočívá v tom, že se neustále staví proti 

domnělým vítězství sociálních hráčů v Polis a jsou si vědomi své ustavující 

částečnosti v celku Fysis. Environmentální úspěchem by mohlo být podivné 

podřízení jednoznačných vítězství v Polis jejich totální ambivalenci v hrách Fysis.  

 

2. 

Sociální konstrukce ekologické krize.  

 

2. I. 

Verbalizace mlčící hrozby ekologické krize ve společenském prostoru. 

 

Sidonie Nádherná spjatá s geniem loci zámku Vrchotovy Janovice a jeho 

parku napsala Raineru Maria Rilkemu: „Co my víme, jaký vliv má vše, co jsme prožili, 

zakusili a protrpěli, na další život, možná i na každou nyní pučící květinu, zelenající 

se list? Jenomže příroda nám nikdy nezapomene, že máme hlasy a mluvíme, a drží 

si nás daleko od těla. My se přírodou nikdy nestaneme!“ 50  

 Takto poeticky Sidonie Nádherná možná poukazuje na velmi důležitý rys 

vztahu člověka a přírody. Svým způsobem může být smysl této poznámky závažnější 

než tradiční spor o tom, zda se lidská kultura odcizila přírodní evoluci a je 

v současnosti protipřírodní, nebo zda je kulturní evoluce i s její technikou jen 

souvislým pokračování evoluce jinými prostředky.   

Jak se vlastně lidé k přírodě vztahují? Samozřejmě svými pocity, životní 

zkušeností, rozumem. Jinak v městských aglomeracích, v prostředí vesnic, 

v laboratoři při přírodovědném bádání, při prodírání kopřivami v lužním lese, na 

skalní římse nad údolím, … . Různé podoby vnímání přírody jsou potom sdíleny mezi 

lidmi jazykem, v  rozhovoru se vyjeví individuální odlišnosti ve vnímání přírody.  

Ekologická komunikace je záležitostí Polis. Niklas Luhmann tvrdí, že vztah 

mezi Polis (Systémem) a Fysis (šířeji prostředím) komunikací nazvat nelze. 

Ekologické problémy jsou sdíleny jazykem v Polis, když se lidé snaží o veřejnou 

                                                 
50 Wagnerová, A. Posluchačka Sidonie Nádherná. Literární noviny, 2004, 21.6., roč. XV, č. 26. 
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dohodu o způsobech své adaptace na hrozby i nabídky stále proměnlivé Fysis. 

Luhmann tvrdí, že jednotlivé stále složitěji organizované subsystémy Polis jsou již 

natolik vnitřně diferenciovány a byrokratizovány (s vlastními specifickými kódy, které 

je vymezují vůči ostatním), že vzájemná komunikace mezi nimi vázne a neumožňuje 

pružnou reakci lidí na změny prostředí.  

Nejlepším způsobem pro ekologickou komunikaci se jeví věda. Ta je podle 

Luhmanna pozorovatelem jednotlivých společenských interpretací o podobách Fysis. 

Sama pak svá pozorování interpretuje po svém. Díky zpětným vazbám pak nachází 

nejlepší možnosti rezonance Polis s Fysis. Luhmann se nesnaží najít způsoby řešení 

ekologických problémů. Doporučení podobného typu je snadné dodat: spotřebovat 

méně zdrojů, vypustit méně škodlivin do ovzduší, rodit méně dětí. Snaží se spíše 

zkoumat systémové příčiny ekologické krize v komunikaci mezi Fysis a Polis. 51   

Věda určuje, jak a co se v přírodě děje. Osvětluje řadu viditelných, ale              

i skrytých projevů Fysis: například že kočka skutečně loví myši a ne naopak. Při tom 

může díky svým metodám odhalit i lidským smyslům skryté chemické změny v tělech 

dravce a kořisti, tedy také to, co nelze vidět, zakoušet. Avšak mluvit se o tom na 

základě nezvratných důkazů dá. Jistota vědy je pak cestou k odstranění lidské 

úzkosti vyvěrající z problematické komunikace společnosti o ohroženích Polis.  

Domnívám se však, že tato neotřesitelná podoba vědy má své vady. Niklas 

Luhmann částečně opomíjí redukční povahu vědeckých zkoumání. Sama věda si 

vytváří své kódy, které mají navíc spojitost s postavením vědců v Polis. Vědci nejsou 

nikdy zcela nezávislými pozorovateli. Jejich činnost je ve spojení s mocí uvnitř i vně 

Polis. Právě environmentální hnutí by mohlo sehrát roli pozorovatele jednotlivých 

subsystémů Polis. S úmyslem jejich otevření se k systému, v němž se všechny 

subsystémy Polis nacházejí, vyhledávat kódy jimiž se Polis může vztahovat k Fysis.  

Veřejná rozprava o ohrožení přírody je důležitá. Příroda sama, pro řešení své 

vlastní krize, instituce nevytváří. Dá se ale říci, že Fysis je vytváří prostřednictvím 

člověka, jako záležitost kulturní. Příroda nemá jazyk, kterému by lidé rozuměli. 

Příroda mlčí. Lidé mluví za ni, uvnitř ní. 

Environmentalismus se stal součástí mnoha institucí, příroda byla v těchto 

institucích zastupována jazykem, který je nejspolehlivějším dorozumívacím 

prostředkem lidí, zejména na rozumu založený jazyk vědy. Příroda podaná 

                                                 
51 Luhmann, N. Ecological communication. Cambridge: Polity press 1989, s. 133 - 139. 
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vědeckým jazykem se nám jeví jako přehledný systém, uspořádaný celek. Pokud 

však vyjdeme do krajiny, cítíme, že je v ní zřejmě více logik, různorodých pořádků,     

a dokonce i problémů, vzájemných antagonismů různých pořádků („přirozeného 

chaosu“), o kterých lidé netuší nic, protože to nejsou jejich problémy.  

Pokud by se příroda mohla ozvat, mluvila by zřejmě nepoměrně více „jazyky“, 

než znají lidé. Lidské jazyky jsou součástí přírody, této částečnosti však lidé 

přestávají rozumět. Výsledkem je to, co pociťují jako ekologickou krizi. 

Evironmentalisté se snaží o rekonstrukci přírody podle objektivizace ekologické krize 

v lidském vědění. Celá kulturní evoluce by šla pojmout jako neustálé usilování           

o nalézání spravedlivého a přehledného řádu směřujícího k celoplanetárnímu 

dokonalému informačnímu systému, který s definitivní platností bude oporou pro 

vylučování nepříjemných problémů a otázek, pochybností. Příroda však není 

přehledný informační systém, byť by byla ustrojena na základě jednoduchého 

informačního kódu. Fysis se děje, plyne a neustále proměňuje. Byla možná utvořena 

jinak, než nám o tom referují současné konstrukce, modely, přístupy a přístroje. Co 

nefunguje a co se vymyká zavedeným pořádkům, je pro lidi problematické. Náprava 

ekologické krize je zatím v nedohlednu a výměna přírody za jinou zatím není možná. 

Případná realizace této biotechnologické vize, nové, lidmi stvořené přírody, může 

současně znamenat utvoření a produkci dalších neřešitelných problémů.   

 Ochránce přírody (odborníky i laiky) do jejich rolí nedelegovala příroda. Své 

postavení v Polis si vydobyli svým vlastním světovým názorem a aktivitou. Tak se 

stali „mluvčími přírody“. Obhajují její nebo své zájmy? Příroda není součástí 

sociálních rolí v Polis, je jejich prostředím.  

Lze těžko říci, co je zájmem přírody. Zájmem lidí však je, aby nedošlo k její 

destrukci. V tomto smyslu lidé přírodě její zájem podsouvají a ten následně brání. 

Když ještě lidé nevnímali hrozbu ohrožení živého, nebyla tato skutečnost v takovém 

rozsahu součástí veřejné rozpravy. Sami lidé jsou dnes aktivními nositeli komunikace 

o ekologických hrozbách pro sebe samé. Ti, kteří na to mají čas a jsou za to placeni, 

materiálně nebo symbolicky, kulturně (vědci, úředníci, členové ekologických hnutí). 

Veřejná reakce na argumentaci environmentálních hnutí se pohybuje v široké škále 

od souhlasu po nesouhlas. Značná část veřejnosti je k této problematice lhostejná, 

pokud není přímo vyzvána k vyjádření svého stanoviska. 

Snaha environmentálního hnutí by mohla směřovat k vyplnění prázdných ok    

v sítích bezrozporných znalostí, formulací a popisů.  K uchopení přírody tělesně, 
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s citlivostí k jejím tvarům, barvám a vůním, alespoň občas v tichu. Ztišit slova             

a komunikaci Polis ve prospěch zachycení zvuků i mlčení Fysis. Doplnit pojmy              

a termíny, kterými experti tesají strnule strojovou podobu Fysis, literárním 

vyprávěním, poetickým příběhem, básnivým obrazem, … Okouzlit přírodu, 

začarovanou do objektů s využitím podstatných jmen, nabídkou bohaté škály 

přídavných jmen, nepodstatných slov, a třeba i občas vyslovit citoslovce. Přírodu jako 

chladné „TO“ obohatit překvapivým zvoláním „AHA“, možná i vřelým „ACH“. Pokusit 

se stále potvrzovanou jednoznačnost lidské moci nad vším živým rozšířit o úzkost. 

Úzkost vyvěrající z nemožnosti neredukovaného uchopení Fysis. Tuto úzkost pak 

doplnit radostí z bohaté nabídky životních projevů, které člověka obklopují. Bohatství 

vztahů, které nejdou všechny najednou vyslovit, ani je jednoduše navzájem mezi 

sebou propojit. Ač propojeny jsou. Ve světě všeho živého, který je všem organismům 

blízký a zároveň komplikovaně problematický.  

Environmentální snahy směřují k rezonanci Fysis v Polis. Zároveň však 

vyžadují smíření členů environmentálního hnutí s tím, že jejich úsilí nemůže být 

kladně rezonováno v jednotlivých subsystémech Polis, protože jim svým způsobem 

aktivity ve prospěch Fysis vždy odebírají moc, narušují jejich vlastní sebepotvrzování, 

dekonstruují jejich vlastní kódy a slovníky. Ve prospěch trvající Fysis, ve prospěch 

člověka v ní. 

 

2. II.  

Dominance vědeckého jazyka v řešení ekologické krize na pozadí rozporuplné 

přirozenosti. 

 

Kde získávají profesionální ekologové a členové environmentálních hnutí 

informace, které potom používají ve veřejném prostoru? Mezi různými možnostmi, 

jak lidé uchopují v současnosti přírodu, dominuje svým vztahem k moci vysvětlení 

vědecké. Při institucionálním řešení ekologických problémů jsou rozpory mezi 

účastníky jednání, kteří k problému zaujímají různá stanoviska, zpravidla 

rozhodovány na základě nějaké formy vědecké expertizy. Vědecké stanovisko je 

pojímáno jako pravdivé, přehledné, bezrozporné, ověřitelné, odborné. Toto uchopení 

a souhlas Polis s jeho veřejným praktikováním znamená, že příroda s její absolutní 

mocí nad lidským životem se nám bude jevit jako zcela ovladatelná                            

a manipulovatelná.  
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Environmentalisté, když mluví o životním prostředí, často používají pojem 

příroda. Příroda však pro mnoho lidí byla v moderní společnosti odkouzlena, 

zbavena své moci, stala se pouze hmotou, materiálem pro uspokojování stále 

rostoucích nároků lidí na růst spotřeby přírodních zdrojů. Příroda je něco, co je již 

vědecky popsáno a vysvětleno, co lze modelovat, měřit, přesně měnit k obrazu 

lidských potřeb. V sociálním systému, který je tak výrazně utilitární, lze přírodě její 

z přirozenosti plynoucí moc navrátit těžce. Celý vesmír se moderním lidem zdá být 

stvořen jako prostředek pro dosažení lidských potřeb. V tomto „chladnoucím“ 

vesmíru ochladnul vztah lidí k prostředí, které je obklopuje. Odcizují se přírodě, 

přirozenosti (Fysis).  

Přirozenost lze sice chápat jako přírodu, jako to, co roste bez přispění člověka, 

případně jako přírodní sílu působící v živých organismech. Ale tento pojem znamená 

i cosi jako svérázný charakter každé věci, který souvisí s jejím druhovým bytostným 

tvarem (eidos neboli formou), určujícím, co věc (především živá bytost) je. Důležitým 

hlediskem je důraz na autonomní vývoj, individuální ráz každé bytosti, navíc 

v kontextech, jimiž se jednotlivá živá jsoucna vztahují ke svému okolí.  

Věda směřuje k racionálnímu a bezrozpornému popisu skutečnosti. Poetické   

a umělecké výklady Fysis nabízejí více významových rovin. Uchopení přirozenosti 

lze činit také s pomocí lidských smyslů, poznávat Fysis v chutích, zvucích, barvách         

a vůních a také tělesně, doteky, například chůzí bosých nohou po zemi. To vše bez 

nutného textového doprovodu. Při kontaktu s uměleckými díly, která nabízejí 

možnost více výkladů, je celá řada lidí v rozpacích. Mnohost významů lidem přináší 

komplikace a nejistotu. Koncept přirozenosti jako mnohotvárně uchopitelného živého 

jsoucna se vzpírá jednoduchým a srozumitelným výkladům. Právě díky tomu je 

zdrojem možných překvapení, pohybu, tajemství.  

To, co dnes není definováno, jako kdyby neexistuje. Proto musí být příroda 

environmentálním hnutím nejprve definována, popsána vědecky. Stále 

specializovanější věda proniká do různých úrovní živého světa, sahá daleko za to, co 

je uchopitelné lidskými smysly. Na jisté nebezpečí této situace upozorňuje celá řada 

autorů. „Skutečnost, tj. smyslově vnímaná skutečnost, je vytěsněna expandujícím 

abstraktním věděním a problematickým tlumočením toho, co znázornit nelze: 

důsledkem je pocit malé reálnosti reality.“ 52  

                                                 
52 Lyotard, J.-F. O postmodernismu. Praha: Filosofický ústav AV ČR 1993, s. 23. 
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„Ve společenské praxi korespondoval vzestupu abstraktního vědění, 

produkujícího „málo reálnou realitu“ proces specializace. Specializace, blahodárně 

působící v oblasti výroby a kumulace kapitálu, postupně proměnila vědění                  

o skutečnosti v konglomerát často nesouvisejících specializovaných poznatků, pro 

něž skutečnost existuje pouze jako velmi dílčí výsek skutečnosti, fragment. Je to tedy 

moderní specializované vědění, co vytváří „málo reálnou realitu“ a velmi reálná 

rizika.… A právě díky této přílišné specializaci se vytvářejí spíše konstrukce           

ne-skutečnosti než skutečnosti, moderní vědění se stává málo účinným, ba 

nebezpečným. 53  

Může nastat situace, kdy i environmentální problematika propadne tímto sítem 

přílišné specializace. Situaci vzdělaného člověka moderní doby, kdy mu jeho 

specializace nijak nepomáhá v běžných životních situacích stěží pochopitelného 

světa, vyjádřil literárně Milan Kundera ve svém románu Nesmrtelnost. „Vzpomeňme 

si na Agnes ve výtahu, který se třásl, jako by měl tanec svatého Víta. I když byla 

znalkyní kybernetiky, naprosto si neuměla vysvětlit, co se děje v technické hlavě toho 

stroje, který jí byl stejně cizí a neprůhledný jako mechanismus všech předmětů, 

s nimiž denně přicházela do styku, od malého computeru postaveného u telefonu až 

k pračce na nádobí. Goethe naproti tomu žil v krátké chvíli dějin, jejíž technická 

úroveň už dávala životu jistou pohodlnost, ale kdy vzdělaný člověk mohl ještě 

rozumět všem nástrojům, jichž používal. Goethe věděl, z čeho a jak je postaven 

dům, v němž bydlil, věděl, proč svítí petrolejová lampa, znal princip dalekohledu, 

kterým se díval s Bettinou na Merkura, neuměl sice sám operovat, ale asistoval u 

několika operací, a když byl sám nemocen, mohl se domluvit s lékařem slovníkem 

znalce. Svět technických předmětů byl pro něho srozumitelný a zcela odkrytý jeho 

zraku. To byla velká Goethova vteřina uprostřed evropských dějin, vteřina, po níž 

zůstane jizva stesku v srdci člověka uvězněného ve výtahu, který se svíjí a tančí.“ 54   

Z hlediska ekologických rizik by se environmentální hnutí mohlo opřít o ty 

oblasti společenských věd, které nesledují překotný vývoj ke stále větším 

specializacím, ale s využitím jejich poznatků se snaží o pochopení a porozumění 

těchto znalostí z pohledu celku, z pohledu zachování přírody. Číst a „překládat“ nové 

                                                 
53 Hubík, S. Sociologie vědění, Praha: Sociologické nakladatelství 1999, s. 199.) 

 
54 Kundera, M. Nesmrtelnost. Brno 1993, v.1., s.352.  
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poznatky expertů jako výklad pochopitelný laikům. Postarat se o porozumění lidí 

okolnímu světu, obnovovat schopnost přemýšlení (rozumem i citem, duší i tělem)       

o rizicích, která civilizační rozvoj přináší. Aby se tato rizika mohla stát zjevnou 

(zjevenou) součástí sociálně konstruované reality. Poodhalovat stále nové slupky  

ne-skutečnosti tak, aby byly řešeny opravdu vážné problémy skutečnosti. 

Adeptem na zprostředkování péče o vztah Polis a Fysis může být poněkud 

opomíjená přírodní filosofie. Nabízí věčnou „otázku“ po povaze přirozenosti                

a vyplňuje díry, kterými mizí žitá skutečnost mezi stále rychleji přibývajícími 

„vykřičníky“ specializovaných věd. Filosofie, která přestala být vědám „mateřskou 

náručí“, by mohla znovu, v „post-filosofickém“ období, získat na významu. Návratem 

ke svým kořenům, kdy se ptala po podobě ARCHÉ. Avšak znovu a jinak, přece jen 

poučeněji, s novým účelem. Opět se stát jedinečnou tím, že svou mateřskou náruč 

odvrátí od specializovaných věd, které ji přestaly potřebovat, směrem k lidem, stále 

specializovanějším laikům.  

Současná filosofie by tak mohla, místo „běhu za zády“ speciálních věd 

v různých podobách scientistické filosofie, sehrát významnou úlohu v podobě 

životadárného „tmelu“ pro síto, jímž propadávají rizika moderní společnosti. Pokusit 

se o podíl na obnově interakce společnosti a živé skutečnosti, bytí, pobytu (nalezení 

domova) v náruči Fysis. „Skutečná filosofie nikdy netrůní na nebesích jako 

nezúčastněný pozorovatel, který výsměšně a pobaveně shlíží na lidské starosti            

a zápasy: filosofie se rodí z těchto zápasů a starostí, stojí na straně těch, kteří 

rezistují proti zpupnosti, nestoudnosti, cynismu, fatalitě, je tedy spojencem 

obyčejných lidí.“ 55 Dodejme i tehdy, když lidé mohou podlehnout, zmalomyslnět, při 

rozpoznání fatality a „cynismu“ Fysis.  

Intelektuál jdoucí naznačeným směrem by však šel proti současnému pokroku 

ve vědě, proti směru ve kterém může získat ocenění, grant, zvýšit citační index. 

Pobyt experta na straně obyčejných lidí směřuje k vyřazení z vědecké komunity. Tuto 

oběť pro vědeckou komunikaci s laiky by mohl činit ve svém volném čase. Toho se 

mu však nedostává, protože to opět ohrožuje úspěchy v jeho specializovaném 

snažení.  

Environmentální hnutí potřebují vědecké poznatky pro komunikaci s ostatními 

lidmi ve veřejném prostoru, hledají argumenty podporující jejich výklad světa. Stávají 

                                                 
55 Kosík, K.: Poslední eseje. Praha: Filosofia 2004, s.13. 
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se distributory vědeckých poznatků z „laboratoří“ do veřejného prostoru. Problémy, 

které řeší věda, jsou konstruovány také především vědou. Laická veřejnost může své 

problémy řešit s pomocí vědců jen velice komplikovaně. Musí přesvědčit mocenské 

struktury, které podporují výzkum, o oprávněnosti svých obav. Tato oprávněnost je 

rozhodována také zejména vědecky. Moderní věda je navíc ve stanovování 

nejdůležitějších problémů značně autonomní, řešitelské úkoly často vyplývají 

z otázek, které se objevily při řešení předchozích úkolů.      

Setrvání v promýšlení smyslu jsoucna by mohlo být spojencem lidí při umění 

slavit to vznešené, život sám, intenzivní prožitek toho, co Fysis člověku k jeho 

slavnosti nabízí. Umět se (po)zastavit a radovat. Co však lze oslavovat, když 

„mysterium“ přírody je ztraceno, kdy život sám je ukryt pod fasádou, která se stále 

častěji a výrazněji přemalovává stále dokonalejšími barvami náhražkových                 

a únikových „večírků“. Svátek sepětí člověka s přírodou dnes nahrazuje jiné 

partnerství. „Trh všechno rovná a srovná, nestrpí žádné stavovské rozdíly ani 

rasovou diskriminaci. A současně je místem mystického sbratření všeho, co je: ať 

člověk nebo informace, ať diamant nebo výbušnina, koření nebo kuřata, všichni 

účastníci trhu vytvářejí nerozborný řetěz vnitřního souznění, bratrskou 

sounáležitost.“56  

A příroda je hodnocena v tomto podřízeném a pro člověka užitném smyslu. 

Vše, co nejde ohodnotit, všechno, co nemá cenu. je odloženo jako nepotřebné na 

skládku. I věda má své „skládky“ neúspěšných snah o nabídku alternativních 

přístupů poznávání skutečnosti. Ochránci přírody, kteří v dobré víře chtějí učinit své 

myšlení populárním, přicházejí na toto uniformní tržiště. Jeho branou projdou jen ti 

z nich, kteří dokáží rozumně, nejlépe vědecky, ocenit, co je na přírodě cenné. 

Případná vítězství na tržišti dosažená svádějí k falešným oslavám. Zastírají totiž fakt, 

že je to Fysis, která zůstala za branou. Fysis nepochopená, nerozpoznatelná, 

nepoužitelná, ne-hodnotná a tedy zdánlivě bezcenná. „Na trhu … jdou na odbyt 

slogany, hesla, poutače, bezduché duchaplnosti, průpovídky, fráze.“ 57   

Uvědomují si environmentalisté, jak velkou změnu jejich nárok na ochranu 

přírody vyvolává? Vždyť řešením svého problému narážejí právě na „Kosíkovu“ 

bratrskou sounáležitost, pochopitelné vnitřní souznění s řádem trhu. „Tržní lidé“ brojí 

proti těmto nekompetentním výpadům, stojí si na svém, na všem, co je přehledné, 

                                                 
56 Kosík, K., 2004:23.   
57 Kosík, K., 2004:23. 
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propočítatelné, dohodnutelné, na všem, co mají ve své moci, co mohou ovládat, co 

závisí jen a jen na nich, co stanovuje podstatnou měrou jejich pojetí svobody.  Se 

světem něco za něco. Co environmentalisté nabízejí? Nic za toto mnohé. Toto nic 

však je vším, životem samým, Fysis.   

„Wilhelm Fridrich Hegel v odpovědi na otázku po smyslu a cíli dějin definuje 

dějiny jako „vývoj ducha v čase“, jehož bytostným účelem je realizace svobody.        

A jelikož nutným momentem svobody člověka je to, že si svou svobodu uvědomuje, 

jsou dějiny zároveň pokrokem v uvědomění si svobody. Základním znakem svobody 

je přitom svébytnost, nezávislost na jakémkoliv vnějším, pouze přírodním určení.“ 58 

Při filosofickém hledání kořenů současné ekologické krize bývají označováni za 

strůjce ekologické krize osobnosti z lidské historie, jako například René Descartes 59, 

W.F.Hegel, Immanuel Kant, či dokonce věroučné systémy, jako judaismus                 

a křesťanství. Historici dlouho vedou diskuse o působení jednotlivých osobností na 

dějinné události. Jakákoliv individuální aktivita však může být úspěšná, jen pokud ji 

značná část společnosti přijme.  

Společenské aktivity nemají v přirozenosti rovnocenného partnera. Přirozenost 

neklade viditelný odpor lidským záměrům, chová se jako mlčící většina. Přesto se dá 

očekávat, že na lidskou činnost reaguje. Lidé tyto reakce mohou i zkoumat, v krajině 

dochází ke změnám různého rozsahu. Vzhledem ke komplikované síti vztahů lze 

však jen stěží předpovědět, jak velký zásah do přírody znamená nezvratitelnou 

destrukci, která by ohrozila samotného člověka,  jak velký vliv na sledované změny 

má člověk sám.   

Vliv osobností na společenské dění je sporný. O to víc se můžeme ptát, zda je 

nějaká lidmi stvořená ideologie schopna ovlivnit řád Kosmu. Sociálně konstruovaná 

ekologická krize bude zřejmě spíše výsledkem dlouhého civilizačního procesu 

směřujícího k více a více komplexnější společnosti, která stále urputněji usiluje         

o definitivně konečný, a nejlépe, na co nejjednodušším principu založený,  popis 

světa. Ale toto úsilí zastiňuje samotnou moc přírody. Absolutní moc Fysis může 

existovat nezávisle na tom, zda obsahuje přirozenost lidskou (jednu z podob fysis). 

                                                 
58 Major, L. Georg Wilhelm Fridrich Hegel: Filosofie dějin. Literární noviny, 2005, roč. XVI, č. 26, s.6.  
59 Je pozoruhodné, že Descarta k formulaci jeho cogito inspirovala otázka „co vím a co mohu vědět“ 
francouzského renesančního učence, spisovatele a představitele novověké skepse Michela de Montaigne (1533-
1592), který zavrhoval možnost dogmatizace  jakéhokoliv poznání a jehož ústředním argumentem pro skepsi 
byla nicotnost a bezvýznamnost postavení člověka oproti mohutnosti přírody. Montaigne naturalisticky tvrdí, že 
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Život Descarta i Kanta potom přestává mít podobu pověstného mávnutí motýlího 

křídla, které spustí celosvětové katastrofy. Intelektuálové snad jen plně zapadají do 

civilizačního procesu a více či méně úspěšně jej artikulují a také různým způsobem 

nacházejí či nenacházejí své posluchače. Při tom se potkávají nebo naopak míjejí      

s Fysis. 

Případný úspěšný ekologický vizionář také není schopen zajistit záchranu 

všeho živého. Přesto je právě na úrovni Fysis vhodné mluvit o pokoře, protože jde o 

rozměr života samého. Na sociální úrovni je pokora často známkou podřízenosti 

moci. Pokora k Fysis je myšlena jinak. A paradoxně právě takové vztahování se Polis 

k Fysis může být impulsem osvobození lidí (jejich přirozenosti, fysis) od pokory          

a poklonkování moci v Polis. Spása je v uchování Fysis, ne v pokoře, „která se ani 

prstem netkne (případné) vládnoucí planetární nestoudnosti“. 60 Tedy podoba pokory, 

která má ve svém extrémním vyjádření projev například samoorganizování lidí 

jdoucích na smrt v koncentračních táborech druhé světové války. To je pokora 

vedoucí k sebe-zničení člověka, pokora za kterou mizí uctivý vztah k Fysis.  

O obnovení interakce mezi člověkem a přírodou stabilně usiluje i český filosof 

Erazim Kohák. Ten však v jedné ze svých statí podle mého názoru nešťastně odmítá 

pojetí přirozenosti pro nebezpečnou pudovost člověka, kterou s tímto pojmem 

spojuje. Sám se emocionálně ptá: „Co místo rozumu?“. A odpovídá: „Osvícenství se 

vzbouřilo proti neviditelné ruce pudu i mrtvé ruce návyku. Proti přirozenosti a tradici 

postavilo kritický rozum. Ne všechno přirozené a tradiční je dobré. Je třeba posoudit 

kritickým rozumem, zda to, co je tradiční a přirozené, je zároveň dobré. Rozumem 

můžeme rozhodnout i netradičně. Otroctví je tradiční, ale zacházet s lidskou bytostí, 

nadanou rozumem jako s věcí není rozumné ani dobré. …Člověk se nestává plně 

člověkem, když se poddá údajné přirozenosti či tradici. Stává se jím tehdy, když 

v odstupu rozumu svobodně přijme odpovědnost za svůj život. … Místo kritického 

rozumu nám nabízejí rozhodnutí pro neviditelnou ruku přirozenosti nebo mrtvou ruku 

tradice. Jenže i takové rozhodnutí je přece svobodným dílem rozumu, ovšem 

lajdáckého rozumu, který se vzdává odpovědnosti za sebe. … Potřebujeme lepší 

rozum, porozumění hodnotě a smyslu všeho života a odpovědnost za něj i vůči 

                                                                                                                                                         
je nesmyslné přisuzovat člověku vševládného ducha a rozum a že uvažovat o nadřazenosti člověka nad jsoucnem 
je klam. 
60 Kosík, K., 2004:44. 
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němu. Potřebujeme rozum, který bychom na jiné úrovni hovoru označili jako 

demokratický, sociální, ekologický.“ 61  

Nabídka Erazima Koháka zní: potřebujeme lepší rozum. Ale kde jej vzít? To 

sama přirozenost evolučně nabídla člověku rozum, který mu umožňuje komunikovat 

jazykem a společně s ostatními lidmi nahlédnout své postavení v Kosmu. Hledání 

odpovídajícího vztahu k přirozenosti by snad potom nebylo tak náročnou intelektuální 

činností. Postačovala by „prostá“ a rozumná (racionální) úvaha, že není dobré ničit 

prostředí, na kterém jsem celou svou existencí vázán. Právě rozum umožňuje lidem 

pochopení této závislosti, v čase i v prostoru, který sahá daleko za empirickou 

zkušenost tady a teď.  

Avšak je to Fysis, která člověku „darovala“ rozum a poskytuje mu svobodu jej 

používat. Toto pojetí rozumu, který z úrovně nepatrné součásti systému uchopuje 

skutečnost, předpokládá, že naše racionalita je omezená. Takže jaký lepší rozum? 

Snad stejný, který všechny své poznatky kriticky vyhodnocuje, na základě jejich 

důležitosti pro život. Používejme kritické myšlení k smysluplnému pobytu na Zemi. 

Například demokraticky, sociálně a ekologicky. A uchovejme náš rozum v rovnováze 

s našimi city a s přirozeným vnímáním světa. Absolutizovaný a „pyšný“ rozum je 

nebezpečný stejně jako rozumem nekorigované city. 62 

V rámci možností, které Fysis rozumu nabízí, se zdá, že Erazimem Kohákem 

vyžadovaný lepší rozum je využíván k stále těsnějšímu propojení vědy s počtářstvím 

trhu. Tento rozum přináší veřejnosti lákavou svobodu výběru zboží. Na tomto stavu 

se podílejí nejen s praxí těsněji propojené přírodní vědy, ale i vědy společenské 

svým důrazem na výzkum jazyka.  „Reálná řečová pragmatika vědění má dnes stále 

zřetelnější podobu tržní pragmatiky a ti, kteří se na ní podílejí, stále jasněji zacházejí 

                                                 
61 Kohák, E. Co místo rozumu? Literární noviny, 2005, roč. XVI, č. 25, s. 3. Dále se dočteme, že … Jenže 
rozhodnutí pro život v sobecké vypočítavosti nepředstavuje život v rozumu, jen život ze svévole, tedy život, který 
se nepodřizuje zornému úhlu rozumnosti čili srozumitelnosti hodnoty a smyslu všeho, jen chvilkovým přáním 
jedinců. Rozum přece není osobní výpočet! Je to srozumitelnost všeho stvoření, a zdaleka ne jen srozumitelnost 
matematická, nýbrž i hodnotová, srozumitelnost smyslu. Rozhodnutí pro život v rozumu představuje něco daleko 
náročnějšího než individuální svévoli. Znamená především život ve svobodě. Již za sebe nenechám rozhodovat 
slepý pud či návyk, přirozenost či tradici. I ty zvážím, pečlivě zhodnotím, avšak rozhoduji sám, kritickým 
porozuměním smyslu a hodnoty všeho. To ovšem znamená zároveň život v nekonečné odpovědnosti. Nemohu se 
vymlouvat, že něco je přirozené nebo tradiční. Pod zorným úhlem rozumu přejímám neomezenou odpovědnost za 
své jednání. Než se rozhodnu poručit větru, dešti – nebo nastartovat motor, který spaluje fosilní paliva a vypouští 
prudce toxické látky – musím se zamyslit. Jsem ochoten přijmout odpovědnost za následky svého jednání? Bylo 
by to rozumné, tedy v souladu s hodnotou a smyslem všech a všeho? 
 
62 Na antiracionalismus jako součást fašistických doktrín upozorňují někteří autoři. Například Janet Biehlová a 
Peter Staudenmaier. Biebl, J. Staudenmaier, P. Ekofašismus: Poučení z německé zkušenosti. Olomouc: Votobia 
1999.  
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s věděním jako se zbožím na trhu. Například někdejší princip, podle kterého je 

vědění neodlučitelné od výchovy ducha, a dokonce i od výchovy osobnosti, se stává 

a bude se stále více stávat přežitkem.“ 63   

Lidé se snaží s pomocí rozumu dobrat také co největšího štěstí. „John Stuart 

Mill tomuto štěstí říkal „utility“, což se dá přeložit slovy užitečnost, prospěšnost, 

užitek, prospěch. Jestliže racionální člověk může volit z několika možností, pak podle 

Milla volí možnost, od níž očekává největší míru štěstí, prospěchu, užitku (expected 

utility), což popisuje teorie očekávaného užitku (expected utility theory). Tuto 

stručnou definici racionálního chování by bylo možné nazvat ekonomickou.“ 64 Zatím 

se zdá, že civilizace prohlubuje intenzivně ekonomické pojetí rozumu. Kritické 

myšlení, vyrůstající snad z osvícenství, zůstává v pozadí. A pokud se prosadí, pak 

jen jako prostředek k osvobození člověka od bludů a pověr, které jej redukují na 

pouhé příslušenství fungujícího systému.  

Tyto úvahy zůstávají na úrovni společnosti. Existuje však opravdová, reálná      

i fatální závislost lidí na svém prostředí, na udržení života. Lidově se říká, že jedinou 

jistotou člověka je jeho smrt. Moderní doba stále více vytěsňuje tato nepříjemná fakta 

z běžného života lidí. Smrt individuální, stejně jako smrt druhu Homo, není vhodná 

pro obraz naší úspěšnosti a stále dokonalejší budoucnosti, kterou při našem úsilí 

nemůžeme minout. Ale tak jako nás míjí minulosti, které se už nikdy nebudou jevit 

tak, jak skutečně byly, tak nás budou míjet také varianty budoucností, tak jak by 

mohly být. Skutečně kritické myšlení by mělo zvážit i vztah člověka a přírody. Hledání 

lepšího rozumu se vyvíjí zatím zejména k dokonalejšímu propojení vědy, techniky     

a ekonomiky za účelem nalezení co nejpokročilejších, nejúčinnějších a nejlevnějších 

metod, jak ovládnout přírodu, i lidi, jak totálně kontrolovat nám známý svět, tedy 

společnost a to, co je jí k užitku.    

Environmentální hnutí stojí před podstatným problémem. Pokud chtějí 

environmentalisté něco chránit, musí přesně vědět co. Jinak totiž, ve světě, který se 

zdá být „stále více definován“, nemají naději na odpovídající společenskou reakci.     

A odpovídající společenská změna, tedy reakce na podněty ekologického hnutí, 

změna lidských hodnot ve prospěch přírody, je často environmentalisty zmiňována 

jako jediná cesta, jak řešit současnou ekologickou krizi.  

                                                 
63 Hubík, S. Sociologie vědění, Praha: Sociologické nakladatelství 1999, s. 202. 
64 Koukolík, F., Drtilová, J. Základy stupidologie. Život s deprivanty II. Praha: Galén 2002, s.10-11. 
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Dle Kratochvílova pojetí je součástí Fysis i přirozenost lidská, včetně lidského 

rozumu, který umožnil rozvoj vědy a technologií. Přirozenost není destruována 

samotnou vědou nebo technologiemi, ale tím, pokud je tento výklad světa ztotožněn 

s pravdou. Za tuto pravdu potom lidé mohou cítit odpovědnost, ale Fysis je zakryta, 

zapomenuta a tím může bez zvláštních problémů a morálních kolapsů probíhat její 

prohlubující se destrukce. Takto pomýlená lidská fysis (tedy i ta nejrozumnější           

a nejvědečtější) následně přestává komunikovat s Fysis, na které je závislá. 

Závislost lidí na přirozenosti se může stát v lidských měřítcích jistým druhem 

spravedlnosti. Dokud trvá přirozenost (svět), má naději na život i jakákoliv přirozenost 

živá, tedy i lidská (liberálně, socialisticky nebo „zeleně“ smýšlející). Je třeba 

podotknout, že v přírodě si lze těžko představit důrazné oddělení přírody živé             

a neživé, hranice mezi nimi je setřena mnoha na sobě závislými vztahy, existuje řada 

přechodů. Ještě méně pak je pro ni důležité, zda ji uchopuje člověk z pozice 

filosofického nebo dokonce některého ideologického výkladu. Snad s rozdílem 

environmentálního hnutí, tedy hnutí, které se snaží reflektovat přírodu. S ohledem na 

tuto snahu jsou environmentalisté připraveni měnit své všední každodenní jednání. 

Jedním z důležitých ukazatelů ekologické krize, ne-li jediným jasně doložitelným, je 

právě vznik environmentálního hnutí, které s vědomím prvotnosti přírody usiluje o to, 

aby lidská přirozenost byla schopná uchopovat Fysis tak, že nedojde k její destrukci.  

Pokud environmentální hnutí ideologicky připouští výklad přírody jako 

systému, který je nesmírně bohatý a není jednoduše vysvětlitelný, přináší mu to 

určitý problém pro aktivitu ve veřejném prostoru. Mnohost výkladů znamená vlastní 

argumentační nejistotu a ta zase oslabuje mobilizační potenciál. Vzdaluje se vítězství 

v podobě diskusního ovládnutí veřejného prostoru. Avšak mnohé „alternativní“  

argumentace, které nesměřují přímočaře k přesvědčení (ovládnutí) Polis, mohou 

lépe vyjadřovat povahu Fysis. A prohrou Polis jsou kroky, které směřují proti životu. 

„V řádu fysis (Fysis) je obvyklé, že člověk si může záměrně ublížit jako jednotlivec, 

jako společenství i jako druh. Může si ublížit i tehdy, když je přesvědčen o svých 

krocích vedoucích k vlastnímu prospěchu.“ 65  

Co tedy může být lidskou výhrou ve vztahu k Fysis? Bohužel cosi tak 

„banálního“, jako je život sám, možnost rozmanitého vývoje, zrození i zániku, trvání. 

Toto „nadlidské“ měřítko je na jedné straně něco stěží představitelného, na druhé 

                                                 
65 Kratochvíl, Z., 1995:168. 
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však cosi naprosto samozřejmého, z hlediska všech uchopení přirozenosti, která jsou 

lidmi možná. „Toto promýšlení přírody, tedy jakési mudrctví, nepřináší uspokojení 

z nečekaných odhalení. Odkrývá v důsledku lidskou moudrost a nabízí tedy hloubku 

něčeho všedního, co je pro nás často banální, protože jsme už hloubce přirozené 

všednosti odcizení“. 66 Přirozenost sama, jistým způsobem samozřejmá a jiným 

způsobem neuchopitelná, je modernímu veřejnému prostoru a jeho diskursům 

vzdálena. Vztah k Fysis, fundament pro žití, se stává jen jedním z mnoha lidských 

problémů. Mizí jeho totální moc, spočívající v tom, že destrukce Fysis by znamenala 

ohrožení všeho živého. Z pohledu člověka to znamená i destrukci přirozenosti lidské, 

včetně důkazu její existence, myšlení.   

Jak vnímá dnešní environmentální hnutí přirozenost a přírodu? Z mnoha 

osobních rozhovorů se zdá, že členové ekologických hnutí se přesouvají od 

idealistických myšlenek k pragmatickým postupům. Martin Bursík, ministr životního 

prostředí, v jednom svém starším rozhovoru uvedl: „Rozvoj efektivnějších technologií 

není definitivním řešením ekologického problému. Ale myslím si, že teď jsme ve fázi, 

kdy je dobré a účelné zapracovat na efektivnosti. Jsem v tomto směru pragmatik. 

Nežli snít o nějaké revoluci, náhlém procitnutí občanů, a přitom se dívat, jak reálný 

svět kráčí úplně jiným směrem, je lepší podnikat praktické kroky.“ 67  

Otázky o tom, jaký je vztah lidí k přírodě, či jaké škody člověk skutečně 

způsobuje, už aktivisté environmentálních hnutí příliš neprobírají, nemají na podobné 

úvahy čas. Raději se soustředí na práci v politice, parlamentech, vládách, úřadech    

a řeší zcela konkrétní kauzy ochrany přírody. Je zjevné, že jiný způsob ochrany 

přírody, než soustavou zcela konkrétních, menších či větších, nápravných intervencí, 

asi není myslitelný. Otázkou však zůstává, jaké výsledky tyto drobné kroky mají         

a zda mohou vést k dostatečným změnám. Systém (Polis) má sílu pohltit 

environmentální aktivity tím, že spolupracuje na realizaci drobných změn, ale jen 

takových, aby nebyl ohrožen systémově protežovaný ekonomický růst bez přílišných 

ekologických hledisek.  

Environmentální hnutí je ohroženo i možností, že se ztratí ve 

vlastních institucionálně byrokratických postupech a v nich dosažených domnělých 

vítězstvích. Může se stát, že úspěchy jsou v rozsahu, který jen prodlužuje agónii 

Fysis. Drobné ústupky mohou ve svém výsledku oddalovat přijetí odpovídajících 

                                                 
66 Kratochvíl, Z., Bouzek, J. Od mýtu k logu. Praha: Herrmann a synové 1994, s. 108. 
67 Bursík, M. Rozhovor. in Papoušek, J. Hovory o ekologii, Praha, Portál 2000, s.103. 
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opatření. Jak rozsáhlá společenská změna by umožnila propadnout se „jámou 

chaosu“ k ustavení odpovídajícího vztahu k přirozenosti? Společenský řád je utkán 

z lidské racionality, avšak i jako takový je součástí šířeji a celistvě pojatého řádu 

Fysis. Ani v přírodě, ani ve společnosti není možné úplně všechno.   

Josef Krob uvádí: „Zdá se, že Řád má pro člověka lepší nabídku. Základní 

charakteristiky řádu poskytují člověku dostatečný důvod pro to, aby si mohl myslet, 

že svět je mu víceméně příznivě nakloněn (člověk získává ontologickou, 

gnoseologickou i existenciální jistotu), … A z hlediska gnoseologického je velmi 

důležitou charakteristikou to, že řád je racionální (objektivní). Znamená to, že člověk 

svým rozumem, jakožto součást řádu, je schopen jej odhalovat, protože  rozum 

člověka a racionalita řádu jsou stejného druhu. … To, co je uspořádané, je také 

relativně snadno kvantifikovatelné“. 68 V pojetí tohoto textu spadá řád přirozenosti 

lidské a přirozenosti všeho živého v jedno. Avšak je odhlédnuto od úrovně těchto 

řádů a ty jsou v jednom podstatném prvku neslučitelné. Řád zkoumaný rozumem 

nemůže existovat mimo řád Fysis, ale Fysis se obejde bez lidského rozumu a jeho 

řádu. Takto prezentovaný řád pomíjí přítomnost chaosu v celku Fysis, neboli lépe 

řečeno, považuje řád za speciální případ chaosu. Ale toto pojetí, kdy řád i chaos 

spadají opět v jedno, je pravdivé jen částečně, protože pomíjí základní rozpory 

v charakteru obou těchto jsoucen. Zejména pak dopad této rozpornosti na možnost 

existence pevného, matematického, propočitatelného světa.  

Schopnost vyjádřit lidské poznání v podobě zákonitostí (a nejlépe 

matematických) byla pro mnohé myslitele jedním z rozhodujících kritérií přijatelnosti 

určité koncepce světa. Tento postoj je vlastní v podstatě mnohým a mnohému 

v evropském myšlení i dnes. Dodejme, že ve smyslu této práce je právě tento postoj 

zvažován jako poměrně nečekaný zdroj denaturace a ohrožení Fysis. 

Filip Grygar uvádí svou knihu věnovanou nedokončenému dílu Edmunda 

Husserla „Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie“ následující citací: 

„Filosofie je psána v této převeliké knize, která neustále je otevřená před očima – 

míním totiž vesmír – leč nelze jí rozumět dříve, pokud se nenaučíme jazyku a pokud 

nerozeznáme písmena, kterými je psána. Je psána jazykem matematickým                

a písmeny jsou trojúhelníky, kruhy a jiné útvary geometrické, bez kterýchžto 

prostředků není lidsky možno porozuměti ani jedinému slovu, bez toho je to marné 

                                                 
68 Šmajs, J., Krob, J. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita 2003, s. 72. 
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vrávorání v temném bludišti.“ 69 Tato slova vyřkl Galileo Galilei a Husserl jeho učení 

využil jako výtečný příklad vzniku novověké vědy, tedy logického systému 

euklidovské geometrie, a stavu, kdy se postupně stal matematický model skutečnější 

než skutečnost. „Věda selhala ve své univerzálnosti a zároveň se odcizila přirozeným 

východiskům přírodovědeckého a předteoretického světa, který je v této souvislosti 

Husserlem nazýván světem života (Lebenswelt).Ten je nám i vědcům vždy přístupný 

již před jakoukoli vědou a vědeckým myšlením jakožto prvotní zdroj smyslu.“  

Husserl využívá fenomenologie jako prostředku k znovuobjevení zahaleného 

světa. Tedy možnosti vnímat přirozený svět přirozeně zakoušeným představením se 

věcí samých, „které nejsou nijak izolované od svého pozadí a rozmanitých kontextů 

teoretickými abstrakcemi a konstrukcemi.“ 70 Tyto konstrukce budované 

jednostrannou racionalitou se mohou v důsledku stát iracionální. Právě důrazem na 

jediný prostor s jediným druhem možného měření. Přirozený svět je nám dán 

v názorné subjektivně relativní zkušenosti a vědecký svět je zprostředkován skrze 

vědecké pravdy a reality. Při tom ta pravá objektivní realita je skryta za smyslovým 

vnímáním a je odhalitelná jen vědecky a to, co se odhaluje, je zase jen předem 

známá matematická struktura světa. Ideální svět geometrie zakrývá idealitu celku 

Fysis, tedy její tvořivou „ne zcela stabilní“ proměnlivost, umožňující jakékoliv pokusy 

o vytvoření ideálně vnímatelných prostorů. „Podle Husserla to byl právě Galileo, kdo 

se stal iniciátorem smělé novověké hypotézy, pro vědce ovšem postulované a platné 

ideje, že nekonečná totalita jsoucna je v sobě racionální všejednotou, které se lze 

korelativně a beze zbytku zmocnit univerzální vědou.“ 71 Matematickými modely se 

stává nepřesná a „přibližná“ skutečnost objektivně propočitatelnou a určitelnou, 

přirozený vztah ke světu se stává mechanickým.  

Je nutno zdůraznit, že Husserlovi rozhodně nešlo o likvidaci vědy. Naopak 

snažil se „o opětovné probuzení ztracené důvěry v ideu univerzální vědy, kterou 

spatřoval v antice, jíž byl inspirován. Uvedený záměr se chystal uskutečnit 

vybudováním ryzí a všeobjímající duchovědy, založené na nových a pevných 

základech, tj. fenomenologických.“ 72  

                                                 
69 Grygar, F. Kritika založení galileovské vědy v Husserlově „Krizi evropských věd a transcendentální 
fenomenologii“. Praha: Pavel Mervart, Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 2005, s. 5. 
70 Grygar, F., 2005: 38. 
71 Grygar, F., 2005: 107. 
72 Grygar, F., 2005: 246. 
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Spoléhajíce se na vědecké modely a schémata se environmentalisté vztahují 

k uzavřenému světu laboratoří, kde probíhají experimenty, jimž rozumějí jen 

zasvěcení. Laikům nezbývá než věřit umělé a zjednodušené, protože ideální, 

konstrukci světa. Teorii, která objasňuje lidem ekologickou krizi, nelze spatřit, je 

nutno ji uchopit rozumem, studovat. Svět empiricky nezakusitelných přírodních 

zákonů je vyjádřený čísly a vzorci a zpětně konstruuje reálný, zakusitelný, rozmanitý 

a proměnlivý svět Fysis.  

Přirozený svět je viditelný a dostupný všem. Odborníkům i laikům. Mnoho 

vědeckých studií dokazuje jevy „prostým okem viditelné“. Odbornost může svět 

zviditelnit porozuměním, hlubším uchopením, ale také zastřít v podobě techné, když 

opomíjí širší kontext lidské existence, podobu Fysis. Zastírá s ní i aktivní lidský život 

sám, fysis lidskou, osobní, jedinečnou. Expertní vidění světa učí laiky věřit, odděluje 

svým způsobem sociální aktéry, ačkoliv rozum je tím nejpřirozenějším lidským 

nástrojem k porozumění. Specializace, často odkrývající neviditelné, ukrývá mnohé. 

Naše smysly vnímají svět, prostor, který vidíme, je vždy připraven být součástí lidské 

komunikace o něm. „Soukromé světy spolu komunikují … každý z nich se svému 

držiteli ukazuje jako varianta společného světa. A tato komunikace nás činí být 

svědky jediného světa podobně, jako se synergií naše dvě oči stávají něčím jediným. 

… Nuže, právě tato neospravedlnitelná jistota smyslového světa, jenž je nám 

společný, je místem pravdy v nás. Dítě vnímá ještě dřív než myslí, své sny klade do 

věcí a své myšlenky přikládá druhým, takže s nimi dohromady tvoří jakoby kus 

společného života, v němž se ještě neodlišují perspektivy každého z nich. … 

Smyslový svět je starší než universum myšlení, protože smyslový svět (tělesný svět) 

je viditelný a relativně spojitý, zatímco druhý, neviditelný a mezerovitý, tvoří celek      

a svou pravdu má jen pod podmínkou, že se opírá o kanonické struktury jiného“. 73  

V tomto „starém“ smyslovém světě se tělesně setkáváme i s jinak „života 

schopnými“. Kolik věcí tohoto „jinak živého“ je pro naši lidskou přirozenost 

neviditelné, nekomunikovatelné, nahodilé, zmatené, nejednotné, asymetrické, 

nesrovnatelné, neřešitelné a snad právě proto - zcela jinak  - pravdivé. Toto 

neviditelné (z důsledku omezeného horizontu specializovaného poznání, ne slepoty 

nebo neviditelnosti) je svět, Fysis, ke které je lidská přirozenost neustále otevřena    

a ne pouze tím, s čím člověk zachází, manipuluje, uzavírá se.  

                                                 
73 Marleau-Ponty, M. Viditelné a neviditelné. Praha: Oikoymenh 2004, s. 22-23. 
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Husserl uvádí: „Ve své skutečné sféře bádání a objevů nemá vědec ani 

potuchy o tom, že všechno to, co taková zamyšlení mají ujasnit, vůbec teprve 

vyžaduje ujasnění ve jménu toho pro filosofii nejvyššího, pro vědu podstatného 

zájmu, totiž zájmu skutečného poznání samého světa, samé přírody. A to se 

z tradičně dané vědy, z níž se stala techné, právě ztratilo…“ 74. Husserl tak 

upozorňuje na útěk vědy od pojetí předvědeckého světa, který však měla zkoumat, 

protože z něj čerpá svůj smysl. Věda má být pravdivá ve vztahu k evidencím světa 

života, „neboť svět každodenního života je říše prvotních evidencí“. 75  A dále: „Vědy 

o pouhých faktech vytvářejí lidi vidoucí jen fakty.“ 76  

Environmentální hnutí často vyjadřují přirozenost jako přírodu v přirozeném 

stavu, divočinu, to, co v přírodě zbylo bez vlivu člověka. Pojetí přirozenosti jako 

jsoucna, toho co jest, je však s tímto výkladem přírody v rozporu.  V pojetí přírody 

jako divočiny se objevuje výrazný historický aspekt: panenská divočina, která je 

postupně utlačována lidmi. Vytváří se opozice mezi kulturou a přírodou. Když chtějí 

environmentální hnutí chránit přírodu jako divočinu, snaží se například chránit les 

tak, aby v něm nedocházelo k zásahům člověka, například na Šumavě. Často se při 

tom zapomíná, že šumavské lesy již dlouho nejsou lidmi neovlivněnou divočinou, 

dokonce ani ve svých „pralesovitých“ částech. Jakou přirozenost je potom možno 

chránit?  Dokonce i zastánci vědecké varianty ochrany území bez zásahů proti 

kůrovcovým kalamitám uvádějí, že v případě ponechání lesa samovolnému vývoji 

může dojít k tomu, že sukcese nepovede k historicky přirozeným porostům. 77  Tato 

historicita je však uvažována zřejmě v období panování klimatu blízkého tomu 

dnešnímu, tedy lesním porostům, které by odpovídaly klimatickému pásmu, tak jak jej 

současníci znají.  

Koncept přirozenosti je radikálně odlišný v tom, že přírodu vnímá jako 

neustálou dlouhověkou proměnu a člověk je od svého vzniku její součástí, obydluje ji 

a ovlivňuje. Bohužel pokud dnes vnímáme přírodu jako cosi, kam se jezdí na výlet, 

jako to, co ubývá a je lidem stále vzdálenější, souvisí to se zakrytím smyslu člověka 

pro Fysis. 

                                                 
74 Husserl, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filosofie. Praha 
1996, s. 78, Grygar s. 164.   
75 Husserl, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filosofie. 
Praha 1996, s. 149, Grygar s. 169.).  
76 Husserl, E.  Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filosofie. 
Praha 1996, s. 27, Grygar s. 163. 
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Koncepce Fysis jako příbytku umožňuje  současné, rozumové, citové i tělesné 

prožívání přírody tady a teď (tedy tak jak je to lidem vrozené). Rozumem pak lze 

pochopit charakter Fysis jako ustavujícího celku pro její dění, tedy i činnost člověka. 

Snaha člověka o „myšlení přírody“, o výklad Fysis,  je možná hledáním míry toho, 

aby svět mohl zůstat příjemným místem k žití, žití v jeho rozmanitosti, štěstím             

i bolem, zrozením i smrtí, řádem i chaosem, rozmanitostí, stabilitou a proměnou. 

Fysis se mění, ale v jiném čase. Z pohledu lidí jsou tyto ohromné změny 

nepostřehnutelné. A drobných změn je tolik, že neexistuje člověk, který by je v celku 

zaznamenal. Zde sehrává svou velkou roli věda, která nám oproti pocitům může 

odkrýt něco z oblastí, kam přirozená lidská zkušenost neproniká.  

Každý společenský systém se změnám brání. Má strach z anarchie, rozvratu, 

chaosu, zániku. To je zřejmě i důvod velkých obav z emocí, které dovedou rozpoutat 

společensky nekontrolovatelné změny, snadněji než chladně racionální 

argumentace. Publicista Václav Žák v jedné besedě uvedl, že zastánci ekologických 

hnutí na veřejných projednáních jsou rozeznatelní obrovskou neracionálností svých 

vystoupení. Vzpomínal, jak v diskusi o výstavbě vodní nádrže v Nových Heřmínovech 

vypočítával ekologický aktivista, kolik se postaví metrů čtverečních asfaltky a jak to 

zmenší absorpční schopnost půdy pro vázání vody a tím se v konečném důsledku 

nezabrání povodni. Stačila jen elementární trojčlenka, aby bylo vidět, že je to 

„naprostá blbost“. Podle Václava Žáka na takové argumenty nemohou lidé reagovat, 

komunikace není možná. Řešením pro komunikaci s lidmi, jejichž názory se 

„ekologům“ nelíbí, vidí ve vstupu aktivistů do normálních silných parlamentních stran 

a tam v následném ovlivňování jejich agendy. Ekologové místo toho zakládají svoji 

stranu, protože je pro ně stále důležitější být spolu, mezi svými, než to, jakých cílů 

má být dosaženo. Václav Žák tak navrhuje ekologickým hnutím metodiku vedoucí 

k úspěchu.  

Ale systém se brání, říká Václav Bělohradský v odpovědi Václavu Žákovi. 

Politický systém není tak prostupný, aby byl schopen bez problémů vstřebat jiné 

výklady skutečnosti. Připomněl, jak filosof Zdeněk Pinc chodil v roce 1968 po 

univerzitě a přesvědčoval lidi ke vstupu do komunistické strany, aby tam byli taky 

nějací antikomunisté. A opravdu to několik lidí udělalo. Nikdy se však nedostali do 

pozic, na kterých by mohli něco rozhodovat, a i když se přetvařovali, byli odhaleni      

                                                                                                                                                         
77 Stöckelová, T. Příroda jako kolektivní experiment: Případ managementu kůrovce v Národním parku Šumava. 
Text diplomové práce FSV UK, 2001, ofoceno. 
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a vyloučeni. Totéž by se podle něj týkalo environmentalistů  ve stranách napojených 

na celou řadu velice silných ekonomických zájmů. 

Dodejme, že i kdyby politický systém propustný byl, jak to snad ukazuje průnik 

některých dřívějších českých aktivistů na křeslo ministra životního prostředí, projeví 

se opět ohromná rezistentní síla systému a z počátku radikálnější postoj ve vztahu 

k Fysis se postupně vytrácí v byrokratických procesech, politických ústupcích, 

v systémem zavedených pravidlech, která nedávají ministerstvu životního prostředí 

kompetence pro provedení nutných změn deklarovaných ekologickými hnutími.  

Pokud už aktivista prožívá přirozenost svou vírou či emocionálně, nelze to 

stavět proti racionalitě. Pokud chce dosáhnout konkrétních výsledků, musí svůj cit 

převést do jazyka, který může použít exekutiva pro rozhodnutí povelového jazyka ve 

prospěch přírody. To je zřejmé, ale zůstává stále otázka po charakteru přirozenosti. 

Je její charakter souvztažný k lidským čistě racionálním výkladům. Je to, co se 

odehrává v biosféře, čistě racionálního charakteru? Je přírodní evoluce celku nějak 

souvztažná s lidskou racionalitou, která je její částí?  

Přirozenost je ve vztahu ke společnosti skutečnost natolik jiná, jiného řádu, 

jiného prostoru, času a složitosti, že je společensky vždy jen obtížně uchopitelná       

a tím i lidským jazykem artikulovaná. Lidský jazyk slouží k popisu světa, avšak nikdy 

není světem celým. Náš jazyk se s dalšími a dalšími prožitky a poznatky stává 

bohatším.  

Vilém Flusser se ptá, čím byla příroda v počátcích utváření jazyka, který 

postuluje ještě jako slovní salát a blábolení. Odpovídá si: „… Nebylo tehdy žádné 

přírody. Takzvané přírodní fenomény – kameny, hvězdy, déšť, stromy, hlad – jsou 

skutečnými fenomény proto, že jsou to pojmy, slova. Vztahy mezi těmito fenomény 

jsou skutečné proto, že tvoří myšlenky, věty. Ve stadiu blábolení nebylo skutečných 

přírodních fenoménů, existoval pouze mlžný chaos pojmů a vět ve stavu zrodu, 

existovala příroda in statu nascendi. Tak jak se postupně tvořila rozmluva, 

povstávala též příroda. Příroda je tedy důsledkem rozmluvy. …  řecká fysis (Fysis) je 

něco zcela jiného než příroda současné rozmluvy. … Příroda je nedokonalá kultura, 

protože nevykazuje tak jasně činnost intelektu. … Pokrok přírodních věd však 

ukazuje stále zřetelněji, že příroda má svůj původ v jazyce.“ 78  

                                                 
78 Flusser, V. Jazyk a skutečnost. Praha: Triáda 2005, s. 157, 158.  
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Filosoficky a vědou postulovaný obrat k subjektu byl radikalizován obratem 

k jazyku. Ten bývá ztotožněn se světem samým, je mu přikládána tvůrčí síla. Avšak 

tato pozice diskvalifikuje ohromnou většinu vztahů v živém světě do podoby 

blábolení. Živý svět je zdrojem všech popisů, a ne naopak. Je také zdrojem jazyka 

vědeckého, rozumem nejpřesněji formulovaného. Věda stále více poznává 

skutečnost, proniká do ní v rozpravě, vědeckém diskursu, rozšiřuje ji, okupuje. 

Příroda se nakonec sama jeví jako rozumná.  

Názor, že jazyk vlastně tvoří svět, jen umocňuje tvůrčí sílu člověka a orientuje 

ji do podoby panství. Pokud člověk tvoří jsoucno jeho popisem, pokud ho zkoumá 

v hloubce a historicky duševně a v současnosti a šířce fyzikálně, ale vždy 

komplementárně, je tak vytvářen pocit, že člověk je schopen svět ovládat, určovat, 

jak se to s ním má. Pak lze říci, „že jazyk, toto uskutečňování možného, se rozpíná 

směrem k nad-skutečnému a při tom přestává být jazykem. Místo amorfního mlčení 

potenciality, z něhož jazyk povstává, nastupuje superkoncentrované mlčení 

indiskursibility, v němž se jazyk ztrácí. Jde o dvojí různé mlčení, i když obojí odkazuje 

k nicotě. Na jedné straně je mlčení toho, co ještě nedospělo k artikulaci, mlčení 

zvířete a kreténa, a na straně druhé mlčení toho, co už artikulovat nelze …“ 79  

Environmentální hnutí může být také úsilím, které stojí proti adoraci intelektu 

v tom smyslu, že jej sice považuje za výsadní prostředek, který mu umožňuje utkávat 

se s nevyslovitelným a neztratit se v něm, ale na druhé straně si uvědomuje, že jazyk 

je vždy pouze prostředek pro lepší orientaci ve světě, ne svět sám. Tedy postavit se 

proti výkladům přírody, a izolačních jazyků v ní, jako nicoty. Obhájit i svět zvířat          

a „kreténů“, kytek a balvanů, zrovnoprávnit jejich „jazyk“ či mlčení s lidskou 

rozmluvou, osmyslnět jejich podoby prostřednictvím pochopení vztahů, které člověka 

k této „nicotě“ pevně poutají, …bez nichž by nebyl. 

 Příroda může být všelijak „rozumná“ i nerozumná. Vykazovat řád i chaos. 

Vědecký jazyk je součástí jazyka lidského, redukuje skutečnost i obecně jazyk sám. 

Každé uchopení živého (přirozeného) je nutně zkreslující. Fysis se po dlouhou dobu 

utvářela bez lidského jazyka jako složitý systém „pachů, doteků, skřeků a blábolení“. 

To jazyk potřebuje přírodu, příroda bez lidského jazyka si vystačí. Příroda žila, i když 

pro ni ještě nebyly konstruovány pojmy.   

                                                 
79  Flusser, V. 2005:107. 
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Věda, v klasické podobě, je považována za nejlepší lidský prostředek 

k popisu, jaká skutečnost je. Snahy mnohých vědců se upíraly a upírají k nalezení 

nějakého principu, „konečného řešení“, který by umožňoval najít vzorec, z něhož by 

vyplývalo vše ostatní. Tak se fyzika snaží nalézt teorii všeho, molekulární biologie se 

dostává k vyjádření „koncentrátu života“, genocentrickému vysvětlení projevů všeho 

živého. Jakékoliv stručné a objektivní vysvětlení života je však „pokladem 

zakopaným“, protože život svěřuje do moci expertů, bere jej z žitého světa nás 

všech, co v něm pobýváme. Každý jednotící princip je metodologickou redukcí 

různorodého bohatství, ze kterého je celek utkán.  

Vývoj hledání těchto vše vysvětlujících teorií směřuje díky stále dokonalejším 

technologiím do mikro a makro rozměrů poznávaného světa. Přirozeně žitý svět je 

tak poznáván komplexněji, ve větší složitosti a paradoxně zároveň utlačován do 

pozadí pronikáním lidí za smyslově (tělesně) vnímaný svět. 

Tyto mikro a makroúrovně jsou běžnému, každodennímu, lidskému prožívání 

nedostupné. K pochopení vede usilovné studium mnoha vědeckých poznatků. Toto 

„jak to je“ může být nakonec „v běžném tělesném prožívání světa“ nepoužitelné. 

Pravda v těchto úrovních odhalená je běžně neviditelná, nedosažitelná, 

nezakusitelná a tak neprožívaná, není bez vědeckého „zasvěcení“ dostupná. Lidem 

tuto pravdu mohou zvěstovat jen experti, kteří v popisu své práce vstupují do 

normálně neviditelných skutečností.  

V jistém ohledu se tak věda dostává do vztahu s náboženstvím. Na základě 

své metodologie a důkazů (zásvětních experimentů) konstruuje zcela abstraktní (ve 

vědě redukovanou) pravdu o objektivním světě. Pravda, která je známá jen vědcům. 

Ti ji jako „kněží“ přinášejí zvěstovat těm, co pravdu nevidí, neumějí ji změřit, 

analyzovat, systematizovat. Vědecká pravda je tak pro ně skrytá kdesi mimo jejich 

přirozený svět, ve kterém žijí, setkávají se, komunikují, řeší problémy. 

Jako tradiční cíl poznání je uváděno dosažení pravdy. V různých teoriích         

a koncepcích pravdy je vztah mezi poznávacími aktivitami a realitou různý. Za 

pravdivou je označována například situace, kdy je aktivita poznání zcela shodná 

s reálnou věcí a jejími vlastnostmi. Směry pragmaticky zpochybňující možnost 

nalezení odpovídajících kritérií, která by potvrdila tuto shodu, směřují k teoriím, jež za 

pravdivé označují pouze to, co je nějakým způsobem stanoveno vytvořenými 

podmínkami, metodou, nebo souhlasem ostatních poznávajících subjektů (shodou, 

koherencí či konsensem různých metod).  
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Věda, jako člověkem utvářená nejspolehlivější poznávací aktivita směřující 

k pravdě, pak v mnoha případech ztrácí vztah k realitě, pravda je určována lidmi, 

jejich vztahy, je uzavřena v Polis. Pravda o Fysis je uchopitelná lidmi, ve vztahu 

k nim, tak jak se sami lidé vztahují k svému prostředí. Rozhodující roli hraje 

užitečnost pro subjekt, který ji formuluje. Ontologické pojetí pravdy, které vnímá 

pravdu jako stav jsoucna samotného, je však spojené s okupací živého jednou z jeho 

částí.      

Co ve sporu mezi laickostí a odborností zbývá veřejnosti a environmentálnímu 

hnutí? Při dominujících objektivních vědeckých výkladech je veřejnost víceméně 

nakonec postavena mimo diskusi o problému. Při křehkých všedních a tělesných 

setkáváních s projevy Fysis lze svědčit o její podobě s pomocí sice subjektivně 

zabarvených, avšak uchopitelných, a lidmi sdělitelných vyprávění a příběhů.  

 

2. III. 

Environmentální hnutí ve vztahu k moderní, postmoderní, ne-moderní a 

reflexivně moderní Polis. 

  

„Moderní člověk si k usnadnění života zkonstruoval fungující systém, bez 

něhož již nemůže existovat. Otázka je, zda se jim nechá pohltit a bude vtažen do 

jeho chodu, nebo má odvahu a moc řídit se vlastním pohybem a časem (vlastní 

přirozeností, fysis, MB), pobývat ve svém nejvlastnějším prostoru (Fysis, MB)“. 80  

Nadšení z procesu modernizace se postupně vytrácí. Pýcha na systém, který 

ovládl svět, je otřesena přímo úměrně s některými projevy znepokojivých rizik, která 

sám produkuje, jako nezamýšlené důsledky svého úspěchu. Ve veřejném prostoru 

se objevují stále častěji kritická upozornění na rizika, které doprovázejí optimismus    

a jistoty modernizačního projektu. Nositelem této kritiky jsou často vedle intelektuálů 

právě nová sociální hnutí. Ta upozorňují na celou řadu problémů, například na 

nerovnoměrnou distribuci bohatství, celou řadu rizik ve společenských vztazích, 

rozbíjení tradic a také destrukci životního prostředí. 

 Společenská rizika pozdního kapitalismu se snaží popsat i diskurs 

postmodernismu a emancipačních teorií modernizace, například reflexivní (druhé, 

jiné, kritické) moderny. Postmoderna odmítá modernu, snaží se o zásadní změnu 

                                                 
80 Kosík, K. Poslední eseje. Praha: Filosofia 2004, s. 78.  
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systému, tvrdí, že se moderna vyčerpala. Reflexivní moderna je méně radikální, staví 

na tom, co se v moderně osvědčilo a při tom se snaží o nápravu rizik návrhem změn 

společenských tendencí, které je vyvolaly.  

 Na zajímavý rys postmoderny, který ji odlišuje od zcela odmítavého 

antimodernismu, upozorňuje sociolog Stanislav Hubík: „Na místo kritiky, která je 

typickým kognitivním nástrojem moderní metodologie, profiluje (často skrytě) metody 

postmodernistů ironie procesu modernizace a nostalgie po procesu alternativním, 

avšak nedosažitelném. … Postmoderní badatel ví, že nemá k dispozici jiné vědění 

než moderní (a starší), ví, že nemůže myslet a žít jinak, než mu dovoluje moderní 

vědění a moderní společnost, ví, že do tohoto procesu patří. Přesto se pokouší         

o revizi a využívá k tomu právě moderní prostředky – avšak s ironickým 

zadostiučiněním je nechává „pracovat až do konce“, což nakonec znamená „proti 

nim samým“: nechává je konstruovat tak dlouho, až se konstrukce změní v de-

konstrukci.“ 81  

 Svým způsobem o přitažlivé moci moderních uchopení světa mluví také filosof 

Břetislav Horyna: „Diskursivní apokalypsa, která živila moderně postmoderní              

a postmoderně moderní půtky poslední třetiny minulého století, nebyla nikdy 

„apokalypsou moderny“, vystižením jejího konce a ohlášením nového postmoderního 

Jeruzaléma, ale jen tím, čím je apokalypsa v doslovném významu – odhalením, 

obnažením, odkrytím, především obnažením toho, že sváry o konec moderny            

a počátek postmoderny jsou prázdnými řečmi o nekonečnosti konců a koncích bez 

konců. Jako se Kant ohrazuje proti slovu konec, musíme se v souvislosti 

s postmodernou ohradit také proti slovu začátek, dialektika moderny a postmoderny 

není dialektikou konce a začátku, ale modernity a jejích transformací.“ 82  

 Postmodernu jako radikální, avšak přirozenou sebeinterpretaci moderny, jako 

„nemoc ze špatného svědomí“ 83 vnímá Martin Škabraha. Postmoderna podle něj 

neznamená konec modernosti, ale prezentuje spíše období konce západního 

monopolu na modernost. Domnívá se, že svým popíráním jakéhokoliv hlediska celku 

se postmoderna podílí na smazání důležité hranice mezi veřejným a soukromým 

užíváním rozumu, tedy principu agory, základu pro demokracii moderní Polis. 

                                                 
81 Hubík, S.: Sociologie vědění. Praha: Sociologické nakladatelství 1999, s.197,198. 
82 Horyna, B. Filosofie jako umění padělatelství. In: Wellmer, A. K dialektice moderny a postmoderny. Kritika 
rozumu po Adornovi. Praha: Dauphin 2004, s. 100. 
83 Škabraha, M. Jak lze navrátit smysl slovu modernost? Disertační práce obhájená na Katedře filosofie 
Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, elektronickou poštou autorem poskytnutý rukopis. 
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Soukromá sféra (oikos, panovnický dvůr) je charakteristická instrumentálním 

rozumem, který v pozdní moderně stále více utlačuje sféru veřejnou (agora) 

konstituovanou rozumem politickým.  

Environmentální hnutí reaguje na externality moderního úspěchu, cítí že je 

živé poškozováno, aniž se mohlo podílet na rozhodnutích Polis. Vznáší v Polis své 

nároky reprezentující Fysis, které mohou být vyslyšeny jen díky uplatňování 

politického rozumu, když veřejný prostor zohlední univerzální zájmy celku Polis nad 

partikulárními zájmy v Polis existujícími. Univerzální environmentálně podbarvený 

zájem Polis vychází z regulativní shody všech zúčastněných o nutnosti odpovědného 

ochraňování vztahu Polis a Fysis, ve jménu uchování Polis.  

Environmentalisté usilují různou měrou o transformaci modernity, se snahou 

řešit její negativní projevy ve vztahu k životnímu prostředí. Environmentální hnutí je 

novým sociálním hnutím, jehož přístupy jsou rozprostřeny v ohromném časovém 

období evoluce Polis. Kritika pozdní a unavené moderny je vznášena z velice 

různých pozic. V environmentálním hnutí můžeme nalézt antimoderní vzývání 

divočiny, předmoderní na tradici založenou obnovu lidštějších vztahů v obcích            

a domovské krajině, ekologicky inovovanou a zvýrazněnou modernu 

s biotechnologiemi a  expertními modely, daňovými reformami a ohodnocením vlivů 

na životní prostředí, až po (snad) postmoderní rej nových náboženství a mystických 

přístupů k jedinečné Zemi.   

Všechny tyto snahy na okraji života Polis jsou spojeny s kritikou moderny, jejíž 

étos a z něj vycházející společenskou praxi považují za zdroj ekologické krize. 

V tomto hledání nejsou osamoceni, jsou ve společnosti jiných sociálních hnutí a také 

například lidí, kteří souzní s environmentálními idejemi, aniž by byli členy některého 

„zeleného“ hnutí, jsou pestří a jako takové je v Polis vyhledává a nachází například 

socioložka Hana Librová. 84 

V moderní společnosti všichni tito „jiní“ mocenským strukturám nevadí, pokud 

jsou v Polis shledáváni jako společensky nezajímaví, neúspěšní, nemohoucí, 

zmateční, s úsměvně snaživou naivní aktivitou, jako lidé, kteří nedokáží plně využít 

to, co jim moderní společnost nabízí. I u mocných v Polis, kde je často důraz na 

zdravý životní styl provázený zájmem o životní prostředí nesmí tento zájem překročit 

                                                 
84 In: Librová, H. Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno: Veronica a Hnutí Duha 

1994, s. 215. ISBN 80-85368-18-8. Také in: Librová, H. Vlažní a váhaví. Kapitoly o ekologickém luxusu. Brno: 
Doplněk 2003, s. 320. 
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meze společensky střežené únosnosti. Moderní společnost umožňuje, také 

vzhledem ke své ekonomické úspěšnosti, na svých okrajích vznik a životnost mnoha 

alternativních přístupů ke světu. Pokud výrazněji neatakují mocenské pozice v Polis, 

nenarušují pokrok, nebrání ekonomickému růstu. Tyto ostrovy alternativ však nesmí 

většinový společenský systém shledat nebezpečným pro neotřesitelnou pevninu 

svého blahobytu a konzumu. V pozadí odmítání environmentálních snah je 

poukazování na ohrožení lidské svobody ve jménu neuchopitelné přírody.  

Polis volí raději jednodušší, známější a zřetelnější struktury svého utváření, ty, 

které dovedně skládá mocná lidská mysl a z ní konstruované bytnějící technologie. 

Vyhýbá se nejisté reakci na pochybné a neznámé projevy Fysis. Je otázkou, zda by 

případný větší společenský úspěch environmentálního hnutí nenarazil na odpor 

mocenských struktur využívajících modernu, podobně jako se to stalo v České 

republice v roce 1968, kdy celospolečenský pohyb byl umlčen vstupem okupačních 

armád. Environmentální hnutí dosud nestálo před podobnou výzvou prověření 

trvalosti a odolnosti nositelů svých idejí. Jiná situace existuje v antiglobalizačním 

hnutí, které již slabší odpor systému zaznamenalo. Právě proto, že je pro moc ideově 

nebezpečnější, neboť podkopává vždy lidem bližší vztahy utvořené v Polis. Proto má 

také větší mobilizační potenciál, oslovující více příznivců, což posiluje kulturně 

mocenský status. Svou orientací na Polis je tak toto hnutí blíže k rozvrácení jistot 

modernity, která se nezadržitelně ubírá k ekonomické globalizaci.    

Environmentální hnutí patří ke kritikům autorů zastávajících jednorozměrné 

teorie modernizace, kteří na nepříliš příjemné projevy modernizace reagují podivnou 

logikou: „Jestliže dosavadní procesy modernizace vedou k prohloubení existujících 

problémů, pak je to nepochybná známka toho, že je zapotřebí v těchto procesech 

usilovně pokračovat, aby problémy zase zmizely.“ 85 Neúspěchy modernizace jsou 

tak pojímány jako důsledek nedůsledně odvedené modernizační snahy. Je nezbytné 

nepodlehnout těmto neoprávněně pesimistickým výkladům jednoznačně se 

zdokonalující Polis. Prostřednictvím dalších a důmyslnějších inovací je třeba 

s konečnou platností odhalit omyly všech kritiků moderního étosu. Oni jsou těmi, co 

překážejí jedinečné lidské fysis dosáhnout všech zaslíbených a předurčených pozic 

v ovládnutí světa, osvobození se z omezení Polis i Fysis. Proto prosazují ještě 

modernější modernu, věčně se recyklující modernizační trendy.  

                                                                                                                                                         
 
85 Keller, J. Teorie modernizace. Praha: Sociologické nakladatelství 2007, s. 41. 
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Postmoderna odmítá „velká vyprávění“, například směřování modernizačních 

snah k rozumnější, stále dokonalejší a svobodnější lidské bytosti. Svým důrazem na 

lokální, jedinečné a sporadické je postmoderna subverzivní povahy k zaběhlým 

zvyklostem. Nová sociální hnutí se svými specifickými stanovisky jsou také svým 

způsobem „postmoderní opozicí“.  

Environmentální hnutí se však v případě využití postmoderních myšlenek, 

které ošetřují radikální pluralismus, dostávají do nemalých potíží. Relativizace 

stávajících dominantních hodnot založených na ekonomickém růstu jim sice 

umožňuje nabídnout výrazněji svou alternativu ve veřejném prostoru, avšak toto 

zviditelnění má zřetelné hranice.   

Environmantalisté předstupují před veřejnost s upozorněním na výlučnou roli 

Fysis v životě člověka. Tato výlučnost je však vyřčena a koexistuje nadále mezi 

jinými experimentujícími projekty, bez nároků na kvalitativní zvýraznění oproti jiným. 

Ani environmentalisté si nemohou činit monopolní nárok na rozum při svých snahách 

o nalézání infinitivu vztahu Polis a Fysis, vždy když by Fysis pojali jako definitiv, pak 

se zpronevěřují péči o proměnlivou povahu, pluralitu všeho živého. Využití rozumu 

pro vnímání každé lidské snahy jako svým způsobem definitivu tady a teď, který je 

vždy zpochybněn pro otevření se Polis k neurčitosti Fysis, zároveň znamená odstup 

od každého diskursu, který právě ovládá Polis. I v případě, že by byl tento diskurs 

skrz naskrz prosáknutý snahami o ochranu ojedinělé povahy celku přírody. 

Environmentální definitiv by paradoxně znamenal nejvýraznější zasutí smyslu pro 

povahu Fysis.   

Postmoderní opuštění víry v univerzální pravdu komplikuje nejen vážení 

hodnot jednotlivých diskursů v Polis, ale také prosazení environmentální víry 

v nutnost ochrany jedinečného, vše živé ustavujícího univerza Fysis. 

Environmentalisté se chtějí v Polis prosadit se svým vlastním velkým vyprávěním       

o nutnosti odpovědného se vztahování k celku, přírodě, Zemi, Gaie, Matce, Fysis, ... 

„Země především“ není jen název environmentálního hnutí, ale také  symbolem pro 

ekologické vnímání světa. Takto vyjadřovaná totalitní moc celku Fysis pak, ve 

slovech utvářených v Polis, komplikuje mnoho lidmi realizovaných emancipačních 

projektů.  

Právě proto environmentální hnutí vyvolává tak silné a hodnotově rozporuplné 

reakce moci. Právě proto se však environmentální hnutí opravdu může stát 

nebezpečím, pokud by svůj výklad Fysis ztotožnilo s moderním panstvím. Tentokrát 
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spojeným s dokončeným, dokonalým, jediným možným a rozumným řešením 

vztahování se k Fysis. Pokud by se samo hnutí ztotožnilo s rolí jediného 

oprávněného a reprezentativního mluvčího mlčící Fysis a ostatní v Polis odsoudilo do 

role trpěných posluchačů jejich „ekologického“ uchopení světa.  

Environmentalisté se zastávají celku, který je různorodý a komplikovaný, který 

je živou skutečností, plností všech jejich projevů. Velikost tohoto celku spočívá v tom, 

že je utvářen mnoha drobnými příběhy. Z nich pouze některé se stávají součástí 

aktuálních příběhů lidí, vystupují v jejich vyprávěních, jiné se dějí pro svět lidí skrytě. 

Lidé tyto příběhy „odlišných druhů“ sledují, uvědomují si je, poznávají je, komunikují 

o nich. Postmoderní komunikace v Polis umožňuje dohody mezi disparátními principy 

typů racionality. Rozum navíc ztratil své panství a uniformitu, což nastoluje problém 

korektního vztahu různých výkladů skutečnosti. Právě Fysis je prostředím veškeré 

lidské komunikace. Tím však její role není vyčerpána. Její „životadárnost“ je jiného 

řádu než řád utvořený společensky, byť jazykem, rozumně.  

To Fysis je metapříběhem, který zahrnuje také krátký příběh přirozenosti 

lidské, s její neobyčejnou silou, umožňující v krátkém čase dosahovat velkých 

proměn rozsáhlých krajin, maximalizující svůj vliv na příběhy druhých živých. Fysis 

není „především“, není první v řadě,  je „jen vším“, je utvářena proměnlivostí živého.  

 Téma ekologické krize bylo sice zahrnuto do lidské komunikace, avšak je na 

okraji mocenských zájmů. Společenská praxe moderny, svým způsobem posílena 

postmoderní kritikou, která není dostatečně silná v subverzi ekonomické globalizace 

a technologické inovace v žitém světě Polis, je však schopna nahlodávat sociální      

a kulturní vzorce moderny. Ve společenské praxi tak nadále dominuje moderní 

výklad skutečnosti v jeho vyhrocené podobě, reflexivní činnost nemá sílu, aby se 

projevila v praktických společenských korekčních aplikacích. Velký moderní příběh 

lidí tak svou silou výrazně ovlivňuje mnoho žitých (mlčících) příběhů (bez textu), které 

svět Fysis rozmanitě utvářejí. 

Právě obavy z opuštění moderních morálních principů jsou důvodem skepse 

Břetislava Horyny, který s odkazem na Ulricha Becka upozorňuje, že Nietzscheho 

požadavky na člověka, na tvůrčí a svobodný postoj jeho individuality nejsou nijak 

zvláštní a pro modernu nepřijatelné. Beck tvrdí, že v první moderně došlo 

k demokratizaci Zarathustry a trivializaci nadčlověka. Moderna přejala toto myšlení    

a „umožňuje každému, aby v zásuvce svého psacího stolu měl jeden či několik plánů 

na přestavbu světa, a to vždy zcela tvůrčím a originálním způsobem. … Existují 
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Zarathustrové ekologického obratu, kteří jsou ti nejtvořivější a zpravidla onticky 

nejzávažnější. … Vrcholící první moderna je věkem Zarathustrů, kteří všude 

roznášejí ducha převratu, konce, katastrofy a šíří vědomí, že svět je se svou 

moudrostí v koncích. Nemáme na vybranou – na jedné straně ozónová díra, 

klimatická katastrofa, ničení druhů, demografická exploze, otrava vody, ovzduší         

a potravin, ohrožení svobody slova a demokracie vůbec, na straně druhé právě tito 

Zarathustrové. Vědomě vytvářený a detailně rozpracovaný obraz bezvýchodnosti 

vyvolává k životu nové spasitele, tvůrčí, aktivní, svobodné Zarathustry, jejichž 

nadlidství opět spočívá v tom, že znají řešení. Nový zánik Západu je dílem těch, 

které Karl Kraus nazval Untergangster des Abendlandes: gangsterů parazitujících na 

bezvýchodnosti a žijících její chválou.“ 86      

Již zmíněný německý sociolog Ulrich Beck je významným představitelem tzv. 

druhé moderny, která reaguje na rizikovou společnost. Svůj teoretický postoj „mezi 

dvěma židlemi“ charakterizuje takto: „Je třeba postavit se stejně rozhodně jak proti 

těm, kteří dnes proti náporu „iracionality ducha doby“ lpějí v rámci premis 

devatenáctého století ještě pevněji na osvícenství, tak i proti těm, kteří dnes chtějí 

zároveň s nakupenými anomáliemi nechat v proudu dějin zaniknout i celý projekt 

moderny.“ 87 Místo toho Ulrich Beck nabízí reflexivní modernizaci politickou, která 

bude konečně skutečným naplněním moderních vizí. V druhé moderně se objevují 

různé typy subpolitiky. Ty jsou výrazem mimoparlamentní a stále více se 

sebeorganizující společnosti. Beck neuznává nějaká provždy daná konzervativní 

pravidla. Společnost se podle něj neustále mění a vyvíjí a politika musí být stále 

znovu vynalézána, v reakci na změny Polis. 88 Environmentální hnutí by místo 

konzervativní ochrany některého ze stavů Fysis mohlo nabízet pochybnost při 

hledání potřebné míry vztahů proměnlivé Polis k Fysis, která zahrnuje proměny 

všeho živého.  

Obavy z iracionality environmentalistů se objevují i u autorů spojovaných 

přímo s tematikou environmentálního hnutí. Tak například Bohuslav Binka podrobil 

analýze vybrané texty hlubinných ekologů. Jeho rozbory ontologických východisek, 

logické konzistence, mentální struktury a emocionální mapy vybraných textů 

                                                 
86 Horyna, B. Druhá moderna.  Ulrich Beck a teorie reflexivní modernizace. Brno: Filosofická fakulta MU 2001, 
s. 46-47). 
87 Beck, U. Riziková společnost. Praha: Sociologické nakladatelství 2004, s. 14. 
88 Tyto myšlenky rozvíjí v návaznosti na teorii rizikové společnosti v práci: Beck, U. Vynalézání politiky. 
K teorii reflexivní modernizace. Praha: Sociologické nakladatelství 2007, s. 273. 
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prokázaly podle autora jejich důraz na neracionální formy poznání, manipulativní 

charakter, skrytou sofistikovanost a nebezpečný charakter. Ten spatřuje v tom, že 

hlubinní ekologové používají vědu a racionální argumentaci na podporu svých 

výrazně antimoderních a velmi nebezpečných neofundamentalistických                      

a inkvizitorských názorů. Je otázkou, nakolik inkvizitorská a fundamentalistická je 

sama pozdní moderna, která své problémy řeší vyhroceným důrazem na jistotu, 

ekonomický růst. Sama Fysis je pak sevřena mezi dvěma fundamentalismy. Ty se 

navzájem potírají a Fysis se vzdaluje z komunikačního pole jejich boje, případně je 

v něm použita pouze ideologicky, tentokrát myslím ideologii v záporném smyslu.  

Bohuslav Binka odsuzuje hlubinně ekologické hnutí a prosazuje správný, tedy 

pragmatický, koncept, protože „dokud byl pacient zdráv, mohli se u něj střídat 

nejrůznější blázni. Dnes, když je v kritickém stavu, je každá nevhodná návštěva 

mimořádně nebezpečná. A hlubinná ekologie je právě takovou návštěvou. …  

Pacient dnes nepotřebuje zábavné konferenciéry, mystické šarlatány ani kněze, 

pacient dnes potřebuje lékaře“. Dodejme, že šarlatány jsou míněni postmodernisté, 

hlubinní ekologové a vědci speciálních věd neschopných abstrakce, kteří kupí 

banality, hrají si s emocemi, jsou uchváceni problematickou estetikou svých 

ontologických konceptů, nezávazně komentující dění. Lékaři potom střízliví, 

neideologičtí, pragmatičtí, systematičtí a vědu respektující evoluční ontologové.       

„A dnes nepotřebujeme esteticky zdařilá díla, dnes potřebujeme dobře nakreslené 

plány. Ontologie by měla ztratit svoji racionálně-spekulativně-estetickou funkci ve 

prospěch funkce racionálně-spekulativně-pragmatické.“ 89  

Nechci se nyní zastávat autorů hlubinně ekologických textů. V uvedené 

disertační práci je však několik problémových bodů. Pokud by byla provedena 

emocionální analýza vlastního autorova textu, pak by se vyjevila obdobná 

manipulace, na kterou upozorňuje. Vše ve spojení s hlubinnou ekologií je líčeno 

negativně, to, co je v autorem prosazované opozici proti ní, je naopak líčeno 

pozitivně. Hlubinně ekologickému hnutí jistě hrozí, podobně jako mnoha jiným 

hnutím, sklouznutí k totalitnímu vidění světa, sám autor se však pohybuje v podobně 

nebezpečném výrazovém prostoru.  

                                                 
89 Binka, B. Analýza hlubinné ekologie. Disertační práce. Brno: Katedra filosofie Filosofické fakulty, 
Masarykova univerzita 2002, autorem laskavě poskytnutý elektronický text. 
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Postmoderní iracionální environmantalismus je Bohuslavem Binkou líčen jako 

veliké nebezpečí, které se vyznačuje zástupy nekriticky jej provázejících 

následovatelů. V práci je vytvářeno ovzduší, jako by postmoderna již zvítězila a s ní i 

chaos, který ruší moderní racionalitu. V práci jsem sám nenalezl žádné podstatnější 

zamyšlení nad povahou moderní racionality a zejména jejího spojení a úzkého 

provázání s mocenskými strukturami, s vědou a rozvojem nových technologií. Možná 

právě takto pojatá moderna způsobuje, že přibývá pacientů, jak pro lékaře tak i pro 

šarlatány.  

Pokud nějaký lidmi artikulovaný a zaznamenávaný text (vědecký či 

pavědecký) vyjadřuje pravou podobu světa, tak jak skutečně je, pak ekologická krize 

je výrazem možnosti zániku pokračování tohoto zápisu. To by znamenalo že 

memeticky mimo-tělesně předávané příběhy Polis uvolní prostor pro evoluční, 

v tělech ukryté, a zcela odlišným způsobem předávané genetické kódy rozmanitých 

podob Fysis. Avšak opět ochuzené o podobu lidskou, včetně s ní spojené vědy          

a nejmodernějších technologických postupů.  

Snad právě obrovská tvořivá síla lidské civilizace a schopnost ji zaznamenat 

ve stále rozsáhlejších souborech textů, činí z lidí nepozorné čtenáře svých vlastních 

úspěchů a způsobuje zatmění zde mnou stále opakované prosté zprávy, že příroda 

si bez lidí vystačí. Vystačí si právě díky své rozmanitosti, díky sledu nejrůznějších 

alternativ vevazování se do příběhů všeho živého. Tento příběh a bohatství Fysis 

není dobrou zprávou pro všechny. Fysis se chová ke svým vlastním příběhům 

„netečně“. Bohatství Fysis je závislé na množství příběhů v ní obsažených, je to však 

zcela jiná kvalita bohatství, než je myšleno bohatství ve většině příběhů, které si 

vyprávějí lidé.     

Postmoderna popírá, že racionální, vědecká metoda je jediným měřítkem 

pravdivosti. Tento postoj umožňuje širší zakoušení Fysis. Umožňuje vnímat přírodu 

nejen staticky, ale i v jejím pohybu a proměně, vnímat ji všemi smysly, poznávat 

přírodní živly a přes ně více, tedy rozmanitěji,  prožívat moc Fysis. Umožňuje také 

setkávání s přírodou tady a teď, tělem, přímým kontaktem s Fysis, s pomocí mnoha 

způsobů setkání beze slov a bez textu. Takové vnímání Fysis pak umožňuje 

možnost ochrany Fysis a krajiny také proto, že je krásná, a ne jen proto, že byl 

ohodnocen její vliv v souvislosti s míněním Polis, modely stanovena její únosnost, 

určena její biologická diverzita, že byla spoutána řetězci linií územních systémů 

ekologické stability, atd.   
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Postmoderna bořící základní teze osvícenského programu popírá víru 

v jedince. Stojí proti moderní gnoseologické pevnosti v podobě samostatného 

myslícího subjektu. Tak otevírá cestu k ekologickému porozumění pro to, aby osobní 

autobiografické příběhy lidí ztratily na významu a byly vnímány více jako součást 

příběhu Polis a dokonce otevřeny totalitnímu propletenci, v jednom celku se 

odehrávajících, v čase a prostoru se podporujících i konkurenčních příběhů Fysis. To 

umožňuje změnu ve vnímání okolí člověka jako objektu, statické rozprostraněné        

a spočitatelné hmoty, určené a myšlené jako zásobárna materiálu pro využití lidmi. 

Postmoderna, se svým důrazem na alternativy k moderně, tak může 

probouzet tvůrčí aktivitu lidí, otevírat veřejný prostor jiným příběhům, a tím jej činit 

vnímavějším pro výpovědi členů nových sociálních hnutí. Proti tomuto procesu 

zdůrazňujícímu pluralitu však stojí moderna s řadou racionálních projektů, které si 

nárokují pozici na úplné a pravdivé objasnění tajemství života. Například v podobě 

teorie  „sobeckého genu“ bouřlivě se rozvíjející molekulární biologie.  

Pozdní moderna je charakteristická neobyčejnou mocí Polis, která je schopna 

vytvářet a konstruovat mimolidské neživé s takovou úspěšností, že mění povahu 

samotné Fysis. Polis konstruuje stále propracovanější a vzájemně propojenější, 

živému světu ne-přirozené, technologie. S jejich pomocí se vytváří lidmi 

konstruovaný „nový přirozený svět“, například v podobě geneticky modifikovaných 

živých. Smysl tohoto počínání je utvářen a potvrzován v Polis, v jejím zájmu. Věda je 

poháněna nekritizovatelností rozumu. Ten pak podléhá věčné mytologie o lidském 

zdraví, výjimečnosti, nesmrtelnosti a moci. Otázka po smyslu proměn Fysis je 

překrývána pochopitelnými snahami lidské fysis po co nejlepším žití. Život sám ve 

své složité komplexnosti je tím však ohrožován. 

Čas pozdní moderny slaví přes svou kritiku velké vítězství. To moderní 

technologie kolonizují svou neživou, ne-přirozenou, mocí svět lidské přirozenosti        

i svět Fysis. Mezi nejúspěšnější technologie patří nová média. Doprovází je virtuálně 

vytvořený technooptimistický sen, který se sní tím lépe, čím více zapomeneme na 

vztah lidí k zakládající roli Fysis, na starost o podoby a ošetřování rozhraní části        

a celku, fysis - Fysis. Virtuální sítě jsou stále bohatší a přitažlivější („jako“ reálnější). 

Každý, kdo vstoupí do sítě, zviditelní sám sebe a současně se, pokud má příkon 

energie z přírodních zdrojů, vyváže z omezujících vztahů v Polis i Fysis. V prostředí 

virtuálních sítí hraje z místa role, které si volí sám, jeho hra pocitově nemá režiséra. 

V hráčích tak vytváří pocit moci a panství. Uživatelům do jejich rozhodnutí nikdo 
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nemluví, a když mluví, tak jen pokud byl přizván. Uživatele v síti vše poslouchá, nebo 

neposlouchá, podle toho, co chce, podle jeho vlastních voleb.  

Skutečným pánem však je sama moc virtuálních sítí, celek, který v sobě 

ukrývá nejmocnější podobu lidské fysis, jejich slova, texty, prostor pro jejich tvorbu, 

zaznamenání, ukládání, předávání, komunikaci. Celek, který ukládá paměť, 

umožňuje rychlá rozpomenutí na události, které se staly mně i jiným. Celek, který 

není autonomní na lidských přáních, je jimi naopak naplněn až do posledního kódu, 

poslední stránky. Celek, který stále potvrzuje panství člověka a čím více to dělá, tím 

je mocnější a domněle nezávislejší. Přirozený svět je plný nepříjemných a složitých 

„spamů“, umělé virtuální prostředí se jich zbavuje bez čtení, bez námahy, bez 

rozmyslu, jejich obtížnost je zjevná. 

Virtuální svět internetových sítí a jejich „míchanic“ se úmrtím individuálních 

uživatelů také nezhroutí. Poskytuje dále svůdnou útěchu snadné dostupnosti             

a ovladatelnosti. Virtuální světy jsou však vždy konstrukcí Polis, se všemi důsledky, 

které toto kouzlo přináší celku všeho živého. Všechna místa sítě, všechny věci           

a texty v ní jsou generovány lidským rozumem a drobnými pohyby jejich těl. Těla jsou 

ve virtuálním světě opět nepotřebná, podobně jako ve světě rozumu, důraz je kladen 

na myšlení, tělo je jen schránka, opora pro vysílač a přijímač signálů.  

Myšlenky, které touto povahou ohrožují tělesný, živý svět Fysis. Ten je 

okupován alternativními virtuálními světy, kde věci i živá těla jsou „jako“, vyskytují se 

v programu, jsou sledem jedniček a nul, a celek Fysis je zastřen úspěchem zcela 

nového, modernou stvořeného světa. Jak jinak lze pojmenovat nadšení z toho, že 

miliony uživatelů sítí mohou ve virtuálním světě „podniknout vlastní textové nebo 

grafické dobrodružství, umístit sebe, svoji rodinu, nebo alespoň podivný koníček na 

modelu země.“ A reálné, ne-virtuální, přirozené obývání Země je zastíněno. Virtuální 

svět může být přitažlivější simulací přirozeného, ale není jeho duplikací. Lidé  „už 

jsou na Zemi“. Z lidského, novými médii ovlivněného pohledu tak dlouho, že je Fysis 

rozpuštěna v pocitech pomalé rozvleklé všednosti.  

A tento zdánlivý všední svět Fysis, který lidem obklopeným technologiemi 

klade jakoby stále menší odpor, není potom tak dobro-družný, jako jeho virtuální 

zkratky, obcházející omezení času i prostoru. Svět Fysis se „druží“ jinak, nelze se 

v něm vyhnout obtížím a ne-virtuální smrti. Poměrně výstižně jsou dobrodružství, jež 

poskytují internetové sítě, popisována jako pokračování renesanční a novověké 

kolonizace, moderní a postmoderní globalizace, jako „pozvolná mikroglobalizace, 
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kterou podniká každý osobně po modelech společného světa a stále častěji také 

v prostředí různých virtuálních světů a her.“  90    

 Svět sítí patří ke světu monstrózních hybridních útvarů, tedy objektů 

(kvaziobjektů) vzniklých míšením různých oblastí skutečnosti, které podle některých 

sociologů vědy definují modernu tím, že stírají jí připisovanou a vyhrocenou dualitu 

přírody a kultury. Tak probíhá hromadění hybridů a textů utvářejících a popisujících 

svět naturalizované společnosti a socializované přírody. Sociologové vědy zkoumají 

modernou vyprázdněné prostory mezi póly přírody (věcmi o sobě) a společnosti 

(lidmi mezi sebou) a nacházejí v jejich případném zaplnění svůj konečně pravý 

moderní svět, svět sítí-aktérů. Immanuel Wallerstein označuje koncepci sociologa 

vědy Bruno Latoura, založenou na předpokladu, že moderna ještě nezačala, za 

jedno z nejméně diskutovaných zpochybnění základních axiomů, na kterých byla 

vystavěna sociologická teorie. Reflexi, která napadá sám úhelný kámen vší 

sociologické práce a sociologickou kulturu. Společně s tím Latour zpochybňuje           

i podle něj falešné moderní pojetí úplné lidské svobody v netranscendentální 

společnosti. 91   

Latour sice nepřijímá antropocentrickou představu o pouze lidské aktivitě 

utvářející svět. Ale zřejmě zapomíná, jak výrazně antropocentrický svět vzniká v jím 

propagovaném světě, kde bují monstra, hybridi, příšery a „mimozemšťané“. Latour 

také odmítá „reduktivní výklady, které převádějí komplexní fenomény buď na sociální 

jevy, objektivní skutečnost nebo hru textů.“ 92 Zachycuje komplexní vztahy mezi 

heterogenními činiteli, mezi hrou faktů, sociálních vztahů a textů. Při tom se snaží 

stále lépe pochopit člověka, zbaveného jeho panských privilegií, jako součást 

neorganické přírody a strojů, v jejich neoddělitelném propojení, vztah společnosti       

a technologií. Člověk a Polis jsou stále více prostupovány s neorganickou přírodou       

a naopak, tak jak k tomu v době pozdní moderny svým způsobem skutečně dochází. 

Mizí rozdíly mezi živým a ne-živým, malým a velkým, přírodním a umělým. Příkladem 

hybridů zaplňujících svět mezi nešťastně se oddělujícími a stále více autonomními 

póly Fysis (podle Latoura Fysis charakterizované jako svět faktů a objektivity) a Polis 

                                                 
90  Kera, D.: Globální sítě a mashupy lidí, věcí a dat, antropomorfizace technologie a dehumanizace lidí. [cit. 
2007-09-23]. Dostupný na WWW:  <http://www.antropologie.zcu.cz/index.php? clanek=760&kategorie=88>. 
91 Wallerstein, I: Dědictví sociologie - příslib společenských věd. [cit. 2006-07-10]. Dostupný na WWW: <http:// 
sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/213_003WALLE.pdf>. 
92 Kera, D. Tamtéž. 
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(jako svět hodnot, preferencí a subjektivity) mohou být například geneticky 

modifikované organismy. 

Latour se snaží svět vysvětlovat v jeho bohatství, skládáním dějů a věcí, které 

tvoří jeho síť. Při tom těmito úvahami zpochybňuje v mé práci kladený důraz na 

odlišnou povahu živé Fysis, odlišnou od všeho, čím je živena, případně co utváří. 

Latour zaplňuje svou síť mezi dvěma symetricky vyváženými světy vzniklými 

v očišťovací práci moderny, která na jedné straně zkoumá s pomocí přírodovědných 

disciplín svět neživých objektů a s pomocí věd sociálních živé subjekty Polis. Tato 

praxe však ukrývá výkon, který slouží k překladu, zprostředkování, hybridizaci, tedy 

všeho, co se utváří kolem nás. Vnímá Fysis a Polis jako symetricky vyvážené póly 

ne-moderního (tedy skutečně moderního) světa, mezi nimiž je síť hybridů, 

charakteristická propojováním věcí ne-živých a sociálních. Tím však zastírá asymetrii 

vztahu Fysis a Polis, ustavující roli všeho živého, podstatu moci Fysis.  

Latour sice nechce být sesvými názory uvězněn v jazyku a v sociálních 

reprezentacích. Skutečnost, i Fysis, je pro něj všude dostupná, ve všech 

mobilizovaných objektech. Ale myslím, že při své snaze, rozšířit vnímání světa za 

hranice domněle uzavřených vědeckých laboratoří, v transcedenci sociálně                 

i přírodovědně uzavřených zkoumání, zapomíná na ustavující moc Fysis. Říká: 

„Máme už toho dost, být navždy ovládaní transcendentní, nepoznatelnou, 

nedostupnou, přesnou a jen pravdivou přírodou, obývanou bytostmi, které spí jako 

Šípková Růženka a čekají, až se jednoho dne objeví švarný vědec. Naše kolektivy 

jsou aktivnější, produktivnější, socializovanější, než by nám to naznačovaly nudné 

věci     o sobě.“ 93   

Latourovo osvobození z uvěznění v sociálních reprezentacích je však 

vykoupeno ztíženou mobilizací ve jménu přírody, její časově, prostorově i funkčně 

asymetrickou rolí ve vztahu k Polis. Latour nepovažuje mimo-lidský svět za němý, 

říká, že  k nám mluví mnoha způsoby. Upozorňuje na to, že když dojde ke shodě 

nebo k překladu mezi mimo-lidským a lidským světem, lidé si to vykládají jako fakta, 

která podporují jejich teorii, „místo toho, aby to viděli jako úspěšný příklad výměny, 

interakce, překladu a vzniku nové sítě.“ 94 Tento k přírodě vnímavější výklad 

skutečnosti však zastírá, že komunikace v prostředí všeho živého, uvnitř Fysis, je 

vždy bohatší, než pouhý překlad mezi lidským a mimo-lidským. Tento překlad je vždy 

                                                 
93 Latour, B. Nikdy sme neboli moderní. Bratislava, Kalligram 2003, s.119. 
94 Kera, D. Tamtéž. 
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jazykový, srozumitelný v Polis a svým způsobem monokulturní pole těchto překladů 

mezi Polis a Fysis zakrývá květnatou a pestrou komunikační louku Fysis. Jazyk 

popisující svět kvazi-objektů a hybridů je vždy jazykem Polis. Nestará se příliš o to, 

jak je světem Fysis utvářen („překládán“) člověk samotný. Znovu je nutno poukázat 

na snad srozumitelný a vědou mnohokrát stvrzovaný fakt, že lidský jazyk pochází 

z Fysis a ne naopak. Tato skutečnost vytváří asymetrii ukrytou v každém překladu 

mezi Fysis a Polis. Při tom však upozorňuji, že mou snahou rozhodně není učinit 

snahy Polis o tento překlad zbytečnými.  

Naopak, právě s vědomím této asymetrie je důležité se snažit o stále 

intenzivnější komunikaci mezi Polis a Fysis, o to tak, aby svět těchto překladů byl co 

nejpestřejší. V této pestrosti pak je schopen člověk nahlédnout zakládající roli Fysis, 

docházet k poznání, že přírodu nelze pouze mobilizovat a konstruovat. Uvědomit si, 

že Fysis se neustále proměňuje a tato vlastnost problematizuje každé úsilí o její 

model a konstrukci. Proto je komunikace lidí s neovladatelnou vnější živou 

skutečnosti, s ne-lidským, s jinak živým, s Fysis, „která nemá ani vášně, ani touhy“, 95 

životně důležitá. A bez tohoto vědomí (nvironmentálního vědomí), pokusu o myšlení 

Fysis, které neustále otevírá svět Polis k vztahu s okolním živým světem, dochází 

k odčarování Fysis. Je jedno, zda modernou, anti-modernou, post-modernou nebo 

ne-modernou. 

Odkouzlení Fysis probíhá, i když, Latour a jemu podobní zabydlují skutečnost 

stále novými hybridy. Ve vědě potom má toto odčarování podobu redukce Fysis, 

přestože každý vědec v laboratořích neustále zmnožuje po stovkách nové entity.       

A svět se stává materiálem navzdory tomu, že svět hybridů stírá rozdíly mezi objekty    

a subjekty, mezi ne-živým a živým, mezi ne-přirozeným a přirozeným. I „klubko sítí“ 

může ukrývat povahu Fysis. Podobně jako „stará a domnělá“ moderna, co podle ne-

moderního Latoura nikdy nebyla skutečně moderní. 96   

Přes svou kritiku toho, co je vydáváno za moderní, není Bruno Latour anti-

moderní. Při svém vstupu do ne-moderního světa říká: „Co zachováme z moderních? 

Všechno, mimo jejich výlučné víry v Ústavu, tu třeba trochu změnit.“ 97 Není ani 

postmoderní. O postmodernistech  se podle něj „dá říci jediná pozitivní věc: po nich 

už nic nepřijde. Oni zdaleka nejsou posledním výkřikem, přesto vyznačují konec 

                                                 
95 Latour, B. Nikdy sme neboli moderní. Bratislava, Kalligram 2003, s.117. 
96 Latour, B. Tamtéž, s. 58. 
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všech konců, tj. konec různých způsobů ukončování a pokračování, které ve stále 

rychlejším sledu přinášely stále více radikálnější a revolučnější kritiky, 98 … 

Postmodernismus je symptom, a ne nové řešení.  Žije pod moderní Ústavou, ale 

nevěří už v její záruky. … Jeho stoupenci, tito zklamaní racionalisté, .. cítí, že přišli po 

moderních, ale s nepříjemným tušením, že už není žádné po. Jejich sloganem je No 

future, co se přidává k sloganu moderních No past. Co jim zůstává? Okamžiky bez 

opory a denunciace bez základů, protože postmoderní už nevěří v důvody na 

denunciaci a rozhořčení.“  99 

Lze však přírodu reprezentovat s pomocí jakýchsi kvaziobjektů, živých              

i neživých hybridů, míchanic živého a technologického? Problémem 

environmentálního hnutí je, že povaha celku Fysis se vzpírá jednoznačné interpretaci 

jejích jednotlivých částí, včetně lidských interpretací, dokonce i ekologických. To 

jednotlivé fysis žijí svými „přesvědčeními“, naplňováním svého svébytného osídlování 

světa. Člověk si při tom vytváří svůj svět pomocí jazyka. Může být Fysis ve všech 

svých projevech přesně zrcadlena v lidské mysli?  

Dokonalost celku Fysis nemá smysl vyjadřovat jedním ne-dokonalým jazykem. 

Takový text popisující vše, co se právě děje, nemá autora, který by ho mohl stihnout 

napsat. Nelze najednou pochopit či sepsat tolik dějů na tolika úrovních, které se jeví. 

A co teprve ty ukryté. Jaký smysl by měla laboratoř přesně kopírující veškeré dění 

Fysis? A pokud by se našel takový autor duplikující Fysis v textu, kdo by byl čtenář? 

Lidé však chtějí přečíst Fysis a tento text upravit ve svůj prospěch, sladit jej se svými 

představami a potřebami. Jaký je smysl této snahy? Kolik nesmyslů, které zřejmě 

podle mínění lidí zaplňují dění Fysis, by text obsahoval? Navíc text je vždy 

monopolním výtvorem lidské fysis uprostřed všeho živého, které se projevuje 

ohromnou diverzitou způsobů vztahování se k prostředí a druhým. Ti Fysis zaplňují 

ne-textovým prožíváním. Pravda fysis a Fysis nemusí být přece totožná. A o obě je 

nutno se starat, s vědomím jejich vzájemného vztahu, s ohledem na kvalitu života 

v obou úrovních, Fysis a Polis. 

Na to, že pravda je spíše spojena s výroky formulovanými lidskou fysis než se 

skutečností, poukazoval filosof Richard Rorty. Právě tato myšlenka vyvolala velkou 

kritiku a označení jeho myšlení za postmoderní blábol obhajující neexistenci pravdy. 

                                                                                                                                                         
97 Latour, B. Tamtéž, s. 174. Ústavou s velkým U Latour myslí  ústavu, která v moderní společnosti odděluje a 
určuje lidská a ne-lidská jsoucna,  jejich vlastnosti a vztahy, jejich kompetence a seskupení.  
98  Latour, B. Tamtéž, s. 83. 
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A pravda patří k základním stavebním kamenům lidské fysis ve vztahování se ke 

světu. Je to nedospělost rozumu, že lidská pravda nestačí lidem ke štěstí a musí jí 

okupovat veškerý živý svět? Richard Rorty upozorňuje na reakční povahu 

existencionalistického postoje k objektivitě a racionalitě jako opozice k tradici 

konstruktivismem prodchnuté moderny s vyhrocenou důvěrou v epistemologii. 

Poukazuje na to, že existuje kontrast mezi filosofií „systematickou“ a  “výchovnou“.  

Systematická filosofie je součástí vědeckého étosu, který se snaží na základě svého 

mimořádného úspěchu zreformovat i kulturu, svět lidských pověr, všechny snahy, 

které nedostatečně oceňují lidskou schopnost věrně reprezentovat přírodu                

a představu, že „podstatou člověka je poznávání podstat“.  

V opozici k tomu hermeneuticky zabarvená výchovná filosofie tvrdí, že 

„nejnovější slovník (Polis), vypůjčený z oblasti nejnovějších vědeckých výdobytků, 

možná nevyjadřuje privilegované reprezentace podstaty, ale že je jen jedním 

z nekonečného množství slovníků, ve kterých je možno popisovat svět.“  100  

V tomto pojetí by potom nemuselo být environmentální hnutí tvůrcem vlastního 

slovníku, ale spíše ošetřovatelem vztahů mezi různými slovníky Polis se snahou        

o jejich kontinuální otevřenost k proměnlivému světu Fysis. Při této snaze o 

pěstování vztahu Polis a Fysis by však nemělo dojít k opomenutí aktivit pro 

poznávání problémů Polis. Environmentální otázka je podle mého názoru také 

starost o sociální vztahy v Polis. Když dojde k výraznému narušení vztahů v Polis 

(například války, holocaust, chudoba), vztah k Fysis je odsunut do pozadí. Přestože 

život Fysis není     u konce, nadměrnou anomií poznamenaný život v Polis se může 

stát natolik nesnesitelný, že se vynořují otázky, zda raději ne-žít, než žít v rozvrácené 

Polis. Ekologická krize může být také krizí Polis.  

Jan Keller poukazuje na fakt, že se dodnes sociologové nedohodli na tom, jak 

vlastně moderna vznikla. Tato skutečnost může komplikovat již tak problematické 

snahy o rozpoznání její současné podoby a tím více omylů hrozí při vytváření 

představ o možných variantách budoucího vývoje Polis. Myslí si, že triumf 

ekonomického rozumu zakrývá sociální příčiny vzniku moderny, zejména 

v souvislosti s vývojem ochranných sociálních vazeb. Tyto vazby jsou navíc 

                                                                                                                                                         
99  Latour, B. Tamtéž, s. 68 - 69. 
100 Rorty, R. Filozofia a zrkadlo prírody. Bratislava, Kalligram 2000, s. 309. Richard Rorty uvádí, že 
systematičtí filosofové jsou například Tomáš Akvinský, René Descartes, Thomas Hobbes, Isaac Newton, 
Herbert Spencer,  Rudolph Carnap. Mezi filosofy vychovatele tvořící na periferii pak podle něj patří například 
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destruovány tím, že úspěšný ekonomický model kolonizuje ostatní oblasti života 

společnosti. Dodávám, že včetně života-dárné starostlivosti o odpovídající vztah 

Polis a Fysis.  

„Postupující tržní regulace veřejného sektoru a souběžný úpadek sociálního 

pojištění bude tlačit na ustavování klientských sítí, jež distribuují nejžádanější statek, 

tedy ochranu před sociálními riziky, zcela netržním způsobem. … Tak jako 

předmoderní sociálno už v sobě obsahovalo předpoklady pro převládnutí 

ekonomické logiky, tak se ekonomická logika každým svým krokem hlouběji noří do 

předmoderních poměrů.“ 101 Pozdní globalizovaná moderna se zpochybněním 

dosavadních životních jistot v Polis (v podobě práce, rodiny, funkce veřejného 

sektoru a s ním také politiky) zpochybňuje ustavující roli Fysis. Ta se ukrývá za 

sociální krizí. Tato situace neznamená konec Fysis, ale rozhodně znamená zásadní 

problém pro Polis, která se upozaděním starosti o komunikaci na rozhraní Polis          

- Fysis uzavírá. Sociální rizika násobí velikost ztráty kontaktu lidí s Fysis, s 

vyživujícím zdrojem své vlastní evoluce.   

Sociální situace lidí souvisí s jejich svobodou, která vyvěrá z vlastního 

sebeurčení.  Nesvobodný člověk, zmítaný velkou sociální nejistotou odsouvá 

ustavující a trvalou nesvobodu a nejistotu ve vztahu části a celku.  Zygmunt Bauman 

říká: „… moje svoboda není nic víc a nic míň než dosahovat mých záměrů, což mimo 

jiné vyžaduje, aby Ty ses tomuto společenskému vztahu podřídil a mým záměrům se 

přizpůsobil. Moje autonomie je předpokladem Tvé heteronomie.“ Osvobození 

člověka od sociálního strádání je zřejmě jedním z nutných předpokladů, aby byl 

schopen vnímat jinak ustanovené pojetí svobody ve vztahu Polis a Fysis. Pochopit 

věčnou heteronomii jednotlivých fysis k živému autonomnímu celku. V tomto širším, 

za Polis směřujícím pojetí svobody lze chápat jiným způsobem slova Zygmunta 

Baumana myšlená k společenským vztahům: „… svoboda sjednocuje, ale také 

rozděluje, vřazuje, ale také vylučuje, svoboda vznikla jako výsada a dodnes se 

cejchu svého původu nezbavila, a pokud se jí tu a tam nepřistřihnou křídla, bude 

plodem svobody dokonce něčí nesvoboda.“ 102     

                                                                                                                                                         
John Dewey, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Hans-Georg Gadamer, Friedrich Nietzsche, Soren 
Kierkegaard, Jacques Derrida.   
101 Keller, J. Teorie modernizace. Praha, Sociologické nakladatelství 2007, s. 182.  
102 Bauman, Z. Humanitní vědec v postmoderním světě. Praha, Knihovna ceny Nadace Dagmar a Václava 
Havlových Vize 97 2006, s. 76. 
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Jiná povaha Fysis, s její odlišnou pravdivostí, vyvolává otázku, zda tento 

nesoulad v povaze pravdy Polis a Fysis znamená zhroucení starosti o lidskou fysis? 

Domnívám se, že naopak. Pravda Fysis je věčnou korelací „pravdivosti“ lidské a také 

ostatních způsobů obývání živého světa všemi projevy jednotlivých fysis. Lidský svět 

se přece nezhroutí, pokud jeho velké zrcadlo zaměřené ke vnímání světa neodráží 

věrně realitu tak, jak je. Pokud jeho odraz je vždy redukcí světa, je částečný. 

Částečný, i když jej filosofickou či jinou analýzou zdokonalujeme neustále rostoucím 

důrazem na jeho čistotu, jednoduchost. Naopak, lidský svět může být tím víc 

pravdivější, čím více si je vědom skryté a nedostupné povahy Fysis.  

Myslím, že věčným úkolem environmentálního hnutí by měla být velice 

opatrná snaha o rozbíjení zrcadla, ve kterém lidé konstruují, opravují, leští                  

a zdokonalují svět. Nikdy nekončící usilování o rozbíjení zrcadla pro skutečnou 

povahu světa za zrcadlem. Jakýsi „environmentální vandalismus“ uvolňující prostor 

všemu živému, které tak může, jako čerstvý vzduch, pronikat k nám, lidem. Bylo by 

však chybou rozbít zrcadlo natolik, aby svět vtrhl do světa lidí takovou silou, že by 

zničil svébytnou povahu Polis.  

Reprezentace Fysis by podle mého názoru měla mít povahu zvláštní péče      

o prostupnost zrcadla mezi světem Polis a Fysis, o propojování živého, s vědomím 

odlišné povahy živého celku a jeho částí, s vědomím proměnlivého světa za 

zrcadlem, kam přináleží i lidmi konstruovaný svět před ním. Environmentalisté by tak 

nebyli uchvacovatelé moci v Polis, ale vrátní zvoucí k prožitkům vznikajícím 

v kontaktu s „říší divů“, říší Fysis. Mohli by být postmoderní ve smyslu zpochybnění 

tlustého a nerozbitného zrcadlového skla, které ve svých nejmocnějších projevech 

vyrobila tolik úspěšná moderna, oddělující svět Fysis, ponechávajíc ho za branami 

Polis jako hmotu, materiál, povrch.    

Environmentální krize není problémem lidského jazyka, byť je v něm tvořena   

a formulována. Environmentální krize je přirozenou krizí, která vyplývá ze základní 

situace všeho živého, která existovala, co je živé živým, která se týká každé 

jednotlivé fysis účastnící se evoluce, všech přirozených fysis, které si složitě hledají 

místo v nepřehledné krajině stále se měnící Fysis. Ve skrytosti, v dlouhých časech, 

kontaktních prostorech, ve výběru a prožívání vztahů. Environmentální krize je 

„apriorním nastavením“ živého světa, jeho mohutnou odolností v celku a křehkostí     

v částech. Takto je podstata environmentální krize zároveň ne-moderní, moderní          

i postmoderní. 
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3.  

Varianty mobilizace veřejnosti k ekologicky příznivému jednání 

 

3. I.  

Požadavek změn v hodnotových orientacích lidí, rozpory ve způsobu jejich 

prosazení. 

 

Environmentální hnutí je historicky naprosto specifické. Jeho revolta je 

namířena proti přírodu nadměrně zatěžující moci společnosti, jejíž jsou členové 

environmentálního hnutí součástí, za práva přírody, jejíž součástí je celá společnost. 

Je to revolta, která by přinesla v oblasti uchování života vítězství i případným 

poraženým, ideovým odpůrcům v Polis. Aktivisté se snaží zajistit kvalitní život 

v kvalitním prostředí i proti vůli těch, kteří toto zlepšení z různých příčin odmítají. Jde 

například o zpochybňování samotné existence ekologické krize, náhled na 

ekologismus jako další ideologii, která se snaží vnutit lidem požadavky, které omezují 

jejich svobodu, a podobně.   

Známý český ekologický aktivista a zakladatel Hnutí Duha Jakub Patočka se 

chtěl ve své činnosti vyhnout povrchnosti. Jako příklad takového jednání uvádí 

sázení smrků ve zcela znečištěném ovzduší a půdě Krušných hor. Stromy vysazené 

ve zničeném prostředí nemohly přežít. Podobné dobře míněné aktivity lidí považuje 

Patočka ve svém konečném důsledku za škodlivé, protože vlastně pomáhají zastírat 

jádro problému. Hnutí DUHA se proto začalo zajímat o sociálně–politické struktury      

a jejich změnu. Obrazně se podle Patočkových slov vydalo Hnutí Duha od kouřícího 

komína za komín – k jádru problému. Byl to prý přechod ekologického hnutí od 

řešení důsledků problému k řešení jeho příčin. 103 Po roce 1989 a porážce totalitního 

režimu se pro mnoho ekologických aktivistů stala cesta k nápravě ekologických 

problémů zřetelná: změna lidských hodnot ve smyslu trvale udržitelného života          

a podobných koncepcí.  

Filosof Josef Šmajs tvrdí, že pokoušet se o řešení ekologického problému 

záměrnou změnou lidské biologické přirozenosti je vzhledem ke krátkosti času 

pošetilé. Musíme se tedy pokusit změnit to, co z lidské přirozenosti vyrostlo a co je 

                                                 
103 Patočka, J. Rozhovor. In: Papoušek, J. Hovory o ekologii, Praha, Portál 2000, s.135. 
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proto v naší moci: protipřírodní charakter kultury. Ale přiznává, že to bude velmi 

těžké. 104  

Problematický je samotný Šmajsův koncept protipřírodního charakteru kultury. 

Kulturu lze samozřejmě chápat také jako součást evoluce, kam člověk nesporně 

patří. Kultura pak není tak jasně oddělitelná od lidské přirozenosti a je její nedílnou 

součástí, její podoba a protipřírodní charakter může být výsledkem biologické 

přirozenosti, typickým projevem lidské fysis, článkem, který v biosféře vyplňuje právě 

tuto niku.  

Jakub Patočka považuje za principiální otázku to, jací lidé budou, ne kolik jich 

bude. A o tom, že lidé mohou být lepší, nepochybuje. 105 Poměrně přehledný návod 

pro činnost environmentálních hnutí se však „za komínem“ spíše komplikuje. 

Odsíření komínů je jako technologické řešení přehledné, okamžitě měřitelné, 

lokalizované. Najít jádro problému v mimořádně složitých sociálně-politických 

poměrech je daleko složitější. Prosazení myšlenek, které by vedly k požadovaným 

společenským změnám, je v síti velmi komplikovaných společenských vztahů 

nepravděpodobné.  

Společenské změny by si vyžadovaly značnou mobilizaci a motivaci velké 

části populace, současně získání výrazného podílu na moci v Polis. Výběr vhodného 

odlučovače na komín je záležitostí poměrně snadnou, dohoda se hledá na základě 

technických a ekonomických parametrů, výsledek je měřitelný. Dojít ke konsensu 

v hledání příčin ekologické krize v společenských procesech je nepoměrně složitější. 

Jen těžko si lze představit, že různé ekologické organizace by v současnosti sdílely 

jednotný názor na způsob prosazení požadovaných změn. A i kdyby se ekologickým 

hnutím podařilo nalézt a představit nějaké společné řešení ekologické krize, mohlo 

by se stát, že s tímto řešením zůstanou „za Patočkovým komínem“ zcela osamoceni. 

Takováto pozice by zřejmě nevedla k žádanému radikálnímu přeskupení 

hodnotových orientací u široké populace. 106  

Řada sociologických studií poukazuje na fakt, že změny hodnotových orientací 

jsou možné pouze v rozmezí mnoha let. Jde o záležitost generační. Některé výsledky 

výzkumů by mohly být nadějí pro členy ekologického hnutí. Například Inglehardtem 

popisované společenské tendence směřující k přijímání postmateriálních hodnot 

                                                 
104 Šmajs J., Krob J. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita 2003, s. 399. 
105 Patočka, J. 2000: 146. 
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stále větší populací. Tento výzkum jde ve smyslu rozšířených snah ekologického 

hnutí o vytváření alternativních způsobů života a věří, že se postupně rozšíří na 

celou populací a tak dojde k požadovaným změnám.  

Přání lidí žít ve zdravém životním prostředí je poměrně široce sdílenou 

hodnotou. Málokdo by prosazoval život v prostředí poškozeném. Přesto konkrétní 

lidské aktivity ve prospěch životního prostředí mnohdy vyvolávají velký odpor. Je 

otevřenou otázkou, co by se stalo, pokud by alternativní způsoby života, které by 

více reflektovaly ochranu přírody, našly větší odezvu ve veřejném prostoru a tím 

ztratily svou současnou výjimečnost, svým způsobem jistou exkluzivitu výrazně 

marginálního společenského jednání.  

Pokud znečišťování životního prostředí vyprovokovalo vznik a rozvoj 

environmentálního hnutí, „které napadlo jako jeho příčinu „produktivismus“ 

industriálního kapitalismu“, 107 lze si stěží představit, jak výrazné změny v celé 

společnosti by musely nastat, aby byl systém zaměřený na ekonomický růst nějakým 

způsobem reformován, respektive modifikován. Navíc tato případná reforma asi 

nemůže mít jeden, zcela jasný, scénář. Jakékoliv environmentální hnutí, které se 

pokusí nějaké řešení ekologické krize navrhnout, bude jistě podrobeno složité 

zkoušce při jeho obhajování.  

Stěží si lze představit řešení ekologické krize bez zásadních změn v oblasti 

ekonomické. Jistou příležitostí pro případné reformy pro ekologizaci ekonomiky 

představuje možná ekonomická globalizace, proti které dnes probíhají nejradikálnější 

revolty nových sociálních hnutí. Zavedení radikálněji odlišných ekonomických 

opatřeni v rámci některého národního státu je při dnešním nadnárodním charakteru 

ekonomických toků stěží představitelné. Globálně zavedená, ekologií ovlivněná, 

pravidla v ekonomice, by mohla umožnit uchování Fysis v celosvětovém měřítku. 

Pravidla by zřejmě musela umožňovat lokální diverzitu v ekonomických otázkách       

a důraz na větší autonomii regionů v zajišťování potřeb jejich obyvatel. Ale 

celosvětově organizované environmentální hnutí, které by bylo schopno přesvědčit 

obyvatele planety o nutnosti takových změn, je spíše utopií, přestože již existují 

pokusy             o ustavení globální občanské společnosti, jako pokusu o 

spravedlivější a k přírodě odpovědnější globální uspořádání Polis. Současné 

                                                                                                                                                         
106 Bartoš, M. Za komínem. O nadějích pro trvale udržitelný život. Životné prostredie, revue pre teóriu a tvorbu 
životného prostredia, 2001, č. 6, Environmentálne fetiše a povery, s. 34-35. 
107 Barša, P., Císař, O. 2004:60. 
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působení nových sociálních hnutí, zaměřené pouze na obhajobu individuální a 

skupinové autonomie v různých sférách života, se stěží může stát realizátorem 

komplexní přeměny současné společnosti.     

Existuje vůbec nějaká naděje, že by se lidé na podobných změnách byli 

schopni dohodnout? V kritice stavu společnosti jsou členové environmentálního hnutí 

obecně v souladu, ale porozuměli by si při hledání nových pravidel soužití? A co 

teprve lidé, kteří mají pocit, že ekologové jsou ohrožením demokracie, kteří jsou 

s rozvojem vyspělé části civilizace spokojeni a ohrožení necítí? Toto 

zproblematizování je zřetelné a setkáváme se s ním stále.  

 

3. II. 

Mobilizace aktivizující: revoluce, revolta, reforma. 

 

 Většina členů environmentálního hnutí není spokojena se stavem přírody, 

nahlíží ji jako ohroženou. Tato ohroženost je většinou spojována s vývojem 

společnosti. Upozorňují na to, že společnost je zaměřena na trvalý ekonomický růst 

s vážnými negativními důsledky na stav přírody. Příčiny ekologické krize sice mohou 

být odhaleny různě, podstatné však je, že environmentální hnutí vzniká s nárokem na 

změnu stavu, snaží se o změny, které by více reflektovaly „potřeby“ přírody. Souhrn 

těchto navrhovaných změn bývá někdy označován jako ekologická revoluce 

(environmental revolution). Tato revoluce, která by měla vést ke kvalitativním 

změnám v životě lidstva, však vyvolává závažnou otázku, o jak velké společenské 

změny by mělo jít. Jak zásadně by se měl společenský systém změnit, na jaké 

rozloze by mělo ke změně dojít, jak této změny dosáhnout a jak případně zlepšený 

stav monitorovat a udržet jej? A samo udržení nějaké formy Polis je v prostředí Fysis 

nepředstavitelné. Historicky je Polis i Fysis vším možným, jen o udržitelnosti 

nějakých svých stavů se dá v obou případech úspěšně pochybovat. Neustále 

probíhající evoluční proměny živého jsou zakládajícím prvkem trvání života.   

 Otázkou zůstává, zda vlastně environmentální hnutí existuje v organizované 

podobě, jako hnutí, které chce docílit změny systému a převzít „dějinnou 

odpovědnost“ za chod světa, opírajíce se přitom o ideologii environmentalismu. Toto 

radikální pojetí, které má vzor v levicové revolučnosti, již zřejmě patří minulosti. 

Marxisté byli spojeni s dělnickou třídou, jejich kritičtí pokračovatelé v šedesátých 

letech pak s proudy nové levice a s nimi spjatými novými sociálními hnutími. 
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Zklamané naděje konce šedesátých let přiměly tato hnutí přenést těžiště 

z revolučního politického programu zářné budoucnosti do budování nezávislých 

prostorů svobody a solidarity „zde“ a „nyní“ – v nedokonalé přítomnosti. 

V sedmdesátých a osmdesátých letech šlo těmto hnutím stále méně o celkovou 

sociální proměnu a stále více o ochranu prostorů autonomie proti utlačujícím 

strukturám kapitalistické ekonomiky a byrokratického státu.108   

V českém environmentálním hnutí se rozsah chtěných změn a způsob jejich 

provedení příliš nediskutuje. Kultura protestu je přítomna v pozadí poměrně 

umírněných a různorodých  environmentálních snah. Má změna znamenat rozsáhlou 

proměnu struktury společnosti revolucí nebo méně rozsáhlých revolt proti systému 

(tento nárok je možno objevit spíše v textech některých anarchistických skupin, často 

orientovaných i na ekologickou problematiku)? Má jít o reformu společnosti, která 

většinou směřuje k politickému řešení a přelivu hnutí z občanských hnutí do 

politických stran, jak se o to snaží koncept trvale udržitelného života a řada 

obsáhlých dokumentů s touto tematikou? Nebo konečně má jít o vyhledávání 

alternativních aktivit k etablovaným opozičním protestům v politické sféře formou 

subverzivně pojatých akcí, které hledají nové postoje a hodnoty radikálním 

rozchodem s politikou? To je podoba subverze stávajícího společenského systému, 

spíše s kulturním (často symbolickým) než politickým obsahem. Takto pojaté 

subverzivní hnutí je historicky spojeno například s některými proudy anarchismu. 

Obecně lze úvahy spojené s provedením společenských změn nalézt spíše     

v prostředí anarchistických textů. K společenské revoltě, například i povstání, vybízí      

i některá hnutí, která sice mají mnoho podobného s anarchismem, nepotřebovala se 

však k němu přímo hlásit. Příkladem mohou být například situacionisté, kteří vzešli 

z malé skupiny avantgardních umělců a intelektuálů ovlivněných dadaismem, 

surrealismem a lettrismem a chtěli, aby moc získala imaginace. 109 Proti práci a nudě 

propagovali nekonečný festival poezie a umění, tvořeného všemi lidmi. Jeden ze 

sloganů tohoto hnutí zněl: „Kdo chce svět, ve kterém máme jistotu, že nezemřeme 

hladem, výměnou za záruku, že zemřeme nudou?“ 110 Toto hnutí kladlo důraz na 

                                                 
108 Barša, P., Císař, O. 2004:7. 
109  Marshall, P. Guy Debord a Situacionisti. Z knihy Demanding the Impossible: A history of Anarchism, 
Fontana Press, 1992. [cit. 2005-12-22]. Dostupné na WWW 
<http://www.streetparty.sk/www.ulicelidem.cz/situac.html>.  
110 Slačálek, O. Současný anarchismus. [cit. 2007-11-08]. Dostupný na WWW: 
<http://wiki.csaf.cz/encyklopedie:soucasny_anarchismus>. 
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kritiku protežování zbožní ekonomiky, v čemž spatřovalo kořeny odcizení 

současného člověka. Aktivita hnutí směrovala radikálně k navozování běžných 

situací, které měly narušit toto odcizení člověka ve společnosti spektáklu, plné 

přetvářky, reklam a komercionalizace.    

Guy Debord rozebírá kolonizaci životního prostoru kapitálem a upozorňuje na 

falešnou reprezentaci skutečnosti: „Spektákl, který je smazáním hranic já i světa 

způsobeným rozdrcením já, jež je obléháno přítomností-nepřítomností světa, je 

rovněž smazáním hranic pravdivého a nepravdivého kvůli vytěsnění veškeré 

prožívané pravdy pod skutečnou přítomnost nepravdy, již zajišťuje organizace 

zdánlivosti“. Kdo jen pasivně podstupuje takovou na „appearance“ vystavěnou Polis 

a jako šílenec se uchyluje k magickým technikám spektáklu. „Konzumentem 

pociťovaná potřeba imitace je onou infantilní potřebou, podmiňovanou všemi aspekty 

jeho základního vyvlastnění… abnormální potřeba reprezentace zde kompenzuje 

mučivý pocit, že člověk je na okraji existence.“ 111  

Obecně je možno říci, že environmentální hnutí je oproti anarchistickému 

poněkud vlažnější ve zkoumání, jak svou ideologii (prosazující jedinečnost Fysis) 

prosadit ve struktuře, fungování a rozporech Polis.  

 

Revoluční a reformní řešení ekologické krize. 

 

Revoluce byly vždy spojeny s nárokem na pokrok, nárokem na odstranění 

některých křivd, kterými trpěla část společnosti, a proto se začala domáhat změn, 

formou převzetí moci a nastolení novějších a spravedlivějších pořádků.  

Zatím lze jen uvažovat o možné podobě revoluce ekologické. 

Environmentalisté by přijali roli předvoje všeho živého a ve jménu zlepšení podmínek 

stále více utlačovaných rostlin, živočichů a krajiny by dosáhly vítězství. Pro koho? Po 

uchopení moci by učinili rázné kroky pro proměnu společnosti, která by vrátila 

hodnotu přírodě, podřídila by se její moci. Byla by to revoluce, která by žádané 

změny dosáhla s pomocí nejmodernějších přírodě přátelských technologií, či 

návratem k tomu co by bylo v historii shledáno jako pro přírodu prospěšné? 

Zdá se, že toto pojetí je naprosto vzdálené současnému environmentálnímu 

hnutí. Jisté náznaky revolučních řešení lze najít v akcích radikálního hnutí proti 

                                                 
111 Debord, G. Společnost spektáklu. Praha: :intu: 2007, s.118-119. 
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ekonomické globalizaci. K navenek působivým a médii široce zaznamenaným 

projevům mobilizace veřejnosti proti kapitalistické globalizaci byly například protesty 

proti Světové obchodní organizaci (WTO) v roce 1999 v Seattlu, proti Světové bance 

(WB) a Mezinárodnímu měnovému fondu (IMF) v roce 2000 v Praze, či proti setkání 

představitelů osmi nejvyspělejších zemí světa G 8 v Janově 2001.  

Přestože šlo o aktivity, které byly velice chaoticky organizované a jakoby bez 

cíle, lze si je představit jako zárodek revolučního pohybu, jehož součástí jsou              

i skupiny, které neodmítají použití násilí. Tyto protesty sloučily celou řadu organizací 

s různým myšlenkovým zázemím. Mobilizace členů tohoto hnutí probíhá zejména 

prostřednictvím internetu, takové virtuální hnutí zatím nemá centrum, převládající 

ideologii, je spontánní. Mezi nejradikálnější skupiny antiglobalizačního hnutí na 

těchto masových akcích zřejmě patřili anarchisté. Jistě mezi nimi byli také mladí lidé, 

bez zjevného intelektuálního zázemí, jejichž motivem k jednání byla pouhá agrese, 

ať už plynoucí z osobnostních charakteristik nebo frustrace a pocitu bezmocnosti 

v neúspěšných snahách o dosažení svých představ o spravedlivější podobě světa. 

Velmi radikální texty vyzývající k potřebě revoluce najdeme na internetových 

stránkách některých anarchistických skupin. Tyto texty občas nezatracují použití 

násilí jako součást protestu, násilí je zde někdy obhajováno a vysvětlováno. Tak lze 

objevit přepis nahrávky řeči, která je připsána známému českému filosofu Egonu 

Bondymu. Tento text poukazuje na skutečnost, že hlavní problém lidstva je proces 

globalizace, který rozštěpuje stále více lidi na malou skupinu bohatých a stále 

narůstající skupinu chudých. Odmítá  liberalismus, který tento stav hlásá jako 

přirozený. Bondy trvá na tom, že tento stav je třeba radikálně změnit. Velmi často se 

vyjadřuje i k ekologickým problémům, které jsou způsobeny právě uváděným 

rozštěpením světa. Provedení jakékoliv společenské změny považuje za velice 

složité, ale současné směřování společnosti vidí jako sebedestruktivní, a proto se 

domnívá, že je nutno radikální společenské akce, kterou nazývá revolucí. Když 

uvažuje o možných strategiích takto hlubokých změn, vidí tři možné způsoby jejich 

provedení.  

Za prvé uvažuje o tradiční revoluční akci nespokojených mas, která by vzala 

bohatství bohatým a přerozdělila je chudým. Tento scénář považuje za velice 

nebezpečný a myslí si, že by vedl k vyslovené anarchii v negativním smyslu. 

Zbídačení lidé dle Bondyho nejsou motivováni a připraveni odpovědně převzít moc, 

chtějí jen bezprostředně, okamžitě a bez výhledové perspektivy zlepšit svoji 
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ekonomickou situaci. Proto by došlo k rozvratu ve společnosti a ekonomickém 

systému s vážnými důsledky pro stav přírodního bohatství.  

Za druhé Bondy vidí možnost přeměny společnosti, která by nemusela vést 

k vážnějším nepokojům, když by si sami globalizátoři uvědomili, že jejich politika 

vede k ireparabilní globální katastrofě, která ohrožuje samu existenci lidského rodu. 

Tento scénář nepovažuje za naprostou utopii, protože jednak již dnes globalizační 

proces dospěl do stádia, kdy vlastníci vyvlastňují sami sebe a z původních kapitalistů 

se stávají jen dobře placení zaměstnanci, a za druhé vzrůstá propast mezi bohatými 

a historicky bezprecedentně vysokým procentem těch absolutně zbídačených, což je 

velice riskantní situace pro všechny, včetně bohatých. Při této strategii změn by se 

dalo vyhnout regresům a poruchám. Byla by organizována shora, se snahou             

o zachování řádu a chodu ekonomiky. Přesto nepovažuje Bondy takové řešení za 

pravděpodobné. 

Za třetí Bondy propaguje, a sám nabízí, třetí variantu strategie přeměny 

společnosti. Současnou společnost považuje za beztřídní, a proto uvádí, že moc 

nadnárodních společností lze rozložit jedině zevnitř. Společnost vidí jako natolik 

technologickou a složitou, že je ji možno řídit jen s pomocí vysoce vzdělaných 

manažerů. Jejich odstranění revolučním procesem by vedlo jen ke společenské 

destrukci. Proto navrhuje rozložit systém zevnitř, to znamená, že „revolucionáři“ 

proniknou na vysoce postavené posty v manažerském systému, stanou se vysoce 

kvalifikovanými odborníky a připraví se na převzetí moci. To bude dle mínění 

Bondyho provedeno s využitím akceschopných, teroristických živlů, kterých je ve 

společnosti vždycky dost. Velice problematicky a kontroverzně Bondy říká: „O jejich 

etické motivaci a psychologickém profilu nebudu mluvit, protože mi na něm nezáleží. 

Kdyby to byla banda kriminálníků, tak je mi to taky jedno. Prostě budou to lidi, kteří 

jsou schopni jít a udělat patřičnou teroristickou akci (slovo terorismus prý Bondy 

uvádí schválně s určitým provokativním záměrem). … S pomocí takové skupiny je 

možno se potom té malé skupiny světových vykořisťovatelů opravdu násilím, nebo 

aspoň zčásti tvrdým násilím, zbavit.“ V následných podmínkách by měla vzniknout 

jasná, přísná a nekompromisní diktatura.  

Bondy své preferované strategii odstranění stávající moci tvrdí: „Přijatelná by 

byla třídní diktatura, ale kde vzít třídní diktaturu, kde není třída. Náhražku za třídní 

diktaturu by skýtala snad diktatura revoluční organizace. Ale i kdyby tato organizace 

byla přísně výběrová a na samém počátku by se skládala ze samých andělů, tak 
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princip organizace jako takový, má v sobě zárodek degenerace, která nastupuje 

velice rychle.“ Bondymu jde o provedení socialistické globalizace. Dezorganizaci       

a zmatkům při přeměně systému mají zabránit vysoce vzdělaní, špičkoví, odborníci. 

Technologická doba si žádá racionální rozbor a řešení situací. Změnu by dle 

Bondyho měli řídit intelektuálové. Ty považuje za lidi schopné obětavého 

sebenasazení pro věc, která jim nepřináší okamžitý užitek. 112  

V České republice probíhají diskuse, které se snaží vymezit vztah mezi 

environmentálními a antiglobalizačními hnutími. Po velkých antiglobalizačních 

vystoupeních se jedna z největších ekologických organizací na světě, Přátelé Země 

(Friends of the Earth), postavila do čela kampaně bojující proti násilí na 

demonstracích.  

Jakub Patočka připouští shodu mezi ekologickým a anarchistickým hnutím 

v používání některých argumentů, tam ale podle něj podobnost končí. Srovnává 

antiglobalizační projevy v Praze se zřejmě nejradikálnější akcí ekologických hnutí      

u nás: blokádou a protestem proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín. 

Environmentálnímu hnutí připisuje v tomto případě předem deklarované nenásilí 

stvrzené podpisem účastníků protestu. Akce byla provedena ve spolupráci s policií 

(!), šlo o jasnou ukázku občanské neposlušnosti s politickým obsahem, záštitou 

politických osobností, s přísně hierarchizovanou organizační strukturou a vyloučením 

extrémních osob, používání alkoholu a drog. Akce byla zahájena až po vyčerpání 

prostoru pro věcnou diskusi s vládními politiky o problematice jaderných elektráren.  

Patočka výrazně odděluje ekologické hnutí od anarchistického právě postojem 

na straně demokracie a nenásilí. Navíc považuje české ekologické hnutí bohatší 

oproti jeho „západním“ partnerům svou účastí na boji proti komunismu. Tím se 

distancuje částečně i od častého a zřejmě v mnoha případech oprávněného 

spojování environmentálního hnutí s levicovou politikou. 

Sociolog Jan Keller naproti tomu vyjadřuje přesvědčení, že hojně rozšířené 

ekologické hnutí v sedmdesátých letech postupně slábne. Jejich sjednocení do 

podoby silnější veřejné odezvy na ekologické priority se nepodařilo a nyní se o 

sjednocení pokoušejí členové iniciativnějšího a vitálnějšího antiglobalizačního hnutí. 

Tvrdí, že deklarované nenásilí environmentálních hnutí je sporné, zejména 

v důsledků schvalování násilného řešení situace v bývalé Jugoslávii, kdy někteří 

                                                 
112 Bondy, E.: Revoluce! Přepis audio nahrávky z 20.11.2000. http://odpor.wz.cz/CLANKY/revoluce.htm). 
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členové environmentálního hnutí mlčeli nebo dokonce projevili sympatie 

s bombardováním (spory v tomto směru vedl Jan Keller právě s Jakubem Patočkou, 

ač původně k sobě měli ideově blízko). I Keller se výrazně distancuje od využití 

násilí, doporučuje však environmentálnímu hnutí setrvat na pozicích 

antiglobalizačních hnutí. 

Již zesnulý ekolog a bývalý ministr životního prostředí Ivan Dejmal tvrdí: 

„Antiglobalizační hnutí nevěří v možnost evoluční změny současnosti k nějakému 

lepšímu světu. Dost možná jsou v tomto ohledu antiglobalizátoři pravdě blíž než 

ekologové, kteří už po dvě generace mají za to, že maximou jejich ušlechtilých snah 

je otevřít si na tržišti parlamentní demokracie stánek s nežádaným zbožím 

sebeomezení, obratu k setrvalosti a lásky k přírodě. Pravda antiglobalizátorů je však 

povrchní ve svém projevu. Odmítnutí a destrukce jsou prvoplánově namířeny toliko 

vůči symbolům globalizovaného světa a agresivita, se kterou se tak děje, je spíše 

okázalým show než cílenou revoluční destrukcí institucí a struktur zavrhovaného 

světa.“ Ideje obou hnutí považuje Dejmal za odlišné.  

Jeden ze zakladatelů Hnutí Duha a pozdější předseda Strany Zelených v ČR 

Jan Beránek si myslí, že násilné akce antiglobalizačního hnutí diskvalifikují razantní 

nenásilné veřejné protesty ekologů, které jsou jejich nejsilnější zbraní.  

Aktivista Dětí Země Jan Rovenský upozorňuje na fakt, že mediálně 

zvýrazněné násilí naopak odvádí veřejné mínění od podstaty problému ekonomické 

globalizace. Tzv. Černý blok považuje „za skupinu blbů“, kteří jen vyvolávají 

hysterickou kampaň proti celému protestnímu hnutí.  

Anarchistický solitér Jakub Polák míní: „Pokud ekologičtí aktivisté nechtějí 

skončit jako správci rezervací, je jejich místo po boku těch, kteří se snaží jít až ke 

kořenům problémů a hledají důsledná řešení. Preferovat vyjednávání v rámci tzv. 

demokratických institucí v situaci, kdy skutečná moc se stále větší měrou přelévá 

tam, kde žádné demokratické kontrole nepodléhá, přestává být efektivní (pokud 

ovšem efektivitu neměříme získanými posty státních úředníků apod.).“ Polák je 

přesvědčen, že ekologické hnutí by mělo budovat početnou a silnou členskou 

základnu, místo lobování v parlamentu a pronikání do státní správy.  

Aktivista Earth First Robert Machovec říká, že času na diskuse uvnitř hnutí je 

málo a množství problémů, na které je třeba  jakoukoliv formou akce upozornit, 
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narůstá. Ekologické hnutí se podle něj nikdy nemůže vzdálit od protiglobalizačního, 

protože ekonomická globalizace má nejvyšší negativní dopady právě na životní 

prostředí. 113  

Filosof Břetislav Horyna považuje ekofilosofii za lacinou náhražku hlubší 

filosofické analýzy nesporně vážných problémů dneška. Ekofilosofie se dle Horyny 

„smiřuje s tím, že tam někde na začátku novověku se do evropského myšlení            

a jednání vloudily chybičky karteziánského původu a od té doby se naše kultura 

rozvíjí chybně, totiž moderně. S těmito skvělými východisky se pak také skončí u 

špatně osvícenského moralizování, u plytkého volání po změně životního stylu, šíření 

biofilních informací a u neskonalých debat o právech zvířat.“  

Naštěstí podle Horyny tyto postoje budou vždy sociálně marginální, kdyby tyto 

postoje probíhaly v širším měřítku, vznikla by společnost trivializovaných věrozvěstů. 

Úspěchy ekologického hnutí s prosazením problematiky životního prostředí ve 

veřejném prostoru vidí jen jako jejich zařazení se do politického establishmentu. 

„Ekologická hnutí jsou děti nikoliv Země, ale systému, kterému taky někdy říkáme 

evropská kultura“ a který se v posledních dvou až třech stoletích vyvíjí výrazně 

protipřírodně.  

Horyna zastává názor, že „to nejrozumnější, co můžeme se světem dělat         

a k čemu jedinému máme nezpochybnitelnou koncepci, je nechat svět na pokoji           

a neměnit ho. To, co svět zhoršuje, jsou právě rozsáhlé změny, který stále více 

produkuje civilizační rozvoj.“ Horynova výzva k pasivitě je tedy míněna jako usilovná 

snaha o odvahu podívat se realisticky na to, co se světem děje. Podle jeho 

vystoupení na Ekologických dnech Olomouc nabízí nejprve důkladnou analýzu 

situace, analýzu toho, kam požadované změny skutečně povedou.  

Daleko větší sympatie u Břetislava Horyny mají členové antiglobalizačního 

hnutí, kteří upozorňují oprávněně na svět, který je definitivně rozštěpený na malou 

část, která spotřebovává, a velkou část, která je spotřebovávána. Lidé se dnes 

nerodí do sociálních vrstev, ale do světa, který má co jíst nebo naopak vymírá 

hladem a nemocemi. Ekologická hnutí trpí dle Horyny „syndromem princezny na 

hrášku“, když například zodpovědně protestují proti PET lahvím, ale bez odezvy se 

dívají na to, jak vymírá celá Afrika, která se stala pro blahobytný svět ničím 

                                                 
113 Všechny uvedené názory byly součástí diskuse v Sedmé generaci. Viz Anketa o vztahu environmentálního      
a antiglobalizačního hnutí. Sedmá generace, 2001, č. 9, roč. 10, s. 8 – 22. Mezi dotázanými byli např. Keller, 
Dejmal, Beránek, Rovenský, Machovec, Polák. 
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nepotřebným kontinentem. Povaha ekologického problému je dle Horyny 

ekonomicko-sociální. V tomto úhlu pohledu jsou tedy blíže jádra problému spíše 

hnutí antiglobalizační, je to vidět i na reakcích systému, který právě proto tato hnutí 

nejvíce potlačuje a zostouzí. Jakési východisko vidí Horyna v konceptu druhé 

moderny, která by vlastně principy a nesporné hodnoty první moderny dovedla 

k jejich naplnění, ale s využitím mechanismů, které by bránily negativním vedlejším 

důsledkům, k nimž je obecně řazena i ekologická krize. 114  

Hluboké společenské změny ve jménu zachování přírody si lze představit 

ještě komplikovaněji než změny společenské. Při revolucích zpravidla skupina, která 

se cítí nějakým způsobem ve společnosti znevýhodněna, se snaží získat moc, tak, 

aby své postavení změnila. Pokud je ve svém boji úspěšná, přebírá odpovědnost za 

řízení a funkčnost systému.  

Nejistota panuje i kolem toho, zda existuje vazba mezi revolučními změnami    

a změnami lidských hodnot. Revoluce sice dokáže změnit mocenské poměry, ale 

nedokáže změnit lidi, otevře pouze prostor pro změnu. Alexis de Tocqueville 

upozornil na to, že se Francouzům zdaleka nepodařilo revolucí vyhloubit propast 

mezi starým a novým režimem, i když pro to dělali maximum. Novou společnost 

stavěli z trosek staré na základě původních vzorů chování. 115 Co to znamená pro 

případnou ekologickou revoluci, je zřejmé.   

Jak je to ale s utlačovanou přírodou? Ta může být vždy ve veřejném prostoru 

pouze zastupována. Její moc má zcela jiný charakter. Veřejná diskuse mezi aktivisty 

environmentálního a antiglobalizačního hnutí o formách provedení požadovaných 

společenských změn by však byla vhodná. 

Daleko častější jsou mezi environmentálními hnutími v České republice 

zaznamenatelné snahy o řešení ekologické krize reformním úsilím v politické sféře. 

Řada aktivistů se z občanského sektoru dostává do světa politiky, kde počítají s lepší 

možností prosadit své snahy v rámci demokratického parlamentního systému. 

V České republice je tato snaha o to pochopitelnější, že politické klima je výrazně 

poznamenáno silnými osobnostmi, které vyjadřují své přesvědčení o tom, že pokud 

chtějí lidé něco změnit, mají se stát součástí politického života státu. Zdá se, že i ve 

světě prochází v současnosti koncept občanské společnosti zatěžkávací zkouškou    

                                                 
114 Horyna, B. Jádrem filosofie je sociální kritika (rozhovor). Sedmá generace, 2001, roč. 10, č. 9, s. 31-36. 
115 Žák, V. Rizika mobilizační politiky. Praha: Český spisovatel 1997, s. 64. 
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a že politici spoléhají na to, že veřejné mínění se podaří udržet na straně 

mocenských struktur s využitím masmediálních praktik. 

V České republice se v oblasti environmentálních hnutí objevily v poslední 

době dva výrazné přesuny ekologických aktivistů ze sféry občanských hnutí do 

politických stran. Jde zejména o přestup zakladatelů Hnutí Duha do Strany zelených 

a také případ vzniku Strany pro otevřenou společnost na základě konceptu trvale 

udržitelného života a odkazu tragicky zahynuvšího ministra životního prostředí 

Josefa Vavrouška, který tento koncept výrazně prosazoval v rámci České republiky. 

Poslední průnik Strany zelených do parlamentu a vlády je asi předčasné 

hodnotit. Přesto je zarážející, že působí ve vládě, která po společenských změnách 

v roce 1989 zatím nejvíce zpochybnila ekologické téma ve veřejném prostoru. 

Domnívám se, že deklarované snahy o lidem bližší politiku a o morální nápravu 

politických poměrů nebyly vůbec naplněny.   

 

3. III. 

Individualizace (rezignace na mobilizaci): subverze, únik, prožitek domova 

 

Subverzivní aktivity některých hnutí (skupin) se radikálně rozcházejí 

s hodnotami převládající společnosti a s politickými formami boje za lepší společnost. 

Starý svět chtějí zničit paralelním hledáním odlišných forem přebývání na světě. 

Odmítají demonstrace, pochody, transparenty, vylepování letáků a plakátů. Polis si 

vždy podmaní tyto aktivity. Proto často opouštějí tradiční boje a snaží se vytvářet 

nové způsoby života.  

Subverzivní jednání je opět spojeno zejména s působením některých proudů  

některých anarchistických skupin. Ty odmítají myšlenku pokusu o získání moci, 

nechtějí žádné avantgardní vůdcovství. Důraz kladou na samosprávnost                   

a přirozeným způsobem produkované vyjádření. Jde o hravou, značně subjektivní        

a lokalizovanou formu odporu, o jednání, při kterém nemá smysl čekat na vzdálenou 

revoluci, je nutno stále objevovat život tady a teď. Cílem je transformace vnímání 

světa, která osvobodí Polis, změní její strukturu. 

Podobně dnes působí zřejmě environmentální hnutí, která setrvávají mimo 

politický systém a snaží se působit ve sférách občanské společnosti a kultury 

všedního dne. Sledují své konkrétní cíle a zároveň tím zpochybňují zavedené rámce, 

ve kterých fungují současné společnosti. Například využití alternativních zdrojů 
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energie proti Polis zaměřené na spotřebovávání neobnovitelných zdrojů. Tímto 

způsobem dochází k výraznému ovlivňování logiky systému. Svými akcemi otřásají 

environmentalisté zdánlivou „samozřejmostí“ vykořisťovatelského postoje člověka 

k přírodě. 

Michel Foucault ve svých pracích zaměřených na zkoumání projevů moci 

naznačuje, že svoboda nemůže existovat mimo mocenské vztahy. Proto mluví          

o jakési permanentní provokaci. Protest a vzdor je tak vždy reakcí na nějakou moc a 

je součástí téhož řádu, nikdy není mimo něj. Je jistě velmi složité – ne li nemožné – 

konstruovat zásadní alternativu ke stávajícímu společenskému řádu. Smysl řádu 

Polis je konstruován lidmi.  

Takto se jeho názory přibližují k později formulované systémové teorii 

komplexity, která do sociálních věd pronikla z původního přírodovědného prostředí. 

Tato teorie na poli zkoumání sociálních hnutí výrazně problematizuje působení 

nových sociálních hnutí a rozmlžuje jejich aktivity na poli moci a odporu nebo 

systému a životního světa. Moc prochází oběma prostory a svoboda nestojí proti 

moci, je „mnohem více podmínkou moci, protože umožňuje moci usurpovat“. 116        

A opakem moci je rezistence, odpor. Sociální hnutí jsou v tomto pohledu jakýmsi 

subsystémem Polis, který napadá z různých pozic mocenské politické a ekonomické 

poměry a způsoby jejich legitimizace a sebepotvrzujících symbolů. Toto hnutí nelze 

jednoduše lokalizovat třídně, ani podle zdroje konfliktu v Polis, ani podle nějaké 

společenské vrstvy. I environmentální hnutí v tomto pojetí má mnoho podob              

a pestrobarevné palety projevů. Aktivity jednotlivých hnutí mohou mít velmi 

rozporuplnou logiku. Například prosystémovou technologicky orientovanou nebo 

antitechnickou, která pojímá Fysis jako divočinu.     

Fysis se však vzpírá všem těmto popisům. Je systémem, nebo lépe 

skutečností jiného řádu, než je subsystém, jenž v rámci ní vytvořili lidé se svou 

kulturou. Lze zřejmě vytvářet alternativní kultury, ale alternativní přirozenost pro lidi si 

lze představit stěží. Lidé se mohou pokoušet dekonstruovat pojetí našeho pobývání 

na světě, přirozenost však je k lidské dekonstrukci netečná. Lidé sice vytvořili jakousi 

druhou přírodu, ale ta je opět součástí systému rozsáhlejšího. Lidé tedy nemohou 

vytvořit jinou přirozenost, spíše se mohou rozpomenout na to, odkud pocházejí. Toto 

                                                 
116 Piorecky, V.: Fluidní sociální hnutí (aneb jak teorie komplexity posouvá porozumění prostoru sociálních 
aktérů za hranici tradičního politického pole.) Socioweb 7/2007, [online], [cit. 2007-07-24]. Dostupný na 
WWW: <http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie>. 
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rozpomenutí lze snad postavit proti odcizení a zapomnění, které prohloubila moderní 

doba svou ovládající mocí průmyslu, technologií a důrazem na stálý ekonomický 

růst. 

 Řada environmentálních hnutí operuje v rámci občanské společnosti, vnáší do 

veřejného prostoru zcela konkrétní kauzy a při jejich řešení samozřejmě poodkrývá 

příčiny ekologické krize. Existují dokonce pokusy o reakci na destruktivní prvky 

ekonomické globalizace snahou o vytvoření jakési globální (transnacionální) 

občanské společnosti. Takové aktivity se snaží o možnost zapojení demokratické 

legitimace politického rozhodování na nadnárodní úrovni. 117 „Pokus o tuto 

alternativní globalizovanou společnost je však zatím spíše součástí úvah, konkrétní 

projev tohoto úsilí není zjevný. Snad by šlo jisté počátky tohoto procesu zaznamenat 

u transnacionálních nevládních organizací, jako jsou například Amnesty 

International, Friends of the Earth International či Greenpeace, které jsou stále více 

propojené. Roste počet mezinárodních nevládních organizací (INGOs – international 

non-governmental organizations) a také paralelních summitů organizovaných odpůrci 

neoliberální globalizace“. 118 Tyto snahy působí ve směru od antiglobalizace 

k alterglobalizaci. 

 Ulrich Beck upozorňuje na potřebu zasadit se o vznik globalizované občanské 

společnosti a jako jednoho z jejích důležitých hráču vidí environmentální hnutí. 

Domnívá se, že hnutími zasazujícími se o globální občanskou společnost jsou 

„zejména obhájci, tvůrci i soudci globálních hodnot“. Ti fungují na základě organizace 

a informovanosti přes globální sítě a způsobují veřejné celosvětové rozhořčení, když 

upozorňují na zjevné příklady porušování norem, skandály kolem životního prostředí 

a uvádějí před očima světové veřejnosti do chodu soudní jednání. Mají při tom dva 

problémy: neexistuje žádný jasný nepřítel a neexistuje také žádný jasný 

„kosmopolitní jazyk konfliktu“.  Přesto Beck optimisticky tvrdí, že úspěch těchto hnutí 

není pouze v racionalitě. Čísla musí být podle něj doplněna o hlasy, tváře a veřejně 

sdílené příběhy vyprávěné těmi, kterým bylo ublíženo. 119 Environmentální hnutí pak 

na rozdíl od jiných advokatorních snah neprosazuje v Polis příběhy slyšené                

a předávané od druhých lidí, konstruuje si své vastní příběhy o trpící Fysis.  

                                                 
117 Barša, P., Císař, O. 2004:175. 
118 Barša, P., Císař, O. 2004:177. 
119 Beck, U. Moc a protiváha moci v globálním věku. Nová ekonomie světové politiky. Praha, sociologické 
nakladatelství 2007, s. 327-338. 
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 Většina nevládních environmentálních hnutí se snaží o reformy společnosti 

právě v oblasti prostoru, který je dán možnostmi občanské společnosti. Tvoří 

významnou část nových sociálních hnutí, se kterými často spolupracuje na zcela 

konkrétních projektech. Domnívám se, že étos tohoto hnutí, který pochopitelně 

narostl po roce 1989, v současnosti výrazně slábne, hnutí se profesionalizuje a svou 

svobodu ztrácí v pokusech o institucionalizaci v grantových systémech. 

 

Strategie rezignace na mobilizaci (individualizace): úniková, rezignující, 

prožitek domova. 

  

Lidé, kteří vnitřně nacházejí vztah k problematice ohrožení přírody, se nemusí 

stát členy environmentálního hnutí. Ochrana přírody nabízí celou řadu individuálních 

přístupů, které nemají ambici oslovovat veřejnost, měnit systém s pomocí mobilizace 

veřejnosti. S mocenským uspořádáním nemusí být a většinou nejsou spokojeni, ale 

místo snah o jeho proměnu se stahují do hledání individuálního mírnění jeho dopadu 

na osobní život.  

 Tito lidé se nemusí zajímat o nejrůznější environmentální ideologie, neorientují 

se v ekologii, sledují pouze své okolí a to, co se s přírodou děje. Žijí tak, aby oni 

osobně nepůsobili přírodě další zátěž. Může jít o lidi, které socioložka Hana Librová 

popisuje jako dobrovolně skromné. Je jasné, že spousta lidí žije skromně z nezbytí, 

žijí na hranici chudoby, ale tito lidé nejsou předmětem jejího zkoumání. Zrovna tak ne 

lidé, kteří si jsou vědomi ekologické krize, ale zcela rezignují, z mnoha možných 

příčin, na jakékoliv pokusy o její řešení.  

 Příkladem individualizace řešení ekologické krize bez pokusů o mobilizaci 

veřejnosti mohou být někteří lidé, kteří odcházejí z měst na vesnice a tam se snaží 

žít v souladu s přírodou, často se dokonce pokoušejí o jakési samozásobitelství, 

občas se pokoušejí vytvořit komunity lidí s podobným životním programem. I tito lidé 

se mohou účastnit projektů, které usilují o zapojení veřejnosti do řešení ekologických 

problémů. Rezignují však na veřejné aktivity, které se snaží někoho přesvědčit o 

nutnosti změn jeho chování. V ústraní vytvářejí prostor „příkladných obrazů“, jak lze 

žít s  přírodou v souladu, projevovat jí větší úctu, podřídit se její moci, jaksi 

automaticky „myslet přírodu“, s vědomím jiného řádu. Žijí se samozřejmou úctou        

k němu. Uvědomují si, že jsou součástí rozsáhlejšího systému, na kterém jsou zcela 
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závislí a který jim umožňuje to nejpodstatnější, žít. Při svých běžných denních 

činnostech je v nich tento rozměr stále přítomen, je součástí jejich osobnosti.  

Tato skromnost a spojení s přírodními ději byly v mnoha případech součástí 

života na vesnici. To, že tento rozměr z obcí mizí a že ctění původních obecních 

tradic se stává něčím výjimečným, marginálním a zajímavým (o těchto lidech se píší 

sociologické práce a natáčejí dokumentární filmy), to je další evidentní projev 

existence ekologické krize. Když je prostý život v obci vnímán jako cosi 

s romantickým nábojem, je to zarážející. 

Souznění s přírodou může člověk nalézt i bez nutnosti prožitku města             

a návratu do „divočiny“. Příkladem může být život malíře a básníka Bohuslava 

Reynka. „Ten prožil převážnou část svého života na statku v Petrkově, měl jednu 

manželku, dvě děti, jeho život plynul bez výraznějších životních zlomů. Celý život 

udržoval svůj dům, staral se o stádo ovcí, po nocích psal básně a ryl grafiky, jeho 

život byl utkán modlitbami. Jeho básně a obrazy, které jsou většinou svázány s jeho 

domem, dvorem, zahradou a prací v různých ročních obdobích, působí, jako by 

v jejich jednoduchosti bylo možno chápat složitost celého světa. Bohuslav Reynek se 

sám nazval „bláznem ve své vsi“, ví o tom a podstatné je, že – nechce být jinak.  

Jeho život je zakořeněný v místě, s jeho proměnami v roce i dni. I v poklidu 

všedních denních starostí je možno s Reynkem nalézat rozptýlené pozůstatky Boží 

nádhery, jako je čerstvě napadený sníh, vířivá rozmluva živlů na dvoře za oknem, 

procházka po opuštěných stezkách. Reynek napsal: „Ještě jeden div stojí za 

povšimnutí: ona tajuplná, tichounká píseň, jíž na sebe volají a odpovídají si nebe      

a země.“ Z jednoho místa je možno prožívat celý vesmír. Reynek je dětsky okouzlen 

věcmi, kterých si mnozí vůbec nevšimnou, padajícím listím, zavrzáním branky, 

stínem letícího holuba.“ 120  

Jistě je mnoho podobných životních osudů. Reynek se dostal do veřejného 

povědomí jako umělec, po své smrti se z jeho osudu a tvorby stal mýtus pro ty, kteří 

se byli schopni duchovně provázat s jeho osobností. Jemu podobní lidé jsou ale vždy 

postaveni mimo hlavní proud dění. V současnosti jsou tito lidé nezajímaví, dokonce 

možná působí jako osamocení podivíni. Přesto svým vztahem k domovu, pobytu 

mezi nebem a zemí, autenticky vytvářejí „ponornou subverzivní řeku“, která může mít 
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 120 

velkou sílu, pokud by jí společenské změny umožnily „vystoupit“ na povrch, na světlo 

světa. Nepozorovaně, bez jakýchkoliv slov, najednou by se na povrchu objevil „jiný 

rozměr skutečnosti“. Bohuslav Reynek napsal Jakubu Demlovi v roce 1929: „…Cítím 

ve Vašem srdci cosi všemu navzdory zachráněného, cosi, čemu bych nejraděj řekl 

„blaženost Očistce“, při čemž důraz je na blaženosti. Ještě trpíme, ale nechť, jsme 

jisti, už naprosto jisti spásou, a proto v ohni bolesti náleží zpívat a radovat se“. 121    

 

4. 

Moc systému a bezmoc environmentálních idejí a utopií. 

 

4. I. 

Vůle k moci přírody. 

 

 Když Hannah Arendtová mluví o lidmi produkovaném zhotovování, tak jej 

spojuje s odcizením matérie, kterou příroda potřebuje, s proměnou živého v materiál, 

výrobek. Z hlediska ekonomie přírody pak vnímá jako destruktivní právě zhotovování, 

nikoliv práci. Práce je dle ní formou lidského pobytu na světě, při němž cestou 

látkové výměny lidského těla se živé odebrané přírodě navrací asimilací zpět přírodě. 

Každá filosofie života podle ní dospívá k „věčnému návratu“. Arendtová uvádí, že 

„zrození a smrt předpokládají svět, totiž něco, co není v neustálém pohybu, něco, co 

je natolik trvalé a relativně stálé, že to umožňuje příchod a odchod, a co tedy bylo již 

zde, dříve než se objevil určitý jednotlivec, a co bude existovat i dál po jeho 

případném zmizení“. 122  

Řada vůdčích osobností environmentálního hnutí vyjadřuje přesvědčení, že k 

řešení ekologické krize může přispět zásadní proměna lidských hodnot. V tomto 

ohledu navazuje ekologická etika myšlenkově na velkou tradici sociologických            

i filosofických úvah, které se zabývají lidskou svobodou a odpovědností. Jedním 

z pojetí svobody je zkoumání možností jednat podle vlastní vůle.   

Vůle byla velkým tématem filosofických úvah Friedricha Nietzscheho. Ve svém 

zájmu o poznání života se zaměřuje na vůli k moci, jako základního projevu 

veškerého života, který je kvalitativně určen diferencí navzájem bojujících sil: 
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základní síly života, aktivní (spontánní) přitakávající životu a reaktivní síly života, 

popírající život. Aktivní síly jsou pak ty, které umožňují nesnadnou a nesamozřejmou 

představu „věčného návratu téhož“. Není od věci, že poprvé se objevuje 

v Nietzscheho deníkovém zápisu v Sils-Maria z roku 1881 a výšky 6000 stop nad 

mořem a „o mnoho výše nad všemi lidskými věcmi“. 123  

Fysis se projevuje v silách aktivních i reaktivních a jejich přechodech, kdy 

reaktivní síly směřující k nicotě, ke smrti, uvolňují potřebný prostor novým aktivním 

silám, které tvoří nové živé. Jen v silně redukcionistickém pohledu lze toto při-rozené 

brát jako stále stejné živé. Ve vývoji a jednotlivých projevech Fysis je její tvůrčí pohyb 

nesmírně bohatý a v každé nové situaci vždy jiný. I nemoc a smrt jsou součástí 

tvořivého úsilí Fysis. 

Environmentální hnutí pak stojí před otázkou, jak ochraňovat obě tyto 

znesvářené síly, vzájemně propletené v těle Fysis, aby byl umožněn věčný návrat 

života (umožňující věčnost Fysis). Situaci jim komplikuje vlastní fysis, lidská 

přirozenost, člověk, který obývá svět společensky v Polis.  

Environmentální hnutí tak stojí před otázkou, jak se při ochraně Fysis 

vztahovat k přirozenosti vlastní, vlastního druhu, vlastního života. Problémem se 

stává člověk. Ekologická krize může být také vyjádřením příliš silné, hyperaktivní,  

nadměrně vitální a neomezeně tvůrčí síly člověka. Lidského důrazu na zajištění 

trvalého přebytku slasti, aby byl život k unesení. Síly tak aktivní, že se Nietzscheho 

„dobré“ (dobré pro život), jeví náhle ohroženo zbytnělou mocí v „částečném“ člověku, 

který přemáhá nad-míru odpor okolí (odpor jiných uvnitř Fysis) a právě tím se stává 

reaktivním v celku Fysis. Reaktivním v lidských pravdách i nepravdách, ve vášních    

a citech, které by měl krotit rozum. Ten však místo této své přirozené role city opouští 

ve jménu stále rychlejšího vymýšlení technologií. Člověk tak stále více zvěcňuje 

Fysis a raduje se ze stále nových, lépe dostupnejších a dokonalejších výrobků. Zde 

je na místě představa lidstva a jejího civilizačního rozvoje jako rakoviny Fysis, která 

má sebeničivou a seberozkladnou tendenci a obrací se proti svému vzmachu. 

Environmentální hnutí se sanží aby nebyla překročena míra vlivu lidí na „život“ celku, 

který byl i pro Nietzscheho nejvyšší instancí, vlastně jediným významem pojmu bytí. 

„Život je principem bytí jsoucího. A tento princip, v němž spočívá 

substancialita, tj. neustálá přítomnost a trvání substance alias života, nazývá 
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Nietzsche vůle k moci.“ 124 „Kde jsem nalezl něco živoucího, nalezl jsem vůli 

k moci.“125 

Typ člověka destruující Fysis by se mohl jevit nadčlověkem, spíše jeho 

karikaturou. Jeho vůle k moci pak ohrožuje trvání živého. Místo po usmrceném Bohu, 

smrti celku, který byl dlouhé období základem pro ideu hodnoty, zůstalo nadále 

prázdné, a lidé svou bezradnost vyřešili větším důrazem na své tvořivé síly. Údiv ze 

smrti Boha vystřídal krátký bezradný údiv z toho, že člověk dokáže žít bez něj, že si 

sám najde náhradu a s pomocí vědy bude schopen, osvobozený od starých hodnot, 

využít svou aktivní vůli k stále výraznějším zásahům do dlouhodobě ustavovaného    

a věčně rozporuplného vztahu aktivních a reakčních sil Fysis.  Člověk se jakoby staví 

proti automatismu věčného návratu života a s kalkulující racionalitou stvořil 

technologie a zautomatizoval stále rostoucí posilování své moci. Sám se stal       

auto-matem. 

Gabriel Marcel připomíná Nietzscheho údiv a zápal, když si uvědomil tragično 

situace po smrti Boha. Situace, která pro něj tak významným způsobem ovlivňovala 

hledání odpovědi na otázku: Kdo jsem a jaký smysl má můj život? V této situaci 

otřesu všech hodnot, Nietzche připravuje příchod nadčlověka, nesmírně 

komplikovaný a s hodnotami spojený proces, kdy se člověk sám, s přiznáním 

odpovědnosti za smrt Boha, postaví jemu naroveň. Marcel poznamenává, že 

Nietzscheho šílenství může být osudným a tragickým projevem ducha neznajícího 

míru, když si sám činil nároky na jisté rysy nadčlověčenství, když už se odvážil být 

jeho zvěstovatelem. 126  

Člověk se právě tímto způsobem může pokoušet zbavit všeho slabého a 

neschopného v Polis. Odhodit s tím i všechen resentiment, který byl založen na 

vzpouře otroků ve falešné morálce a smyšlených ideálech. Touha po překročení 

nesvobodného člověka důrazem na vitální charakter jeho přirozenosti a odhození 

dosavadní kultury kupodivu neotvírá cestu k bohatším projevům živého. Jde zřejmě    

o jiný druh lidského resentimentu, triumfující troufalosti, že vyzraji na totální moc 

Fysis, věčný návrat lidských snah osvobodit se s pomocí stále nových ideálů 

z přírodních omezení. Tedy zcela jiný druh překračování, než měl zřejmě na mysli 
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Nietzsche a jak o tom svědčí při svém výkladu jeho konceptu Gabriel Marcel, kde 

popisuje nadčlověka jako : „nového člověka v celé jeho plnosti, jehož lidství tkví 

v tom, že se u něj v jeho vztahu ke skutečnosti stává určující vůle k moci“, a dále 

upřesňuje: „vůle k moci, pojatá jako nejniternější podstata lidské bytosti, snaží se 

uskutečnit na vyšší úrovni to, co je již v samém životě, pokud je tento život něčím, co 

musí překračovat sebe samo“. 127  

Nietzscheho představy jsou v mnoha ohledech velice rozporné, mohou se 

však stát zdrojem mnoha úvah o vztahu Polis a Fysis. Environmentální hnutí by se 

podle mého názoru mělo vyvarovat extrému úplného směšování lidské fysis 

s projevy Fysis jako celku. Obě přirozenosti mají mnoho společného, jako živá 

jsoucna, ale jsou výrazně diferenční ve svém vzájemném vztahu, vztahu celku           

a části. Environmentální hnutí by se spíše mohlo zaměřit na posilování odpovědnosti 

v odhalování různých podob tohoto vzájemného sepětí a při tom ponechat lidské 

přirozenosti to, čím je jedinečná, čím se odděluje od všeho živého. Rozumem, 

jazykem, kulturou, ale co je podstatné, v podobách, které se vztahují k jedinečnosti, 

dokonalosti a bohatství Fysis.  

Vnímají členové environmentálního hnutí ekologickou krizi s pocitem údivu 

ochotu, aby hleděli na situaci, kterou popisují jako ekologickou krizi s údivem, nebo 

berou své ideje jako cosi co skoncuje se starým světem a na jeho troskách vznikne 

něco zásadně jiného? Nietzsche říká ve Vůli k moci: „Nihilistou je člověk, který o 

světě jako takovém, jaký je, soudí, že by takovým být neměl, a o světě, jaký má být, 

soudí, že neexistuje, z toho plyne, že – existovat v takovém světě nemá žádný 

smysl“. 128 Svět Fysis bude vždy unikat představám člověka o tom, jaký by měl být. 

Nihilismu, ke kterému toto konstatování svádí, se lze vyhnout Nietzscheho radostnou 

hrou a tancem z krásných okamžiků, které fysis zažívá ve společenství, v Polis,         

a s vědomím bohatství všech projevů Fysis. Proměny života dovedou neustále, 

v dobrém i zlém, člověka překvapovat a právě tím dávat fysis smysl, tedy chuť a vůli 

obstát co nejlépe v životě, který nemůže být vždy plný síly a aktivity, ale často na 

sebe bere podobu slabosti, nemoci a smrtelnosti. Environmentální hnutí by mělo 

všechny hodnoty vytvořené přirozeným lidským já přehodnotit jejich vztahem 

                                                 
127 Marcel, G. Člověk jako problém. In: Bendlová, P. Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela. Praha: 
Academia 2003, s. 97-98. 
128 Marcel, G. Člověk jako problém. In: Bendlová, P. Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela. Praha: 
Academia 2003, s. 97. 
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k druhým, nejen lidem, ale i všem živým tvorům a vztahům, které umožňují trvání 

Fysis.  

Tato má teoretická konstrukce může narazit na dvojí vyhrocenou pozici 

v prostředí myšlenek environmentálního hnutí. Na jedné straně může být brána jako 

útok na idealismus, který směšuje dobro Polis s dobrem Fysis.  

Na druhé straně může být označeno z pozice primitivismu jako apolitické 

teoretizování, které obhajobou některých specifických projevů lidské fysis se vyhýbá 

skutečně kritickému pohledu a ponechává stranou žádoucí radikální změny. 

Nechává stranou varování jednoho z představitelů primitivismu Johna Zerzana, který 

kdesi poznamenal, že současná podoba Polis je „všeobjímajícím pochodem ke smrti, 

na jehož organizaci se tak vlastně spolupodílejí ti, kteří konzervativně lpějí na 

jakékoliv obraně společenství a jeho hrůzné kultuře“.  

Radikalismus environmentálního hnutí v podobě primitivismu, jako rozchodu 

s kulturou a civilizací, může být podporován a vyhrocen, když zájem 

environmentalistů narazí na odmítnutí vážného zamyšlení nad vztahem Polis a Fysis 

v prostředí majoritních názorů v Polis. Zejména, když politická moc není ochotná 

k veřejnému dialogu a rezignuje ne něj nebo jej vědomě odmítá. Jakákoliv naděje 

environmentalistů, která má svůj zdroj v Polis, je pak vnímána radikálními členy hnutí 

jako slabost, která vede k tomu, že všechno v kultuře Polis udržuje na místě, a tak 

umožňuje okupaci způsobenou Polis ve světě Fysis. Snahy o uchování některých 

podob Polis pak mohou být označeny za reakční síly, které svou konformitou             

a strachem z individuálního osamocení přispívají k destrukci Fysis. 

Z těchto problematických pozic zřejmě vycházejí environmentální ideje, které 

odmítají kulturu a civilizaci, jimi stvořené technologie, někdy dokonce zamítají              

i zemědělství a snaží se o návrat k divočině. Idea opětování (avšak v Polis) jako 

zásada výběru ve službách síly (a barbarství)? 129 Podle mne jde o návrat založený 

na utopických vizích světa (v tomto případě uchronicky motivovaných) 130 

obydleného ušlechtilými divochy,  131 kteří jsou těsně spjati s Fysis. Proměna člověka 

v tomto pojetí není záležitostí budoucnosti. Vzor k těmto proměnám leží v dávné 

                                                 
129 Nietzsche, F. O životě a umění. Olomouc: Votobia 1995, s. 18. Jde o svévolný výběr zaměřený k tématu práce 
z výběru aforismů uvedených v díle Friedricha Nietzsche Wille zur Macht.  
130 Uchronie jsou úvahami či sněním o tom, co se v reálném historickém čase sice nestalo, ale co by mohlo 
bývalo být, kdyby… 
131 „Krocení člověka (kultura) nezasahuje do hloubky… Kde zasahuje, nastupuje ihned degenerace (yp: 
křesťan)Divoch (či, moralisticky řečeno, zlý člověk) je návratem k přírodě a je, v jistém smyslu, jeho zotavením, 
jeho vyléčením z kultury…  In: Nietzsche, F. O životě a umění. Olomouc: Votobia 1995, s. 22.   
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rajské minulosti. Jde tedy o pokus „k domnělému návratu téhož“ v Polis, který 

z podstaty Fysis radostný zřejmě nikdy nebyl a v této vášnivě vysněné podobě 

neexistoval.  

Podobné úvahy preferující nejrůznější podoby „divočiny“ předpokládají model 

kultury stojící proti přírodě. Příroda je opět ztotožněna s dobrem, ale směřování 

moderní civilizace toto dobré, které je v samotné přirozenosti divočiny a lidí lovců a 

sběračů, poškozuje. Domnívám se, že podobný, za hranice všech důsledků, a tedy 

neodpovědný, radikalismus, opírající se o nihilismus, je většině environmentálních 

hnutí obecně vzdálen. Může se vůle k moci přírody projevovat takto? Jistě, v textu 

může. Je to však návod vedoucí k přírodě bez člověka. Vůle k moci přírody ignorující 

vůli k moci člověka. Jde o dalekosáhlé popření přirozené evoluce části Fysis, části, 

která díky specifické evoluční linii dokáže nahlédnout ekologickou krizi jako problém. 

Vítězství sběračů a lovců nad civilizovanou společností má vztah k jisté podobě 

popření lidskosti (fysis). Kde však potom hledat reflexivní vztah k Fysis?  

Domnívám se, že uchování vztahu lidské fysis a Fysis jako celku si vyžaduje 

na straně fysis i lidské vnímání prospěšnosti ochrany slabých. Podporu nejrůznějších 

emancipačních snah v Polis. S vědomím ponechat v těchto snahách Fysis to, co 

dokáže. Lidská přirozenost v moderní společnosti si dokáže přitakávat takovou silou, 

že je schopna zastřít potřebu odpovídajícího přitakání projevům Fysis. 

Environmentální hnutí by mohlo dbát o intersubjektivní komunikaci v Polis. 

Komunikaci o podobách fysis, přirozenosti lidí, kteří se neustále vztahují 

k ustavujícímu celku všeho živého, Fysis.        

Environmentalisté většinou sdílejí odmítnutí svobody, která by nebyla 

korigována s ní spojenou odpovědností. Odmítají vůli jako „zlo-vůli“, tedy jako využití 

moci lidí k realizaci jakýchkoliv „projektů“, zejména těch, jejichž realizace se neptá po 

kontextu, jejichž uskutečnění se děje bez vazeb projektu k jeho okolí. 

Gabriel Marcel píše, že „hodnota má tu význačnou vlastnost, že plní jistou 

funkci ve vztahu k životu, že mu totiž jako by vtiskuje svou pečeť a k tomu je 

zapotřebí, aby se hodnota vtělila v určité kauze“. V rámci těchto úvah  zmiňuje knihu 

amerického filosofa Royceho Philosophy of Loyalty. Royce tvrdí, že tato kauza je 

nadosobní, suprapersonální, je to jistý typ jednoty sdružující určitou pluralitu osob 

v lůně nějakého pospolitého života. Mezi jedincem a kauzou, které slouží, se vytváří 
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vztah zvláštního druhu, který nazývá loajalitou. „Není to žádná mystická vyvázanost, 

nýbrž zcela vědomá svázanost, jež předpokládá svobodně se podřídit vyššímu 

principu. Royce říká: „Můj život“ neznamená nic ani teoreticky, ani prakticky, nejsem-

li členem nějakého společenství. Nemohu dosáhnout žádného významného 

úspěchu, není-li tento úspěch zároveň úspěchem společenství, k němuž bytostně 

náležím vzhledem k reálným vztahům, jež mě spojují s univerzem jako celkem“. 132  

Je nutno zvýraznit důraz na duch této loajality, která nemá podobu servilnosti, 

například stranické. Tato služba není otroctvím, nýbrž službou. Obojí zde stojí proti 

sobě. Royce má na mysli univerzální kauzu, která je kauzou loajality ve světě. Když 

odhlédneme od společenského a křesťanského zakořenění těchto úvah a zaměříme 

se na ochranu přirozenosti, potom kauza, které se má člověk zasvětit, může být 

chápána jako služba nadosobnímu společenství života – Fysis.  

Texty i akce ekologických hnutí nepřipomínají nejisté váhání o světě, který má 

být. Spíše lze sledovat jakousi shodu, že nový svět bude přírodě příznivější, s lidmi, 

kteří o tento svět budou svobodně a usilovně dbát. Systematicky snad 

nejpropracovanější, v každém případě i do mocenských struktur Polis úspěšně 

proniknuvší, je model trvale udržitelného života, jako koncept uchování kvality života 

pro příští generace. Je to v očích veřejnosti velice skromný cíl. Uchování toho, co 

jest. Jak to uchovat? O tom už panuje i mezi ekology diskuse. Návratem k tomu 

lepšímu, co bylo? Nějak zcela nově, na jiné kulturní a technologické úrovni? Jakkoliv.  

Lidé zabili Boha, otřásl se řád, který po několik století spoluvytvářeli. Lidé 

přežili. Přežili i příchod „nadčlověka“, který, ve zcela jiném smyslu než bylo 

Nietzscheho přání,  dovedl svět k holocaustu. Právě proto nelze opomenout kultivaci 

lidské přirozenosti (fysis), ve smyslu ztotožnění se s Fysis i uvědomění si 

specifičnosti lidí a jejich kultury. Snažit se vyhnout situacím v Polis, které nejsou 

k žití, i když by k žádným újmám Fysis nedocházelo.  

Ekologická krize je rozsáhlou, nevídanou krizí, kdy si lidé dokáží představit 

samotné ohrožení Fysis, ohrožení života na Zemi a tím i života člověka jako druhu, 

společnosti, pospolitosti. Proč tato hrozba nevyvolává obecně takové ohromení jako 

u Nietzscheho smrt Boha? Protože Fysis v moderní době není bohem, není již ani 

stvořená, dokonce není evolučně tvořivou přírodou, stala se materiálem, mrtvou 

hmotou.  

                                                 
132 Marcel, G. Nebezpečná situace etických hodnot. In: Bendlová, P. Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela 
Marcela. Praha: Academia 2003, s. 133-134. 
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Takto sice sami environmentalisté o Fysis neuvažují, avšak pro jejich vnímání 

světa neexistují v současné Polis komunikační pole, které by mohla posloužit 

k založení opravdu vážně míněné veřejné rozpravy o této situaci. Nelze nalézt 

nadosobní loajalitu k Fysis, když pro mnoho lidí příroda pozbyla života-dárnou 

podobu. V tomto smyslu prožíváme smrt Fysis tady a teď. Pokud nereagujeme citlivě 

na tuto možnost, kterou si dovedeme byť jen představit, potom svým způsobem 

ztrácíme i cosi podstatného, protože ustavujícího, z přirozenosti vlastní, individuální, 

společenské. 

Lze doufat, že současný důraz na individuum, na svobodnou osobnost, je 

pouze obdobím přechodu, kdy po otřesu nad-přirozeného se postupně nějak jinak 

(poučeněji) dokážeme podívat na přirozené ve smyslu celku (Fysis). Ovšem tato 

představa se zdá být v současnosti také utopií. Jaký otřes by musel způsobit takovou 

změnu? Lze z textů environmentálního hnutí vyčíst pochybnost nad uskutečnitelností 

takových změn? Nelze, nedovoluje to nutnost přesvědčovacího modu ve veřejném 

prostoru. Pochybnost nikoho nepřesvědčí, i kdyby byla plně autentická, i kdyby 

pravdivě reagovala na nevyjasněnou a rozporuplnou situaci. Nejasnost                      

a rozporuplnost je v dnešním světě utlačena našim věděním, naším nepodloženým 

sebevědomím. Vědomí sebe ve vazbě k celku se stává vzácným.  

Mnoho z úvah o lidské svobodě se ubírá směrem k možnosti zbavení se 

omezení. A Fysis omezuje svou zakládající povahou. Při tom však vytváří „niky“ ve 

kterých je všechno, co doposud známe a prožíváme, možné. Hranice omezující moci 

Fysis jsou z lidského hlediska tak široké, že to vypadá, jako by neexistovaly, nejsou 

viditelné, zřetelné, jakoby nám chyběl v tomto smyslu obzor, horizont. Slepě zíráme 

kolem, … a nic. O tomto rozměru dokážeme přemýšlet, ale fyzicky jej necítíme. 

Uniká nám kdesi mimo mysl, mimo smysly. Stavíme vlastní hranice, vytváříme umělé 

přehledné, zmapované, ohodnotitelné a bezpečné prostředí. Tyto technologické zdi 

nám zastírají nejistý kontakt s přírodou. Jen tu a tam probleskují do veřejného 

prostoru zvěsti o ohrožení lidí i jejich Bohů, tedy nadpřirozených světů, které oni 

poznávají a uchopují svým myšlením. Přirozená Fysis zůstává k těmto zvěstem 

netečná.  

Vůle k uznání moci Fysis se v diskursech moderní Polis hledá složitě. Tato 

vůle je v rozporu s mnoha lidskými představami o karikované Nietzscheho vůli k moci 

u člověka. Tedy s tím, jakou podobu na sebe tato lidská vůle k moci v praktickém 

životě nabírá. Představa božské podoby Fysis je stěží uvěřitelná, když se člověk 
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zamyslí nad ději v biosféře, kde dobro a zlo jsou tak propojené, že je nelze rozeznat, 

neexistují takto pojmově rozlišitelné a určitelné. Tato představa je možná 

komplikovanější po smrti Boha, než před ní.  

Příroda není prodloužením vlastní lidské fysis, to naše těla jsou redukcí 

(zkrácením) bohatosti Fysis. Vydělují se z ní, jako její jedinečné a vzácné bytosti, jež 

se zcela specificky vztahující k celku a bohužel na tento podstatný vztah zapomínají. 

Zapomínají na Fysis, která se může jevit jako … „síla všudypřítomná, jako hra sil       

a vlnění sil současně, jedno i mnohé, jež se hromadí zde a jehož zároveň ubývá 

jinde, moře sil pro sebe a v sobě proudících a bouřících, věčně se proměňující, 

opětující, v nesmírnu let se opětující, … ze hry protiv k pohodě souladu, … sám sobě 

žehnající jako něco, co se musí věčně navracet, jako jednota vzniku a zmaru, … 

tento můj dionýský svět věčného samosebetvoření a samosebeboření, tento tajemný 

svět dvojznačných chtíčů, to moje stranou dobra i zla, … Nuže: Vůle k moci je tento 

svět   a nic mimo to! …“ 133 

Vůle k moci má podobu síly svého druhu, je překonáním reakčních sil a to se 

děje vždy tak, že působí na jinou sílu. V Nietzscheho pojetí je každá síla v nějakém 

vztahu s jinou silou. Relace Fysis jako celku a jejích jednotlivých částí, včetně Polis, 

je jiné povahy, než vztahy mezi silami jednotlivých fysis navzájem. To Fysis panuje 

všem silám v ní pluralitně obsaženým. Její panství je založené na radosti z odlišnosti 

živého, vzájemných diferencí, které činí život tím, čím je. Radost z této jedinečnosti 

založené v odlišnosti, tato diference, však má své meze. Pokud člověk svou aktivitou 

dospěje až k vlastní pozici panství na úkor jiných živých, stejně krásných odlišností 

v rámci Fysis, pak tato dominance spěje v reaktivní sílu. Tato lidská vůle k moci, 

v případě, že ničí jiné síly tvořící Fysis, se nakonec jeví jako dominující. Potom se 

pluralitní (k živému afirmativní) diference sil stává ochuzeným (k všemu živému 

negativním) dialektickým vztahem Polis a Fysis, vztahem, který v důsledku popírá 

sám sebe.    

   

 

 

 

 

                                                 
133 Nietzsche, F. O životě a umění. Olomouc: Votobia 1995, s. 9-11.   
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4. II. 

Diktát změn, zdokonalitelnosti a zhodnotitelnosti. Dokonalost přirozenosti. 

 

 Život moderních lidí je podstatnou měrou naplňován očekáváním a prožíváním 

změn. Běžně se říká: Změna je život. Tím však není myšlena skutečná proměna, 

rození a umírání, růst i rozmnožování ve smyslu přirozeného tvořivého evolučního 

vývoje. Jeho nudnou, pomalou a smysly nezachytitelnou plynulost si lidé zpestřili 

kulturním zrychlením, urychlováním střídání životních situací a záměrnou 

proměnlivostí viditelných povrchů.  

Pozvolné přirozené změny v podobách živých bytostí i krajiny jsou běžnému 

člověku většinou ukryty. Příroda proniká do lidského světa, který je z části založen na 

pocitu bezpečí a ochrany zdraví, chaoticky, nečekaně, jako negativně vnímané 

poryvy přírodních živlů. Ty přinášejí nechtěné, nezamýšlené změny, které lidé zatím 

nedokáží zcela předpovědět na základě svých přístrojů. Znamenají tak stálé 

nebezpečí, ohrožení, pozastavení ekonomického růstu. Lidé preferují změny, které 

mohou bezpečně ovládat, změny přinášející užitek, zábavu. Neustále počítají 

konečný přínos změn, sami produkují změny pro sebe užitečné.     

Život člověka tak má podobu neustálého těšení se na bezpečnou změnu. 

S příchodem masově dostupné virtuální reality nastal ráj ve výběru nekonečně 

velkého množství rychle proveditelných změn. V současnosti lidé nemají stres 

z dlouhého čekání na zamýšlenou změnu, ale mají spíše obavy, že budou špatně 

volit, že každou volbou jim unikají jiné možnosti, jiná řešení a situace. Únikem 

z těchto pochybností je však ještě rychlejší, kvalitnější, rozsáhlejší a přehlednější 

nabídka volby „životních programů“, „her“. Přirozený život ustrnul pod tlakem 

virtuálních i faktických změn. Tyto virtuální, lidmi promyšlené, klíčové metodiky 

záměrně ovládaných změn, pak expandují z umělého do přirozeného světa, který 

okupují svou modelující rychlostí. Povrch krajiny je pokrýván tvárnějším pokryvem 

kulturního nánosu v urychlovači vědeckého a technologického pokroku.   

  Ladislav Šerý, zkoumající projevy revolty v současném světě, píše svým 

záměrně subverzivním stylem: „Stabilita v hajzlu. Všechno je založený na 

pernamentní změně, na změně jako kódu. Změna jako kód nás zbavuje přirozenejch 
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vazeb, které jsou svou podstatou pevně ukotvený v jakýmsi lidským základu, kterej 

začínáme pomalu opouštět.“ 134 

 Již v předmluvě své knihy Tekutá modernita cituje Zygmunt Bauman Paula 

Valéryho: „Přerušování, nesouvislost, překvapení, to jsou běžné podmínky našeho 

života. Staly se dokonce potřebou mnoha lidí, jejichž mysl již nežije ničím jiným než 

náhlými změnami a neustálou obnovou podnětů... Nedokážeme již snášet nic, co 

trvá. Už nevíme co dělat, aby nuda nesla nějaké plody“. 135  

 Design věcí napodobuje tvárnost přírody, její barvy, tvořivost. Rychlost této 

nápodoby změn dosáhla takové míry, že lidé vnímají jen povrchy věcí. Na žádném 

místě lidé nesetrvají tak, aby byli schopni poznávat a pochopit podstatu, jež tuto 

kulturní tvořivost umožňuje, jež ji skrytě a pomalu, tedy nepozorovatelně, zajišťuje. 

Podobně jako neznají podstatu funkčního charakteru svého mobilního telefonu, která 

je technologickou duší skrytou pod osobně zvoleným barevným krytem a rozšiřující 

se nabídkou vyzváněcích tónů, her a forem osvětlení displeje. 

 I environmentální hnutí naléhavě požaduje změnu. Změnu lidských hodnot, 

změnu chování, změnu přístupu člověka k přírodě. Je to důraz na kvalitativně jinou 

změnu, než je ta, kterou popisuje Ladislav Šerý? Tedy změna jako pokus o návrat 

společenského života k souladu s jeho přirozeným prostředím? Je environmentalisty 

netrpělivě očekávaný „bod obratu“ snahou o znovunalezení onoho „lidského 

základu“, osvojení křehké ukotvenosti pobytu člověka v přírodě?  

 Environmentální hnutí by mělo stále upozorňovat na nutnost vnímání 

přirozeného tempa přírodních proměn. Neustále upozorňovat na typy rychlých          

a přitažlivých kulturních proměn, které ohrožují trvalost pomalých proměn evolučně 

se vyvíjející Fysis.  

Aby však byly environmentální ideje přitažlivé pro veřejný prostor, jehož 

mínění je utvářeno stále rychlejší nabídkou měnícího se zboží, programů, prožitků, 

musí členové hnutí o přírodě svědčit v rytmu těchto kulturních změn. Je nutno 

virtuálně prosadit, urychlit představení přírody ve veřejném prostoru. Měnit podobu 

kampaní, vymýšlet stále nové strategie oslovení veřejnosti, vymýšlet přesvědčivější 

loga svých organizací, nové a nové důvody ochrany přírody, lépe a alternativně 

oceňovat přírodní statky, přizpůsobovat své projekty společenským změnám 

                                                 
134 Šerý, L. Globální Ein Kessel Buntes. Analagon, 2000, č.30/III, s. 2-5. 
135 Bauman, Z. Tekutá modernita, Praha, Mladá fronta 2002, s. 7. 
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životních priorit vycházejících z výzkumů proměnlivého veřejného mínění. Pro 

dosažení úspěchu při záchraně pomalu se utvářejícího trvání Fysis propadají do 

světa diktátu hodinovým strojem diktovaných kulturních změn. Úspěch na trhu je 

otázkou nápadu a rychlosti jeho prosazení. V moderním světě je podoba ochrany 

přírody uchováním života s pomocí nápaditých strategií a jejich rychlého prosazení 

do způsobu žití lidí.     

 Sama Fysis podléhá změnám v evolučním toku, menším i větším, lokálním i 

celosvětovým, pozvolným i náhlým. Ty trvají navzdory úspěchu změn kulturních. Tato 

trvalost celku navzdory všem změnám, které jsou jeho součástí, potvrzuje úžasnou 

(a pro člověka zdrcující) moc Fysis. Moc, která je zcela jiného řádu, než moc člověka. 

Člověk je sice schopen katalyticky urychlit a znásobit změny v krajině. Tyto změny 

však neznají „míru celku“. Lidé jsou zřejmě schopni překročit meze umožňující trvání 

Fysis. Radikálními a invazními zásahy do svého prostředí mohou ohrozit různé formy 

života na Zemi. Technologická moc je schopna docílit záměrných proměn 

ekosystémů.  Toto paradoxní vítězství však může znamenat ohrožení přirozeného 

v jeho čase. Kulturní změny jsou základem pro osvobození se člověka z ontické 

skutečnosti, umožňují lidem pocítit, že svým rozumem přírodu přesahují úplným 

pochopením jejích tajemství. Odtud je již blízko pocitu, že člověk je schopen přírodu 

ovládnout a dokonce ji neustále vylepšovat. Je zdokonalení Fysis pro člověka jejím 

zdokonalením pro druhé živé?  

Jaká může být reakce environmentálního hnutí? Na jedné straně se mohou 

jeho členové snažit (v dobré víře) rozšiřovat různá vylepšení uvnitř Polis na celou 

Fysis. Nebo tomu naopak bránit a způsobovat další „oddělení“ mezi stále se 

zdokonalující společností, případně lidskou přirozeností a divokou přírodou 

ponechanou napospas jí samé, divočině.  

Země především. Avšak která její podoba? Vždyť i ona se neustále mění, 

přestože trvá. Ekologický management krajiny stojí před podobnou problematikou 

jako památková péče při ochraně kulturních hodnot. Hodnoty lidmi uznávané 

podléhají  proměnám. Kritéria pro stanovení odpovídající ochrany památek je někdy 

složité najít. Kterou jejich podobu ctít? Tu přirozeně odpovídající zvykům                   

a představám, které dominovaly v době jejich vzniku? Fysis je prostředím, v němž se 

odehrávají kulturní změny. Sama se mění, ale jinak. Je jakoby mimo kulturní 

hodnoty. A přesto těchto hodnot plná.   
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Pro zdokonalování svého života jsou lidé schopni opomenout dokonalost 

Fysis. Její dokonalost není založena ne ničem měřitelném. Dokonalost Fysis je právě 

v jejím trvání, v trvání celku. Fysis nezajímá smysl změn a kouzelných proměn, její 

hodnota je založena na umožnění tvořivosti všeho živého. Její dokonalost obsahuje 

vedle nabídky životadárného prostředí i meze, za které nelze zajít. Dokonalost, která 

vyžaduje smrt, neboť vše ve Fysis zrozené spěje k zániku a uvolňuje tak prostor 

svým potomkům. Dokonalost Fysis spočívá i v takových kvalitách, proti kterým se 

člověk „od-jak-svého-živa“ vzpírá. Vzpírá se pocitu, že je zcela v moci Fysis, vytváří 

svět, ve kterém žije jako pán, který svými zásahy zlepšuje a humanizuje prostředí     

v němž žije. Ukojit své „libido dominandi“. 136  

Technici nekonečně zdokonalují technické přístroje, dostávají se stále dál za 

hranice empiricky prožívaného jsoucna. Ekologové různými strategiemi vylepšují 

samu Fysis, o jejíž skutečných záměrech nemohou tušit nic. Dokonce nevíme, zda 

Fysis nějaké záměry má. A to i v době, kdy jsme schopni vytvářet neuvěřitelně složité 

technologické systémy, které jsou po uvedení do provozu schopny naplnit původně 

predikovaný účel. 

Už v roce 1968 píše Karel Kosík: „ … a tak se zdá, že je v moci lidstva 

přeměnit nejen Zemi, ale postupně celý vesmír na zdokonalitelně fungující laboratoř, 

na obrovskou nevyčerpatelnou zásobárnu energií a surovin sloužící komfortu 

smrtelníků. Tato dosažitelnost, jež překračuje všechny hranice a všechna omezení, 

sahá také na posvátné a podstatné a ruší rozdílnost všeho: všechno je v dosahu, 

všechno je po ruce a všechno se mění na dostupnou příručnost. Pro tuto 

dosažitelnost mizí hranice a na pořad dne se dostává bezmezná zdokonalitelnost, 

obrovitost a bezměrný růst. V bezměrnosti se ztrácí míra a ve skutečnosti bez míry 

platí jako nejvyšší míra pouhá měřitelnost a srovnatelnost a porovnatelnost“. 137 

A zdokonalit v moderní době lze všechno, možné i nemožné, nejen výrobky, 

ale i smysly a tělo člověka, dokonce i přírodu. Pro ideu zdokonalitelnosti je také 

dovoleno všechno, třeba i geneticky vyrobit dokonalejšího člověka, pro různé 

profese, funkce, herní strategie, statusy. Člověk i příroda jsou v takovém světě 

redukováni na suroviny, materiál, který je tvárný, poddajný vůli mocných a moci 

                                                 
136 Termín, který použil Eric Voegelin. Voegelin, E. Kouzlo extrému. Revolta proti rozumu a skutečnosti. Praha: 
Mladá fronta 2000, s. 115. 
137 Kosík, K.: Století Markéty Samsové. Praha: Český spisovatel 1995, s. 50, 51. 
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chtivých, jakoby neosobních sil, kdy se Fysis proměňuje od základu, z podstaty, 

denaturuje.  

Environmentální hnutí může působit proti „panskému přístupu“ k přírodě, 

poukazováním na nedokonalost člověka. Tato myšlenka však nemá velký 

mobilizační potenciál.  

Zároveň by však environmentalisté neměli propadnout pocitu, že mohou 

uskutečnit a naplnit svou utopii lepšího života v lepším prostředí a vnutit ji lidem …     

i přírodě. To by znamenalo popřít skutečnost, že lidská uchopení přírody jsou vždy 

jen částečná. Dokonalost přírody je kategorií ležící mimo pojetí člověka. Obsahuje 

agens, které jsou z pohledu lidí nedokonalé. Například parazity, nemoci, povodně, 

rozklad. Když parafrázuji Patočkův výklad jednoho z Hérakleitových zlomků, pak je 

možno pro ilustraci problému uvést následující. Fysis je dokonalá, odloučená od 

všeho, je všetvořící a vše živé podmiňující, co nelze s ničím jednotlivě reálným 

ztotožnit. Příroda je smysl, to, v čem je veškeren smysl obsažen jako v souhrnu a co 

všemu smysl dává: proto nejdokonalejší člověk vůči ní je vždy nedokonalý. Proto vše 

pro přírodu je dokonalé (protože trvající, živé), zatímco pro lidi se jako dokonalé či 

nedokonalé jeví jednou to, podruhé ono.  138  

Příroda je hrou dokonalosti i nedokonalosti. Podobně jako člověk. Vždyť jeho 

přirozenost je součást přírody, je živá. Oba výklady jsou však v mnoha ohledech 

problematické v optice běžného výkladu lidské morálky a s ohledem na problematiku 

vztahů celku a jeho částí. Lidé neustále touží po dokonalejším světě. Proto neustále 

konstruují skutečnost, která má odstranit tíživou nedokonalost primární existence 

Fysis, tedy skutečnosti, ve které jsme odsouzeni žít. Odsouzeni tím víc, čím víc 

hledáme nápravy jejích domnělých nedokonalostí. Sliby těchto vysněných konstruktů 

jsou zaměřeny proti mnoha projevům Fysis: smrti, neštěstí, nepředvídatelných 

katastrof, složitého zaopatřování existence, …  

                                                 
138 Komentář Jana Patočky uvádí: „Neboť co jest bůh? Jest „moudré a odloučené od všeho“ … proto vše je pro 
boha krásné a spravedlivé, zatímco pro lidi se takovým jeví jednou to, podruhé ono. In: Patočka, J. Nejstarší 
řecká filosofie. Přednášky z antické filosofie. Praha: Vyšehrad 1996, s. 165. V podání Zdeňka Kratochvíla potom 
zlomek zní: „Bohu je vše krásné, dobré a řádné; lidé však pokládají něco za neřádné, něco za řádné.“ Zlomek B 
102. Dále Kratochvíl uvádí: „Vše, co přispívá ke koloběhu celku, je pro něj vhodné (třeba jako potrava 
kosmického metabolismu), pro nás však není dobré všechno, protože jsme částeční a vnitřně rozporní. V tomhle 
je to s lidmi stejné jako se zvířaty.” A uvádí další Hérakleitův zlomek: „Není lepší, když se lidem stává, cokoliv 
chtějí.“ Zlomek B 110. S dodatkem: “Můžeme oceňovat příjemnost, ale ne hodnotu. Hodnota je ve vztazích 
celku.” In: Kratochvíl Z. Je hodnota přírody nadlidská nebo je lidmi určena. Syllabus příspěvků pro Ekologické 
dny Olomouc. Věnovaný rukopis.) 
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Environmentální hnutí by se dopustilo chyby, pokud by praktickou mobilizační 

politiku v běžném životě zaměnilo za opravdový konstrukt primární reality. Pokud by 

nedokonalosti Fysis začalo řešit její dokonalejší alternací, splývající s idejemi            

o přirozeném dobru. Tak by se stáli stvůrci ideologie, jejíž vyznění by bylo k Fysis 

negativní. Postrádalo by totiž to, co Voegelin nazývá reflektivním odstupem. 139  

V našem případě nám jistý nadhled (tedy spíše rozostřený průhled) umožňuje 

formování odpovědného vztahu k Fysis, bez jeho deformace tím, že dojde ke 

zhroucení procesu neustálého reflektivního projasňování vztahu k přírodě.  

Výsledkem tohoto zhroucení je potom naplnění ekologického snu (utopie), 

tedy autoreflexivní ztotožnění s Fysis. To hrozí všem environmentálním idejím, pokud 

ztratí své vědomí smyslu k celku, úctě k Fysis: od konceptů hlubině ekologického 

hnutí v rozmanitých procesech splynutí s „druhým živým“ až po molekulární biologii, 

pokud přenese svou teorii sobeckého genu, s jejími průzračně jasnými formulacemi    

o funkčnosti Fysis na vysvětlení smyslu Fysis jako celku (tvořivé skutečnosti).   

Environmentální hnutí by se mohlo stát hnutím, které dlouhodobě, trvale 

ochraňuje nedokonalosti Fysis. Toto úsilí je nesmírně složitým procesem, nebude 

nikdy společensky odměněno. K tomuto úsilí patří vědomí toho, že všechny „vše 

vysvětlující“ koncepty jsou vždy redukcí neobsažitelného bohatství Fysis. Pokud 

bychom chtěli splynout s dokonalostí přírody, nebo vytvořit člověka, jež by byl tak 

dokonalý jako ona sama, pak by nám mělo být jasné, že se naše účast na 

přirozenosti živého promění ve vlastnictví Fysis.  

Vše vyrobené (zvěcněné) lidskou společností má svou cenu. Hodnota výrobku 

nesouvisí vždy s jeho dokonalostí. Lidmi vnímané dokonalejší výrobky jednoho typu 

lze ve stejném čase zpravidla pořídit za vyšší cenu. Avšak v delším čase se 

například dokonalejší počítače dají pořídit za nižší cenu než jejich méně dokonalí 

předchůdci. Lze však stanovit hodnotu přírody, kterou člověk nestvořil? Lze říci         

o současném tygru, že je modernější a dokonalejší (a třeba levnější) než jeho 

šavlozubý předek? Lze Fysis finančně ohodnotit podobně jako jiné objekty, se 

kterými člověk přichází do styku? Jistě, že to lze a v mnoha případech tak lidé, 

včetně environmentalistů, z praktických důvodů činí. Měli by si však být vědomi 

obtíží, které takové konání přináší.   

                                                 
139 Voegelin, E. Kouzlo extrému. Revolta proti rozumu a skutečnosti. Praha: Mladá fronta 2000, s. 147. 
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Skutečnost, že si lidé, jako část celku, dělají nárok na určení jeho hodnoty, 

v důsledku znamená potvrzení panského postoje člověka ke všemu živému. 

Ohodnocení přírody vytváří zdání, že hodnota přírody je určitelná jako prostý součet 

položek, které obsahuje. To znamená včetně hodnoty člověka. Je schopen člověk 

určit nezávisle svou cenu ve vztahu k celku Fysis? Jaká je jeho hodnota, pokud by 

měl největší podíl na destrukci průběhu přírodního cyklu? Jak by lidé reagovali, 

pokud by jejich cenu určovali zástupci nějaké vyspělejší civilizace?  

Velké lidské záměry v krajině, jako například stavba velkých průmyslových 

celků, skladů chemikálií, přehradních nádrží nebo třeba hlavních dopravních tahů, 

jsou ze zákona podrobeny expertnímu stanovení jejich vlivu na životní prostředí. 

Mnozí environmentalisté tento proces přivítali jako vítězství svých snah. Mnozí 

absolventi ekologických kateder jsou zaměstnáni jako experti nebo úředníci, kteří 

jsou způsobilí toto oceňování provádět a posuzovat.   

Je samozřejmé, že by se toto oceňování, včetně ekonomických vyjádření škod 

na přírodě, dalo považovat za mocný, ryze praktický, prostředek k lepší ochraně 

přírody a krajiny. V hodnocení nejde pouze o finance, je posuzován například také 

značně složitě vyjádřitelný vliv na estetický ráz krajiny. Přesto je hodnocení zatíženo 

pohledem užitečnosti, účelnosti. Samozřejmě pro člověka. Ohodnocovány jsou 

zejména části krajiny přilehlé k ohniskům lidských zásahů do ní. Je všeobecně 

známé, že do hodnocení jednotlivých druhů jsou promítány lidské představy              

a potřeby. Větší, srstnaté a roztomilé druhy jsou hodnoceny výše než druhy malé, 

holé a pro lidi odpudivé. 

Inspirací pro environmentální hnutí v hodnotových otázkách může být také 

odpor Gabriela Marcela proti předmětnému a utilitarárnímu pojetí hodnot, kdy 

dochází k přenosu pojmu „hodnota“ z oblasti ekonomické a směny zboží do oblasti 

filosofie. Hledání ohodnocení různých „přírodních prvků, komodit, druhů“ může být 

pro Polis užitečnou věcí. Na tuto obecně přijímanou užitečnost pragmaticky reagují 

ekologičtí experti (a je to jedna z mála dobře ekonomicky ohodnocených 

environmentálních činností), kteří se podílejí na ohodnocování přírodních částí            

i jednotlivin, kusů krajin, vytvářejí alternativní modely založené na ekologické 

ekonomii, „publikují knihy o přírodním kapitalismu“.  Je to v podstatě jediná možnost, 

jak dnes „s úspěchem“ prosadit přírodu ve veřejném prostoru Polis.  

V tomto prospěšném snažení by si však environmentální hnutí mělo být 

vědomo, že jde jen o jeden z nástrojů jakési ekologické politiky, ale že povaha Fysis, 
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nekonečně kreativního tvůrce, je tímto způsobem objektivizována, zpředmětněna, 

poměrně významným způsobem znehodnocena. Environmentální hnutí by se mělo 

snažit činit kroky pro přírodu ve světě Polis, zároveň však otevírat a prověřovat tyto 

kroky s ohledem na Fysis, jejíž hodnota se neustále děje a nejde ji volit, leží mimo 

kontext tržních a utilitárních konotací. Vztah Polis a Fysis není cenovou (tržně 

ekonomickou) relací. Ani tehdy, když ekonomické parametry přírody vycházejí 

z odlišně založené ekonomie ekosystémů, jako modelů jejich fungování, 

energetických a materiálových toků. Fysis není (jen) kvantitativní záležitostí.     

Dalším zdrojem environmentálních úvah může být také Nietzscheho filosofie 

hodnot, která je postavená na tom, že etické hodnoty zakládá diference, diferenciální 

prvek, od kterého se teprve odvozuje hodnota hodnot. Hodnoty tak nejsou pouhou 

inventarizací platných etických představ, ani z jednoduchých faktů utvořených 

návodů pro morální jednání. Nietzsche genealogicky pátrá po původu hodnot a tak 

zakládá své přehodnocení všech hodnot. Kriticky, negací dosavadních utilitárních 

morálních soudů. Kde však má tato negace své hranice?  

Svět Fysis je za hranicí těchto pokusů o různé pojetí etiky Polis. V něm neplatí 

„příliš lidská“ etika. Je to svět, kde se hodnoty rozpouštějí. Ne v nicotě bytí, ale 

v absolutní hodnotě živé a tvořivé Fysis. Chceme-li to říci jinak, pak například v její 

vůli k moci. Její absolutní hodnotou je život sám, který svou povahou zakládá jakkoliv 

formulované hodnoty a také umožňuje rozpravu o nich v Polis. Fysis je takto 

dokonalá a je poslední instancí všech dokonalých i nedokonalých, to ona určuje, co 

přežívá, včetně člověka a jeho fysis, která tak touží zdokonalovat sebe i všechen 

svět kolem. Právě takové založení hodnot pak proměňuje a emancipuje hodnotu 

mimolidského živého i neživého světa. Ve Fysis končí všechny představitelné 

negace hodnot, v absolutní afirmaci celku, afirmaci všemu živému. Fysis je 

nejzazším původem hodnot, protože sama je bohatší a mocnější tím, že je 

posledním a prvním soudcem.  

Environmentální hnutí by se podle mého názoru mělo podílet na tomto 

otevírání hodnot k dokonalosti Fysis, ale s ohledem k světu Polis, k jedinečné povaze 

lidské fysis a jejím morálním projevům. Tento, v Polis nesplnitelný úkol, možná vede 

k rezignaci moderní společnosti na ošetřování této relace a její nahrazování 

splnitelnými, měřitelnými a průkaznými ekonomickými vztahy a následnému 

směšování ekonomicky a ekologicky založených hodnot.  
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Environmentální hnutí by mělo usilovat o porozumění povaze Fysis tím, že 

vytváří situace, kdy jsou lidé v co největším vztahu s ní samou, nejen přirozeně 

tělesně, ale i všemi konstrukcemi lidského rozumu. Tento vztah se projevuje 

historicky, v čase, tradicí. „Každá síla je přivlastněním, ovládnutím, využitím jistého 

kvanta skutečnosti. Dokonce vnímání ve svých rozmanitých aspektech je výrazem 

sil, které si přivlastňují přírodu. Tím má být řečeno, že i příroda má své dějiny. Historii 

určité věci tvoří obecně následnost sil, které se jí zmocňují, a koexistence sil, které 

bojují o to, aby se jí zmocnily. Tatáž věc, tentýž jev mění smysl podle síly, která si jej 

přivlastnila“. 140  

Fysis však není jen tak věcí. Fysis je tradicí z pohledu lidského odvěkou, 

tradicí stabilní, zakládající v niterném výběžku živého následně bytnící tradici Polis. 

Polis je vždy nějak vázána ve Fysis. V celku, který je smyslem všeho živého, sám      

o sobě, smyslem sebe sama. Polis je částí živé tvořivé proměnlivosti v trvání. Tradice 

Fysis není psána textem, který by na člověka mohl přirozeně mluvit. Její smysl je 

vždy pluralitní, obsahuje všechny možné interpretace, které ji více nebo méně 

uchvacují.  

Ekologická krize je ohrožením této plurality živého ve Fysis a s tím také 

ohrožením plurality nejrůznějších způsobů vztahování se Polis k Fysis. Fysis je jako 

celek absolutním smyslem všeho živého. Tím, že umožňuje bohatství života. Tím že 

umožňuje bohatství nejrůznějších obrazů sebe sama. V případě, že by byla tvořena 

záplavou monokulturně živého, byť by to možná některým vědcům (ekologům) příliš 

nevadilo, ztratila by mnoho ze své neobyčejné krásy.  

Možná nelze určit, jak moc v současnosti ubývá či přibývá druhů, ale právě 

proto má jejich ochrana smysl. Smysl díky představě, že dojde k ochuzení hravé 

„náruče“ Fysis, která je sice celkem, ale jeho smysl je v pestrosti, která jej zvláštním 

způsobem zakládá a je zdrojem jeho, z pohledu Polis, pomalých proměn. Smysl díky 

neudržitelné představě, že v Polis, s pomocí vědy, nebo jakkoliv jinak, třeba 

interdisciplinárně, dojde k nalezení jediného, pravdivého výkladu, jak se to s Fysis 

má.  

Smysl Fysis je v tom, že ji tvoří tolik smyslů, kolik existuje přirozených projevů 

života. V tom je její síla. Že staví hráze a meze všem smyslům, s pomocí kterých se, 

zcela specifickými způsoby, snaží vše živé v složitých sítích vztahů uchovat, přežít. 

                                                 
140 Deleuze, G. Nietzsche a filosofie. Praha: Hermann a synové 2004, s. 11.   
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Jak a čím lze tuto povahu Fysis zdokonalit, proměnit, urychlit? Environmentální hnutí 

by podle mě mělo zkoumat smysl těchto lidských snah, snažit se je interpretovat 

s ohledem na smysl celku a tak odhalovat stále dokonalejší masky Polis, při 

zbavování se moci Fysis. Pokoušet se myslet Fysis.      

 

4. III. 

Ekologický čas. Jiná rychlost času. 

 

 Jiří Šubrt ve své habilitační práci „Problém času v kontextu sociologické teorie“ 

uvádí: „Jediné, co lze o problému času v sociologii konstatovat s jistotou a beze 

všech pochybností, je to, že pokusy o jeho řešení jsou velmi rozmanité. 141 … Pro 

sociologické úvahy o času je typický dualismus založený na rozlišení sociálního        

a přírodního času (časů). Od dob Émila Durkheima se pozornost sociologů (a také 

antropologů) zaměřila na problém sociálního času v rovině jeho symbolické 

reprezentace. … Dnes se však stále výrazněji ozývají hlasy, jež vyjadřují 

přesvědčení, že v případě času nejde o problém, který je možné řešit v rámci jedné 

specializované vědy, nýbrž o něco, co je samou svou podstatou vzdorovitě 

interdisciplinární.“  142 

Émile Durkheim byl prvním sociologem, který se vážně zabýval časem. 

Nezkoumal jej však jako objektivní (reálný) čas světa nebo přírody. Radikálně 

sociologizoval kantovskou ideu o čase jako formě vnitřního názoru. Čas a prostor, 

dva podstatné faktory apriorního rozvrhu lidské zkušenosti, nahradil ideou 

kolektivního vědomí, které má vůči individuálnímu vědomí prioritu. 143  

Tyto poznámky jsou upozorněním na jakousi spřízněnost, kterou si lidé 

v souvislosti s Fysis a časem uvědomují. O obou platí, že to nejsou věci, předměty, 

nelze na ně zaměřit pohled. Jejich pojmy jsou uchopeny mnoha způsoby a přesto 

nejsou přesně definovány. Vzpírají se jednoznačným odpovědím a vyvolávají stále 

další a další otázky. Jsou spojené s pohybem. Fysis, prostor a čas, pohyb, atributy, 

které si nedovedeme představit jeden bez druhého.  

 Temporalizovaná sociologie problematizuje některé archaické představy 

sociologické teorie, která si nárokovala, s pomocí předvídání budoucích stavů 

                                                 
141 Šubrt, J.: Problém času v kontextu sociologické teorie. Filosofická fakulta UK, Praha 2003, s.151.   
142 Šubrt, J., 2003:207. 
143Šubrt, J., 2003:179. 
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evoluce Polis, zasahovat (vědecky) do sociálních struktur i dynamik společenského 

systému. V každém případě, v mém zkoumání činnosti environmentálního hnutí, 

která je zaměřena na hledání vztahování se Polis k Fysis, je důležité, jakým 

způsobem Polis vnímá problematiku času. Souvisí to s tím, zda je budoucnost 

vnímána společností jako uzavřená, tedy jakýmsi způsobem předpověditelná, 

směřující ke známým cílům, nebo zda je budoucnost vnímána jako otevřená, tedy 

jako cosi, kdy z historických zkoumání nemůžeme přesně usuzovat na budoucí 

podobu společnosti. Minulé společenské děje jsou v kontextu času ireverzibilní          

a představa otevřené budoucnosti problematizuje představu neustálého lidského          

a civilizačního pokroku. Tato situace zakládá daleko větší nárok na rozhodování           

o podobách současného aktuálního dění v Polis, v okamžicích všedních dnů.  

Moderní sociologie vedle jakéhosi světového času, který umožňuje organizaci 

mnoha lidských aktivit ve stále komplexnějších společnostech, opouští monistické 

hledisko a zavádějí pluritemporalismus, charakteristický různě sociálně 

konstruovanými časy (například čas psychologický, ekonomický, organizační, atd.). 

V nejzákladnější podobě odlišují zejména čas kvantitativní a kvalitativní. Sociologové 

se zaměřili zejména na vnímání času ve společnosti a jeho vlivu na sociální 

strukturu, organizaci, řád.  

Čas kosmologický a čas Fysis se stal doménou přírodních věd. V popředí 

zájmu dlouho stála spíše otázka světového času, času kosmu, jakéhosi objektivně 

transcendentálního času. Tento čas zkoumala zejména fyzika. Newtonova představa 

absolutního prostoru a absolutního času a determinismus s touto představou spojený 

byl dalšími výzkumy v mnohém rozšířen a problémů spojených s pojmem času spíše 

přibývalo. Absolutní čas zpochybnila speciální teorie relativity, ve které ke třem 

prostorovým souřadnicím přibyl čas i obecná teorie relativity, která navíc uvažuje      

o gravitaci způsobující zakřivení časoprostoru. Prostor i čas se staly veličinami 

dynamickými. Kvantová mechanika přinesla časovou nejednoznačnost na 

mikroúrovních, zejména pokud jde o určení směru a nevratnosti času.  

Přírodní zákony jsou definovány k času staticky, abstrahují od pohybu, 

zabývají se tím neměnným, stálým, co stabilně platí. Evoluce přírody však plyne 

z minulého k budoucímu, má svou časovou šipku, její minulost se ve své bohatosti 

vztahů a prvků nebude nikdy přesně opakovat. Fysis je úsečkou napjatou v čase 

někde mezi dvěma body bez života, Big Bang a Big Crunch. Epizoda pobytu těl lidí 

má tu zázračnou vlastnost, že vzmach živého se v člověku projevil zázračnou 
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vlastností reflexe osvětí, včetně obrovských prostorových a časových rozměrů 

(nootemporalita). Plynutí času si dovedeme představit i bez pohybu živých těl, třeba 

jako pohyb neživých těles. Ekologická krize vyvěrá z představy, že existuje možnost 

různě velkého krachu Fysis s pravděpodobným dopadem na život člověka.  

Časnost Fysis se v jiném pohledu nachází jakoby v atemporálním prostředí 

kosmu, s konečnou rychlostí světla, spojitě eotemporálním světem fyziky                   

a prototemporálním nespojitým a časově zvratným světem mikročástic. Na specifické 

úrovni se ustavuje svět biotemporality všeho živého, v neustálých proměnách, tvořivé 

dynamice života, jakoby navzdory entropii vesmíru, vše živé budující svou 

uspořádanost. Jakási zázračně ustavená kolísavá rovnováha všeho živého vyvěrající 

z termodynamické nerovnováhy expandujícího vesmíru, možná jako nevratný křehký 

děj odehrávající se daleko od rovnovážného stavu a pozoruhodně se 

samoorganizující (disipativní struktury) v napojení na toky látek a energií. Fysis tak 

proti všem očekáváním, a proti domněle jednoduché podobě genetického kódu, je 

schopna tvořit nepřeberné množství možností a překvapovat rozum člověka 

nepředvídatelným chováním, bohatstvím všeho, co nabízí, tím čemu se v přírodních 

vědách prozatím říká deterministický chaos. Moderna je charakteristická tím, že lidmi 

konstruované technologie zásadním způsobem proměňují (urychlují) 

sociotemporalitu a tento proces stále více zastiňuje z hlediska člověka pomalou,       

a tím nudnou, biotemporalitu Fysis. 144 

To, co se zdá být neměnné, se často vyznačuje mírou změny, která bývá o 

mnoho pomalejší než pozorovatelův referenční rámec. Tradiční společnosti se 

například mění velice pomalu, jsou-li poměřovány dnešními západními standardy. 

K tomu, aby takové společnosti byly označovány jako studené a fungující 

v reverzibilním čase, vede právě tento referenční rámec. Z evoluční perspektivy by 

však proměna těchto společností mohla být nahlížena jako extrémně rychlá. Fysis se 

pak může člověku jevit jako extrémně studená, neboť její podstatné změny jsou        

z hlediska života jedince stěží postřehnutelné.  

Lze říci, že se environmentální hnutí snaží probudit zájem veřejnosti o přírodu 

tím, že „ohřívají extrémně studené vnímání přírody“. Zpřítomňují lidem problém 

ekologické krize a tím umožňují společenskou refelexi tohoto problému. Potíž vzniká 

s tím, že tyto virtuální modely, protože aktualizují ekologické problémy v dění Fysis 

                                                 
144 Zde využívám chronologických  bádání skupiny Jamese T. Frasera a jeho šesti rovin časovosti, které ve své 
knize uvedl Jan Sokol. In: Sokol, J. Čas a rytmus. Praha: Oikoymenh 2004, s.  12. 
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časovou kontrakcí v Polis, se nedají „v okamžiku“ prakticky ověřit v běžném životě. 

Aktuálně lze vnímat rozsáhlé destrukce Fysis a fysis, ale nalezení příčin těchto 

katastrof vyžaduje jiný čas. Modely, které ukazují různé projevy ohrožení nebo 

devastace Fysis, lze sice nahmatat, ale právě pouze modely samé, neboť nelze 

smysly zachytit projevy a problémy, na které poukazují. Lidské smysly nenacházejí 

potvrzení rozumem pochopených schémat v žité skutečnosti. Samotný problém tak 

zůstává virtuální. Ale virtuálně a ani rychle se ekologická krize nevyřeší.  

Podobně jako délku individuálního života (fysis) lze prodloužit dobrou 

životosprávou, lze délku společenského života Polis prodloužit správou života. Ne 

tak, že budeme spravovat a opravovat život, ale tím, že se přizpůsobíme tomu, co 

život nabízí. 

Environmentální hnutí by mohlo přinášet do veřejného prostoru tuto z principu 

zázračnou zvěst, o neuvěřitelné síle života a zároveň jeho křehkosti. To živý svět 

dává smysl snahám člověka v něm a také jinak beze smyslu tikající pomyslné 

kosmické hodiny, jejichž tikot by bez života neměl kdo poslouchat. Život není závislý 

na lidmi zkonstruovaném hodinovém stroji. To environmentální hnutí by mělo 

odkrývat časové děje Fysis, pokoušet se poznávat časové otázky živého, od jepice 

po nejstarší stromy. Navíc samotný čas Fysis je vázán k časům geologickým, Země 

a Kosmu.  

Fysis není tvořena jen zájmem o prostor, ale také zájmem o čas. Život svou 

proměnlivostí zakládá čas. Čas trvajícího života. Stejně jako prostorové životní niky 

existují životní niky časové. Prostor je vyplněn dynamickým proplétáním životních 

událostí v čase. Události v krajině jsou napájeny neustálými proměnami energií          

a hmot. Tento živý svět pak svou, z pohledu Polis, „nadčasovou“ proměnlivostí také 

ovlivňují všudypřítomné a chaotické přírodní živly, které v čase způsobují přeměny 

krajin i živého světa. Přírodní živly zvláštním způsobem propojují (obtékají) různé 

temporality jednotlivých fysis, které, vždy po svém, reagují na proměny ohně, sílu 

větru, vlhko či sucho, tvary krajin.  

Environmentální hnutí může upozorňovat na události minulé, které rozeznává 

jako možné příčiny a zdroje ekologické krize, a zároveň také vyhledávat budoucí 

podoby možných ohrožení a snažit se jim vyhýbat, ve smyslu pokory k trvání Fysis. 

Snažit se, se znalostí minulého a s opatrností k budoucímu, prožívat okamžik tady     

a teď. Jde o jinak založené vztahy, než jak je nabízí na jedné straně environmentálně 

založený primitivismus s ustrnutím v zidealizovaném minulém a na druhé trvale 
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udržitelný rozvoj s konstrukcí ideální budoucnosti. Environmentální hnutí, se svou 

snahou o emancipaci Fysis v Polis, je skutečně novým sociálním hnutím, které 

vtahuje do přítomnosti velice široce rozevřené časové dění, evoluci Fysis.  

Norbert Elias uvádí, že čas je sociální konstrukcí, ale od počátku je tato 

konstrukce založena v opakujících se přírodních cyklech. A proto podle něj má 

člověk tendenci promítat své představy o čase i do mimolidské reality, jako měřítko    

a explanační princip přírodních či kosmických událostí. „Antropocentrický charakter 

času, který se vzdaloval původním jednoduše vnímaným rytmům kosmu, vnutil lidem 

vlastní obraz uplývání času vesmíru a podřídil mu veškeré své vysvětlení 

kosmogeneze“. 145  

Čas moderní společnosti je zaměřen na úzkoprofilové statky, jako jsou peníze, 

moc nebo pozornost. Přírody je dost, je všude, nepatří dnes k vzácným statkům, její 

kvalitativně stanovená hodnota tak v Polis není dostatečnou měrou rozpoznána. 

Podněty pro toto vnímání jedinečnosti přírody tak poskytují veřejnosti 

environmentální organizace. Jaká by však musela být jejich síla, aby došlo k obratu, 

který by znamenal popření absolutizace ekonomické hodnoty, a pojetí času jako 

peněz, k pojetí hodnot zaměřených k uchování mateřského systému, na smysluplnou 

komunikaci s Fysis?  

Sociální prostor Polis je utvářen kontinuální komunikací jeho členů, kteří 

v něm vytvářejí přehledné, věcné, časové a prostorové sociální struktury. Okolní svět 

se dnes jeví bez zřejmých časových i prostorových vztahů k sociálnímu systému. Ten 

je strukturován s důrazem na více zážitků, více zábavy, více zboží, a honby za jejich 

kumulací v co nejkratším čase.   

Pokud je podstatou života neustálá proměna, pak ochránci přírody sice mohou 

chránit to, co vnímají, statický záznam přítomnosti, ale lze takto úspěšně ochránit 

samotné dění, vývoj, evoluci? Když navíc nikdo, ani oni, nezná plán přírody. Stav, 

kam směřuje „biosférická šipka času“. Ochrana přírody pak nemusí znamenat 

hledání vhodné „formy“ Fysis, může se stát spíše hledáním společného „rytmu“ 

s ostatními rytmy v lůně Fysis.  

Utváření vztahu k Fysis je vedle prožitku jejího trvání v čase také významně 

spojen s časností lidské existence. Tomuto tématu se významnou měrou věnoval 

filosof Martin Heidegger, který se zaměřil na problematiku starosti člověka o svou 
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existenci, s významným důrazem na specifickou moc tvoření svého času, lidského 

pobytu (Dasein). Lidé vnímají svůj pobyt, svou existenci ve světě, jako čas, který je 

jim nějak vymezen a směřuje od narození ke svému konci smrtí. Sociologie se staví 

k takto nastíněnému času jako problému zkoumání, jak lidé pociťují sami sebe 

navzájem, jako součást stejně vymezených životů ostatních lidí. Environmentální 

hnutí by pak mělo přesahovat tento rozměr a zaměřit se také na spolu-pobyt 

s ostatními živými organismy na planetě Zemi. Ku prospěchu trvání Polis v živém 

celku Fysis. K uvědomění si svébytné hodnoty své vlastní přirozenosti, ne k jejímu 

odmítnutí. Naopak, k poučenému poznání vyplývajícímu z proměny vztahu k Fysis,   

k prohlédnutí její ustavující role pro vše živé a s ním i člověka.  

Vlastní smrt a setkávání se smrtí ve svém blízkém okolí náleží k vědomí 

konečnosti pobytu lidí na Zemi. Právě „dasein“ je svým způsobem vyjádřením 

ekologické krize. Už svým narozením se člověk, a také vše živé, vplétá do živé sítě 

vztahů a obhajuje své místo v soustavě proměnlivých vztahů. Každé obhájení 

prostoru a času pro svůj pobyt může utlačovat prostor a vyčerpávat čas druhých 

živých. Rozumem obdařený člověk pak může poznávat své „zasítění“ a pátrat po 

jeho smyslu a podobách. K formulaci ekologické krize pak nepotřebuje ozónovou 

díru, úbytek druhů, klimatické změny, … V jemu vymezené době od narození do 

smrti je člověk v ekologické krizi, protože netvoří svobodně síť přirozených vztahů 

Fysis, naopak, on sám je „slepě“ Fysis utkáván. Jeho podoba (fysis) je naplněním 

jedné z mnoha možných podob Fysis. 

Smrt, otřes který ve spojení s ní lidé zažívají, stálé vědomí konečnosti, to ve 

skutečnosti znamená reálně, pocitově i navýsost symbolicky nesmírně významnou 

spojnicí lidí s Fysis. Konečnost lidského života odkrývá smysl pobytu lidí na Zemi. Ne 

tak, že dojde ke spříznění lidí se smyslem Fysis. Jde o smysl nalezený v starostlivosti 

o uchování trvání Fysis, protože jen tak může být vůbec naplněn jakýkoliv lidmi 

společensky konstruovaný smysl žití. Problémem je, že pokud dojde ke ztrátě zájmu 

(odcizení) lidí o spojení (komunikaci) s Fysis, ta potom zůstává v lidských 

představách jako neměnná, jako netečná hmota, jako samozřejmost, tedy „mrtvá“. 

Moderní civilizace osobní setkání se smrtí vytěsňuje z života člověka i rodiny, 

banalizuje „věčnou“ smrt v sekundách zpráv o ní. Tím ještě více komplikuje 

společenské vědomí ve vztahu k možné smrti Fysis. Každý vzniklý život směřuje od 

svého zrození k svému zániku. Ochránci přírody chrání život. Měli by chránit i smrt? 

Je smrt ekologické téma? 
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  Mnoho intelektuálů již vyhlásilo smrt všemu možnému, například historii, 

filosofii, vědě, moderně, postmoderně, technické civilizaci, Bohu, … Jen smrt sama 

všem těmto výpovědím odolává a nesnesitelně lehce žije dál. Postmoderna, která 

ztratila optimismus moderní doby, přinesla jistou nostalgii po nedosažitelných 

alternativách. Mohla znovu objevit téma smrti? Těžko. Vyhlásila konec všech velkých 

příběhů. Příběh o smrti ji minul. Smrt nemá alternativu, život – i ten posmrtný - ano. 

Věda (biologie), která všechno živé popíše a proměří po jeho znehybnění, tvrdí, že 

po smrti neexistuje nic. Tedy existuje rozklad, jako základ pro vznik nového živého, 

v mnoha variantách. “Všechno je rozdíl” říká postmoderní étos. Různorodé prožitky 

však spojuje jakási absolutní neodkladná nutnost. Jednoduchá teorie všeho živého: 

zrození, život, smrt. Jejím výsledkem je trvání Fysis.  

Osobní setkání se smrtí ovlivňuje běžné vnímání všednosti normálních dnů. 

Tento jiný a bolavý pohled na to, jak živé také jest, překrývá znovu a znovu všední 

starost, která rozptyluje tento pocit nápaditými konstrukcemi zábavy. Jak žít?            

S vědomím smrti nebo raději bez něj? Kolik toho nevidíme a nevnímáme, když smrt 

vytěsníme z našeho vědomí? Co všechno nám uniká? To nám stejně připomene 

“Ona”, až ji jednou někde potkáme. Na rozdíl od lidských předchůdců si asi ještě více 

přejeme, aby toto „poslední setkání“ bylo záležitostí okamžiku, bez bolesti, odbyto 

v mžiku, vymizení z Fysis zcela pryč. Lékařská věda ve chvílích posledních kolísá od 

zatím protežovaného technického natahování již nepřirozeného života 

k urychlovačům přirozené smrti.  I věda je však na smrt krátká. Zatím. 

Karel Kosík připomíná povídku Proměna od Franze Kafky. V ní se Gregor 

Samsa promění ve hmyz a stane se pro celou rodinu obtížným. Jeho sestra Markéta 

a rodina se umírajícího zříkají, popřou jeho lidství, situace ruší jejich klid, tak setřásají 

vše, co by jej mohlo ohrozit a dál kráčí, “přes mrtvoly”. Za banalitou. Gregorovo tělo 

odklízejí služebné. Je to století nepřátelské k tragičnu, které je nahrazeno 

grotesknem.146  

„Smrt neumíme obejít, ale přišli jsme na to, že ji lze na čas zneužít a zpeněžit. 

Když smrt nejde mediálně zpracovat, jakoby nebyla. Bangladéš, umírající hladem, 

mizející druhy, umírající krajina. Příliš plíživá smrt, než abychom se jí věnovali ve 

zprávách. Plíživá smrt nemívá výročí. Vědomí smrti není oddání se smrti. Vědomí 

smrti může přinést radost z okamžiku, prožitek ze všedního, potěšení z nadechnutí, 
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klid v zamyšlení. Snad i pomoc v situacích, kdy se sami se smrtí setkáme. Smrt 

blízkého v rámci smrtelnosti všeho živého, slon bojující o život při povodních 

v pražské ZOO v souvislosti s osudem sloních stád. Je možné, že existují alternativy 

k dosud známým velkým příběhům, které lidé odjakživa vyprávějí. Tyto nové, velké, 

alternativní příběhy, kterým my smrtelníci nemůžeme plně porozumět, vypráví život 

sám, navzdory existující smrti, jako zázrak. Neodvíjejí se z toho, co si lidé (v Polis) 

přejí, doprovází to, co (s Fysis), mnohdy nečekaně, přichází.“ 147 

Příchod a rozvoj Polis a člověka jsou jen mžiky v toku Fysis. Příběh Fysis je 

prastarý, ne-dost-post-moderní, ač jej objevuje i nejmodernější technika. Čím více se 

jej snažíme, za každou cenu, zcela pochopit, tím více přicházíme o svou svobodu,     

o své naplnění, o budoucí naděje. Smrt ukončuje a prověřuje všechny příběhy a texty   

o nich. Vědomí obzoru života, a jeho, oproti lidskému životu, neomezeného trvání, 

nám snad může pomoci prožít život v mezích, v nalezení míry pro naše jednání, 

středu v různých hlediscích, v odhalení smyslu ochrany živého, ochraně přírodní 

spontaneity a tvořivosti, i se smrtí. Ta zázračně přetrvává, zatímco my umíráme. 

Žít a myslet Fysis může mít podobu hledání odpovídající podoby časové 

organizace společenského života, který svou šipku neobrátí „proti“ šipce života. 

Člověk je bytostí Fysis, která je tak nadána k pozměnění dějů Fysis, které by mohlo 

vést k vymazání této unikátní lidské schopnosti z paměti Fysis. Tak by zůstala 

otisknuta v paměti plynutí Fysis pouze materiální část lidské tvůrčí aktivity. Opuštěné 

výrobky, stroje, texty. Člověk by uzavřel svou minulost a vymazal jakoukoliv 

budoucnost. Bezčasí Polis v každé následující přítomnosti Fysis.        

Sociální zkušenost vytváří lidský pohled na přírodu. Platí však i to, že reflexe 

přírody a klasifikace přírodních jevů se promítají do formování společenského života. 

Potřebuje reflexe přírody čas?  

Zvláště archaické vědomí, které přisuzuje času určité kvality, má tendenci 

zaznamenávat čas pouze tehdy, jestliže se v něm něco odehrává. Odtud také časté, 

a mnohými odmítané, shodné pojetí času a pohybu. Neděje-li se nic, jako by se čas 

zastavil. 148  Dnešní příroda je zpomalena stále dokonalejšími a rychlejšími 

simulacemi světa a jeho dějů.  Zrychluje se také komunikace, lidé se kvůli moderní 
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technice nemusí pohybovat, mohou zůstat doma. Komunikují jako nikdy v minulosti, 

komunikují i o Fysis, a při tom ztrácejí možnost nějak komunikovat s mlčenlivou 

Fysis. Komunikace s Fysis je intimní záležitost, prožitek jejího dlouhého trvání, 

prožitek, který se pomalu střádá v okamžicích pobytu ve Fysis, v přirozenosti, při 

setkávání s druhými, kteří nejsou připojeni k technologické komunikační síti, kteří 

jsou utkáváni v síti Fysis.  

K ekologickým úvahám o čase významně přispěl německý filosof a sociolog 

Niklas Luhmann, tvůrce systémové teorie, který spojil modernitu a civilizační proces 

s růstem komplexity. Evoluci nepovažoval za zákonitý a závazný proces a nechápal ji 

jako představu civilizačního pokroku a růstu. Budoucnost je podle něj nutně 

otevřená, neboť evoluční vývoj není deterministicky určen a výraznou roli v něm hraje 

kontingence. 149  Luhmann se snaží rozlišovat pojmy systém a prostředí, za důležité 

považuje otázku hranic systému a stabilizaci diference mezi vnitřním a vnějším. 

Sociální systémy považuje za proměnlivé, produkované a reprodukované v čase      

a s časem. Od chronologického pojetí času přechází ke koncepci, která uvažuje          

o temporálních strukturách, jež jsou sociálně konstituované a evolučně proměnlivé. 

Čas je dle něj intelektuální konstrukce, je nemožné jej prožívat přímo. Čas definuje 

jako interpretaci reality s ohledem na diferenci mezi minulým a budoucím. 150 

Z hlediska řešení ekologické krize je důležitý popis nedostatku času jako 

důsledku nadbytku možností, když jeho prožívání je vystaveno přílišným nárokům 

možných očekávání. Přestože o ekologii času mluví mnozí autoři ekologických           

i sociologických pojednání, málokdo se zabývá časem v době ekologické krize, tedy 

časem potřebným pro její rozpoznání a řešení na různých úrovních sociologicky 

subjektivních časů. Stejně jako řešení všech sociálních problémů, také ekologická 

krize je problémem, jehož řešení lidmi nutně vyžaduje přísnou organizaci času. Je 

zde nutný čas na reflexi přírody a jejího rytmu, rytmu jejích změn. Řešení ekologické 

krize je časově velmi nákladné, je nutno ve společnosti vyčlenit dostatečné časové 

zdroje na vytvoření odpovídajícího vztahu k přírodě. Nedostatek času pro hledání 

potřebného konsensu vede k snížení nároků na rozhodování.  

Současná ideologie tempa je podle Luhmanna důsledkem nedostatku času. 

Tempo, spěch a naléhavost jsou podle této ideologie považovány za oprávněné, 

podílejí se na pozitivním společenském statutu osob a organizací. Překotnost se 
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vyplácí. Ten, kdo má čas, naopak diskredituje sám sebe. 151 Takto jsou v moderní 

době diskreditováni také ekologové i s jejich časem, který si nárokují pro řešení 

problému, s nímž ve veřejném prostoru operují a který může ostatním připadat jako 

ztráta času. Čas lze přece využít vždy nějak užitečněji, lépe, hmatatelněji, 

prokazatelněji.   

Komplexita systému znamená pro Luhmanna mnohost a mnohoznačnost, 

respektive to, že je vždy více možností, než je realizováno, komplexita je 

redukovaná. V systémech, kde je více prvků, není možné, aby byl každý z nich 

postaven do vztahů se všemi ostatními. Komplexní systémy jsou charakterizovány 

tím, že nemohou realizovat matematicky možné. 152  

Z hlediska ekologické krize je pak vážnou otázkou to, jak sociální systém 

selektuje možnosti, které jsou mu prostředím nabízeny. Zda se pokouší o redukci 

světa, která uchovává možnost realizace potřebného množství možností a je 

schopna je uchovat v čase. Pokud bude veškerý sociální systém spotřebovávat svůj 

čas výrobou orientovanou na neustálý hospodářský růst, spotřebovává zároveň čas 

nutný na reflexi mateřského autopoietického systému, na komunikaci o přírodě a s 

přírodou.  

Environmentalisté tak mají nelehký úkol. Snažit se nabízet takové formy 

organizace času v Polis, aby mohlo dojít k odpovědné reflexi ekologických problémů. 

Svědčit v Polis o potřebě času, který se má tomuto problému věnovat. Upozornit na 

to, že nelze odpovědně žít v Polis bez rozsáhlé „komunikace“ s přírodou                     

a společenské komunikace o přírodě.  

Spisovatel Ludvík Vaculík vyjádřil údiv nad textem knihy Slepičí lásky od 

Markéty Hejkalové. Říká: „… a já žasl jen nad tím, jak hrozný je život lidí v obchodní 

a podnikatelské oblasti, ten život, který se vyvíjí jen v prasklinách starostí, a děj dává 

o sobě vědět jen telefonicky, větami při spěšné chůzi někam. A smysl toho všeho 

není tu položen ani otázkou: protože není čas.“ 153     

Každý člen nových sociálních hnutí svádí „boj“ s časem, který však nelze 

vyhrát. Na základní lidské potřeby, jako například vodu, vzduch, jídlo, nemusíme, 

v našich podmínkách, psát projekty, usilovat o granty a mořit se nad průběžnými         
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a závěrečnými zprávami. Na tytéž potřeby mateřského systému, planety, krajiny, 

Fysis, však podobné aktivity vyvíjíme.  

Systém je navíc konstruován tak, že k napsání podobných projektů, zpráv       

a hodnocení se užívá zcela specifických jazyků a mnoho času i financí je obětováno 

pro zvládnutí těchto „připouštěcích“ dovedností (jazykových, ekonomických, 

strukturálních). Je zcela běžné, že je více školitelů radících, jak vytvářet dobré           

a úspěšné projekty na pomoc přírodě, než těch, kteří pomáhají prohloubit vztah lidí       

a přirody zcela konkrétními aktivitami v nějakém prostoru a čase. Čas je paraziticky 

spotřebován na otázku a procedury, jak pomoci zajistit finance na ochranu přírody,    

a to i v případech, kdy o způsobech těchto praktických konkrétních kroků nikdo 

nepochybuje. Čas je při těchto postupech spotřebováván v prostoru, který je zcela 

oddělen od prostoru, kde potom chybí pro cílený zásah na nápravu škod. Tato 

„školení školitelů“ mají také vyšší společenský status než koncové praktické články 

v přímém kontaktu s Fysis.  

Environmentální hnutí se také musí intenzivně starat o zajištění svého 

provozu. Toto úsilí věnované zajištění provozu a čas na něj potřebný pak chybí při  

řešení reálných problémů, které jsou zdrojem jejich činnosti. Ekonomický čas 

dominuje nad časem přirozeným. „Rychlost se šíří do všech koutů planety …            

a působí zároveň jako planetární urychlovač toku peněz. Na tomto světě již nezbývá 

místo, kam nepronikla moc technologické rychlosti a umělý čas. Vše co je pomalé, co 

lpí na svém původním přírodním biorytmu ustupuje, mizí, ztrácí se. … Na světě, kde 

čas je naším otcem a prostor naší matkou, se chováme jaksi superoidipovsky: svůj 

čas zabíjíme a své životní prostředí znásilňujeme“. 154 

Není žádným tajemstvím, že moderní člen environmentálního hnutí stráví 

naprostou většinu svého času za počítači, s mobilním telefonem po ruce, v kanceláři. 

Tam rychleji a dovedněji komunikuje o přírodě, mizí hranice i časové bariéry, tam 

vytváří potřebné finanční zajištění své činnosti, vlastní příroda je však touto činností 

zcela nedotčena. Aby mohl provést konkrétní akci v životním prostředí, musí nejprve 

pořídit čím dál víc čím dál lacinějších technologií, které mu umožní konečně co 

nejrychleji splnit stanovené cíle.  
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Environmentalisté jsou časem vlečeni, nedaří se jim vytvářet čas pro řešení 

problémů, o kterých diskutují. Kdyby zpomalili svou činnost, unikli by sice této „tyranii 

rychlosti“, ale také možnosti pronikat do míst, kde se utváří sociální konstrukce lidské 

reflexe světa a plány na jeho proměnu. Environmentální hnutí netrpělivost při řešení 

ekologických problémů, snaha o co nejrychlejší změny hodnot, vzdaluje svým 

způsobem od rytmu. Také důraz na komunikační prostředky, umožňující stále 

rychlejší dialog hnutí a společnosti, je činí svým způsobem lhostejnými k pokusům 

tento rytmus vnímat. Pro přežití přírody nutný „ekologický čas“ umrtvují. Tímto 

problémem se nezdržují a společně s ostatními plýtvají časem „ve prospěch Fysis“.  

I environmentální akce musí být provedena rychle, viditelně, časově 

ohraničeně, aby byla ve společnosti postřehnuta, aby pak získala význam. Aby byla 

postřehnuta, … a následně stejně rychle nahrazena jiným problémem.  

Rychlé změny jsou vnímány jako „pestření“ jinak fádně plynoucího života. 

Důsledkem těchto proměn, kdy dny neulpívají jen tak, stále stejně, je pocit většího 

prožitku, natažení času. Když přirozenost nenabízí dostatek takových událostí 

v potřebném čase, vytvoří si je lidé virtuálně. Tak se například na televizní obrazovce 

objeví v běžném programu výstražná zpráva v titulcích, že účastníci televizní reality 

show museli opustit vilu, kde ji hrají. Důvod má být divákům sdělen ihned po 

skončení zpravodajství, v přesně stanovený čas.  

Změny Fysis, byť by to byly změny ve svém charakteru ohrožující život, 

nenabízejí takové napětí, neexistuje čas, kdy jsou přesně sledovatelné, na tyto 

změny se musí dlouho čekat. Proto si je nutné zkrátit toto čekání něčím 

příjemnějším, rychlejším, přečkat čekání, kdy se přirozeně nic neděje, raději se ztratit 

v čase zábavy nebo čase očekávání apokalypsy, které jsou za rohem. Realita je 

pozřena v reality show. Skutečné, nepříjemné problémy, spotřebovávající velké 

množství času, jsou zastřeny časově nenáročnými únikovými a zábavnými životními 

programy. 

Pocit z tohoto stavu vyjadřuje S.M Blumfeld: „Naše situace je zvláštní: jako 

bychom se po dlouhé plavbě oceánem historie, po dobrodružné plavbě rozbouřenými 

vlnami času, přibližovali na dohled novému kontinentu: ke břehům Prázdnoty. Jsme 

jako Kolumbové soumračné doby, kteří s úžasem sledují zmenšování světa                

a zrychlování času, pozorujeme mizení vzdáleností a chvílemi, tak se to zdá, jako 

bychom dokonce byli schopni dohlédnout konce času: dohledáme onoho konce 

světa, kterého se tak obávali námořníci středověku, hrozící se přepadnutí přes jeho 
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oceánský okraj. Nad našimi hlavami poletují první vlaštovky oznamující horror vacui, 

my však, místo abychom se děsili, se možná spíše těšíme“. 155 

Environmentální hnutí působí zejména ve městech, v místech, kde se děje to 

důležité, v aglomeracích, které nejintenzivněji absorbují a zrychlují čas. V těchto 

uzlech dění se snaží upozornit na pomalost za městem. Ale jsou opravdu ještě 

schopni vykročit z proudu času směrem do „časově odlišného“ světa krajiny, za 

vteřinami, které se spolupodílejí na podobě Polis?  

Jen málokdy si členové environmentálních hnutí „přirozeně“ sdělují své 

postřehy, obavy, názory, osobní prožitky. Na svých seminářích se propojují, 

organizují, stále důmyslněji plní ve stále kratších časových lhůtách své poslání.         

A večer potom spěchají ke svým počítačům, aby, osamoceni, nikým nerušeni, ve 

spěchu, dopsali projekty, tiskové zprávy, petice, připravili, na poslední chvíli, zítřejší 

program. Snaží se prodloužit čekání na konec okupováním a urychlením rytmu své 

fysis, což je vzdaluje také vlastní přirozenosti. I oni jsou otroky technologicky 

produkovaného času Polis.   

V dnešním postmoderním světě se děje vše v úžasném propletenci lidských 

představ a činů. Lidský život splétají stále se měnící události, povrchy, vše, co už 

bylo, se stále rychleji vrací, s jiným designem, v jiném technologickém prostředí. 

Zrychlujeme pohyb našich těl a tato mobilita z místa na místo vyhání čas na 

uvědomění si vlastní tělesnosti i kultivaci ducha. Jazyk napojený na moderní 

informační technologie se také proměňuje, rodiče přestávají rozumět dětem               

a naopak. Moudrost stáří se stává banalitou, to naopak nezkušené a neklidné mládí 

dovoluje stáří přežít v technologickém světě na základě jeho nejjednoduššího 

zvládnutí. I důchodci, kterým zůstane životní síla, jsou v tomto technologickém moři 

s to plnit jen ty nejzákladnější potřeby, veslují (někteří pyšně) a neptají se kam, 

veslují a svírají veslo ke smrti. Jen málokdo má sílu využít čas stáří jinak, většinou 

jsou to ti, kteří najdou umění spočinout  společně s přáteli v rytmu Fysis, v zahradách 

s útěšnou silou „osvětí“. Povznést se nad totalitní rytmus navždy ztraceného mládí. 

Stále více si dokážeme představit dobu, ve které bude platit, že než se rodiče 

naučí jazyk svých dětí, tak případně zkratkovitý (dývídýčka, empétrojky, esemesky, 

esevéčka a evévéó, ópéerelzet, a třeba em.er.ká.e.vé co není skutečnou mrkví), 

bude tento jazyk zase jiný, vázaný na zcela jiné technologické prostředí, rychlejší      

                                                 
155 Blumfeld,S.M.: O posvátnosti času. Baraka 7, [cit. 2007-07-29]. Dostupný na WWW: 
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a dokonalejší. Lze si představit jednoduché mezigenerační překladatelské programy, 

umožňující srozumění. Ale koho by tyto programy zajímaly, pro děti budou jen 

ztrátou času. Vždyť vše potřebné je stále na dosah, v budoucnosti, stačí jemné 

kliknutí prstu, možná jen myšlenka.  

Environmentalisté také spěchají. Co nejrychleji změnit svět. Tak rychle, že 

často znovu mluví o svém úkolu. Jak odolat lákavé představě, že k jeho splnění 

někdy v budoucnu postačí jen myšlenka, co se bude nadsvětelnou rychlostí šířit 

Polis? Mezigenerační jazykové bariéry, které se stále rychleji stávají skutečností, 

působí jako další „jazyková“ specializace, prohlubující zapomnění na celek, na prosté 

žití, zejména to „jinak časové“ v něm.           

 Zdá se, že rozvoj techniky umožňuje ekologům, společně se všemi ostatními 

v Polis, odstraňovat prostorové i časové bariéry, které brání porozumění dějům 

v přírodě. Moderní člověk, který s použitím internetu dokáže podle metafory Anthony 

Giddense přeskupovat časo-prostorové vztahy do podoby jednotného celosvětového 

rámce, kdy se „zkracuje čas a mizí prostorové překážky“ může nabýt pocitu, že on, 

nebo Polis, dokáže produkovat samotný objektivní čas. Avšak „lidé zcela jistě 

konstituují a produkují mnoho (například hodinový stroj), rozhodně však ale nejsou 

tvůrci šipky času. Tato šipka není ani lidským vynálezem, ani nezamýšleným 

produktem lidských aktivit“. 156 Stejně jako Fysis. 

 Média výrazně ovlivňují mínění lidí o současném světě. Ovlivňují samozřejmě  

i obsah vztahu lidské kultury a přírody, jakou podobu ve veřejném prostoru má.  

Zastoupení ekologie jako vědy objasňující vztahy v přírodě je v médiích zcela mizivé. 

Minimální pozornost věnovaná sdělovacími prostředky složitým vztahům v přírodě     

a vztahu závislosti člověka na jeho prostředí je úzce spojená s minimální veřejnou 

poptávkou po informacích tohoto druhu.  

Realita života je dnes nezajímavá, média pomíjejí všechny události, které 

nelze jednoduše vyjádřit, objasnit v rozmezí novinového článku, nejlépe tabulkou, 

přehledným grafem. Média reagují na lidský zájem o akci, pohyb a změnu. Domnělou 

stabilitu a nehybnost a „omletou“ tradici média pomíjejí. Pokud by tak nečinila, klesla 

by jejich prodejnost. Navíc nelze psát o celku, bez redukce jeho obsahu, povahy, 

jeho všeho živého. Celek je možno představit jen s pomocí jeho částí. Celek mediální 

                                                                                                                                                         
<http://www.baraka.cz/baraka/Baraka/b_7/b_7_o_posvatnosti_easu.html>. 
156 Šubrt, J. Čas a společnost. K otázce temporalizované sociologie. Praha: ISV nakladatelství 2003, s. 130-131. 
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sféře uniká, je jaksi příliš jednoduchý, ale zastarale, nenáležitě k současnému kvasu 

stále mediálně dostupnějších dějů.  

Události a komentáře zasazené do širšího kontextu jsou výjimečné a celek 

Fysis je nejsložitější kontext, je to kontext všech myslitelných kontextů živého světa. 

Koho by to bavilo číst, vztahovat se k jednomu principu, neboť jinak než jednoduše 

Fysis popsat nelze. Každý pokus o vystižení Fysis v textu či obrazu je nutně redukcí, 

tak jej raději redukujeme zcela do nesmírně zjednodušené podoby celku jako jedné 

planety, planety na jedno použití. Tato oživená bublina však nemůže nijak přiblížit 

povahu Fysis. Nejčtenější a nejsledovanější média, s jasným názorem, dobře 

profilovaná, poskytující vyváženost názoru s využitím zveřejnění dvou extrémních 

pozic, redukují povahu světa Fysis nejvíce. 

Nové médium, internet, se podle mínění mnohých vymyká svými vlastnostmi 

z dosavadní mediální scény. Je svobodný, interaktivní a tvůrčí. Ale rozbory toho co 

lidé na internetu nejvíce sledují a tvořivě vyhledávají, k přílišnému optimismu             

a proměně lidských zájmů nevybízejí. Rozhodně to na obnovu vztahu k Fysis 

nevypadá. V dosavadních médiích se člověk občas nějakým způsobem prokousal      

i tím, co ho příliš nelákalo, například tak, že ho zaujala informace, obraz. Internet mu 

dovoluje se těmto stranám a obrazům jednodušeji a při tom tvořivě vyhnout. Vybírá si 

skutečně jen to, co ho zajímá, většinou v diskusi hledá a nachází ty. co zajímá totéž, 

v lepším případě i ty partnery jež mu odporují v tom co ho zajímá. Dostává se tak do 

specifické izolovanosti od složitosti světa. Přírodu si může zprostředkovat i virtuálně, 

ale to dělá opravdu jen mizivé procento uživatelů. Větší roli snad hraje internet spíše 

v globalizaci kultury protestu. 

V Holandsku existuje státní středisko ekologické výchovy, které bylo 

zbudováno ve starém zámku. Člověk se uvnitř tohoto zámku, s pomocí počítačů        

a polyfunkčně propojených médií, v sítích interaktivně hravých instalací nejrůznějších 

modelů kusů přírody, jako by propadne přímo do přírody. Příroda a vztah lidí k ní na 

něj volá doslova z každého kouta. Problémy a ekologická krize jsou zde přehledně    

a důmyslně, moderně vysvětlovány. Lidé a školáci zde nadšeně pobíhají po 

místnostech, telefonují, mačkají tlačítka, která odjišťují další a další informace, 

doprovázené zvukem i obrazem. Návštěvníci zámku se ocitnou na modelu lodi 

Greenpeace, kolem které ve filmu plavou ryby z celého světa a z audio záznamu se 

ozývá křik mořských ptáků. Pak procházejí temným tunelem, kde se na ně nečekaně 

vyřítí fiktivní automobil, který troubí, vše oslepuje světlem a je cítit zápach jeho 
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zplodin. V jednom sále je loutkové divadlo, které po stisku dřevěného tlačítka 

rozehraje báječnou hru o nutnosti šetřit vodou… Všechno je tak hravé, jako 

skutečné, přehledné. Protože virtuální. Tuto falešnou hru na přírodu odhaluje dobře 

viditelný fakt, že lidé, kteří vystupují z tohoto fiktivního přírodního světa do 

nádherného, ztišeného a rozlehlého parku, do skutečné krajiny, ji nevnímají. Oproti 

virtuálnímu hravému životu uvnitř zámku jim samotná syrová Fysis nic nenabízí, nic 

rychle nevysvětluje, není komunikativní, je statická, málo akční. Po průchodu 

zámkem, který je této Fysis a její ochraně zasvěcen, jsou lidé jakoby ještě více 

netečnější ke skutečné přírodě v „podzámčí“. 

Nejen to. Počítačová generace je stále více uzavřena do umělého světa, 

technika nesnáší oheň, déšť, vítr a prach Země. Tento život založený na rychlém 

přístupu ke všemu, co si zamanu, způsobuje často to, že nevirtuální realita se 

komplikuje. Všechno, co vyžaduje zapojení těla, myšlení a nejde ovládat 

jednoduchým pohybem prstů po klávesnici, se jeví jako otravné, nepochopitelně 

složité, odtažité. To může být například zašmodrchaná hadice na zalití zahrady, 

kterou je nutno rozmotat, aby tekla voda. Tyto umělé problémy potom zahalují 

problém zásadní, pro uchování života důležitý.  

Odkrývat tajemství přírody na personálním počítači, s pomocí strategických 

přírodních her má výsledky srovnatelné s nárůstem svalové hmoty po uběhnutí 

několika virtuálních kilometrů v nejlepší akční hře. A nejlepší je ta úplně nová            

a náležitou reklamou ošetřená hra. Hra úspěšná na trhu Polis.  

V médiích a filmech je příroda prezentována jako akční záležitost. Příroda je 

potom zobrazována jako nepřetržitý boj, a to i tehdy, pokud tento boj tvoří jen 

zanedbatelné procento skutečně reálného života predátora či kořisti. Přece se někdo 

nebude dívat na hodinový dokument, ve kterém gepard spí, byť by to více odpovídalo 

skutečnému životnímu rozvrhu kočkovité šelmy. Tak je v posluchačích a divácích 

vytvářena virtuální přírodní realita. Informace je zkreslena. Není o čem psát a není co 

sledovat, když příroda spí, když se zvířata hodiny pasou, tráva vlní ve větru, voda 

stále - do omrzení - teče dolů… . 

V podstatě podobně fungují i reportáže z vědeckého výzkumu. Příroda je opět 

virtuálně posunuta do údajů, které člověka zajímají. To není příroda jako celek. Jsou 

to většinou její výjimečné jednotlivosti, vymykající se z masy celku. I sám výzkum je 

na jiné úrovni ovlivňován. Například při rozlišování jednotlivých živočišných druhů 

vědec většinou potřebuje dva extrémy. Je to například zvíře v akci, při lovu, páření, 
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prostě v činnosti, právě tam lze sledovat, čím se liší. Druhým extrémem je pak 

podrobný výzkum zvířete zcela nehybného, nejlépe mrtvého, pitvaného, měřeného, 

váženého.  

Tato virtuální příroda v médiích utváří obraz Fysis v očích veřejnosti. Média 

nám předkládají a prodávají informace, které jim sami poskytujeme, pracují s realitou, 

ale jejich informace jsou výběrové, pracují s emocemi, tragikou, spory … a tak jsou 

virtuální. Lidé, kterým je skutečnost Fysis nepohodlná, zdá se jim pomalá, je třeba 

špinavá nebo zapáchá, občas hrozivá, povětšinou nudná, ji vnímají pouze v její 

virtuální podobě. Jen tak je zajímá. Když potom žijí skutečnost, nesnaží se jí 

rozumět, neposkytuje jim jejich konzumní požitky. Fysis jen trvá, mění se pomalu, 

běžným okem neviditelně. Vidět a prožívat dění v přírodě, to potřebuje určitý zájem   

a zasvěcení, čas.  

Jak na tuto situaci reagují členové environmentálního hnutí? Značná část 

jejich práce je zaměřena na poskytování informací veřejnosti. Ale aby ekologové 

probudili zájem lidí, musí se nějakým způsobem objevit na masmediální scéně. A to 

lze jen tak, že jejich ochrana bude vnímána v Polis ostřeji, pokud bude ochranou 

„virtuální přírody“, ne přírody reálné.  

 Čas věnovaný přírodě je z podstaty událostí sváteční. Environmentální hnutí 

by mohlo být iniciátorem trvalé změny v čase všedního života Polis. Přinášet jinou, 

okouzlenou rychlost času. Čas sváteční, nedělní. Kdy se nic nedělá, Polis odpočívá 

tak, že se úmyslně nic neděje. Dokonce ani noviny nevyjdou. Snad jen bulvární, 

které jako Blesk, ještě přežvykují, co se stalo, a už útočí na to, co má být, a co 

nejaktuálněji vybírají tragické momentky svátků.  

Internet podléhá fenoménu svátku jen okrajově, zvnějšku, jakmile je napojen, 

zapojen, vyzván. Potom neustále nadměrně nabízí všechny děje, které jsme nestihli 

poznat, užít si je, pochopit, přehrát, dohrát. … . Pro mnohé pak nabízí svátek jiného 

druhu, moci být doma, v sebou tvořeném prostředí, lapeni ve virtuálních sítích po 

celý den, a ani to nestačí.  

Environmentální čas však považuji za sváteční v jiném smyslu. Je to čas, kdy 

zklidníme těla, případně, s pohybem v krajině, mysl. Ztišíme náš svět. Pokusíme se 

myšlením jiných časů proměňovat náš všední zaběhaný čas. A tehdy zjistíme, že, ač 

nevyzváno, námi nenapájeno a neorganizováno, se stále něco děje. A pokud 

vnímáme rytmus tohoto dění, druhé jako čas, snažíme se naladit k mnoha časům, 

které k nám venku, v prostředí jiných živých přicházejí. Zjevují se nám, existují i bez 
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nás, v živém, které se, svátek nesvátek, stále splétá. Najednou, nečekaně, i nás tato 

mocná síla Fysis vplétá aktivně do svých živých sítí. To je svátek nejsvětější, svátek 

přirozeného života, svátek všech myslitelných okamžiků v prostoru a čase. 

   

4. IV. 

Úskalí environmentálně etického slovníku  

 

Když se Karel Kosík zabýval rozdílem v pojetí tragična v antice a moderně, 

vzpomenul Platónova slova, že athénští občané jsou sami tvůrci tragédie 

nejkrásnější a nejlepší. Zatímco básníci a skladatelé prý skutečnost napodobují, 

občané, jako Polis, skutečností jsou. Athéňané jsou popsáni jako opravdoví tvůrci 

tragédie nejpravdivější.  

Kosík se ptá na podoby antické tragédie v moderní době, zda se neproměnila 

ve frašku, grotesku, karikaturu. Zda lze ještě uvažovat o pospolitosti Polis či kainóniá 

(společenství lidí a bohů) Země a nebes, moderní obdobě - ne nápodobě - antické 

Polis. Skutečná tragédie se podle něj „děje jako spor (polemos), jako svár mezi 

lidským a božským, mezi dočasným a trvalým, mezi banálním a vznešeným, a Polis 

se zakládá a obnovuje v tomto sporu. 157     

Jednou z možných podob etiky je Aristotelova představa blaženosti 

(eudaimonia), jako dobra, ke kterému veškerý život směřuje. Kosíkův zájem o Polis 

se svým způsobem politicky setkává s Aristotelovou teleologicky orientovanou 

filosofií. Vše v přírodě se chce přirozeně uplatnit, dojít k naplnění, jímž je obecná 

prospěšnost, dobrý život. Oba svým způsobem vnímají celek, jako cosi, co trvá a 

v trvání se vyvíjí k vznešenému. Celek je dříve než část. Ve smyslu, že část je vždy 

závislá na povaze celku. Proto taková starost o povahu utváření Polis. Člověka 

Aristoteles vidí jako výjimečného, protože právě jeho přirozenost má ve Fysis 

schopnost rozlišit dobro a zlo. Na základě rozumu, který umí rozvážit různé projevy 

skutečnosti, uvést „dílčí“ do vztahu k celku.     

Ve vztahu k takto pojaté výjimečnosti člověka pak lze etiku pojmout jako 

racionální reflexi způsobů, jak lidé obývají svět, praktickou filosofii. Podle Radima 

Brázdy je současná klasická morální filosofie v útlumu a ztrácí na významu. Když 

                                                 
157Kosík, Karel. Století Markéty Samsové. Praha, Český spisovatel 1995, s. 20.  
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mluví o profesoru etiky na sklonku moderny, 158 tak připomíná nezdolný, ale 

neoprávněný optimismus, vyznačující se ušlechtilostí v teorii, ale neschopností 

v praxi, zastírající zrak růžovými brýlemi. Lékem je mu povinná skepse etikova. 

Upozorňuje také na to, že tradiční etika „falešných svatých“ je opouštěna a bývá 

dnes často suplována etikou ekologickou.  

 Environmentální etika by mohla být reflexí dopadů, které mají různé, morálkou 

ovlivněné, výklady lidského obývání světa na přírodu. A o podobách vztahování se 

k těmto dopadům. Často se diskutuje o tom, že toto vztahování se, má                       

u environmentálních hnutí podobu ideologie. Erazim Kohák, říká, že „k ideologizaci 

dochází nejsnáze tam, kde myšlení nestojí ve stálé konfrontaci s problémem“ 159,       

a vzpomíná na ekologické myšlení před ekologickou krizí. Například na romantismus 

s prvotní nevinností, pravici s heslem „Blut und Boden“ a levici s kultem spontaneity. 

Je otázkou, jakou proměnou prochází ekologicky orientovaná filosofie po 

zformulování nebezpečí ekologické krize. Je to krize přírody, člověka nebo jejich 

přirozeného vztahování se? Co v tomto vztahu znamenají klasické morální hodnoty 

obce (Polis), jako například láska, krása, dobro, rovnost, ochrana života? Pokud by     

i environmentalisté pojali Fysis jako svět dobra, nehrozí jim také syndrom růžových 

brýlí či falešná svatost?  

Erazim Kohák také mluví o nutnosti vytvoření občanské vůle k udržitelnosti 

sebepřekročením člověka prostřednictvím aktivního sebezasvěcení službě všemu 

živému. 160  Kam však má toto sebe-překročení a sebe-zasvěcení vést, poukazovat? 

Lze lidské morální normy nějakým způsobem vztáhnout k povaze Fysis? Je 

přirozeně utvářená osobní odpovědnost lidí k Polis a k Fysis navzájem slučitelná? 

Má být odpovědné jednání k oběma založeno na rozumu či na citu, nebo na jejich 

rovnováze? Můžeme odsunout podobné otázky jako nepodstatné. Zbavit se 

problému poukázáním na to, že dobré je jen jedno a samozřejmé a na váhání            

v ochraně přírody není prostě čas, je nutno ihned něco dělat. O čem přemýšlet? Lze 

však přijmout bez větších námitek, že je to právě člověk a jeho fysis, která ví, zná a 

                                                 
158Jde o text Etika – vzpomínky na budoucnost, reagující na Ladislava Klímu a jeho až příliš známý výrok, že 
není opovrženíhodnějšího povolání než být profesorem morálky. Brázda, Radim. Srovnávací etika. Praha: KLP – 
Koniasch Latin Press 2002, s. 226-231. 
159Kohák, Erazim. Zelená svato:zář. Kapitoly z ekologické etiky. Praha: Sociologické nakladatelství 1998, s.145. 
160V závěrečném shrnutí své výborné učebnice ekologické etiky ke kapitole „Malé vyznání velké lásky“: Kohák, 
E. Zelená svato:zář. Kapitoly z ekologické etiky. Praha: Sociologické nakladatelství 1998, s.202. Tato učebnice 
je fundovaným a při tom čtivým přehledem environmentálně etických strategií. 
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cítí, co příroda chce, co je cílem jejího tvořivého vývoje, že je to on, kdo je evolučním 

pánem Fysis? 

Představme si, že člověk nemusí být mírou věcí, které se evolučně vyvíjejí, že 

pro Fysis je charakterističtější neurčité a nejisté než určité a jisté, že živý svět je 

složitější než jakákoliv výpověď o něm, konstruovaná v Polis. Lze sladit jasně 

srozumitelné civilizační plány s nevysvětlitelným a lidem ukrytým smyslem 

evolučního toku řeky Fysis? To její proud v konečném důsledku strhává všechny 

snahy mu odolat. Nelze se vyhnout evoluci. Lze jen využívat ohromné rozmanitosti, 

kterou vytváří. Prameny života, které se ocitnou mimo rámec evolučního tvoření, 

navždy vysychají.   

Friedrich Nietzsche upozorňuje na podstatný problém, když říká: „Chcete žít 

podle přírody? Ach vy ušlechtilí stoikové, jak šalebná to jsou slova! Představte si 

bytost, jako je příroda, bez míry rozhazovačnou, bez míry lhostejnou, bez záměrů      

a ohledů, bez slitování a spravedlivosti, plodnou a pustou a nejistou zároveň, 

představte si indiferenci samu jako moc – jak byste mohli podle této indiference žít? 

Žít – není to právě touha být jiný než je tato příroda?“ 161 Nietzscheho odpovědi na 

tento problém jsou komplikované, jsou výrazným zpochybněním zavedených 

morálních hodnot. Upozorněním na mnohé aspekty nepřevoditelnosti společensky 

uznávaných morálních hodnot  lidské fysis na přírodní děje celku všeho živého, 

Fysis.  

Nietzsche vnímá praktikovanou morálku jako zaslepující, škodlivou, 

překrucující. Upozorňuje, že i nenávist, lakota a panovačnost jsou zastoupeny 

v projevech živého. A na základě toho pak tuto loď s lidskou morálkou, která brázdí 

oceán života, posílá do jeho rozbouřených vod: „Vzhůru! Pořádně zatnout zuby! Oči 

dokořán! Ruku pevně na kormidlo! – jedeme rovnou cestou přes morálku pryč.“ 162    

A hned upozorňuje, že tak rozdrtíme svůj vlastní zbytek morality a dodává: „… ale co 

záleží na nás!“ 

Jenže na nás zatraceně záleží. Není toto naznačované „mimo dobro a zlo“ jen 

dalším projevem ideologie, Nietzscheho „příliš temnými“ brýlemi? Místo jeho postoje 

„mimo“ nabízím raději  postoj „v“. Společné sdílení společného světa lidí a Fysis, 

v dobrém i zlém. A při tom se odpovědně snažit nacházet a ošetřovat to, co je v Polis 

pociťováno jako dobré, avšak s vědomím jinakosti Fysis, bez její morální opory, 

                                                 
161 Nietzsche, Friedrich. Mimo dobro a zlo. Předehra k filosofii budoucnosti.  Praha: Aurora 2003, s. 14. 
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v době, kdy Bůh neexistuje. To neznamená, že vše je marnost. To znamená být 

dobrý pro život, který je stále kolem, tak jak jej známe, a jak mu chceme utéct, třeba 

touhou po nesmrtelnosti, dokonalosti. Být dobrý pro nic. Ale toto nic není nihilismem. 

Je vším. Toto nic, v plnosti neuchopitelný svět kolem nás, je absolutní mocí. Totalitní 

mocí celku všeho živého, právě tímto dokonalého a z úrovně částí 

nezdokonalitelného. Celku stále proměnlivého, chaotického (či lépe jinak 

uspořádávaného). Živého, protože smrtelného. V tom všem, včetně smrtelnosti svých 

jednotlivin i částí, je absolutní moc Fysis. To v její moci je člověk - i se svou 

morálkou.  

Připomínám Nietzscheho obraz lodi. Nietzsche potápí loď morálky. Touží, aby 

se vynořil nový člověk, s pravou vůlí k moci. Avšak i jemu zde hrozí pověstný baron 

Prášil. Když chce usilovně vytáhnout sebe sama za vlasy z nicoty do bytí (v rozporu 

s tím, že právě nicota je Nietzschemu často připisována), vynořit člověka 

svobodného, prohlédnuvšího, nad-člověka, nově stvořeného, odlišného od 

poslušných mas, tak jiného, … až se tomu lidská přirozenost vzpírá … až hrozí, že 

vynořený bude utopený z důvodu rozkladu své fysis. Možná takto Nietzsche zaplavil 

svou netradiční mysl v šílenství. 163 

Právě proto, že záleží na lidech i jejich morálce, protože v Polis lze v mnoha 

případech rozeznat dobré od zlého, je třeba vnímat jiné ohrožení. Je jím ohrožení 

podoby lidské přirozenosti (fysis), i s její morálkou, v oceánu z podstaty „amorální“ 

přirozenosti celku (Fysis). Protože Fysis je utvářena na základě spletité sítě vztahů, 

ve kterých je dobro jedněch vykoupeno zlem jiných. Je škoda ohrožovat jedinečnost 

lidské fysis, která, právě takovým, morálně podbarveným, a tedy jedinečným 

způsobem (!), patří k bohatství a rozmanitosti celku.      

Jaká by tedy mohla být podoba ekologické etiky nabízené environmentálním 

hnutím v Polis? Šlo by o etiku, která by se snažila o uchování smyslu vedení etických 

diskusí, s vědomím vydělení člověka z amorální (či jinak morální) divočiny Fysis         

a v odpovědné polemice (sporu?) s „imorálními“ projevy „nových moralistů“ sklonku 

moderny (či postmoderny), které jsou v některých projevech k morálním hodnotám 

zcela skeptické, odtažité, či metaetické.  

Hledání takto pojaté environmentální etiky by mohlo být pokusem o myšlení 

výskytu zcela jiného etického systému, etiky Fysis, přirozenosti celku. Jiného tím, že 

                                                                                                                                                         
162 Nietzsche, F. Mimo dobro a zlo. Předehra k filosofii budoucnosti.  Praha: Aurora 2003, s. 27. 
163 Bendlová, Peluška. Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela. Praha: Academia 2003, s.100.  
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ukrývá uvnitř sebe jakkoliv utvářené morálky svých částí či jejich nápodoby. Tento 

přirozený etický systém (etika Fysis) by byl charakteristický tím, že dichotomii dobrý – 

špatný není schopen rozlišit, protože dobré pro vývoj Fysis je její proměnlivost, 

založená na tom, že dobré i špatné patří k základním pravidlům evoluční hry. Stejný 

akt (například mořský pták usmrcující karetu těsně před tím, než se, v jednom 

z nejusilovnějších zápasů o život v živočišné říši, dostane po vylíhnutí a pochodu po 

pláži do bezpečí moře) se může jevit jako zároveň dobrý i špatný. Jistě lze proti 

tomuto návrhu vznést pochopitelný argument, že se již nejedná o etiku. Jde mi však 

o dynamické proměny etiky Polis v závislosti na odpovědné snaze o hledání podoby 

Fysis.  

Znovu (a jinak) se objeví výrazná etická témata. Například vztah ke smrti 

(konečnému údělu) jako součásti funkčnosti celku, uvolňující místo při-rozenému       

a tak umožňující přežívání a proměny Fysis („nekonečnou“ tvořivost). Domnívám se, 

že celek nemůže mít děs z konečnosti svých částí, jejich jednotlivých zániků, nemůže 

být posedlý marností boje se smrtí. Vše živé, Fysis, je neosobní, plná vzájemně 

propletených osobních příběhů kamenů, rostlin a živočichů. Právě toto pojetí zakládá 

nesamozřejmost živého, živé jako „každodenní zázrak“.  

V přírodě lidé nemohou posoudit dobro a zlo jako v Polis. S mimolidskými 

bytostmi neexistuje dohoda o vzájemném dobru. Nelze smluvit kompromis. Vždy je to 

člověk, který na základě svých etických principů daný akt v přírodě pozoruje, 

posuzuje, vnímá jej a rozhoduje o něm. Zbavuje tak Fysis jinak utvářených vztahů, 

jejího bohatství, vždyť i kámen není osamocen ve světě, i on se nějak vztahuje k 

druhým. Výsadní postavení člověka jako účastníka přírodních dějů je v tom, že jako 

pozorovatel užívá rozumu, racionálních konstruktů, je schopen zařadit tyto děje do 

širších, komplexnějších, ne-viditelných rámců, dokonce do rámce celku (Fysis).         

A ještě je schopen to jazykem formulovat a vyřčené zapsat. Tímto zápisem může být 

předáván i zážitek celku jehož jsou lidé částí. Celek žádná jednotlivá fysis 

nepozoruje, nevnímá, není schopna na něj ukázat. To jen lidská fysis má zbytnělou 

schopnost jej rozpoznat, učit se o něm, třídit jej, preparovat, měřit, zkoumat, pitvat, 

modelovat, redukovat, ochraňovat, … .  

Veřejný prostor je plný idejí, různých pojetí světa, které se v něm vzájemně 

proplétají, střetávají, míjejí. Jednotlivé skupiny se snaží prosadit a vytvářejí tak svoje 

vlastní, specifické slovníky, které pak nabízejí, případně vnucují, ve veřejném 

prostru. Je nutno vědět, že i environmentální slovník je jedním z mnoha slovníků, 
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které definují náš svět a naše místo v něm. Ideologie tohoto slovníku by ale měla být 

jiná. Měla by se otevírat moci Fysis. Právě ve vztahu k této určující vlastnosti celku, 

tedy skutečnosti, že se Fysis bez člověka obejde, ale naopak to nejde, by měl 

environmentální slovník popírat všechny vítězné slovníky Polis, které zakrývají moc 

Fysis, a zpochybňují podstatu vztahu k celku živého. Slovník environmentálních hnutí 

nemůže být nikdy slovníkem vítězů. Pokud by s jeho pomocí environmentalisté 

získali mocenské pozice v Polis, vždy by to znamenalo ohrožení odpovědného 

vztahu k Fysis. Věčně podvratný (subverzivní) slovník environmentalistů otevírá 

provoz Polis rozmanitosti Fysis. Tímto způsobem obohacuje samu Polis. 

Prostřednictvím pochybností probublává k složitě představitelným tajemstvím Fysis.  

Environmentální slovník by měl být živou a stále se obnovující zásobárnou 

slov, jejichž prostřednictvím lze, v ne-konečné opozici, rozbíjet umělé jazyky, které se 

snaží zdokonalit svět, přirozeným jazykem, který odhaluje dokonalost přírody, 

dokonalost ve smyslu života-všemu-dárného celku.  

Tvorba takového jazyka v zájmu celku by však vyžadovala zvláštní povahu 

jeho tvůrců. Tento ne-lidský akt, který by případně vedl k získání moci v Polis, by 

znamenal nebezpečí stvoření další pomýlené okupace Fysis, tentokrát s úpornou 

snahou jí pomoci. Zrod nové pomýlené totality, založené na víře, že část může 

v živém světě nějak ovládnout celek. Ekolog Otakar Štěrba na svých přednáškách 

řekl, že začaly pětihory. Ty jsou charakteristické tím, že zemský povrch je 

modelován, poprvé v historii Fysis, technologickou mocí Polis. Lidská fysis je dnes 

schopna ohrozit celek, je to však vždy na úkor bohatství životních možností. Tak, dle 

mého mínění, vzniká svět, kde mizí radost z otázky proč, mizí představivost              

o alternativách obývání světa, které celek, právě svým složitým uspořádáním a 

tvořivou proměnlivostí, nabízí. Lidská přirozenost může přírodu ovládnout pouze tak, 

že nad míru omezuje rozličnými způsoby přirozenost jejích částí. V tomto smyslu 

nelze být nejen dobrým pánem, ale ani odpovědným správcem.  

Křesťanské pojetí environmentalismu mluví o člověku jako pastýři 

veškerenstva, spravedlivém a odpovědném. Tento pastýř je však od svého stvoření 

sám pasen na „bohaté louce“ Fysis. To příroda je „slepým“ správcem možností 

člověka, širokou nikou pro jeho působení. Lidské panství se projevuje v chovech 

zoologických zahrad, v provozu masokombinátů, v genetických manipulacích. 

Správcovství je popisem tohoto panství a útěkem před jeho nejnásilnějšími projevy, 

například útěkem k „mluvení se stromem“, úctě k živému. Mizí skutečnost. Mizí 
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prožitek toho, že to příroda vymezuje „správcovský dvorek“, ona rozhoduje o životě    

a smrti všech svých sebou zplozených částí. Bez rozmyslu? Bez pocitů? Jen tak? 

 Tajemné jsou cíle a smysl tvořivého utkávání podoby všeho živého. Tato 

tkalcovská dílna je ukryta všem zrakům a prožitkům, za clonou chaosu, ve zcela 

jiném řádu, 164 který je zahalen každé části chtějící okupovat celek. Jen nejisté útky 

vztahují části ke smyslu celku. Jsou to situace, kdy nám Fysis zjevuje nějakou svou 

podobu a moc, různým způsobem (například tím, čemu říkáme přírodní katastrofa), 

vždy jen částečně, … tak jak se jednotlivé druhy (fysis) přirozeně vztahují ke svému 

prostředí.     

Lidé, kteří vytvářejí Polis založenou na vítězstvích a jejich oslavách, na 

odměnách výkonu, na trvalém růstu, nemohou nijak ohodnotit tvůrce nového 

environmentálního slovníku. Držitelé politické a ekonomické moci se potřebují nějak 

identifikovat s úspěchy Polis (stvrzovat svou moc). Fysis jim tuto útěchu nenabízí. 

Podobně však držitelé ochrany přirozeného se nemohou jednoduše opřít o tradiční 

etiku. Vztah člověka k člověku a způsob obývání Polis nejde jednoduše převést na 

vztah člověka k mimolidskému světu. Nebo pojmout jako pokračování tradiční etiky 

environmentálními prostředky.  

Lidská morálka je například velice silně provázána s ideou pokroku. Pokrok, 

který nejprve „byl představitelný, ba téměř jistý, neboť neexistoval rozpor mezi 

hodnotami a příroda představovala jejich jednotící základ. Člověk, vrchol přírody, se 

stával – v souladu se svou podstatou, nikoliv proti ní – stále rozumnější, a tím měl být 

stále svobodnější, morálnější a šťastnější. V Kantově filosofii příroda takovým 

základem být přestává, její funkci přebírá rozum.“ 165 Pokrok lze vnímat také jako růst 

svobody vůči přírodě. Environmentální hnutí by mělo upozorňovat na meze takové 

svobody, na její míru. Odmítnout představu svobody jako nezávislosti na povaze 

Fysis.  

Fysis pro mne není jen soustavou (součtem) všeho živého (biosférou), Fysis 

vnímám, s odkazem na pojetí Zdeňka Kratochvíla, jako celek všech jednotlivých 

přirozeností, který je jiný tvořivým uspořádáváním všech v něm obsažených 

                                                 
164 Jiný řád lze předpokládat s odkazem na to, že i celek je nějak prostorově a časově uspořádán, vztahy v něm 
panující lze jistým způsobem odhadovat. Fysis i Polis jsou živé. Fysis však je celkem všemu živému, v tom je 
její jinakost. Fysis podle mne není pouhým součtem svých částí, každý součet je ihned korigován proměnou 
vztahů mezi částmi. 
165 Krasnodebski, Zdzislaw. Zánik myšlenky pokroku. Praha: Pavel Mervart 2006, s. 270. 
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proměnlivých vztahů. Není propočitatelnou sumou (v přítomnosti na Zemi) 

existujících živých těl, jejich momentálním rozprostraněním v prostředí, Fysis je 

tělesná, existující jako proměnlivá a zanikavá, tíhnoucí k různým tvarům, neurčitá.  

V přírodě můžeme najít - vidět růžovými brýlemi - sloní samici chránící slůně, 

šimpanzí tlupu řešící spory svých členů a radující se ze znovu nalezené harmonie, 

objevit společenství spolupracujících včel. Ale zkusme si představit Polis jako 

obdobu toho, co víme o včelách. Ta královna a ti trubci, a pilné včelky, jaká hrůza, 

možná jdoucí nad rámec toho, co víme o různých totalitních podobách Polis.  

Můžeme Fysis vnímat také jako odvěký souboj všeho se vším, jako cynický 

stroj, ve kterém se vše vzájemně požírá. Jako svět zla se kterým je nutno svést boj. 

Zvítězit nad ním, například s pomocí morálky, která nás odliší od jeho divokých          

a temných projevů. Fysis však není jen zmar a smrt, je také plná chvil libosti, rození, 

vývoje, odpočinku, spánku, přírodní estetiky…  

Lidská přirozenost byla obdařena rozumem. Díky němu lidé vytvářejí 

technologie, s jejichž pomocí mohli nahlédnout naši modrou planetu jako celek, Gaiu, 

ale tento často zmiňovaný zázrak je opět jen velice redukovaným prožitkem Fysis. 

Jako barevné oživené koule, povrchu, domova lidí a všeho živého… Avšak vztahy     

a proměny v přírodě existující, nepředstavitelnou rozmanitost druhů, vztahů, dějů…, -

ani z oběžné dráhy - prožít a vidět nelze.  

Tvůrci environmentálního jazyka nemluví jen za sebe. Vyjadřují zájmy celku, 

který není zcela jejich, nevlastní jej. O tomto celku se vyjadřují vždy pouze 

prostřednictvím nějaké zkratky, redukce, symbolu, vzorce, modelu, příběhu, poezie. 

Problém nastává, pokud lidé, a činí tak povýtce často, začnou vydávat některý 

z těchto popisů Fysis za živou skutečnost samu.  

Člověk jako část celku (Fysis) si vždy připadá jaksi nepatřičně, když se ptá, 

kam patří, jaké je jeho místo v celku živého. Rád se staví do centra pozornosti, do 

role hybatele všeho, co odhaluje s pomocí vědy a techniky, z povahy bytí. Něco na 

způsob baterie, která pohání a umožňuje činnost nějakému strojku. Při vší 

výjimečnosti lidí však ani pyšný rozum není tou součástí, která má vliv na povahu 

přírody. Mozek slouží k porozumění celku, ne k jeho radikální proměně. Není 

hybatelem všech přírodních dějů, dokonce i on je jimi utvořen.   

Environmentalisté se budou vždy nacházet ve složité situaci. Stejně jako 

ostatní lidé chtějí někam patřit. Pokud by však důsledně podkopávali mocenské 

slovníky Polis bez nároku na své vlastní vítězství v politické soutěži, pak by jim tato 
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věčná opozice zřejmě přinesla pozici na okraji dění Polis, bez naděje na budoucí 

změnu svého postavení. Možná by potom jistou útěchou mohl být pocit výlučnosti, 

založený na opatrování svého pravdivého uchopení skutečnosti. Vytvoření jakéhosi 

bratrstva, které jediné rozumí povaze Fysis. Nebezpečného bratrstva.  

Od samotné Fysis se však environmentalisté také reakce (vděku?) nedočkají, 

protože příroda nemluví. Polis tvoří část Fysis a jak zřejmě jen člověk ví, dokázala se 

Fysis bez této části po věky obejít a není žádného důvodu si myslet, že by to 

nedokázala znovu. A toto svým způsobem výlučné prožívání Fysis v Polis (které je 

samo o sobě jedním ze skutečně prokazatelných projevů ekologické krize), znamená 

jisté vyloučení z lidského společenství zaměřeného na rozvoj, růst, hromadění a 

zdokonalování všeho. „Je osudovou zaslepeností – destruktivním antropocentrismem 

– západního člověka, že myslí smysl ze svých cílů a hledá k osmyslení své existence 

a moci cíle co nejvyšší – spásu, pokrok lidstva, poznání skutečnosti, vybudování 

demokracie, založení státu na pravdě, atd.“ 166 Je osudovým údělem lidí, kteří mají 

odvahu tyto cíle zpochybňovat, že se ocitají na okraji dění Polis. Případná změna 

tohoto údělu formou získání moci v Polis by v případě tématu ochrany Fysis 

znamenala podivné vítězství. Kdo by byli ti poražení? Pravice? Levice? 

Technokraté? Bohužel, společně s nimi, možná právě Fysis. 

Environmentální etika by podle mého názoru mohla mít specifickou podobu 

bourání těchto hradů plných smyslu, morálky, vznešených cílů, které slouží k růstu 

moci lidí nad sebou navzájem, nad světem (včetně případných environmentálních 

podob téhož). Žádná revoluce, žádná změna, zjednodušení, rovnost, nikde spása 

nebo cokoliv, na čem člověk staví svou výjimečnost. Pouze nikdy neukončené 

hledání podoby evolučního a pomalu proměnlivého toku Fysis, který rozpouští 

všechny hektické a časově ohraničené výstřelky jeho částí. To autentické je stále 

kolem nás, to jen rozumu se nezdá být tato skutečnost dostatečně skutečná.  

Václav Bělohradský píše: „Vidět svět dříve, než řeč mu dá formu, vyklouznout 

z její moci a přistihnout svět ještě nevyslovitelný, dotknout se vnějšku řeči, prolomit 

oponu, kterou řeč spouští nad světem.“ 167 Podobně Jiří Pribáň uvádí metaforu 

básníka Jana Skácela: „Psaní pro básníka znamená bořit zeď, za kterou se skrývá 

                                                 
166 Bělohradský, V. Slovník existencialismu. In: Krátká E., Svatošová D., (redakce). Alén Diviš. Paralelní 
historie. Sborník sympózia. Praha: Kant 2006, s. 80. 
167 Bělohradský, V. Slovník existencialismu. In: Krátká E., Svatošová D., (redakce). Alén Diviš. Paralelní 
historie. Sborník sympózia. Praha: Kant 2006, s. 71.  
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cosi, co tu bylo odjakživa“. 168 A najednou možná právě básně jsou blíže skutečnosti 

než další textové výtvory Polis. Polis jako jedné z mnoha podob, kterými o sobě dává 

vědět Fysis. Básně (strhávající opony a zdi, které za civilizačním pokrokem zahalují 

jeho projevy ve Fysis) lze najít opět na periferii moderny, přepadávají mimo 

pozornost Polis. V této periferii, území stínů, jež ohrožují výdobytky moderny, 

temných zákoutí jejích úspěchů, končí moc jazyka Polis. Lidský jazyk se rozplývá 

v tichu a „cizích“ – jinak utvářených – hlasech (zvucích) jimiž se „ozývá“ jazykem 

neovladatelná Fysis.    

Zbývá tedy otázka, zda lze vůbec při hledání vztahu Polis a Fysis najít oporu v 

něčem, co by šlo charakterizovat jako etiku? Vždyť dění Fysis problematizuje 

jakékoliv altruistické snahy a dokonce svým způsobem snahy o regulace 

individuálních či společenských vztahů. Přesto se domnívám, že je k morálním 

soudům, jako součásti přirozenosti lidské, naprosto zásadní důvod. Právě podoba 

lidského života samého. Snaha lidí o ochranu své přirozenosti a stále smlouvané 

podoby Polis tak, aby mohli, co nejméně bolavě, přežívat v náručí něžné „matky“ a 

zároveň kruté „macechy“ Fysis.  

Právě proto Jan Štern nedoporučuje environmentalistům nazývat planetu Zemi 

„Matkou“. Má k tomu důvody vyvěrající v psychologie. Stát se dospělým 

osvobozením od matky, alespoň její smrtí, zbavit se věčné infantility.  Říká, že          

„v každé adoraci matky je kus nenávisti k ní“.  Současně s tím si myslí, že není 

rozumné považovat planetu Zemi za náš domov. „Nadějnou by snad mohla být 

identita bezdomovce. Buďme na planetě Zemi hosty. Skutečně nadějná postmoderní 

kultura je ta, která unese člověka, jaký opravdu je, a naučí ho chovat se na Zemi jako 

na návštěvě.“ 169 

Právě na rozhraní mezi etikou praktického morálního jednání v Polis a etikou 

jakéhosi nepředstavitelného komplexu projevů všeho živého v celku Fysis, se svým 

způsobem vynořuje smysl lidské existence, její přirozenosti, podoby lidského obývání 

světa, projevů lidské individuality v celku světa. Také poznáváním své přirozenosti, 

poznáním sebe sama (Gnóthi seauton), mohou lidé vnímat přirozenost jiných.  

Předmluva Nietzscheho Genealogie morálky začíná chronicky známými slovy: 

„Sebe neznáme, my poznávající, sami sobě jsme neznámí: a má to svůj důvod. 

                                                 
168 Pribáň, Jiří. Bratři ve strachu. Kritické myšlení v Baumanově tekuté modernitě.  Právo, Salon 507, 22.2.2007, 
s.1-3. 
169 Stern, J. Média, psychoanalýza a jiné perverze. Praha: Malvern 2006, s. 192-193. 
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Nikdy jsme sami sebe nehledali, - jak bychom se tedy mohli jednoho dne nalézt … 

jsme neustále na cestě za poznáním, rození okřídlenci a sběrači duchovního medu, 

a v hloubi srdce se staráme vlastně jen o jediné – abychom něco přinesli domů. Co 

se týče ostatního života, oněch takzvaných zážitků – kdo z nás pro ně má třeba jen 

dostatek vážnosti? Nebo dostatek času? Takové věci, obávám se, nebyly nikdy 

doopravdy naší věcí: není u nich zkrátka naše srdce – ba ani ucho!“ 170 

To lidský rozum, který nám vedle jiného umožňuje rozpoznávat dobré a zlé, 

usnadňuje obydlovat prostory, který nám Fysis nabízí. Tyto prostory opřádá 

smyslem, tím, co by mělo být, snahou o rozšiřování dobra a vymýcení zla. Při tom se 

učí soužití s ostatními lidmi, ostatními živými tvory, se světem druhých, jiných, avšak 

všech rovných ve vztahu k Fysis, v každé jednotlivé závislosti na jejím přežití. Při 

tomto rozšiřování si zároveň chrání své osobité výklady světa. Vrávorá mezi 

odmítáním cizího až po toleranci všeho. Fysis však není sférou, kde by se vše, co je 

v ní živé, mohlo plně tolerovat. Přesto však je v tomto živém celku nutno tolerovat 

přirozeně nastavená pravidla, tak jiná od těch, která by chtěli lidé vidět, cítit, žít.  

Bohaté jsou projevy živého. Od chaotických přírodních živlů až po řád, který 

zakládá lidský rozum. Mnoho podobného (obecného) a zároveň tolik odlišného (v 

individuálních projevech různých fysis) utváří Fysis. Myšlení této odlišnosti                   

i podobnosti lidí a jiných živých obyvatel světa, a hledání a zároveň uvědomování si 

individuální podoby vlastní fysis, je pro člověka důležité. Životně důležité.  

Takto chápu stále nově utvářenou environmentální etiku, snažící se 

proměnlivě reagovat na různá ohrožení Polis a na udržování uctivého vztahu k Fysis. 

S její pomocí by lidé na své lodi morálky mohli nacházet lepší navigační instinkty         

i přístroje, nacházet „srdcem i uchem“, také rozumem, vztah k nástrahám, nadějím             

i tajemstvím věčně pohyblivé a proměnlivé hladiny moře živého světa. Neustále se 

snažit reflektovat své výjimečné postavení přirozeně podřízených moci celku. 

Navzdory růstu, rozvoji, zdokonalitelnosti, pokroku, a mnoha dalším lidským fetišům, 

které nám vnucují pevně ukotvené virtuální (vymyšlené) modely lidských, vzhledem 

k celku vždy nedokonalých, mozků.   

Co mám a měl bych činit? Pokoušet se myslet Fysis. S vědomím marnosti 

tohoto počínání. S tím, abych znovu objevil všechen smysl lidského prožívání světa, 

odhalil jedinečnou krásu lidské etiky, jako zdroje porozumění a uvědomění si 

                                                 
170 Nietzsche, F. Genealogie morálky. Polemika.  Praha: Aurora 2002, s. 7. 
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společného prožívání světa s ostatními tvory, objevení toho, kde jsme si nakonec 

všichni rovni, již mimo náboženský kontext, ne před Bohem, ale před přirozeností 

celku. Tam kde žijeme, věříme, stále se rozhodujeme, aktivně pobýváme a při tom 

všem i myslíme.   

Pokus myslet Fysis pro mne znamená něco blízkého tomu, co v souvislosti 

s existencialismem vyslovil Václav Bělohradský: „Co znamená myslet? Být v blízkosti 

toho, čemu nemůžeme vládnout, co nemůže být myšleno jako cíl, ale co je dáno a co 

nemůžeme než nechat být. A vztah člověka k tomu, co nemůžeme než nechat být, 

který technika zatlačila do nesmyslného, je zdrojem všeho smyslu.“ 171 

 
4. V. 

Věk extrémů, SM svět, extrémní dualita člověka a pluralita přírody. 

 

Cokoliv člověk dělá, vždy tím nějak utváří svůj způsob bytí ve světě. „Svou 

pouhou existencí navazuje vztah se světem, a tento vztah je tu ještě dříve, než          

o něm začne uvažovat a učiní jej předmětem zkoumání a prakticky nebo myšlenkově 

jej utvrdí či neguje.“ 172 Tato citace mluví o vztahu založeném na extrémní situaci. 

Mluví o pobytu lidí ve světě, kterému nelze nikam a nijak uniknout. Je nutno hrát 

existenční hry, které nám život nabízí. Člověk je pouze jedním z mnoha hráčů. Hra 

života se obejde i bez něj, bez jeho hravosti.  

Je v lidské přirozenosti cosi, co nesmiřitelně zpochybňuje jakékoliv náznaky, 

které nahlodávají pocit lidské výjimečnosti. Lidé chtějí hrát svoje hry, ne ty, co jsou již 

dány, rozvrženy, jejichž autor je anonymní, navíc o jehož pohnutkách, úmyslech        

a důvodech se ani nic tušit nedá. Proto si lidé raději vytvářejí stále nová a 

dokonalejší pravidla hry, ve kterých se s nimi zatraceně počítá. Takto vnímají svou 

„svobodu volby“. Tato svobodná produkce nových lidských herních plánů zastírá 

mlčící hru života.   

Jak lidé pobývají v živé skutečnosti? Fysis v pojetí celku vždy leží za 

horizontem lidí, jako skutečnost plně neovladatelná, nedosažitelná, a tímto 

způsobem dokonalá. Nedosažitelné je nezhodnotitelné. Tím pádem zdánlivě 

postrádající hodnotu ve smyslu užitku a účelu. Lidé oceňují to, co je schopno naplnit 

                                                 
171 Bělohradský, V. Slovník existencialismu. In: Krátká E., Svatošová D., (redakce). Alén Diviš. Paralelní 
historie. Sborník sympózia. Praha: Kant 2006, s. 81. 
172 Kosík, K. Dialektika konkrétního. Praha: Academia 1966, s. 150 
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jejich touhy. Neumíme příliš prožívat něco, co naše přání odsouvá na „všechny 

časy“.  

K tomu říká Eric Voeglin:  „…lidskou intencionalitu hledáni obklopuje božské 

tajemství oné skutečnosti, v níž k tomuto hledání dochází. Toto tajemství je 

horizontem, který nás přitahuje, ale jakmile se k němu přiblížíme, vzdálí se, může 

udat směr hledání pravdy, ale nelze jej dosáhnout, a to, co se nachází za 

horizontem, nás může fascinovat jako „extrém“ pravdy, ale nelze je v tomto životě 

vlastnit a spatřit jako pravdu tváří v tvář.“ 173 Snaha o komunikaci se světem za 

horizontem Polis je složitá. Lidé se neustále snaží dosáhnout na všechno, co se 

vzpírá jejich moci. Včetně přírody, přirozenosti (Fysis). 

Obec lidská se snaží neustále ovládat svět. Tato snaha nabývá v mnoha 

případech extrémních poloh ve snaze zdolat extrémní moc přírody.  Extrémy obce, 

které jsou přístupné uvnitř jejího horizontu, působí vždy přitažlivěji než extrémní 

totalita netečné přírody. Uvnitř Polis je každé tajemství dříve či později odkryto, pak 

chvíli recyklováno, až do vyčerpání. Dnes zcela nové se zítra stává nostalgickým 

odpadem. Tak se akceleruje další tlak na stále nové zážitky: přibývá extrémních 

sportů, extrémně humorných show, extrémně přitažlivých dovolených, extrémních 

výkonů, reklam na rakve, virtuálních internetových hřbitovů zvířecích mazlíčků, … 

Toto bohatství hromadně vyráběných zážitků je simulací bohatství, jež nabízí 

příroda.  

Sklonek moderny by mohl být charakterizován snahou o maximalizaci 

krátkodobých vyhrocených extrémů. Přímo úměrně s jejich stále rostoucí nabídkou 

se tyto stimuly propadají do „bláta jejich použitých a vyvětralých předchůdců“. Snaha 

environmentálních hnutí je v tomto světě vykládána jako snaha o uchování přírody, 

její rozmanitosti a bohatství.  

Pokud si však „ekologové“ nárokují pozici, že to jsou oni, kteří vědí, jak změnit 

lidské jednání v tomto smyslu, znamená to, že vědí o bohatství přírody nejvíce? 

Nevytvářejí, takto deklarovanou výjimečnou pozicí v Polis jen další extrém, který však 

nevidí a nerozpoznávají, protože je jejich? Neničí sami tajemství přírody, když se 

staví do role těch, kteří vědí, jak příroda funguje? 

V médiích, ve státních dokumentech i v politické praxi se občas objevují 

zmínky o extrémismu členů environmentálního hnutí. To, co je v dané společnosti 

                                                 
173 Voegelin, E. Kouzlo extrému. Revolta proti rozumu a skutečnosti. Praha, Mladá fronta 2000, s. 126 
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označeno za extrémní, se však mění, má svou vlastní evoluci. Často toto označení 

směřuje k těm, kteří se staví proti běžným způsobům vysvětlení světa, proti 

převládajícímu jazyku, kterým se mluví.   

Český spisovatel Jan Novák ve své knize „Zatím dobrý“ s podtitulem              

„o největším příběhu studené války“ beletristicky popsal útěk pětičlenné skupiny 

vedené bratři Mašínovými z Čech přes východní Německo do Západního Berlína 

v říjnu roku 1953. Účastníci tohoto útěku, snad rozhodnuti se vrátit a osvobodit 

Československo, se za svou svobodou prostříleli přes smrt několika lidí, 

problematicky označovaných jako sympatizantů systému, se kterým Mašínové 

sváděli svůj boj. Novák nepokrytě sympatizuje s Mašínovými, které svým pojetím 

heroizuje. Jeho román se stal knihou roku v prestižní literární soutěži Magnesia litera. 

Porota své rozhodnutí odůvodnila      i tak, že „román je koncipován jako klíč 

k pochopení zločinů komunistického režimu      a nakladatelství jeho vydáním 

projevilo též porozumění politické kauze, která se stala předobrazem děje“. Bratrům 

Mašínům bylo po změně politického systému v roce 1989 několikrát navrhováno 

státní vyznamenání. V několika televizních debatách byl mnoha procenty občanů 

schvalován takto pojatý způsob boje za svobodu. Po letech diskusí přijali v roce 2008 

ocenění za své hrdinství v podobě plakety předsedy vlády, jehož odvahu k tomuto 

gestu zase ocenil (!) úřadující ministr životního prostředí Martin Bursík (!).  

Michael Špirit ve své recenzi Novákovy knihy označil lidi, kteří odsoudili vraždy 

utíkajících Mašínů, jako málo odvážné. Tito lidé prý pouze krouží alibistické otazníky, 

jsou odporní, konformní, groteskní, postižení intelektuálním kompromisnictvím, mají 

úhybné důvody shodné s komunistickým establishmentem, neumějí zahlédnout 

složitost jednotlivých událostí propojených soudržným etickým postojem. Špirit tvrdí: 

„Literární kritika rozhodně není v poušti české přeopatrnosti enklávou se 

srozumitelným nebo dokonce riskujícím jazykem, a zhůvěřilosti napsané                    

o skutečných činech osob, které se staly románovými předlohami, proto nijak 

nevybočují z tónu, jejž na toto téma rozeznívá převažující část společnosti. Ta se 

solidarizuje spíše s nevinnými oběťmi mašínovských aktivit, jakými byl ozbrojený 

pokladník národního podniku nebo člen pomocné hlídky SNB“. 174  

                                                 
174 Špirit, M.: Novákovi Mašíni, náckové, komouši a kritici. Revolver Revue, 2005, číslo 60, s. 245 – 249, ISSN 
1210-2881). 
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O hrdinech své knihy Jan Novák říká: „ … mě táhl ten nadlidský výkon bratří 

Mašínů a Milana Paumera. 175 Třeba jejich útěk Německem je fakt úplně jako něco 

z Homéra, tam Mašínové předvedli opravdu neuvěřitelné výkony. A tohle mě 

zajímalo od začátku, omrknout si lidi, kteří něco takového dokážou, a dozvědět se, 

jak je vůbec něco takového možné, odkud to vychází. Proto jsem se s nimi seznámil 

a pak jsem teprve zjistil, jak to do sebe všechno zapadá, z jaké rodiny a z jakého 

prostředí vyšli, …“. 176  

Představme si, že by případně došlo ke změně systému ve prospěch 

ekologicky příznivějšího chování. Například po ekologické katastrofě, která by 

potvrdila dlouholeté obavy ekologů. Byla by takto obhajována oprávněnost 

environmentálního radikalismu v jejich minulém boji za svobodu všeho živého? Bylo 

by jim odpuštěno? Byli by odměněni za to, že bojovali proti zhoubné ideologii 

ekonomického růstu, třeba tak, že by se dopustili zločinu a někoho přisluhujícího 

tomuto režimu, třeba prodavače komodit vyráběných v rozvojovém světě ve zdraví 

podlamujících podmínkách, usmrtili? 177 

Extrémismus v nejrůznějších podobách výrazně okupuje současnou Polis, 

vnímání světa lidmi. Věda se snaží usilovně najít teorii všeho, základní princip života, 

nejlépe vyjádřený nějakou výstižnou formulí či vzorcem. Tento vzorec by mohl být na 

každé titulní straně médií. Něco jako značka, varování, že všechny články nevystihují 

                                                 
175 Milan Paumer byl přítelem bratrů Mašínových a podílel se s nimi na záškodných akcích proti 
komunistickému režimu. Utekl s nimi dramaticky do USA a vstoupil tam do armády. Plnil vojenské úkoly 
v Koreji a v roce 2001 se vrátil  do ČR, stal se mimo jiné čestným členem Klubu politických vězňů a patronem 
občanského sdružení „Mladá pravice“. O své protikomunistické činnosti vypověděl médiím něco v tom smyslu, 
že než roznášet letáky proti režimu, za což existovaly dlouhé tresty, bylo lepší začít s něčím výraznějším, třeba 
někoho zastřelit. Doporučil by ministr životního prostředí podobnou taktiku environmentalistům? 
176 Novák, J: „pravdu je těžké nějak ozvláštňovat, protože dvě a dvě jsou čtyři vždycky…“. Rozhovor. Host, 
2005, ročník XXI, číslo 1, s. 5–11, 2005: 5. 
177 Jako ilustraci k tomuto problému jsem použil jen velmi drobně upravený, již jednou citovaný text, Michaela 
Špirita. Socialistický ráj jsem pozměnil na kapitalistický a hranici mezi nimi jsem zaměnil za „byl nahrazen 
útlakem všeho živého v důsledku rozšiřujícího se panství člověka“. Text o bratrech Mašínových pak dostal 
následující podobu: „Lidský život jako zásadní hodnota přinejmenším západoevropské civilizace je hezká 
kategorie, ale člověk se k ní musel vztahovat v nějaké konkrétní době, navíc v závislosti na kategorii svobody. 
V zásadě je škoda každého zmařeného lidského života, ale to je předpoklad, jímž může začít filosofická úvaha, ne 
však zpracování historických dějů. Hovořit o mrtvých v této kauze, tak jak to dělá převažující část naší 
společnosti, je licoměrné, neboť celá moderní éra se neobešla bez fatální destrukce ekosystémů, biosféry. Tento 
boj na život a na smrt vyhlásili nadšení příznivci nekonečného ekonomického růstu a uplatňovali ho při každé 
příležitosti vůči všem živým tvorům planety Země. Nejen ve zcela vykonstruovaných obhajobách výlučného 
postavení člověka, ale především přímo v krajině, kde vyvraždili všechny rostliny a zvířata, která se ocitla na 
hranicích mezi lidskými sídly a divočinou. Odsuzovali všechny, kdo chtěli z takto vytvořeného pozemského ráje 
odejít“. O faktických činech Mašínů se jako o extrémních ve společnosti příliš nehovořilo. Odsouzení jejich 
chování mělo formu váhavého odsudku typu „… to se nedělá“. Reálně fiktivní radikalismus environmentálních 
hnutí v České republice (povalený plot, blokáda stromů proti pokácení vlastními těly demonstrantů) byla jako 
extrémní pojmenována v řadě textů a vyjádření. Zejména vrcholnou politikou i celou řadou intelektuálů. Jako 
extrémistická byla některá česká environmentální hnutí označena v dokumentech Ministerstva vnitra ČR.  
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to, co je nejdůležitější, život ve své komplikovanosti a zároveň jednoduchosti trvání.            

I kdyby se to podařilo, bude tento vzorec vždy neuchopitelný, přes velké množství 

vědeckých zkoumání, bude mít pro většinu populace podobu zásvětního symbolu, 

cosi jako čarování. Čarování, které znovu a podstatnou měrou zastírá přirozeněji 

vnímatelné kouzlo Fysis. Z tohoto úhlu pohledu lze chápat myšlenku Gabriela 

Marcela, že i biolog „začíná stále více ztrácet povědomí o tom, co je život, a to do té 

míry, …, nakolik dochází k přesvědčení, že jednou on sám bude s to vytvářet život. 

… Je naprosto zřejmé, že biologie, která si činí nárok oktrojovat v oblasti života 

zákony analogické se zákony, které fyzikálně chemické vědy uplatňují v oblasti 

neživé přírody, se nevyhnutelně proviňuje neoprávněným vstupem na nepatřičnou 

půdu.“ 178 

Extrémní pohled na svět produkují také média při svých opisech dění Fysis.  

Dobře prodejná média nemohou referovat o přírodě, neboť by nebyla na trhu tak 

úspěšná. Proto Fysis karikují v podobě zvířecích rekordů, psích kousků ze skryté 

kamery a příhody ze ZOO v závěru televizního zpravodajství.  

Nejúspěšněji se pak jeví příběhy o dojemných příbězích zvířecích miláčků, 

většinou právě takových, které poukazují k něčemu ne-přirozenému. Příkladem může 

být příběh v ZOO uvězněného medvěda “Knuta“, který ve skutečnosti zastřel osud 

všech svobodných a bezejmenných ledních medvědů oživujících Fysis. Noviny na 

celém světě popisovaly osud osiřelého mláděte, o kterého se matka odmítla postarat. 

Opětovné sblížení matky a dítěte odmítli pracovníci berlinské ZOO se slovy, že 

kanibalismus je u medvědů přirozenou záležitostí. Ředitel ZOO Bernard Blaszkiewitz 

se družil ke slávě svého medvídka a akcie ZOO letěly vzhůru. Ředitelova obliba 

strmě rostla, dokud se nezjistilo, že prodával maso jiných svých chovanců v ZOO, 

kteří nebyli, ke své smůle, tak proslulí jako chudák Knut. Bylo slyšet, že obyvatelé 

Berlína nejsou tak necitliví jako lidé z Bavorska, kteří odstřelili jiného medvědího 

„sirotka“ Bruna, zaběhlého k nim z Itálie. Z řad ochránců přírody zazněl požadavek 

na usmrcení Knuta, s ohledem na přirozenost. Slouží toto společenské divadlo jako 

podpora přirozeného vztahu lidí a zvířat? Ne. Plyšový Knut na známkách, hvězda 

hraného filmu, předmět soudní pře, v prvním roce již legendární slaví ohromné 

narozeniny, … stává se symbolem mezinárodní konference OSN o ochraně životního 

                                                 
178 Marcel, G. Nebezpečná situace etických hodnot. In: Bendlová, P. Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela 
Marcela. Praha: Academia 2003, s.144-145. 
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prostředí. Polis tak ráda chrání symboly a tak málo se stará o svůj vztah k ostatním 

ledním medvědům.   

Společensky mrtvý „zázrak Fysis“ a odcizení lidí přírodě hraje velkou roli i při 

přirozené tržní cenzuře zpráv o reflexi přírody. To neznamená, že neexistují média, 

která by se tomuto problému nevěnovala. Jsou to ale média, která mohou být 

úspěšná jen svou výjimečností a přístupná právě proto úzkému okruhu zájemců, či 

nějakým způsobem podporovaná veřejnými financemi.  

V lednu 2006 deník Mladá Fronta Dnes kopíroval světové zprávy a přinesl na 

titulní straně „smutný příběh bludné velryby“. Tajemnému světu kytovců navíc 

v tomtéž vydání věnoval celostránkovou pozornost. Byla to reakce na zcela 

mimořádnou událost. Mladý samec vorvaňovce anarnaka nepřirozeně vplul Temží až 

do samého centra Londýna. Vědci pohotově přispěli k objasnění podivného chování 

velryby několika hypotézami. Žádnou z nich nešlo vyvrátit. Dojatým Londýňanům na 

nábřežích to nevadilo. Média celého světa psala o pokusech zachránit londýnskou 

superstar. Záchranná akce. kterou sledovalo dle statistických údajů 23 milionů lidí na 

televizních obrazovkách celého světa, skončila nakonec úmrtím kytovce. Nespasila 

ho ani podaná antibiotika.   

 Komentátor listu Martin Komárek situaci glosoval: „Vůči zvířatům máme my 

lidé zvláštní vztah. K těm malým, nedůležitým, nehezkým a vzdáleným se chováme 

jako k věcem. K těm pěkným velkým, zvláštním a na důležitých místech se 

vyskytujícím jsme schopni chovat se lépe než ke svým bližním.“ 179  

Ale věc je vážnější. Tento dojemný příběh mizí v záplavě jiných citově 

podbarvených příběhů a tragédií. Tak společně s nimi zakrývá nejen příběhy méně 

výrazných druhů, ale kupodivu i velryb jako takových. V tisku lze objevit také jiné 

zprávy, které nejsou na prvních stranách a nevyvolávají celosvětové emocionální 

pohnutí. Z nich se například dozvíme, že japonský řetězec rychlého občerstvení 

Lucky Pierrot zavedl hamburger s velrybím masem, že Japonsko činí naléhavé 

pokusy obnovit povolení komerčního lovu velryb a samo uloví kolem 400 velryb 

ročně, kvůli „vědeckým účelům“. Norská ministryně rybolovu Helga Pedersenová na 

podzim roku 2005 uvedla: „Parlament jednohlasně vyzval vládu ke zvýšení kvóty“. 180 

Mluvila o povolení zabít v roce 2006 1052 plejtváků malých, což znamená o 252 více 

                                                 
179 Komárek, M. Plšík a velryba. Mladá Fronta Dnes, 23.1.2006, s. A7.).  
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než předešlý rok. V uvedeném počtu jsou zahrnuti i kytovci, které rybáři nestačili 

zabít v roce 2005. Lze si představit, že členové Greenpeace, kteří by ve stejné době 

na gumových motorových člunech bránili velryby proti lodím velrybářů, budou 

označeni jako extrémisté reagující neadekvátním násilím na danou situaci.  

Lidská historie zná mnoho příkladů, kdy se stírá rozdíl mezi padouchem           

a hrdinou. Nejde jen o různé vnímání hodnocených osobností lidmi podle toho, zda 

patří mezi naše nebo cizí. Může se stát, že bývalí válečníci a nositelé extrémně 

nesmiřitelných postojů jsou zanedlouho oceněni Nobelovou cenou za mír. Změnila 

se doba, paradigma, výsledkem je jiný pohled na minulé i současné události a osoby, 

které se podílejí na jejich průběhu.  

  Ale základním problémem je, že v dualitách extrémů, kterými jsme neustále 

zaplavováni, mizí to nejpodstatnější, samotný vztah Polis a Fysis. Existuje snad         

i složitější cesta k přírodě. Spočívající v nalézání stop, směřujících proti hlavním 

proudům v Polis, proti jejím dominujícím diskursům. Protisměr, který udržuje diverzitu 

v Polis, umožňuje bohatší hledání různých podob příběhů odehrávajících se mimo 

obec, v celku živého, kde se sjednávají pravidla života v komplikovaně se tvořící        

a proměnlivé přirozenosti.   

Je to cesta bez vítězství, nesamozřejmá, hledající, uctivá k dominanci 

přírodních dějů. Cesta, jejímž smyslem je rozvíření nejrůznějších společenských 

usedlin ze stále rychleji produkovaných rafinovaných zážitků. Tyto zážitky přetékají 

přes okraj hrnečku, ve kterém kvasí na sklonku moderny uvařená Polis, a zaplavují 

mocné, a proto křehké, příběhy Fysis. Tam, venku, se říkají jiné pohádky. Ekologické 

hnutí je snad snahou o jejich „slyšení“. O ochranu tajemství, nejasnosti, živelnosti… 

existenční úzkosti, která však neničí lidskou přirozenost v pasti nihilismu, naopak, 

která obohacuje vše, co prožíváme. 

Filosof Ladislav Šerý charakterizuje Alberta Camuse: „…Vrací se do 

neproniknutelnosti světa, před všechny konstrukty, který si je lidskej člověk schopen 

vytvářet. Camus hledá autentický, prvotní rozměr člověka. Jeho humanismus není 

masochismus: nemá menších ambicí, než šmírovat lidskou bestii v její nahotě, 

krutosti a kráse. … Camus se vyrovnává se svou nepatrností, jeho revolta se opírá    

o tradici smířenosti se světem, kterej každýho individuála nekonečně přesahuje. 

                                                                                                                                                         
180  Norsko zvyšuje lov velryb. Novinky.cz, on-line magazín deníku Právo a portálu Seznam.cz [online]. 2005, 
[cit. 2005-12-22]. Dostupný na WWW:<http://www.novinky.cz/koktejl/72828-norsko-zvysuje-lov-
velryb.html>). 
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Jenže současně je to moralista, kterej hledá, jak se chovat ve světě, kterej mu 

nedává žádný odpovědi a kterej nezachází s lidským člověkem právě košer“ 181.  

 Camus vidí ve středu společenské scény absurdno, které nahradilo Boha, 

v době, kdy lidé obecně ztratili touhu se k němu odvolávat. Absurditu vnímá jako 

výsledek setkání světa a požadavků, které vznáší rozumné bytosti. Camus tvrdí: 

„Existuje pouze jeden opravdu závažný filosofický problém: to je sebevražda. 

Rozhodnout se, zda život stojí, nebo nestojí za to, abychom ho žili, znamená 

zodpovědět základní filosofickou otázku“. 182 Albert Camus nebyl akademický filosof, 

reagoval na hrůzy války. Svůj Mýtus o Sisyfovi napsal v roce 1942.  

Členové environmentálního hnutí, aniž k tomu potřebují filosofii, svou činností 

vlastně odpovídají na tuto existenciální otázku takto: ano, stojí za to žít. Odmítají 

kolektivní sebevraždu, spočívající ve ztrátě vztahu k přirozenosti všeho živého           

a ohrožení přirozenosti lidské v důsledku nikdy nekončící kumulace absurdity. Ta se 

projevuje důrazem na snahu o vylepšení domnělé nedokonalosti celku živého. Proto 

lidé stále znovu stoupají k vrcholu bezpečnějšího a pohodlnějšího světa, nevidí při 

tom, co nechávají za sebou, co se jim drolí u nohou a padá do zapomnění.  

To neukojitelný chtíč opakovaně zdolává vrchol za vrcholem, aby nalezl ten 

pravý, dokonalý, na kterém se zjevuje hojnost, pohodlí, bezpečnost, funkčnost, 

štěstí, konečné vítězství spočívající v dokonalém přehledu po všem, co nechal horo-

lezec pod sebou, co najednou nepatří k jeho životu, co pozbylo významu, co spadlo 

do údolí nebo zcela zmizelo v propasti opuštěné fysis.   

Je dobré se ptát na smysl takové podoby usilování „moderního Sisyfa“. 

Promýšlet jeho smysl a povahu. Součástí těchto racionálních úvah jsou také ideje 

ochránců přírody. I oni zpochybňují některé výdobytky moderny. Snad proto jsou 

lidmi označováni tu jako emocionální romantici, tu nepraktičtí snílci, či přímo 

extrémisté.   

Civilizační pokrok potlačuje existenciální úzkost, nastoluje přehledný řád. Jeho 

pravidla naplňují všední život, odosobněné instituce hlídají klid a pořádek.                 

A dokonalý pořádek, jak známo, potlačuje lidskou kreativitu. Ta je přirozenou 

vlastností Fysis. Ale ve světě, kdy je přirozenost ohrožena a zastřena, se lidská 

aktivita obrací k svůdnosti extrémů Polis, všeho okrajového, neznámého, 

překvapujícího, nově zábavného, ubíjejícího nudu rigidně zkostnatělých 
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společenských pravidel. A Fysis zůstává sama na okraji dění, nespatřena, 

pozapomenutá.  

Tento divergentní optimistický pohyb Polis lze vyjádřit jako povrchové 

rozšiřování lidské kultury směřující ke konečnému ovládnutí Fysis. Tento pohyb za 

nevšedním je spojen s kulturní evolucí. Nechává zapomenout na všední realitu. Na 

realitu již uchopeného a popsaného středu námi žitého světa, kde se jakoby nic 

neděje, kde se děje pořád to samé, kde pohyb vystřídal provoz, akci nuda a změnu 

stále rychlejší opakování téhož. Je únikem z reality všedního dne, od příkazů             

a nařízení, které ubíjejí lidský život.  

Tato cesta k vrcholům má povahu kumulativního pohybu k stále se stupňující 

moci člověka, která zabezpečuje ochranu před všemi nástrahami a nahodilostmi 

přirozeného světa. Jde o volbu dobře propočitatelného nebezpečí, které po jeho 

ovládnutí, pojmenování, popsání,… vymizí. Jde o útěk z vězení extrémní moci Fysis. 

Lidská svoboda je spojována s tímto pohybem za změnami, které vždy dobře 

dopadnou. Které jsou pojištěny. Jde o pohyb typologicky podobný skoku s pomocí 

lana na bungee jumping. Dobře propočítané bezpečí přináší neotřelý zážitek              

z volného pádu od všednosti, ale svým způsobem také od extrémní složitosti 

neovladatelné Fysis. 

Existují i marginální subverzivní pokusy namířené proti tomuto okupačnímu 

civilizačnímu rozvoji. Jde o konvergentní skeptický pohyb. Skeptický k pokroku 

založeném na neustálém rozšiřování hranic Polis, skeptický k moci člověka ve všech 

jejích projevech k celku živého. To znamená i k vědeckému optimismu, který má 

podobu skepse ke všemu pavědeckému. Je snahou o protisměrný pohyb k odvěkým 

ambicím Polis na ovládnutí Fysis. Klade civilizačnímu optimismu a víře v pokrok 

nepříjemné otázky, všímá si některých nepatrností, které po atacích extrémních 

pátračů ztěžují všední život obce. Skeptičtí hledači se v protikladu k tomuto nadšení 

snaží nacházet jiná, rozmanitá, prožívání všednosti Polis.  

Toto nelehké úsilí o pobyt „ve středu“ všednosti Polis neznamená ustrnutí 

v její šedi. Středová pozice otvírá možnosti k hledání alternativ k extrémním výpadům 

Polis. Jde o hledání ústí k „propasti“ tajemné Fysis. Je pokusem o péči ve smyslu 

„myslet Fysis“ a s pomocí tohoto myšlení okouzlit všednost žití v Polis, rozvířit 

strnulost jejích všedních dnů. Je poutí k nalézání skutečné svobody, jako poznávání 

ne-nutného, ne-samozřejmého, pobytu lidí v přirozeném světě. Je to pohyb, který si 

je vědom času „před a po“ všedním, trvání i konce, proměn v čase, … a tak působí 
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na přítomnou podobu přirozeného světa utvářenou v prožitcích i poznání lidí. Je to 

snaha o okouzlení všedního jinak než rozšiřováním, hromaděním, zrychlováním, 

překrýváním, …  

 Civilizaci zaměřenou na nové, na permanentní změnu, však zajímá právě 

design, povrch. Tak je přirozenost dostupná jen pátračům specialistům, expertům. 

Na houby jsou mykologové, na Polis sociologové, na smrt pohřební ústavy, na 

demokracii demokraté, na ekologii ekologové, … Pro ostatní pak tato slova, pojmy, 

ztrácejí význam. Lidé jim naslouchají a nevnímají je ve formě otázky, jako výsledek 

dlouhého evolučního procesu Polis. Berou tyto pojmy spíše jako neoddiskutovatelný, 

a proto nediskutovaný, fakt.  S košem hub jdou do mykologické poradny, s košem 

života do laboratoře, k modelům života.  

 Lidé v každodenním životě berou přírodu za samozřejmost a tak jí nevěnují 

náležitou pozornost. Znají ji všichni, prohodí o ní pár slov, hluší k významu a obsahu, 

výplni. O samozřejmé se nepečuje, neustálým trváním zevšednělo, dlouhodobým 

pobytem se „ohrálo“, rozměrností ztratilo usměrnění, všedností pozbylo existenci. 

Příroda je a trvá, vzhledem k délce života lidí jakoby stejně, navzdory lidským touhám 

po změně. Samozřejmost se žije, ale není o ni pečováno. Lidé nevědí, jak s ní 

naložit, a proto je tato nepovšimnutelná plynulost přerývána simulovanými extrémy, 

které jsou tolik vidět, kterých si nelze nevšimnout. Všímavost k prioritní netečné moci 

života však chřadne. To my chceme žít, stále znovu a jinak, protože lépe. A příroda 

se stane mrtvou.  

„Věta „Bůh je mrtev“, stejně jako názor zdůrazňující, že Bůh je nejvyšší 

hodnota, říkají jinými slovy totéž: ohlašují nástup epochy, v níž nepodstatné vítězí 

nad podstatným“. 183 Sám život na Zemi je zřejmě extrémní událostí v rozhlehlém, 

nekonečném (?) vesmíru. Fysis umožňuje a zároveň omezuje všechno, co známe, 

vše co chceme starostlivě ošetřovat či ničit.  

Člověk utíká z tíživé totality Fysis. Ale nejde o spásonosný útěk individua před 

evidentním ohrožením, například před střechou, co padá, nožem, jež drží pobuda, či 

před chřipkou z ptáků. Ohrožen je celek. Tedy spíše je možno si pouze představit 

toto ohrožení, a v této představě neexistuje místo, kde by bylo možné se před 

nebezpečím schovat a přežít. Spíše než o přírodu jde však o ohrožení lidské 
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přirozenosti, prožívání přirozeného vztahu k živému. Bují dočasné a toto bujení je 

navíc považováno za podstatu života.  

Kosík naznačuje smíření člověka s touto situací ve falešném a převráceném 

míru. „Takový smiřující a smířlivý mír maskuje ztrátu míry. Člověk utíká před ztrátou 

podstatného a žene se za dosažitelným a vedlejším, utíká tedy stále kupředu a ve 

skutečnosti ustupuje.“ 184  Při tomto útěku za ovládnutelným a manipulovatelným mizí 

čas pro rozvahu o podstatném. Například o vztahu Polis a Fysis. Časově náročná 

tvorba smyslu, pokud ji někdo potřebuje, je stále více zatlačována explozivní výrobou 

ne – smyslů.   

Představme si popsaný Kosíkův útěk-ústup jako subverzivní rychlý pohyb 

člověka k extrémní nabídce okrajů kruhu Polis. Tato nabídka je lákavější než to, co 

umožňuje běžně dostupný a poznaný život uprostřed kruhu. Žene ji touha po nové 

zkušenosti. Opuštění středu kruhu je však opuštění pozice, která lidem umožňuje 

rozumem vážit a prožívat nepřeberné množství nabídky „všude kolem“, v celém poli 

horizontu Polis. Citlivě zařazovat nově objevené území okrajů do oblasti žité 

běžnosti.  

Přitažlivost extrémů má svou odvrácenou stranu. Zejména, když je pojata jako 

mýtus (vědecky podložený) o hrdinství a cestě ke konečnému osvobození člověka. 

Extrémy se stávají nebezpečné zejména tehdy, pokud v nich člověk setrvává              

a nevrací se z okrajů zpět do středu, domů. Je ovládnut prostředím okrajů. Jeho 

okouzlení extrémním účinkem jiného (nového) snižuje možnost vážení situace, ve 

které existuje. Takto běžnost a společně s ní Fysis, mizí na jiném okraji, na okraji 

vnímání smyslu světa v Polis. Extrémy jsou vtahovány do centra Polis, začínají ji 

ovládat a všední, v podobě prostého smyslu žití, bezmocně mizí. Extrémy zužují 

komunikační pole Polis. Lidé přestávají vnímat pestrost nabídek, které jim obec (celý 

kruh Polis) nabízí ve svém obcování s živým světem Fysis. „Mimo pec domova“ 

objevené a vírou očarované nové se může ukázat chudším než opuštěné a pobytem 

„na peci“ pro-věřené staré.  

Existenční základna pro vše živé má podobu celku, ve kterém - v jiných 

časových i prostorových podmínkách - dochází k procesům, jež jsou schopny 

vyrovnávat extrémní projevy svých částí. Jsou schopny také odstranit ty části, které 
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se ocitnou mimo její proměnlivou míru, kterou apriorně všemu živému nabízí a v níž 

se vše živé tvořivě rozvíjí.  

Objasňujícím příkladem, který by mohl ukázat přitažlivou moc i zásadní 

problematičnost pobytu v extrémních krajinách Polis, může být  zamyšlení nad 

vystupňováním (a pro mnohé ztracením) erotiky v podobě polarity sadismu                

a masochismu.  

Problematičnost svobodného konání, ve smyslu překročení svazujících 

platných společenských norem a konvencí, charakterizují závěrečná hodnotící slova 

hrdiny románu „Venuše v kožichu“ od Leopolda von Sacher–Masocha. O svém 

vztahu s milovanou ženou říká: „Teď však máme jen jednu možnost, být buď 

kladivem nebo kovadlinou, a já jsem byl tím oslem, že jsem se dal zotročit…“. 185      

A právě na tomto napětí mezi kladivem a kovadlinou odhaluje Roland Barthes „novou 

nesvobodu“. Sadista se živí svou obětí, ovládá ho „velká idea řádu: nepořádky jsou 

energicky upravovány, chlípnost je bezuzdná, ale nikoliv bez řádu.“ 186 Osvobození 

od všednosti může být motivováno také, ekologům blízkou, touhou po splynutí 

s opouštěnou přírodou. Existuje však reálné nebezpečí, kdy se toto tisknutí 

přirozenosti v chtivých a nedočkavých dlaních rozplyne mezi prsty, mezi kterými 

odtéká pryč. Problematičnost tohoto vypjatého úsilí po ustanovení alternativních 

pořádků v SM světě dokládá Gilles Deleuze: „… masochismus vypracovává smlouvy, 

zatímco sadismus nenávidí a trhá každou smlouvu. Sadista potřebuje instituce, 

masochista zase smluvní vztahy. … Sadista rozmýšlí v pojmech institucionalizované 

posedlosti, masochista v pojmech smluvního spojenectví. Posedlost je šílenstvím 

sadismu, smlouva šílenstvím masochismu.“ 187 

Úprk k šílenství nadsmyslnosti může svým specifickým způsobem také zastřít 

podobu Fysis. Toto zastření se může, mimo jiné, projevovat ztrátou vtipu. „Vtip je 

schopnost vidět jednu věc ze dvou stran zároveň a bavit se napětím mezi oběma 

polohami.“ 188 Takto založený smysl odkrývající, uvolňující smích v řádu všednosti, 

střídá v SM řádu škleb. Tragédii a komedii obce nahrazuje fraškovitost. Hravou 

erotiku, s její variabilitou podob, utlačuje krajně vyhrocený svět v podobě SM praxe.  
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Smích byl přítomen i v sále Divadla hudby v rámci festivalu Ekologické dny 

Olomouc, když se v mnoha diskusích přeli sympatizanti a pochybující o interpretaci 

teorie sobeckého genu. Experti z oblasti molekulární biologie opakovaně předkládali 

užaslým environmentalistům a dalším posluchačům své poznatky, které velice jasně 

a prokazatelně redukují složitý život na průzračně čistou a „ze všech stran“ 

objasnitelnou hravost genů. Vědci byli upřímní, nic neskrývali.  

Někteří laikové se zdráhali přijmout tuto redukci žitého světa na molekulární 

mikroúroveň. Vyjadřovali pocit, že všechny jejich emoce i rozum tento výklad světa 

odsouvá na sekundární kolej vůči skutečné povaze Fysis, vysvětlené povahou genů. 

Posluchači si připadali odsouzení do podoby schránky pro nejasné záměry genů, či 

prostoru pro jejich množení. Cítili ohrožení svých životních plánů, tužeb, běžných 

projevů vlastních snah v nimi žitém světě, který byl najednou vysvětlený, bez jejich 

osobních smyslů, kupodivu chudší. Život byl ovládán mocnou Fysis, avšak Fysis 

zakletou do podoby technicky odhalených genů.   

„Ať děláte co děláte, … furt stejně“. Tak zastupovali nově povstanuvší odborní 

ekologové své geny ve veřejném prostoru. Vtipně přirovnali stále odporující část 

publika ke klace masochistů. Kdo jiný by chtěl stále dokola poslouchat o průzračně 

jasném cynismu povahy světa, bourajícím veškeré utopie, kterým lidé dříve, před 

vládou „genu“, slepě propadali? Smích, který zaplňoval prostor sporu, byl smíchem 

škodolibým. Byl vyvolán mocensky, odhaloval napětí mezi dominancí expertů            

a podřízeností laiků. Dominantní teorie a proti ní slabá obrana „nic neříkajících“            

a chybujících laiků, náhle novým výkladem života osvícených. Tento oslnivý svit, 

„nové osvícenství“, způsobil částečné zatemnění mnoha dalších projevů života. Stín 

tím větší, čím jasnější byly argumenty biologické obdoby teorie všeho. Tak teorie 

sobeckého genu přestává být klíčem k odkrývání povahy života, protože odemyká 

přehledně vyplněný prostor formulemi, které objasňují, konečně (!), povahu Fysis.   

Velké dobrodružství při využívání extrémních her Polis je jistým popřením 

krásy všednosti. S ní mizí i podstata rozhledu, který umožňuje nadhled a přehled. 

Vždyť právě ze středu lze „za dobré viditelnosti“ nahlédnout extrémy okrajů               

a přirozeně se bavit napětím mezi nimi. Právě takto uchopené a pochopené napětí 

nám činí z všedního dne den sváteční. Takto vstupujeme do nejisté propasti bytí. 

V SM světě napětí nechybí. To vzniká na podkladě trýznivé touhy, která však 

výrazně zužuje přirozený rozhled po možných životních projevech na úzký průzor ke 

svému naplnění. Tíživé napětí má projev naprosté dominance nebo podřízenosti     
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„z okraje“. Sadismus a masochismus k sobě mají svým způsobem blízko, musí se 

potkat. Nikdy však nelze být sadistou i masochistou zároveň, vzájemná přitažlivost je 

způsobena extrémní vyhraněností obou pozic. Nutnost udržování napětí mezi nimi,   

a s tím související ztráta rozhledu, potlačuje smích. Smích se zcela vytratil, je v takto 

nastaveném řádu jaksi nepatřičný. Pokud přece jen zůstává, pak je to uslzený smích 

otroka nebo výsměch tyrana. Ne spontánní veselí. Právě humor vyskytující se 

v prostředí aktivistů environmentálního hnutí může být jedním z dobrých indikátorů 

pro rozlišení, zda komunita pečuje o uchování rozhledu po přirozeném světě.  

Humor patří k darům lidské přirozenosti a pokud jej potlačím, ochuzuji se         

o rozměr, který má vliv i na plnohodnotné vnímání přirozené skutečnosti. V kontrastu 

s tím, co environmentální hnutí vyslovuje, se pak může stát, že tyto projevy zavánějí 

tyranstvím či otroctvím a vše živé je zapleteno do tohoto omezeného vidění. Ztráta 

vlastního ideového středu posunutím na okraj vede k zesílení přesvědčovacího 

nátlaku v Polis a znemožňuje nenásilnou nabídku svých myšlenek a životních 

postojů. Nenásilnou i tehdy, pokud bych byl přesvědčen o blížící se apokalypse. 

Nenásilnou, protože uctivou - k nepřehledné, komplikované a bohaté krajině Fysis.  

Je prospěšné se zabývat rozlišením, zda současné postavení 

environmentálního hnutí na okraji Polis, je způsobeno složitostí Fysis, a tím                 

i způsobů, jak ji reprezentovat, nebo extrémní horlivostí, která paradoxně může 

potlačovat vlastní úctu k tomu, co toto hnutí reprezentuje. Tohoto přehmatu si může 

Polis snadno všimnout a jednání sociálních aktérů potom oprávněně přiřadit motivy, 

které jsou vzdáleny původním proklamovaným idejím.   

Je zajímavé, jak výrazně se odhaluje komplikovanost vyváženého vztahu mezi 

přirozeností lidskou a přirozeností celku v tom co ukazují literárně chudé texty 

„božského markýze“. Sade se pokouší o transgresi za současné normy a instituce. 

Jeho nekonečné popisy opakovaných perverzí se snaží o udržení trvalého pobytu 

mimo obecnost.  Paradoxně se nakonec utápí v nudě, kterou chtěly opustit.  

Navíc Sadeho zvrhlost je možná právě jen v opozici k všednímu. Pokud by 

jeho perverze měla dojít úplného naplnění, pak se transgresivní hodnota vytratí         

a všeobecné přijetí Sadeho monstrozity by znamenalo vytracení sadismu. Proto jeho 

texty stále znovu hromadí, počítají, opakují nezměrné varianty SM erotiky.  

Tato strojovost a přesnost textu zřejmě vedla Sadeho obdivovatele Gilberta 

Lelyho k oslavě milovaného markýze, který „byl především obdařen geniální 

vědeckou představivostí. Co je představivost ve svém nejvyšším významu? To není 
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přetvářející uskutečnění fikce. Je to rekonstrukce celé reality za pomocí jediného 

jejího zlomku. … Obdobně jako přírodovědec Cuvier dokázal z jediné zkamenělé 

kosti vyhodnotit celé uspořádání živočicha, tak markýz de Sade vytvořil, vycházejíce 

ze základních jevů … bez pomoci nějakých předchůdců … obrovské muzeum sado-

masochistické perverzity“ 189  

Sade je tvůrcem (zakladatelem) vlastního jazyka. Jeho slovník je výsostně 

negativní. To je také výsledek racionálního výběru. Pozitivní formulace by totiž 

znamenala tvorbu pravidel a tím ohrožení vlastního výstřelku, kterým je uhrančivě 

fascinován ve své přímočaré neklamnosti. Tato racionalita však klame jeho 

přirozenost. A to si Sade uvědomí, když pocítí nedosažitelnost přirozeného. Objevuje 

totiž dvě podoby přírody. Tu svou (první přírodu), která se náhle objeví jako 

pokřivená pod mocí přirozenosti celku (druhé přírody). Právě tato druhá příroda je 

skryta jeho chtíči, vzdoruje pokusům o podrobení. Má zcela odlišná pravidla, jiné 

zákony, tvořené v jiných časoprostorových podmínkách.  

Příroda je schopna existence i bez lidských norem. To by mohlo milovníky 

přírody svádět k naivnímu opuštění svých pravidel, rozvrácení řádu své přirozenosti, 

v touze po splynutí s jinakou existencí živého světa. Ale znají snad ekologové, jak 

tento řád přírody vypadá? Jsou snad oni konstruktéři (milující) všeho živého? Úplné 

splynutí odlišných řádů Polis a Fysis není prakticky možné, přestože mají tolik 

společného. Ale jak může splynout část s celkem? Tím že ovládne všechny další 

části?  

Věda nachází pro vyjádření jednoty přirozenosti lidské a přirozenosti všeho 

živého nějakou verifikovatelnou formuli, ve které se všechny rozdíly ztratí. Včetně 

výjimečného rozumu, který ji s pomocí technologie vytvořil. Pro Sadeho je něčím 

obdobným ve své době skandální, rituální gesto. Událost, která opakovaně stvrzuje 

jeho výjimečnost a postavení mimo Polis i Fysis. Jediné, vše vyjadřující                     

a „nepřirozené“ gesto sodomie. A pro ekology? Malé je milé? Poznej a chraň? Mysli 

globálně, jednej lokálně? Země především? Trvale udržitelný život?   

Druhá příroda nakonec Sadeho nechává v naprosté samotě. Mezi Polis            

a Fysis. Je to osamocení vyvěrající z opuštění přirozenosti právě tím, že chtěl tuto 

mez zrušit. Mez na rozhraní přirozenosti lidské (v Polis), ke které patří i společensky 
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domlouvané normy, a přirozenosti celku (Fysis), která není zcela podle jeho 

představ, tedy vždy žravá a zkázonosná.  

Lely uvádí Sadeho citaci ze 120 dnů Sodomy: „Nyní příteli čtenáři … představ 

si, že všechny slušné radovánky nebo radovánky předepisované onou bestií, o níž 

neustále hovoříš, aniž ji znáš, a kterou nazýváš přírodou, jsou z této sbírky přísně 

vyloučeny, a pokud se s nimi náhodou setkáš, tak jedině v doprovodu nějakého 

zločinu nebo zabarvené nějakou hanebností“.190 

Zřejmě není pochyb o tom, že příroda obsahuje násilí, ale vše v ní není 

násilné. Obsahuje smrt, ale vše v ní není smrtelné. Cesta k jejímu řádu vede jinudy, 

jiným nepořádkem, než racionálně volí Sade. Hniloba za tímto chaosem nevítězí, to 

jen tvoří nový život. Její čas je cyklický. Když Sade zjistí, že ve střetu s přírodou mizí 

jeho představa vítězství absolutního zločinu, zvolá: „Ano příroda se mi hnusí…“ 191 

Lely k témuž napsal: „Tak se u Sada staví proti představě Boha barbarský 

panteismus – až do doby, kdy ústy svých oblíbených hrdinů … formuloval obvinění 

právě této Přírody, jejíž drzá suverenita zraňovala jeho pýchu a jejíž tisíce zdrojů 

života urážely jeho maximy šílené negace“. 192 Je to projev Sadeho zklamání             

z momentálního nahlédnutí svého masochismu vzhledem k Fysis, který sdílí se 

všemi ostatními v Polis. Vzhledem k absolutní moci celku přírody. A to navzdory 

tomu, že Sadeho povaha je směsí těchto dvou poloh, které se střídají. Ale právě 

onen přetrvávající mocenský řád kladiva a kovadliny vylučuje řešení smíchem, 

zůstává nuda a případně pachuť smíchu, kterou Lely, v nadšení nad Sadovou 

jízlivostí k normám, nazve černým humorem. Je to druh humoru, který není doma, ve 

středu, v přirozeném.      

Moc Fysis ohrožuje Sadeho přirozenost, která je domněle nad zákony, 

v důsledku vnitřního nezvládnutého chaosu. Ten přispěl k individuální ztrátě základů, 

rozhledu a roz–vahy středu. Stvořil subjekt bez tvoření a bez zachování (ustrnulého 

v gestu sodomie). Jeho idea přírody se rozpadla v jeho poblouznění. Ale jako pro 

mnoho jinak závislých, neexistuje pro Sada cesta zpět, návrat domů. Při svých 

ozdravných rozporuplných pobytech u domácího krbu v La Coste neodpočívá, i tam 

proniká sladká perverze, která jej ovládá a tak, nepoučen, znovu a znovu vyráží na 

další bouřlivé výlety, za dalším recyklovaným zklamáním z neustále unikajícího 
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naplnění, až do smrti. Pohyb k okrajům se stal navždy rozvratným prvkem jeho 

přirozenosti.  

Na této dezintegraci osobnosti nic nezmění ani případný fakt, že myšlenkově 

(rozumem) Sade usiloval o plnost naplnění přirozeného, možná v touze po splynutí 

s milovanou (a proto nenáviděnou) přírodou. Což naznačuje další Lelyho citát: „Jeho 

nenávist nezničila jeho obdiv … vidíme, jak se vrací ke svému zbožňování a nadšeně 

pozdravuje Přírodu, která (dále Sadeho citace) svými zločiny … se udržuje a získává 

zpět práva, o která ji připravuje ctnost“. 193 Sade podlehl omylu, když jeho 

deformovaná přirozenost uchopila Fysis tak, že ji pojal pouze jako negativní sílu. 

„Příroda, jak Sade říká, totiž ničí proto, že usiluje o nalezení nejaktivnější síly“. 194 

Nelze však překročit to, co existuje, neboť tento krok vede k neexistenci. Není možno 

vlastnit bytí, navíc v pohyblivé a proměnlivé Fysis.    

Vraťme se k podobě všednosti uprostřed kruhu Polis. Života v běžnosti. Žití 

pod kuratelou všech zákonů, pravidel, norem, pouček, zákazů a příkazů, v koloběhu 

práce a zábavy, stejných tváří, stejných frází pravice, levice i středu, nehybné krajiny, 

obyčejné přírody někde „za“, pořád dokola stále toho samého. Nudnost všedního 

však vítězí pouze na povrchu kruhu Polis. Kam utéct z této nezáživné pevnosti? 

Nabízí se již zmiňovaný útěk k extrémům, v hromadění hraničních zážitků, 

hromadění majetku, rozšiřování moci nad světem „za“. A s technologiemi a virtuální 

realitou se dostává i do oblastí, kam člověk tělesně nemůže.  

Objevují se zcela nové, alternativní, technologiemi stvořené virtuální světy. 

Jsou svým způsobem autonomní, s vlastním řádem. Dnes ony určují život člověka, 

jsou prostředím, bez něhož člověk nedokáže být. Obrazně řečeno si moderní člověk 

dokáže představit týdny bez tělesného kontaktu s živou přírodou, ale ani hodinu bez 

přístupu na internetovou síť. Jak daleko budeme zalézat do simulovaných světů, 

abychom zcela ztratili ten živý přirozený, tělesný, svět? Tyto simulované světy 

vznikají také s pomocí vědy. Právě proto, že věda tak úspěšně pitvá přirozenost, umí 

stvořit tak přitažlivé, jakoby přirozené, pitevny světa. V tom spočívá extrémní moc 

vědy. Toto rozšiřování hranic možností Polis pak nezatlačuje přírodu tím, že staví 

kulturu proti přírodě. Působí podvratně na orientaci ve světě mezi, v myšlení vztahu 

přirozenosti Polis a Fysis. 
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Sadeho řeč popírá zvláštním způsobem Fysis, jeho nový jazyk se ocitá mimo 

skutečnost, není zpodobením skutečnosti, stává se pouze programem první přírody, 

té jeho, v jejímž smyslu on žije (a zejména píše). Druhá příroda (Fysis) je mimo jeho 

jazyk. Sade vytváří jakýsi mimopřirozený jazyk, plný spočítaných těl, přesto 

oproštěný od tělesnosti v žitém světě. Podobně vědecký jazyk je programem toho, 

jak věci fungují, ale ne tvořivé povahy přirozenosti. Nelze přirozeně napodobit 

žádnou z orgií, které Sade popisuje. K tomu Barthes dodává: „podobně jako onen 

přehnaně pozitivistický lékař, který ukřižoval skutečnou mrtvolu, aby dokázal, že 

ukřižování popisované v Evangeliích je anatomicky nemožné anebo že by nemohlo 

dát vzniknout Kristovi na kříži, jak jej zpodobují malíři“. 195 Lidem se dějí nepěkné 

věci, pokud jsou symboly vyjádření smyslu světa převáděny přímo do praxe žitého 

světa. Přírodě se nemusí vést dobře, pokud její jakýkoliv výklad z pozice nějaké její 

části bude vydáván za přírodu samou, dle nějakého programu transformovanou, 

vylepšenou, pravou.       

Subverzivní konvergentní, a k SM projevům moderny skeptický, pohyb v Polis 

skončil na samém okraji propasti k Fysis. Je nebezpečné sestoupit do ní. Je to svět, 

který nelze propočítat, protože obsahuje všechny počty, je jaksi nad-početní. Do 

propasti nelze seskočit po hlavě na přesně propočítaném laně. Lze do ní vstoupit 

pouze opatrně. Uvedený pohyb do hlubin je pohybem, který narušuje smrtelný poklid 

všednosti, činí posléze samu běžnost extrémní. Tak zpětně okouzluje svět.   

Pokud mají členové environmentálního hnutí ambice na veřejné působení, pak 

se nemohou, při svém vlastním pokusu o navazování vztahu s přírodou, navždy 

ztratit v propasti živé a proměnlivé Fysis, která je pro ně tolik přitažlivá. V nejistém 

prostoru „volného pádu“ existuje nepřeberné množství interpretací. Každá snaha       

o vyhledání odpovědi na vlastní otázky otevírá nové prostory propastných pochyb. 

V nich lze utonout, utopit se v nihilismu nevědomí, ztratit orientaci kudy dál. Lze také 

opustit vířivou komplikovanost setrváním v prostoru, kde se mi daří. Bez kontaktu 

s povrchem žitého světa, který smyslově i rozumově sdílíme s ostatními lidmi. Proto 

je nutný návrat k Polis, na její klidnou hladinu středu, rozvlnit ji nabídkou nového 

vztahu, v opozici k nabídkám nejrozličnějších extrémů.  

Rozšiřovatelé nabídky extrémů však používají podobné strategie reprezentace 

ve veřejném prostoru. Jejich jádrem je jednoduchý trik. Snaží se extrémnost na 
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okrajích povrchu představit jako něco implicitně existujícího ve stávající obci. 

Pestrost vztahů se vytrácí. Zůstává svazující monokultura dominujících významů, 

pravidel a nejjasnějšího výkladu, jak se svět má. 

Ve veřejném prostoru pak dochází ke zmatení těchto dvou jazyků, jednoho 

vzniklého na povrchu a druhého nalezeného v hloubce. V tomto prostředí lze 

snadněji označit jako extrémní slovník snažící se nalézat vztah k Fysis. Povrchový 

jazyk Polis je vždy srozumitelnější, dostupnější, snadnější k pochopení, domluvě, 

shodě, a rychleji se osvojuje. Nic na tom nemění ani Sadeho psaní, které ustanovuje 

nový text, snažící se o přesah všech dosud zformulovaných jazykových významů,      

a to násilím, „jež mu umožňuje překročit zákony, které si společnost, ideologie, či 

filosofie stanovují, aby se sladily se sebou samými v krásném pohybu dějinné 

inteligibility“. 196  

Sadeho logothetický počin je však společně se všemi ostatními jazyky, ze 

kterých se vyčleňuje, blíže realitě, která je konstruována na povrchu. Opouští svým 

extrémním výkonem Polis, ale neproměňuje nijak vztah k celku Fysis. Je daleko 

složitější lidským jazykem poodkrývat ustavující roli mlčící Fysis. Protože jazyk, který 

je pro Polis vším, je z hlediska Fysis pouze jedním ze způsobů, jak se v ní 

zabydlovat.  

Environmentální hnutí, při tomto pohledu, nevystupuje na horu v jakési 

nápodobě křesťanských ideálů, ve snaze dotknout se nad-přirozeného nebe. Nebe, 

ve kterém nakonec všichni věrní a poslušní dosáhnou ráje, který leží mimo tento 

svět, mimo jeho pravidla. Environmentální hnutí sestupuje do propasti přirozeného, 

které však není Sadeho mánií ani křesťanským podzemním peklem. Propast 

přirozeného je vírem, nadějí a výzvou. Výzvou k pokusu niterně obstát ve všech 

pokušeních, která k nám v něm přistupují. Ukotvit se v určité míře pochybností, která 

umožňuje roztočit všednost, jenž nás obklopuje. V budoucnu nás nečeká ráj či peklo, 

ale jen nekonečné víření mezi nebem a zemí, životní zkušenost lidského pobytu 

v kosmu. 

Sestup za tajemnou povahou Fysis není motivován sevřením přírody, snahou 

po jejím ovládnutím, umrtvením a vytažením této „změřené, určené a rozčtvrcené 

mrtvoly“ na povrch k rozebrání ostatním. Do žité všednosti lze vynést jen dotek 
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tajemství a nepřeberného bohatství, okouzlení z navázání vztahu. Díky tomu se 

proměňuje vnímání i poznání lidí.  

Ekologická zvěst může být svědectvím o nejrůznějších podobách takových 

setkání „na různých úrovních bezedné propasti“. Může se stát službou k „obnově“ 

neustále vyčerpávané odpovědnosti a smyslu bytí, způsobované pohyby Polis při 

pokusech o transgresi všedního. Úsilím o vyvážení transgrese k extrémům 

transubstanciací lidské fysis v podobách vztahu k hlubině Fysis, která trvá                  

v proměnách.  

Tento proměnlivý a jiný řád Fysis přináší neopakovatelné zážitky. Při každém 

sestupu lze objevovat nové světy, zázraky, jež příroda nabízí, vždy jinak poodkrývat 

a pokoušet se o překlad složité povahy Fysis. Někdy vědeckým popisem, jindy 

mýtem nebo náboženským vytržením, mělce, hlubinně i hluboce, umělecky, 

imaginativně, poeticky, … V Polis, zde a nyní, však vždy lze prakticky nabídnout 

pouze to, co již je, avšak jiným způsobem. Jako kouzelné rozplynutí nudy s pomocí 

zjevení apriorní bezedné propasti extrému bytí.    

Každý takový environmentální hledač se v bohatství, které je vlastní Fysis, 

stane po určité době prvosestupitelem. Zjistí, že nikdy nemůže dojít naplnění svých 

představ a idejí. Zjistí, že se musí také navrátit domů, k Polis, protože tam není tak 

osamocen, je mezi svými, jen tam je schopen svědčit o prožitých příbězích. Vymění 

svoji představu o ochraně jedné z podob Fysis za nikdy nekončící snahu                    

o nacházení odpovídajícího vztahu mezi Polis a Fysis. Tato pozice přináší 

osvobození Fysis od lidských konstrukcí a odpovědnost lidí v Polis. Význam této 

proměny je v tom, že nutí člověka, po celý život (a celé věky), kráčet k existenci. 

Kolik kroků lidé učinili za pochopením otevřenosti k Fysis, ve srovnání s explozí 

skoků směřujících k jejímu poznání a ovládnutí? Stále intenzivnějších skoků, které 

vrší těla, objevy, stroje, odpočinek, slast, pohodu, co nejdelší zdraví a nekonečnou 

zábavu?  

Environmentální hnutí by se mohlo stát ochraňovatelem oživení strnulosti 

v centru Polis kouzlem víru Fysis. Podobu Fysis však ponechat tajemstvím. Přesný 

popis Fysis by environmentální hnutí postavil do sociálního pole, ze kterého je 

možné přehlédnout podobu Fysis, utvořil by se jediný vstup, kudy lze k Fysis 

přistoupit a pak se v ní vyznat. Svět propasti však nikomu neposkytuje exkluzivní 

příbytek. Existuje mnoho různých propadů, kterými lze do něj vstupovat. 

Environmentalisté by mohli pečovat o to, aby rozměr propasti Fysis nevymizel ze 
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světa Polis, otevírat pestrou nabídku nejrůznějších přístupů a odmítnout roli vrátných 

u jediného vstupu k povaze Fysis. Přinášet svědectví o nezvladatelné extrémní moci 

Fysis navzdory opakovaně potvrzované moci nad míru se rozšiřující Polis.  

Pobyt ve víru pochybností je alternativou, která paradoxně umožňuje „dobrou 

viditelnost“. Právě z bohatství, které víří kolem, je možné zřetelně přehlédnout krajinu 

lidmi produkovaných extrémů. Tak můžeme lépe poznávat účast lidí na žitém světě, 

kultivovat svou přirozenost, svůj rozum i v současnosti zanedbávané emoce. Tak lze 

udržovat existenciální smysl tázání se po vztahu lidí a přírody.  

Sama propast se skrývá. Dělá to tak, že na každé své úrovni láká hledače, 

nabízí mu stále přitažlivější šalebné cíle, láká jej ochutnat vítězství. Pokud to však 

hledač udělá a přijde k povrchu s nějakou pravdou, kterou objevil a jejíž novotu 

rozprostře v Polis jako jedinou skutečnou pravdu, pak jen jiným způsobem propadl 

extrémům Polis. Navlékl na sebe pátrací (všem dobře patrný) kabát. Z okouzleného 

osamoceného kouzelníka se tak stal mocný čaroděj, co omotává davy (masy) a vše 

živé čarami, vysvětlujícími, jak to ve světě je, jak to nově funguje. Tento čaroděj 

získává kouzelnou moc tím, že spřádá přitažlivé a na první pohled přístupné iluze 

zahánějící nudu. Jsou to však varietní kouzelníci, iluzionisté Polis. Kouzelníci Fysis 

nebývají tolik vidět, složitě okouzlují všední tím, že zpochybňují iluze všech čarodějů.    

Hledač si užívá neustálé tázání po skutečné povaze Fysis. K němu dochází 

v nekonečném víru propasti pochybností. Není v ní dna, od kterého by se dalo 

odrazit. Neustále se přesouvající Sade ve svých textech cestuje proto, aby nakonec 

našel jen jedno místo, chráněné, uzavřené před okolím, aby v něm mohl, bez vlivu 

okolí, provádět akty mučení a zhýralosti. Zcela soběstačný svět harmonického 

zločinu.197 Takovým místem Sadeho imaginace je například zámek Sillig. Bezednou 

propast, která jej odděluje od Polis, přejdou libertini ze „120 dnů“ po mostě. Ten 

potom zničí, jeho materiál (hmota) padá do propasti a slepí cestovatelé naleznou 

svůj hermeticky oddělený cíl, kde realizují v dírách sklepení a katakomb své SM sny. 

Svou svobodu, která však kupodivu není protipólem řádu Polis, je protipólem 

k obětem SM Polis, je to okrajová svoboda, plnohodnotná svoboda je složitější, 

                                                 
197 Sade ve svých textech modeluje uzavřené prostory, kde libertini nacházejí své konečné, uspořádané štěstí. 
Svým způsobem i ekologické komunity snažící se o úplnou soběstačnost v harmonii s přírodou a s civilizací za 
zády, mohou být vnímány v obdobném smyslu. Ostatně záliba libertinů i ekologů v čokoládě je humorným 
ozvláštněním tohoto podobenství. A Barthes, když popisuje Fourierovu utopii (Harmonii), ve které je každá 
touha okamžitě ukojena, mluví o Fourierově zálibě v kompotech, jeho snové euforii o „Cukrářské zemi 
s čokoládovými horami a  jezery zavařeniny“. In: Barthes, R. Sade, Fourier, Loyola. Praha, Dokořán 2006, s. 
115. 
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tajemnější, propastná, stále více vyplňovaná troskami mostů, které se hroutí v marné 

snaze otupit extrémy Polis mezi jejich konci. 

Environmentální hnutí, které vstoupí do svého vysněného zámku, kde nachází 

harmonický vztah s přírodou, vstupuje zároveň do světa, ve kterém to, co mocní lidé 

říkají, určuje to, jak se skutečnost děje. Koná se řečené. Pokud se při svém snažení 

členové hnutí dokáží oprostit od pozice vítězů, pozice, která vyžaduje oběti, a dokáží 

obcházet svůj řád, mohou pocítit mlčící přírodu, zdánlivou oběť. Příroda je totiž 

mocná tím, že ona tvoří a umožňuje lidskou řeč. Řeč, která se ztrácí v dění. Konání 

tvoří s řečeným. Živé prosakuje do řeči a řeč proniká do živého. Avšak živé nezaniká 

bez řeči, s jinak znějícím, s mlčením. Každá řeč je částí celku. Běžná, reprezentující, 

reálná a srozumitelná řeč provozu Polis i bájná, nereálná, poetická, diskursivní řeč 

imaginace Polis (například Sadeho, básníků, environmentalistů,…). Sadeho 

imaginace je však kvantitativní, zatímco většina poezie kvantitě uniká.  

Hledající by měl odolat všem lákavým zámkům a všímat si více krajiny. V ní 

nacházet rozumnou míru svých pochybností. To znamená odmítnutí absolutní 

pochybnosti, nestavět se do opozice ke všemu. Využívat krajinu pro obohacení 

prožitého, ne pro vytvoření zcela jiného, nového. Lze tak činit s pomocí paměti na 

svět doma a zejména prostřednictvím vědomí potřebných budoucích návratů domů, 

k povrchu, k běžnému, k řádu Polis, kontinuitě domova, která má projevovat starost   

o přirozené rozhraní „mezi“, o udržování řádu Polis otevřeného k řádu zakládající 

Fysis.  

S vědomím, že nestojí proti sobě, ale jsou odlišné ve smyslu rozdílu mezi částí 

a celkem. Řád celku se skrývá za chaosem. Tak jako pátrači bloudí v extrémech 

Polis, také hledači se mohou zcela ztratit v propasti pochybností. Aby k tomu 

nedošlo, musí umět po odchodu z domova, po procházce krajinou pochybností, po 

poznání některých slastí a hrůz světa, umět najít cestu zpět, k obci, domů.  

To chaos, který ukrývá tajemství Fysis, má zázračnou povahu. Ta lidem 

umožňuje a nabízí údiv z bytí, pokornou svobodu, překvapení… Radost ze života.   
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4. VI. 

Manipulativní moc, institucionalizace, byrokratizace a nutnost politických 

řešení. 

 

 Operační prostor environmentálního hnutí, kde prosazuje svou ideologii, je 

Polis. Utvořený společenský řád, jež má zajistit společenský rozvoj, je založený na 

uplatňování moci. Ve sféře sociální integrace se moc realizuje „především v podobě 

různých komunikačních kódů, které vymezují sféru srozumitelného                              

a nesrozumitelného, a tím i sféru možného a nemožného, přípustného                        

a zakázaného, „přirozeného“ a „umělého“, kontingentního a nutného, atd.“ 198  Tento 

řád umožňuje orientaci v sociálním prostoru.  

Pokud environmentální hnutí chce prosadit svou strategii ve veřejném 

prostoru, nestačí mu pouze přírodu udržovat ve veřejném prostoru vytvářením 

alternativní subkultury, redefinovat ji a být tak se svou identitou defenzivně solidární. 

Prosazení jakékoliv politiky identity subkultury v kultuře lze realizovat s pomocí jejího 

zahrnutí do politického systému. V něm pak mohou ofenzivně umocňovat svůj vliv     

a v konečném důsledku realizovat prakticky svou ideologii s pomocí zamýšlených 

společenských reforem.  

Ofenzivní politika hnutí vždy směřuje k byrokratizaci a také „k akceptaci 

ziskové logiky peněz a administrativní logiky moci“. 199 Lze však získat takto 

strukturovanou společenskou moc a reformovat ji ve smyslu jejího podřízení moci 

Fysis, která z principu vlastní mocenské uspořádání společnosti transcenduje? Na 

dění společnosti mohu mít mocenský vliv pouze tehdy, pokud se prostřednictvím 

získání společenského uznání dostanu na pozice, které mi dovolují řídit                     

a rozhodujícím způsobem ovlivňovat společenská pravidla a normy. Pokud 

environmentální hnutí tvrdí, že současná, na osvícenské racionalitě založená 

společnost svým důrazem na zisk a hromadění majetku překročila míru, která je 

udržitelná pro uchování života, pak by to znamenalo, že environmentální politické 

„vítězství“ by mělo být prostředkem umožňujícím zvrat tohoto trendu a osvobozujícím 

nad míru „utlačovaná“ přírodní mimospolečenská jsoucna. Podřídit veškeré 

byrokratické a institucionální procesy tomuto záměru. To by však znamenalo 

                                                 
198 Barša, P., Císař, O., 2004:130. 
199 Barša,P., Císař,O., 2004:126,127. 
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ohromný zásah do současné komunikativní racionality, která je zcela podřízena 

uskutečnění korektiv zmíněné ziskové logiky peněz a administrativní logiky moci. 

Environmentální program, realizovaný politicky tak zcela ojedinělým 

způsobem, maximalizuje požadavek svým způsobem naprosto radikálního sebe-

omezení dnešního pojetí demokracie, neboť s sebou nese, jak říkají Jean L. Cohen    

a Andrew Arato, výraznou  „kritiku demokratického fundamentalismu typického pro 

kolektivní aktéry usazené v občanské společnosti a kritiku demokratického elitismu 

typického pro tyto kolektivní aktéry usazené v politické společnosti“. 200  Tato tvrzení 

mohou vypadat příliš radikálně, ale zkusme si provést mentální experiment                

a představit si, že zákony, normy a společenské zvyky by opravdu důsledně hledaly 

nějakou míru snížení současného destruktivního vlivu na přírodu a krajinu. Jak by se 

v běžných úředních jednáních a rozhodováních o územních plánech prosadila 

opravdu podstatná role zastánců životního prostředí, která by byla mocensky prioritní 

oproti mínění ekonomů a hospodářských plánovačů. Co všechno by se muselo 

změnit, pokud by životní prostředí mělo klíčovou váhu při tvorbě dokumentů 

strategického plánování měst, regionů a větších územních celků. 

Sociolog Bruno Latour tvrdí, že koncept „jediné přírody“ zastávaný 

environmentálním hnutím není ve společnosti realizovatelný. Možnosti pro kroky 

vedoucí k zlepšování stavu životního prostředí nachází jen v pravé úloze politiky, 

kterou je postupné zjednávání našeho společného světa, určení rozumné hierarchie 

uspořádání všech zúčastněných prvků. Politiku nelze dle něj obejít jakousi zkratkou   

a využít přírodu k vytváření jakési „mimopolitické sféry“, kde by byla příroda pojímána 

jako nepochybná realita, hotový a jediný řád věcí. Přírodu nerespektuje ve 

skutečnosti nikdo, ani domorodí obyvatelé divočiny. „Když nás vědci nebo bojovníci 

za lepší svět ujišťují, že je jen jedna příroda a jeden řád, podle nějž jsou věci 

uspořádány, dělají politicky dost nebezpečnou věc – berou jako už zvolené               

a neoddiskutovatelné to, co lze získat jen debatou. … V ekologických otázkách 

máme co činit ne snad s projevujícím se řádem přírody, ale spíš s neustálým 

přeskupováním a přehodnocováním jednotlivých entit z hlediska jejich důležitosti.“ 201  

                                                 
200 Barša,P., Císař,O., 2004:127.  
201 Latour, B. Nepřehlédněme žížalu Pontoscolex corethrurus. Vesmír 2001, roč. 80 (131), č. 7, s. 383 

– 385.  

 



 190 

Příroda je politickou věcí, protože je společnou věcí, v silném slova smyslu. 

Latour se bouří proti tomu, že by se k záležitostem přírody vyjadřoval jen někdo, 

například vědec, zemědělec, sociolog nebo samozřejmě ekolog. Zároveň se však 

dopouští stejné redukce jako environmentální hnutí se sloganem „Je jen jedna 

Země“. Příroda má jeden řád jen v pojetí člověka, který je schopen hledat její skryté, 

strojově funkční, uspořádání. V životním světě při setkávání lidí mezi sebou a s Fysis 

však má živý svět neuchopitelně mnoho podob.  

Z vlastní zkušenosti uvedu příklad, jak různí hráči v Polis, v rámci svých 

vlastních zájmů, reagovali na aktivitu ekologů, snažící se proměnit pole na 

vzdělávací biocentrum pro veřejnost. „Stejné místo, prostor, vnímají lidé značně 

odlišně, na základě svých zájmů, životních zkušeností a situace. Realizátor této 

změny („ekologové“) se těší, až lidé budou navštěvovat toto místo a budou s jejich 

pomocí poznávat místní přírodu. Důchodkyně v blízkém domě se bojí, jak jí budou 

lidé a hlavně děti znepříjemňovat život hlukem. Majitel koní se těší, že bude kosit 

trávu tak blízko stájím. Myslivec vítá návrat zvěře za jeho humna, občas už i něco 

zastřelil. Rybáři se těší na úlovky v rybníce. Zemědělcům je líto, že tak úrodná 

hanácká půda je ponechána ladem. Majitelé elektrických, plynových a telefonních 

kabelů se bojí o zachování přístupu k nim. Cyklisté využívají nové cesty. Všichni se 

občas potkají, náhodně nebo při úředních jednáních, a v mnohých dialozích vyjadřují 

své názory na změny v „jejich“ prostředí. Všichni jednotlivci v rozhovorech používají 

to, co znají, co slyšeli, co si přečetli a většinou to uzpůsobují svým zájmům v daném 

území. Někdy si rozumějí, jindy dochází ke sporům. Změny se odehrávají v přírodě    

a proto mluví o ní. Lidé konstruují skutečnost, zejména prostřednictvím jazyka a jeho 

uložením v textech. V pozadí jejich jednání jsou instituce, vzdělávací, byrokratické, 

ekonomické, rodinné. …  

Nový rybník byl navržen „vědecky“, tak aby byl co nejvhodnější pro přirozený 

život v podobných biotopech. Vše bylo geodeticky zaměřeno, na základě odborně 

podloženého projektu mohlo dojít ke změně kultury z role na biocentrum, aniž by se 

musely platit poplatky za odvod zemědělské půdy. Přítok i odtok rybníka je plný 

meandrů, rybník má členité břehy a uprostřed nepravidelný ostrov. Dělníci z firmy, 

která rybník stavěla, byli zástupci jiného odborného okruhu a tyto nepravidelnosti 

brali jako znehodnocení své technicky dokonalé práce. „My bychom vám dokázali, že 

to zvládneme udělat úplně rovně,“ říkali ekologům a zejména lidem, protože 

s ekology „není řeč“.  
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Věda nebyla schopna pomoci řešit největší spor, který v místě mezi účastníky 

příběhu vznikl. Bylo to nedorozumění  mezi „ekology“ a  důchodkyní, která si 

stěžovala na vyšší množství komárů, příšerný hluk pocházející od žab a především 

zarůstání zahrádky rostlinami z divočiny. Výměnu názorů doprovodila konstatováním: 

„Nechápu, jaký smysl má dělat přírodu hned vedle přírody.“ Přitom se přiznala, že do 

Litovelského Pomoraví ráda chodí i jezdí na kole. Toto vyjádření je plné rozporů        

a svědčí o krizi člověka, který přírodu miluje tak, že jeho láska vzrůstá přímo úměrně 

se zvyšující se vzdáleností přírody od zahrádky, na které hospodaří a kterou za 

přírodu nepovažuje. Spor byl problematizován tím, že nebylo možné určit přírůstek 

žab a komárů po výstavbě rybníka oproti původnímu mokřadu se stojatou bahnitou 

vodou, která v tom místě pole již několik let zaplavovala. Věda k tomuto rozhodnutí 

neměla dostatek faktických podkladů. Metodika na zjištění počtu komárů je teprve 

v začátcích a množství žab nebylo před realizací rybníka měřeno, natož jejich 

hlučnost. Co bylo nepopiratelným faktem, sice bez přesných údajů, ale jasným 

z tradice, byl vyšší nálet plevelů na zahrady. To každý viděl na vlastní oči a nemusel 

to měřit, ani se s odborníky radit.“ 202  

Přírodu „bez diskusí“ má vystřídat „politika přírody“. Pokud někdo podá přírodu 

jako věc nepolitickou, zkracuje a zjednodušuje jednání tím, že ji líčí jako nějaký 

neoddiskutovatelný fakt, brání diskusi nutné k vyjednání prostoru pro společenskou 

reflexi přírody. Za chybné považuje stanovisko vědců i ochránců, kteří se občas 

neshodnou, ale v jedné věci určitě ano: o přírodě se nehlasuje. Příroda je tak 

oddělena od společnosti, vzniká protiklad přírody a kultury, vzniká příroda, „která ví 

nejlépe“. Latour uvádí, že toto je stanovisko zejména hlubinné ekologie. Avšak 

v politice přírody nemůže být příroda s velkým P. 203  

Když Bruno Latour, zřejmě oprávněně, tvrdí, že přírodu dnes nerespektuje 

nikdo, zakládá tím opět vážný problém. Jak lze bez respektu k přírodě politicky 

prosadit shodu o její podstatné, protože zakládající roli v hierarchii společného 

světa? A kde vzít respekt, když budeme za chybné považovat prosazovaní přírody 

jako vše vytvářejícího celku?  

Problém člověka a přírody není nový a není jen záležitostí občanských aktivit 

a environmentálních hnutí. Politicky již byla příroda značně byrokratizována a vznikly 

                                                 
202  Bartoš, M. Zahrada proti parku mezi divočinou a obcí. Listy 2003, č. 3, roč. XXXIII, Olomouc 2003, s. 24-30. 
203 Konopásek, Z. O politice nepolitičnosti. Ve stopách Bruna Latoura. Vesmír 2001, roč. 80 (131), č. 7, s. 386 – 
389). 
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i poměrně silné instituce mluvící za přírodu (dokonce na státní i mezistátní úrovni). 

Tato institucionalizace však zároveň vede k vyčlenění problematiky, která je 

z principu všech, do oblastí, kde dochází k nejrůznějším rekonstrukcím (politickým     

a vědeckým), přičemž tyto rekonstrukce nemusí být vždy takové, aby ekologickou 

krizi řešily. I v politice přírody došlo k rozdělení na ty, co se starají, a ty, co se starat 

nemusí, na ty, kteří bojují a ty, co bojují proti nim. Příroda je starostí úřadů a ekologů, 

ne všech lidí. O přírodu se bojuje, o potřebě její ochrany je nutno přesvědčit ostatní.  

 Jistá omezení Latourovy koncepce založené na nesouhlasu s nepolitickou 

politikou, vyjadřuje podivná, i když okrajová shoda s myšlenkami bývalého premiéra 

a posléze prezidenta České republiky Václav Klause. Jeho dlouhodobě konzistentní 

aktivity upozorňující na nedemokratickou povahu environmentálního hnutí zacházejí 

ještě dál. Zatímco Bruno Latour se snaží o „politiku přírody“ na základě široké 

diskuse Polis, Václav Klaus v podstatě tuto diskusi odmítá. Vzhledem k jeho 

vystoupením i na mezinárodní úrovni použiji jeho argumentaci jako ukázku 

problematiky politizace environmentálního hnutí a Fysis samotné. 

Při svém projevu v Radě Evropy Václav Klaus hovořil v květnu roku 2005 o 

nových nebezpečích, kterým musí čelit dnešní demokratické státy. Jeho slova 

pochopili mnozí členové environmentálního hnutí, disidenti a mnozí další jako 

vyjádření obav o demokratický systém, který ovlivňují aktivity občanů mimo rámec 

politických stran. 

 Václav Klaus na rozhořčený dopis bývalých disidentů posléze odpověděl ještě 

radikálnější argumentací: „Trvám však na tom, že nejrůznější hnutí a skupiny, které 

nemají dost odvahy, sil a idejí, aby s nimi šly na veřejný trh a podstoupily volební 

zápas o svou demokratickou legitimitu, mohou nebezpečí pro svobodu představovat. 

Jejich charakteristické maskování za vznešená slova a pojmy jako například lidská   

– a já bych dodal především občanská – práva (jako by tato byla v naší zemi, či 

v ostatních demokratických státech zpochybňována) míří ve skutečnosti jinam. Tito 

lidé, ve spojení s mocným mediálním světem, chtějí občanům diktovat svou vlastní 

představu o svobodě a demokracii, protože si připadají, že jsou k tomu „vyvoleni“. 

Stačilo by však, kdyby byli „zvoleni“. To ale podstoupit nehodlají. Takové jednání 

opravdu za nebezpečné považuji.“ 204  

                                                                                                                                                         
  
204 Klaus, V. In: Dva dopisy. Literární noviny, 2005, roč. XVI, č. 22, s.3. 
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 Takto jasně formulované vidění světa svádí k výkladu, že Václav Klaus 

redukuje celou společnost na souboj politických stran. V osobním životě sám 

postupoval ve shodě s tímto názorem. Opustil názorově košaté Občanské fórum se 

svým důrazem na rozvoj občanské společnosti a stal se tvůrcem jasně profilované 

politické strany, kterou, podle svých vlastních slov, svým urputným bojem a zápasem 

dovedl dokonce k volebnímu vítězství. Občanské zájmy a postoje podle něj nejlépe 

vyjadřují volení zástupci lidu v politice.  

 Tento jasně vyhraněný spor s pojetím šířeji založené občanské společnosti 

má zásadní význam i pro ochranu přírody a činnost environmentálního hnutí. Celá 

řada environmentálních aktivistů nečekala na slova Václava Klause a z vlastního 

rozhodnutí se pokusila vnést požadavek ochrany přírody do politického diskursu. 

Někteří členové hnutí se stali ministry životního prostředí. Mezi politickou a široce 

pojatou občanskou sférou existuje celá řada vazeb. Důležité je, zamyslet se nad 

tímto sporem z hlediska moci.  

 Filosof Břetislav Horyna polemizuje s Václavem Klausem v otázce jeho kritiky 

Evropské unie: „V dějinách toho chybělo mnoho, nikdy však nepřátelé. Nepřítel je 

velmi spolehlivá instituce, kterou se vždy hodí udržovat při životě. Náš panovník 

usilovně živí obraz nepřítele, a má k tomu velmi racionální důvody. Vždy, když se 

takový obraz objevil, bylo mnohem lehčí svolávat a burcovat, stavět šiky, mobilizovat, 

ocitat se na jedné lodi a bok po boku, rameno na rameni se bránit a ubránit. Vladař 

potřebuje svornost, nejlépe vůbec nemyslící, ale tím pevnější svornost, jíž se postaví 

do čela proti nepříteli, jenž možná ani není nepřítelem, ale zato upevňuje vladařovu 

moc.“ Poté pokračuje: „Jestliže v demokracii, kterou od počátku a již téměř 16 let 

vladař buduje, nepochází ani zrnko autority od lidu, od občanů společnosti, od 

nevládních organizací, od občanských institucí, které se odmítají politizovat, a proto 

v rozhodovacích procesech prostě neexistují, musí se autorita přisoudit nepříteli, 

dnes konkrétně Evropské unii.“ 205  

Je přestoupení z široce pojatého občanského sektoru do politiky, která je jeho 

součástí, znakem odvahy a dostatku sil a idejí? Odvaha je jistě svým způsobem 

spojena s prosazováním idejí ve veřejném prostoru. Dnes je odvaha snad už to, že 

podobná aktivita znamená ztrátu času i úsilí, které by, napřené jiným směrem, mohlo 

být zdrojem růstu osobního či rodinného zisku. Opravdu však můžeme o odvaze 

                                                 
205 Horyna, B. Il principe v úzkých. In: Literární noviny 2005, č. 20, roč.XVI, s. 6.  
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mluvit, pokud se postavíme v určitých kauzách proti systému moci, který ji chce 

nějakým způsobem zneužít. Pak se dá dokonce uvažovat v řádu oběti.  

Proti zneužití moci může vystoupit politik i občan. Při neúspěchu však politik 

svou moc zcela neztrácí (systémově, z hlediska fungování ve stranickém aparátu, 

z hlediska podílu na moci, byť v opozici). Občan, i v případě svého úspěchu, zůstává 

právě v Klausově pojetí ne moc občanské společnosti zcela bez-moc-ným.  

O tom, že se lidé stávají členy občanského hnutí z důvodu nedostávajících se 

idejí, nic nesvědčí. Pokud bychom však přijali úvahu Václava Klause, je nutno vidět 

radikální rozpor. Čím mohou občané bez síly a idejí ohrozit demokratický systém? 

Jedině tím, že nechají mocné vládnout bez jakékoliv kontroly a tedy – 

nedemokraticky. Historicky lze přesvědčivě rozpoznat, že k většině ohrožení 

demokracie došlo z mocenských pozic, pozic politických. Tím silněji, když moc 

ztratila občanskou kontrolu a dohled, když došlo k manipulaci velkých mas 

s přispěním politicky silných a ideologicky průrazných osob.       

Nepřátel však má současný prezident, po roce 1989 politicky jeden 

z nejvlivnějších lidí v České republice, skutečně překvapivě hodně. Nepřítele vidí 

Václav Klaus téměř ve všem, co neodpovídá jeho vidění světa. Mimo jiné také 

v environmentálním hnutí: „Chovat se rozumně k životnímu prostředí je součást 

přirozeného lidského chování. Ale 'ochrana životního prostředí', to už je jiná věc. 

Moje polemika není namířena proti rozumné ochraně životního prostředí, ale proti 

něčemu, co už lze označit za ekodiktaturu. To je chování, které staví ekologické 

otázky do centra lidského myšlení a činí z nich vládnoucí princip lidstva. Tito lidé jsou 

mými nepřáteli. Je možné diskutovat o ochraně životního prostředí v malém, ale 

člověk by měl především dávat sám dobrý příklad." 206 

 Václava Klause trápí, jak se někteří lidé „pouštějí do dalekosáhlých pokusů 

rekonstrukce světa, lidstva, společenského chování na základě velmi sporných dat a 

hypotéz a dovozují, co se ve světě děje a bude dít.“ A bere to jako ohrožení svobody. 

A k environmentalistům ještě dodává: „Jestli je něco spojuje, pak obrovské ambice, 

obrovská nepokora, je to něco, co se nám v historii vrací pod různými prapory a pod 

různými hesly a je to prostě pokus vnutit sebe do centra dění a svým představám 

                                                 
206„ Moje polemika není namířena proti rozumné ochraně životního prostředí,“  řekl Václav Klaus. Novinky.cz, 
on-line magazín deníku Právo a portálu Seznam.cz online]. 20075, [cit. 2007-11-09]. Dostupný na WWW: 
<http://www.novinky.cz/domaci/klaus--jsem-novodoby-don-quijote-bojujici-proti-
ekodiktature_126469_2sg8h.html> 
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připodobňovat svět. A já mám hrůzu z toho, že tato tematika má dnes moc 

mobilizovat větší skupiny lidí, proto taky říkám, že environmentalisté jsou schopni 

vyvolat "vzpouru davů".“ 

 A odkud vyvěrá prezidentovo přesvědčení, jistá konzistentnost jeho vidění 

světa, zřejmě i neodbytný pocit, že musí v těchto zásadních otázkách sehrát 

důležitou roli? Co staví proti svým nepřátelům? Jakou alternativu buduje proti 

snahám zabrat centrum Polis nějakým programem, jenž slouží k manipulaci lidské 

svobody? Překvapivě jinou diktaturu, jiný pokus vnutit sebe a své představy na 

piedestal „centrálního mozku lidstva“, neboť jak jinak je možno chápat jeho slova: 

„Biodiverzita může být hodnotou, ale zase - pro člověka! Bez člověka žádnou 

hodnotu nemá. Biodiverzita nebo estetická krása skalních útvarů na Marsu hodnotou 

o sobě není. Slovo hodnota nemá smyslu vyslovit bez člověka. Není žádná hodnota 

"an sich". Není něco mimo člověka existujícího. Nějaké oko tu mnohost musí 

pozorovat. Jinak to nedává smysl. Ekonomie je pouze důsledné dívání se na 

jakýkoliv lidský problém těmahle očima. V tomto smyslu je nejobecnější 

společenskou vědou. Ekonomové jsou kritizováni, že se snaží z ekonomie udělat 

imperiální vědu, která dominuje ostatním. Já jsem ale přesvědčen, že svou 

metodologickou hloubkou je ekonomie nejdále. Ekonomie se zabývá vztahy mezi 

lidmi a ty mají charakter směny a každá směna se provádí "za něco", vždy je to 

"něco za něco". Proto se dá ekonomie aplikovat na nejrůznější lidské vztahy, které 

nemají nic společného se slovy jako trh nebo zisk. Ekonomický pohled je mnohem 

širší, je to průlom, který člověku otvírá zásadním způsobem obzory.“ 207 

 Tento průlom odkrývající obzory však podle mého zároveň zahaluje Fysis. 

Obava o svobodu je téměř satiricky popřena samotným řečníkem, který místo dvou 

pohledů, svého a například environmentálního, prezentuje Polis jako nejlépe 

fungující na základě ekonomických úvah. Smrt, narození, láska, nemoc, mateřství, 

tedy vše intimní, to vše je ukryto někde za světem „něco za něco“. Je za tím ukryta 

přiznaná víra v moc a tvořivost člověka, která osvobozuje a znamená další rozšíření 

ekonomické moci.  

Sám autor, prezident státu, ekonom, propojený z podstaty své funkce s mocí, 

která výrazně určuje podobu lidských životů, se obává moci v současnosti evidentně 

                                                 
207 Klaus, V.: Mám hrůzu ze zelené vzpoury davů. Rozhovor pro Hospodářské noviny 16.5.2007. [cit. 2007-08-
09]. Dostupné na <http://klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=RCbpFX 4hJ1sA>.   
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bezmocných. Bojí se zřejmě změn, které ohrožují jeho vidění světa, bojí se               

o možnou ztrátu statusu své funkce, své vědy, své víry. Bojí se toho, jak jinak, ve 

jménu všech - rozumných - občanů Polis. Pokud by tato víra v ekonomiku jako 

spásnou vědu byla hlasem jediného člověka, byť prezidenta z pohledu světové 

ekonomiky naprosto nevýznamného státu, bylo by nesmyslné jej uvádět. Avšak tento 

hlas zapadá do současné situace v Polis, naplňuje ji a střetává se s poměrně 

výrazným souhlasem nebo ještě výraznějším mlčením.  

Samotné environmentální hnutí kupodivu, podle mnohých politických odpůrců 

uvedených názorů, zřejmě rozumně, nereaguje výraznou aktivitou na tato slova. 

Přesto se lze s tímto způsobem argumentace setkat napříč celou společností, která 

je rozdělena na sympatizanty a nesouhlasící, samotná mlčící Fysis je stranou. Moji 

emailovou adresu zaplavují informace, co zase kde bylo vyřčeno, anketa za 

antiekologický čin a výrok roku Ropák se naplňuje stále dalšími a dalšími podobnými 

mediálně sledovanými výroky i jejich skrytými praktickými dopady. Reakcí na jedno 

z nejvýznamnějších zpochybnění environmentálního hnutí (a environmentalismu 

vůbec) po roce 1989, svým způsobem snad dokonce srovnatelného s útoky proti 

ochráncům přírody na sklonku totalitního režimu, je environmentální mlčení, zaslání 

emailové informace nebo něco na způsob vtipného hapenningu ve veřejném 

prostoru. Dokonce se lze v mnoha případech setkat s ekology, kteří těmto názorům 

přitakají, jak se mi to stalo vícekrát mezi studenty na Katedře ekologie 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

Takto radikální odsouzení environmentálního hnutí a následný mediální atak, 

který vznikl jeho masovou citací, kupodivu nevyvolal odezvu environmentálního hnutí 

ve veřejném prostoru. Přitom jde o promyšlený a strukturovaný myšlenkový proud, 

který je založen v prostředí mocenských struktur (hájících z podstaty věci dané 

uspořádání Polis) a v případě, například Václava Klause, teoreticky opečováván 

institucemi (jako je například CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, Občanský 

institut a další) a politicky prosazovaný a samozřejmě následně realizovaný 

(momentálně vládnoucí Občanskou demokratickou stranou v koalici se Stranou 

zelených).  

Osobně jsem zažil první zpochybnění vlastní práce s podáváním ekologických 

informací veřejnosti od roku 1989 až po výrazné medializaci sporu 

s environmentalismem na pozadí sporu o klimatické změny. Musel jsem čelit 

otázkám pátrajícím po smyslu činnosti centra ekologických aktivit, které mi kladli lidé 
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z politické sféry. Město Olomouc založilo obecně prospěšnou společnost na 

poskytování služeb v oblasti environmentálního vzdělávání a zároveň investovalo 

ohromné finanční prostředky do nízkoenergetické budovy, kde se tato činnost 

provádí. Tato investice a dobové politické ovzduší vedlo k dosud neukončeným 

argumentačním sporům o smyslu a vůbec o společenské potřebě environmentálního 

vzdělání, dotovaného z veřejných prostředků. V těchto diskusích politikové 

upozorňovali na příliš velké finanční výdaje na tak zvláštní činnost, došlo na otázky, 

zda nevychováváme budoucí demonstranty, zaznělo upozornění, že z veřejných 

zdrojů se nedá platit opozice nebo „hnízdo“ Strany zelených, výrazná finanční 

podpora z evropských fondů byla komentována upozorněním, že to jsou opět veřejné 

finance. Je samozřejmé, že podobné otázky zazní i v jiných obcích a dosud poměrně 

silně podporované environmentální hnutí by se mělo obhájit odpovídajícím 

způsobem a s pomocí dobře připravené argumentace.   

 Bohužel tato potřebná diskuse, která otevírá environmentální hnutí politické 

sféře, zatím neprobíhá. Je zřejmé, že podobné argumentace odpůrců 

environmentálních snah jsou vedeny jaksi mimo vlastní hnutí, nemohou hnutí nijak 

zabránit čistit studánky, sázet stromy, bránit některé ohrožené druhy rostlin                

a živočichů. Avšak jsou cíleným útokem na smysl všech těchto činností. Pokud se 

hodnota v Polis bude vztahovat jen ke směně něco za něco, pak žijeme ve světě, 

kde i bytost má směnnou hodnotu a ta je zřejmě určována tím, jak kvalitně dokáže 

ekonomicky prodat své kvality v pohybu ekonomického a kulturního kapitálu. Ve 

světě, kde je láska prodejná. Ve světě, kde dominuje mít nad být. Ve světě, kde 

vítězí sebestřednost lidí nad heterocentrickým vztahováním se k druhým (a Fysis), 

partikulární privátní zájmy nad složitě sjednanou univerzální shodou ve veřejném 

prostoru, ekonomická determinovanost (bohatství) vítězí nad determinovaností světa, 

který je nám dáván bohatstvím Fysis.  

Vítězí to, co je dáváno ode mne, nad tím, co je darováno živým světem 

(životem) v složitém setkávání s ním. Právě jednoduchý výklad darů živého vede 

k radikálnímu rozčlenění dvou poloh mít a být a tato jednoduchost pak vede 

k zastření složitého (existenciálního) vztahování se k nekonečnému bohatství 

komplikovaných vztahů uvnitř Fysis.  

Environmentalisté podle mne dělají chybu, pokud zůstanou na pozicích: 

Příroda je hodnotná, Země je jedna, příroda je krásná, a podobně. Připomíná to 

známou lidovou formulaci v křesťanství: Bůh je odpověď. Na osobní rovině to jistě 
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může platit, ale v komplikovaném světě Polis, kde její řád je neustále smlouván jejími 

účastníky, je nutno ošetřovat „smysl“ složitěji, aby nevymizel v jednoduchých 

formulích, vzorcích a ekonomických definicích.     

Dlouhodobě se sporem s ekonomickým výkladem světa zabýval ve veřejné     

a mediální sféře, politicky, zakladatel nevládní organizace Hnutí Duha a šéfredaktor 

Literárních novin Jakub Patočka. Spor mezi ním a Václavem Klausem se však 

bohužel až příliš často odehrával na úrovní spíše osobních antipatií a smysl vlastní 

činnosti v environmentálním hnutí se ocitl mimo vyhrocený spor dvou nesmiřitelně 

oddělených názorů. Tyto osobní antipatie nakonec vedou k poloze buď a nebo, což 

by mohlo být v pořádku. Bohužel však tímto způsobem není vytvářena Polis, ve které 

by lidé měli šanci nahlédnout k jádru podobných sporů, a spory mizí za zdí oddělující 

dvě nesmiřitelné polohy politicky výrazných (z obou stran arogantních) mluvčích. 

Lidské, příliš lidské, avšak Fysis zůstává stranou.  

 Podobně zůstává Fysis a vztah k ní stranou ve vleklém sporu o řešení 

problematiky klimatických změn. Fysis je sevřena mezi „Nepříjemnou Pravdou          

a Velkým Podvodem“. 208 Výsledkem je váhání Polis, v důsledku rozdělení na dva 

nesmiřitelné tábory. Přesto je vhodné u těchto sporů v Polis zkoumat, jak jsou 

rozložené mocenské pozice jeho aktérů a co stojí v pozadí obou proti sobě stojících 

argumentací. Pokud se spor dostane do dvou extrémních podob, kdy mocenský 

diskurs tvrdí, a dokonce právně obviňuje své oponenty z extrémismu, je nutno velice 

opatrně vážit, co se za daným extrémismem opravdu skrývá. Pro dění v Polis je jistě 

závažnější, pokud vychází extrémní názor z pozice politické a ekonomické moci 

nebo se objevuje na okrajích košatého spektra názorů ve společnosti.   

Lze říci, že environmentální hnutí mají bližší spojení s mocným mediálním 

světem než členové politických stran? Asi není nutno provádět hluboké sociologické 

rozbory o míře ovlivňování médií politiky nebo členy ekologických hnutí. Je až 

zarážející sledovat, jak novináři poctivě docházejí na tiskové konference, které 

svolávají politici, jak málo vytvářejí situace, kdy politik musí odpovídat na předem 

nepřipravené otázky. Občanské hnutí s pomocí médií opravdu může docílit 

                                                 
208 Zde narážím na dva filmy. Film Nepříjemná pravda (An Inconvenient Truth) natočil v roce 2006 Davis 
Guggenheim a je v něm představena  Nobelovou cenou míru v roce 2007 odměněná mise bývalého 
viceprezidenta USA Ala Gora, který varuje před hrozivými dopady klimatických změn na přírodu a život lidí. 
Film Velký podvod s globálním oteplováním (Great Global Warming Swindle), který vyvrací argumenty 
z Nepříjemné pravdy, natočil v roce 2007 Brit Martin Durkin. Vznikají tak dvě pravdy (o pravdě a podvodu), 
obě podložené vedeckou komunitou a laická veřejnost je rozštěpene i podle toho, který film zrovna vidí a kdo a 
jak o něm referuje.    
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v některých případech zvrácení rozhodnutí. Právě tehdy, když se podaří argumenty 

přesvědčit veřejnost o nedostatcích některých politických úmyslů. Média přispívají 

k rozdělení společnosti poukazováním na boj mezi členy nevládních hnutí a politiky. 

Věnují se zejména případům, kde dochází ke sporu. Existuje však mnoho příkladů, 

kdy občanská hnutí pomáhají plnit mnoho politicky prosazovaných funkcí. Bez 

zvláštního ohlasu médií. 

 Analýzu způsobu, jakým média popisovala spor o umístění nového hlavního 

brněnského nádraží, provedl Institut Demokracie pro všechny. Politikové požadovali 

přesun nádraží z centra, environmentalisté a občanské iniciativy byly pro 

rekonstrukci starého stávajícího nádraží. Bylo zjištěno 372 zpravodajských                

a publicistických příspěvků od září do listopadu 2004. Oba tábory sporu byly v tomto 

období citovány přibližně stejně. Titulky preferovaly spíše výkladový rámec 

občanských iniciativ o ponechání nádraží v centru. Koalici bylo věnováno více 

prostoru v tisku. Převážná většina prostoru jim bylo poskytnuta ve čtvrtině textů, 

představitelům města jen v šestině textů. Dopisní rubriky přispěly i k tomu, že média 

o něco více favorizovala aktivisty oproti politické reprezentaci města. Ne však noviny 

Haló Brno, kde na kritiku jejich proradniční politiky reagoval náměstek Zbytek slovy: 

„Noviny platíme z rozpočtu města a smí tam být jen témata, která odsouhlasilo 

zastupitelstvo. Až zelení vyhrají volby, mohou si psát, co chtějí.“ Je obecně zjištěné 

mírné nadržování médií aktivistům potvrzením slov o sepětí mocného mediálního 

světa s občanskými iniciativami?  

 Ale kde zůstalo jádro sporu? Je to ve vyváženosti prostoru, který je věnován 

jednotlivým stranám konfliktu? Zůstává v tomto sporu zastoupen sám prostor            

o kterém se rozhoduje, případně krajina, příroda? Prostor, o který jde oběma 

stranám? V tomto smyslu ukazuje mediální analýza na další skutečnosti. Média 

pouze přihlížela demokracii, sama ji nevytvářela. Nepříjemné dotazy vedoucí 

k jednomu z klíčových problémů města byly spíše výjimkou. Média zredukovala 

nádražní debatu o ekologickou dimenzi. Prim v ní hrály zejména problémy 

deklarované účastníky sporu, osa stagnace versus prosperita ústy politiků a osa 

přímá versus zastupitelská demokracie jako téma občanského hnutí. Většinově došlo 

k rezignaci na systematickou investigativní žurnalistiku. Zástupci médií nevysvětlili 

klíčové argumenty odborných studií, ani investiční náročnost obou variant 

rekonstrukce nádraží, nepátrali po důvodech neuspokojivého stavu území, nezajímali 

se dostatečně o komplexní pohled problematiky v souvislostech s budoucím 



 200 

rozvojem města, nepřihlédli k současným dopravním trendům a zahraničním 

zkušenostem. Spor se v médiích objevil pozdě, v době, kdy už bylo téměř 

rozhodnuto. Po referendu se spor z médií opět rychle vytratil. Média neodkryla 

rozpory s uváděnými loňskými argumenty obou stran v jejich letácích a propagačních 

materiálech. Autoři studie uvádějí, že základním pracovním postupem se tak místo 

kritického vyhodnocování informací stává princip falešné objektivity, při němž sice 

média dají prostor k vyjádření oběma konfliktním stranám, ale zároveň nekriticky 

přejímají jejich výkladový rámec a alibisticky předpokládají, že si z neúplných 

informací vytvoří čtenář názor sám. 

 Zajímavý je i výsledek referenda, který nebyl politiky uznán pro nedostatečný 

počet voličů. Vedení radnice se zachovalo ve smyslu: Kdo chtěl, hlasoval – my 

jedeme dál. Občané zůstali v situaci, kdy nemohou nijak zastavit procesy směřující 

k odsunu nádraží z centra. Zástupce koalice Martin Ander to shrnul: „Musíme tomu 

dát čas. Kriticky sledujeme postup příprav a budeme poukazovat na indicie, svědčící 

o nereálnosti plánů radnice a o tom, že není schopna dodržet, co před referendem 

slibovala občanům.“ 209  

Ve světle provedené analýzy činnosti médií ve věci brněnského referenda       

o osudu hlavního městského nádraží silně vystupuje do popředí závažná otázka o 

tom, co ohrožuje demokracii. Jsou to média spojená s občanskými aktivitami nebo 

samotný obsah médií, která neuvádějí problematiku do širších kontextů, zůstávají jen 

na povrchu událostí (časově i prostorově) a místo, aby osvětlovala spor historicky      

a se všemi vazbami, referují pouze, samozřejmě vyváženě, o „pěně dní“. Aktuálnost 

na úkor „odhalení“ zdrojů a původu sporu, na úkor skutečné snahy o jejich řešení.        

 Má politika opravdu větší legitimitu v očích veřejnosti než občanský sektor? 

Sociolog Jan Keller uvádí příklad referenda z Českého Těšína ve kterém se 98% 

účastníků vyslovilo proti zamýšlenému postupu radnice. Referendum bylo neplatné 

vzhledem k volební účasti třetiny voličů. Přitom posledních komunálních voleb se ve 

městě zúčastnil stejný počet voličů. Mandát všech stran na radnici je však platný. 

Občanský nesouhlas s politikou prodeje městských bytů platný není. Tento příklad 

není osamocený. Se stejným výsledkem a velmi podobně proběhla výše zmíněná 

veřejná diskuse v Brně. 85% hlasů proti mínění radnice prohlásili politikové za 

neplatné kvůli 25% účasti občanů ve volbách. Volby politické jsou jimi opět 

                                                 
209 Sedláková, L., Kouřil, V. Vrtěti brněnským drakem. In: Literární noviny, 2005, roč. XVI, č. 19, s. 6. 
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hodnoceny jinak a často se zaštiťují svým demokratickým mandátem, který je 

v mnoha případech voličsky ještě problematičtější.  

Jan Keller uvádí, že odborná sociologická literatura považuje rozvoj 

občanských iniciativ a rozšířenou účast voličů na veřejném rozhodování za jeden 

z hlavních definičních znaků modernizace (Gabriel Almond, Sydney Verba, Norman 

H. Nie). Ulrich Beck uvádí, že v epoše reflexivní modernity je většina skutečně 

demokratických ustanovení přijímána právě navzdory klasickým politickým 

stranám.210  

 V době globalizace je moc politiků omezena a jejich rozhodování značně 

ztíženo. Zužují se mantinely pro místní řešení, tlak okolí na řešení místních problémů 

vzrůstá. Svět, který stále více popisuje všechny životní situace z extrémních pozic, se 

ztrácí v programech klasických zavedených politických stran. Nastává extrémní 

situace, kdy nejde odlišit pravici a levici. Programy jsou psány jakoby jednou rukou 

„globálního molocha“.   

Tuto situaci z jiného pohledu ilustruje na politickém systému dvou politických 

stran v USA filosof Henry Rosemont. Když se probíral programy obou stran, našel 

pět naprosto shodných bodů . K tomu říká: „Já s ničím z toho nesouhlasím, ale 

volební systém mě přinutil, abych volil kandidáta, v jehož případě jsem nesouhlasil    

s 18 z 20 bodů programu jen proto, abych nemusel volit toho druhého, kde jsem byl 

proti všem 20 bodům jeho programu. To znamená, že nakonec ani jeden ze dvou 

možných kandidátů tohoto zápasu nereprezentuje moje názory.“ … „Nesmírná 

koncentrace majetku v USA v poslední době a stále sílící vliv malé skupiny 

nejbohatších na politiky obou hlavních stran i na kdysi nezávislá média proměňují 

myšlenku na pozitivní změny v nesplnitelný sen, zatímco realitou se stává degradace 

systému“.211  

 Současný společenský systém je založen na výsledcích politických rozhodnutí 

demokratických stran. Tato rozhodnutí jsou méně či více vázána na názory občanů. 

Je otázkou, koho politická reprezentace reprezentuje, v době, kdy se otřásají státní 

hranice a kdy kapitál už dávno hranice ztratil. Politická reprezentace v čase 

globalizace spíše připomíná manažery nadnárodních firem než zástupce veřejnosti 

nebo občanských iniciativ. I proto je pochopitelná snaha některých aktivistů o pokus 

                                                 
210 Keller, J. Svoboda být zticha. Literární noviny, 2005, roč. XVI, č. 22, s.3, ISSN 1210-0021. 
211 Rosemont, H. Kdo podporuje v lidech špatnost, má úspěch zaručen, ale má to cenu? Rozhovor s Mary 
Bockoverovou a Olgou Lomovou. Literární noviny, 2005, č. 14, roč. XVI, č. 14, s. 3, ISSN 1210-0021.) 
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ovlivnění politiky přímo a nikoliv zprostředkovaně. Jak se jim však daří prosadit zájmy 

přírody v politické sféře, je zahaleno tajemstvím. Moc a nastavení systému na zisk 

(včetně expertního zdůvodnění tohoto stavu) je natolik silné, že přání ekologických 

aktivistů, s kterými vstupují do politiky, zůstávají utopií, shodně se situací 

v občanském sektoru, ale méně svobodně vůči mocenským poměrům a jejich 

strukturaci v prostoru politickém. 

 

5. 

Vztah Polis a Fysis a environmentální vzdělávání 

 

5. I.  

Environmentální vzdělávání jako alternativa ke klasickému školství  

 

Formulace ekologické krize v Polis se odráží také v reakci vzdělávacího 

systému. Nejen že se postupně etablovala ekologie jako poměrně nová věda 

s výrazným interdisciplinárním charakterem a na vysokých školách působí katedry 

s touto specializací, ale ekologické poznatky pronikají i do celého vzdělávacího 

systému. Jak je v něm příroda žákům představována? Až na výjimky ve vysokém 

školství bývá základem pro eko-logické uchopení Fysis přírodověda, biologie. 

Samotná ekologie má pak často podobu jakéhosi přídavku (kapitoly v závěru) 

k biologickému systému a datům z biologie. 212 Nadstavby o vztazích.  

Ve smyslu mnou uvedeného rozlišení ekologie a environmentalismu v kapitole 

„Obecný rámec práce“ je nutno říci, že vzdělání je založené především na ekologii 

jako vědecké disciplině. Současné environmentální vzdělání ve škole tak má blíže 

biologii jako vědě, než různým výchovám (zpěvu, kreslení, tělocviku). Jistou výjimku 

tvoří nejrůzněji pojaté snahy různých středisek ekologické výchovy, kde řada 

programů přece jen vybočuje z výše uvedeného schématu.  

Přírodní skutečnost (přirozenost) je představena jako přehledná kniha o tom 

co v přírodě můžeme uvidět a také o tom, co zpravidla jen tak vidět nelze (toky 

energie a hmoty, ekosystémové vztahy, atd.). Toto neviditelné však názorně 

zobrazují vizualizované modely v učebnicích, vzdělávacích filmech a počítačových 

                                                                                                                                                         
 
212 Většinou závěrečné kapitoly učebnic biologie, jako to, na co už není čas, co si mají žáci případně přečíst o 
prázdninách.  
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programech. Příroda je představena jako dobře fungující stroj složený z jednotlivých 

částí. Je samozřejmé, že učebnice nepopisují zatím nepoznané či případně 

nefungující. 

Podle mého názoru se však Fysis různým popisům Polis přirozeně vzpírá.      

A environmentální pedagogové by se mohli stát průvodci hledáním jednotlivých 

projevů Fysis, včetně těch živelných. Mohli by být podněcovateli hledačů vztahů mezi 

mnoha způsoby a úrovněmi popisů Fysis, vztahů, které mají odlišný charakter, než 

popisy založené na pozitivismu a systematice. Vedle redukčních modelů směřujících 

k jasnému vyjádření sledovaných a popisovaných jevů nabízet vyhledávání jiných 

možných popisů téhož, naučit se orientaci mezi nimi. Nezbavovat se 

falzifikovatelných, dobře fungujících teorií, avšak naučit se vnímat a zvažovat jejich 

redukční povahu. Doplňovat, rozšiřovat a obohacovat lidské poznání o podobu 

vztahů Fysis a Polis. Vždy se snažit o doplnění, rozšíření a obohacení redukčních     

a právě platných popisů povahy jsoucna, bytí. Avšak stojí Polis o to, aby průzračně 

jasné „pole“ znalostí bylo znečišťováno zhoubným „plevelem“ pochybností? 

Pochybností, které by rozrušovaly statická vysvětlení jevů ve prospěch jejich 

dynamické proměnlivosti? 

Když člověk listuje ekologickými učebnicemi, vypadá to, že jejich podstatným 

cílem je takové poznání přírody, které by ji umožnilo uchovat pro člověka, tak aby 

přežil a mohl dále využívat přírodní zdroje ke svému rozvoji. Tato podoba 

ekologického vzdělávání pak svádí k výkladům, že jeho cílem je poznání, jak příroda 

funguje. Avšak funguje stroj, například hodinky. Příroda se však děje, utváří, 

projevuje, plyne. Proto není jednoduše uchopitelná, popsatelná stručným návodem, 

jak s ní zacházet. To stroj ovládáme a funguje dobře nebo špatně, podle našich 

představ, předvídatelně, jeho účinnost se dá měřit, poruchy lze často opravit, 

destruované znovu vyrobit podle plánu. Když se podobně vyjadřujeme o Fysis,  

vypovídá to cosi o vztahu k ní. Můžeme se ptát na fungování čistírny odpadních vod, 

ale stěží na fungování vody. 213 

Například i z velmi vzdělaných úst lze slyšet: „Zájem o fundamentální přírodní 

zákonitosti a snaha přijít na kloub vnitřním mechanismům, podle nichž funguje 

                                                 
213 Obrázkem takto pojatého jazykového uchopení přírody je například dětská encyklopedie, kterou jsem spatřil 
v jedné výloze nazvaná: „Jak funguje příroda“. 
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příroda, mne provázel již na základní obecné škole“. 214 Na internetových stránkách 

katedry botaniky UP v Olomouci se objevil náborový text oznamující, že v ekologii se 

mají studenti seznámit s klíčovými principy a zákony, na jejichž základě příroda 

funguje. 215 I známý dokumentarista filmů o přírodě a autor knihy Modrá planeta 

David Attenborough věří, že „moderní vzdělání každému osvětlí pomocí posledních 

vědeckých poznatků, jak svět přírody funguje a proč je nutné jej chránit“. 216 Dokonce 

v přehledu základů ekologie pro děti se hned v úvodu píše o umožnění objasnění 

komplexního fungování ekosystému a dále, že „cílem ekologie je zjistit, jak 

ekosystémy fungují“. 217 

Tento výklad Fysis jako zřetelně fungujícího celku je jistě možný, v mnoha 

ohledech účelný, úspěšně produkující věci, jimiž se lidé tak rádi obklopují, ale 

vyvolává představu, že přírodu můžeme dokonale poznat a následně upravovat, 

opravovat, přizpůsobovat a v důsledku ovládat podle našich záměrů. Redukce Fysis 

ponechává přirozený svět ukrytý za jeho modelem. Avšak svět Fysis je vždy 

komplikovaně smlouván tady a teď, ve společenství všeho živého, v kontextu jeho 

proměn a tvořivého dění, nefunguje podle představ lidí, nečeká na jednoduše 

nesmlouvavé uchopení člověkem. I pokud posuneme význam slova „fungující“ do 

podoby zajišťování náležitého chodu, funkce, obsáhnutí určitých činností, 

zabezpečení ekosystémových služeb, stále na nás působí moc našich slov. Slov, 

kterými popisujeme vše kolem nás, kterými svět vnímáme a pak s ním i podle toho 

nakládáme. Moc slov, kterou však problematizuje ostatní živé, artikulující jinými 

způsoby, vztahující se jinak ke svému okolí, jinak oživující celek Fysis.  Není zcela 

nevinné, když lidé dospěli k pojmu „příroda funguje“ a neříkají stejně samozřejmě 

například „příroda tvoří“. 

Člověk však v případě opuštění jasných jazykových obratů a zvyků upadá do 

problémů. Inteligence se ztrácí v instinktech. Dochází k poruchám srozumění             

a komunikace v Polis. Environmentální výchova by se mohla stát jakýmsi uvedením 

do problematiky živého, které se urputně odmítá podvolit lidské z-vůli. Úsilí 

ekologických pedagogů by úmyslně nahlodávalo strnulé jazykové vzory ve snaze 

                                                 
214 Ullmann, V. Teorie relativity, astrofyzika, kosmologie [online], [cit. 2006-01-10]. Dostupný na WWW: 
<http:// astronuklfyzika.cz/str3-uvod.htm>.   
215 Výuka a studijní materiály [online], [cit.2006-01-10]. Dostupné na WWW: <http: 
//botany.upol.cz/vyuka.php?=tmave&lang=cz>. 
216 Attenborough, D. Rozumný člověk nemůže fakta nikdy odmítnout. Rozhovor. Ptala se Marie Baltusová. 
Geografický magazín Koktejl, 2005, roč. XIV, č. 3, s. 17 - 20.    
217 Lucas, G. Ekologie.  Praha, Albatros 2004, s. 36. 
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neustále obohacovat popisy Fysis o další a další významy a  proměňovat tak 

jazykový slovník, který má snahu definitivním způsobem uchopit Fysis.  

Moc jazyka, kterým Polis domněle kopíruje svět a využívá k tomu pojmů typu 

„fungující Fysis“, vede v důsledku k panskému vztahu k Fysis, která již není tvůrcem 

jazyka, je však jazykem svým způsobem stvořena. Ve vědeckém prostředí, včetně 

ekologického, se výrazy definitivně vyjadřující povahu Fysis množí, přesnost a 

měřitelnost vede k pocitu nadřazené manipulovatelnosti. Tak se například na 

přednášce z makroekologie můžeme dočkat matematikova tvrzení, který tvrdí: „… co 

když je to v přírodě tak, že je sice rozmanitá, ale jsou tam nějaké zákonitosti, které tu 

rozmanitost vždycky kanalizují do nějakých univerzálních pattern“. 218    

I ekologové chtějí náhle svou vědou objevit dokonalé formální modely 

vysvětlující vše. Začíná jim vadit, že Fysis má příliš stupňů volnosti, že se vzpírá 

snaze o predikci svého dění v Polis. I nalezené nepravidelnosti svazují do utěšující 

pravidelnosti. Z náhodného jsou najednou pseudonáhody. V podobě statistiky, 

pravděpodobnosti, fluktuace. Jak upozornil Anton Markoš na jednom z ekologických 

večerů v Olomouci, lidé předpokládají, že na klasické hrací kostce padne jedna ze 

šesti možností, ale byli by velmi překvapeni, kdyby padla sedmička. A ve světě Fysis 

se takováto překvapení stávají.  

Vědci zastavují neposlušně se pohybující živočichy a počítají jejich diverzitu    

v pravidelných přesně vyměřených čtvercích. „Volný pohyb“ živého se stává řízenou 

„distribucí těl“. Hodně těl pohromadě je nazváno „bodem nasycení“. Metodika 

sledování rozšíření živých těl vychází z obdobných sledování výskytu neživých 

struktur (například odpadků, staveb, aut). A ani nám to moc nevadí. Je tak příjemné, 

když nalezneme některé projevy živého, které jsou stejné na mnoha úrovních Fysis. 

Například na úrovni biosféry, lesa, stromu, listu. Tak uchvacující, že ze samé radosti 

zapomeneme, kolik je na těchto úrovních rozmanitého, osobitého, jedinečného. 

Jedinečné jevy jsou v Polis redukované do podoby obecných přírodních zákonitostí.  

Mají se environmentalisté společně s ekology ruku v ruce podílet na stále 

specializovanějším zájmu o přírodu a jásat nad každou její funkční redukcí nebo se 

snažit o vzdělávání vybočující z tohoto hlavního proudu vědy a na něm závislé 

podobě současného vzdělávacího systému? Zůstat tak v podstatě na pozici původní, 

pomalu zapomenuté, archaické, dnes již pro většinu odborníků i laiků neužitečné       

                                                 
218 Zaznělo na přednášce pronesené 8. prosince 2005 Davidem Storchem a Arnoštěm Šizlingem nazvané 
„Geometrie živého a fraktály všude? Struktura areálů rozšířění a biodiverzita v prostoru“.   
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a primitivní filosofie, která by se snažila být v základě všech teorií a nestala by se 

sama prostředkem ke kanalizaci jakéhokoliv neuchopitelného bohatství do 

jednoduchých formálních znaků.  

Každá učebnice je redukcí světa. Dokonce i kniha básní, která obohacuje svět 

slov o nové, nečekané, obraty. Lze vůbec v Polis vzdorovat ve vzdělávacím systému 

utvrzovaným obsahům a vzorcům. Je to činnost jistě velice komplikovaná, ale přesto 

s velkým smyslem, kdy se na okrajích pochopitelné redukce otevírají vrátka, které dle 

mého názoru nesmírně obohacují vidění světa. Básník Ivan Wernisch připravil tři 

obsáhlé svazky zapomenutých, opomíjených a opovrhovaných spisovatelů. To, co 

Polis připadá jako extravagance k pobavení, může být vážně míněnou výzvou 

k plnějšímu prožívání světa, ve Wernischově případě světa dějin českého básnictví. 

Uzavřený svět básníků „expertů“ je najednou narušen „běsnícím“ básněním všech. 

Wernisch  říká: „V oficiálních dějinách literatury a vlastně dějinách čehokoliv nikdy 

nebude nic jiného než to, co napíšou nájemní dějepisci. A dějepiscům diktují strážci 

národní cti a hrdosti, hlídači mravnosti i jiných veřejných parků a parčíků. Historie 

jsou vytvářeny výběrem z živého materiálu, ale nezachovávají život, jen jeho neživé 

stopy. Historií je mnoho. Bylo by možno sepsat tlusté dějiny historií.“ 219 

Nežijeme v době, kdy je podoba Fysis v Polis psaná nájemnými ekology, kteří 

svým specifickým způsobem umrtvují život a dohlížejí na to, aby tyto statické patterns 

života nerušily žádné jiné, méně přesné, popisy? Environmentalisté by naopak mohli 

být strážci jiných příběhů o Fysis. Upozorňovat, že sama Fysis nabízí tlustou knihu 

vzájemně propletených vyprávění o Fysis. Vyhledávat tyto skryté, zapomenuté i nově 

objevené podoby Fysis.  

To neznamená, že by environmentální vychovatelé stáli proti ekologickým 

vzdělavatelům. Naopak by po jejich boku tvořili stále nové, obohacující a životadárné 

prameny ve vymletém korytě našeho školství. Jejich rolí v environmentálním 

vzdělávání by bylo cosi jako Wittgensteinova představa filosofie jako vědy 

„zakládající“ aktivity Polis. Filosofie pak podle něj nemůže být „… za těchto okolností 

ani teoretická, ani systematická, … filosofii musíme brát jako jistý soubor 

terapeutických náznaků“. 220 Environmentalistika pak může nabízet smysl náznaků 

doplňujících ekologické pravdy znaků. Může se snažit myslet Fysis a ne ji pouze 

                                                 
219 Wernisch, I. Spravedlnosti ani náznak. Rozhovor se Zdenko Pavelkou. Právo, Literární a kulturní příloha 
Salon 552, 10.1. 2008. Ivan Wernisch připomenul  neznámé básníky ve sbírkách „Zapadlo slunce za dnem, který 
nebyl“, „Píseň o nosu“ a připravuje „Quodlibet“. 
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přesně empiricky popsat. Vyprávět ne-empirické příběhy o vztazích, které jsou 

smlouvány v proměnlivém a v mnohém nahodilém světě Fysis. Klást věčné otázky 

zpochybňující a prověřující snahy o aktuální přímočarou korespondenci mezi 

„neverbálním“ světem Fysis a jazykem utvářeným světem Polis.  

Snad v opozici, v alternativě, k ekologickému vzdělávání, kopírujícímu 

požadavky současného pedagogického systému, by bylo možno pojmout činnost 

celé sítě středisek environmentálního vzdělávání v České republice. 221 Uchovat 

svobodu výuky v podobě ochrany polyvariantních přístupů k uchopení bohatého 

světa Fysis. Také pracovníky středisek environmentální výchovy jsem osobně velmi 

často slyšel, že chtějí dětem ukázat, jak to v přírodě funguje. Přesto se v jejich ještě 

stále „rozvolněné metodice“ objevují náznaky jiných přístupů k cílům 

environmentálního vzdělávání. Alternativa environmentálního vzdělávání, vzešlého 

z prostředí environmentálního hnutí, nebyla dosud zkoumána. Při pokusu o popis 

jejích možných podob vycházím z mnohaleté pedagogické praxe a kontaktu 

s prostředím této specifické odnože pedagogiky.   

Potenciál odlišného pojetí pedagogické praxe v environmentálních centrech, 

oproti klasickému školnímu vzdělávání, s problematicky realizovaným předmětem 

ekologie, vnímám zejména ve třech aspektech. Všechny považuji za velmi důležité, 

ve smyslu odpovídající reakce na utváření odpovědného vztahu Polis a Fysis. 

Zároveň cítím jejich ohrožení stále vzrůstající potřebou a tlakem na pohlcení 

environmentálního vzdělání stávajícími ustálenými praktikami klasického školství, 

vzrůstajícím důrazem na přesné vymezení, co je to environmentální program, 

důrazem na přesnější metodickou činnost, potřebou vykazování úspěchů (zejména 

statisticky), tlakem na růst účastníkohodin a dalších kvantitativních ukazatelů při 

evaluaci činnosti středisek.   

1) Centra (střediska) environmentálního vzdělávání (ekologické výchovy) 

vznikala jako doplněk ke klasickému školství. Environmentalisté reagovali spontánně 

na problematiku ekologické krize, která výrazně zasáhla veřejný prostor. Díky tomu 

vznikalo environmentální ekopedagogicky zaměřené hnutí zespodu, ze snahy 

reagovat na palčivý problém, který environmentalisté pociťovali jako ohrožení a chtěli 

                                                                                                                                                         
220 Peregrin, J. Filosofie a jazyk (eseje a úvahy).  Praha, Triton 2003, s.37. 
221 Celou svou činností se na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) vzdělání v České republice 
orientují z ekologického hnutí vyrůstající organizace v celostátní síti Pavučina - sdružení středisek ekologické 
výchovy, některé na vzdělání orientované organizace Českého svazu ochránců přírody a řada dalších organizaci 
zapojených do ekologického hnutí.    
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jej řešit. Rozvoj ekopedagogického úsilí tak byl zejména „objednávkou procítěného 

smyslu“ této činnosti než reakcí na státní zakázku. Vzhledem k tomuto aspektu byl 

důraz kladen spíše na skutečně reálné důsledky prožívání ekologické krize. Od 

popisu jejích projevů se postupovalo k hledání jejich příčin. Vycházelo se z problémů 

nazřených v „životním světě“ 222 a teprve od nich se postupovalo k specializaci 

jednotlivých vědních disciplin a různých subúrovní živého světa Fysis.  Bez zásadní 

kontroly obsahu, bez přesně daných osnov, byla činnost charakterizována tvůrčím 

kvasem a asi již nikdy znovu neopakovatelnou svobodou. Osnovy byly vytvářeny 

ohromnou reflexí jednání a vnímání žáků při ověřování účinku vzdělávacích 

programů. Usilovně se hledaly odpovídající zpětnovazebné reakce pedagogů na 

zájem jejich žáků.   

2) Centra environmentálního vzdělávání nabízejí žákům pobyt v krajině, přímý 

kontakt s přírodou a jejími projevy. Neučí o přírodě pouze v uzavřených místnostech 

nebo s přírodou prezentovanou v textech, obrazech, fotografiích, počítačových 

programech a modelech. Umožňují poznání přírodních dějů všemi smysly, doplňují 

rozumové poznání přírody o poznání tělesné, smyslové. Přebytek dat a údajů 

z přírodovědných disciplín kompenzují pěstováním osobního vztahu k přírodě. 

Rozumovou složku vzdělávání ještě stále rozvíjejí s pomocí kultivace emocionálních 

prožitků při setkávání s živým.    

3) Centra environmentálního vzdělávání bez přesně stanovených osnov          

a pravidel, se svobodou ve volbě vzdělávacích programů, bez nutnosti prověřit 

znalosti žáků konkrétně zadanou zkouškou, využívají takto získaný čas pro motivaci 

k poznávání přírody, které vyvěrá z úžasu, z vlastního radostného prožitku při 

tvořivém odhalování přírodních dějů a vztahů. Takto vícedimenzionálně otevíraný 

prostor v environmentální výchově je pak možno využít k rozvoji osobních tvořivých 

přístupů při vnímání přírody, pro sdílení těchto prožitků s ostatními, pro chybování, 

pochybování a hledání alternativních řešení, pro výuku naslouchání jiným příběhům 

a schopnosti argumentačně prezentovat své vlastní pojetí prožitku Fysis, svůj osobitý 

vztah k životu svému i jiných. V tomto prostoru má své místo nahodilost                     

a spontaneita, tedy také zázrak. Příroda přestává být popsanou fungující entitou           

a stává se zázračným a úctyhodným prostředím, které ve svých proměnách neustále 

                                                 
222 Životní svět ve smyslu Jürgena Habermase, v tomto případě myšleno jako  sociální nazření ekologické krize 
v racionální komunikaci subjektivně jednajících a hovořících aktérů ve vzájemném vztahu, tedy jako hledání 
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překvapuje vše živé, které složitě smlouvá její podoby, včetně lidské přirozenosti. 223 

Fysis, které vládne náhoda již není fungujícím mechanismem. Náhodu samozřejmě 

nelze vyučovat, lze ji těžce myslet, ale je možno ji vnímat, upozorňovat na její 

přítomnost, vážit si jejích kouzel. 

Centra zaměřená na environmentální vzdělávání dnes stojí mimo klasickou 

školu. Školám nabízejí doplňující denní i vícedenní pobytové programy jako službu. 

Jsou také sdružena do sítě (Pavučina) pokrývající téměř všechny regiony České 

republiky. Domnívám se, že právě tři uvedené aspekty alternativního pojetí vyznačují 

zároveň smysl jejich pedagogického úsilí. Jejich opuštění a splynutí s výukovými 

postupy klasického školství by pak bylo svým způsobem opuštěním otevřeného 

hledání podoby Fysis, bylo by jen dalším výkladem jak se to s Fysis má, 

environmentálním přispěním k ekologické redukci přírodního dění.    

Je zarážející, jak málo teoretických prací v pedagogice je věnováno 

environmentálnímu vzdělávání. 224 Na rozdíl od již etablovaných pedagogických 

oborů, které jsou povýtce značně teoretické a studenti si stěžují na nedostatek praxe. 

Tento teoretický deficit je zřejmě způsoben zrozením environmentální pedagogiky 

v praxi environmentálního hnutí, jako reakce na praktický deficit odpovídajícího místa 

ekologie ve školském vzdělávacím systému. 225 Podobně jako alternativní školy 

                                                                                                                                                         
dohod o řešení nahlédnutého problému z pohledu všech specializovaných pohledů na příčinu krize, které se 
objektivizují v procesu její artikulace v Polis.  
223 Zdeněk Neubauer o náhodě říká: „Náhoda má tak hodně společného se zázrakem. Zázrak je rovněž něco, 
čeho důvod či původ leží ,za zrakem‘, tj. mimo dohled, za obzorem kauzálních souvislostí, do nichž náhoda 
vstoupila. … Naší představě vědění činí vůbec kontingence potíže: nechceme ,boha, který vrhá kostky‘. Trváme 
na bohu, pod jehož vševědoucnost spadá i veškerá budoucnost – Laplaceově démonu, jehož „inteligence by 
zahrnula do jediné formule pohyby od největších vesmírných těles do nejnepatrnějšího atomu, pro niž by nebylo 
nic nejisté, a minulost i budoucnost by byla před jeho očima přítomna celá. … Proč náhoda vytváří řád – ba 
přímo ,řád z chaosu‘? Tato problematika patří v současné přírodovědě k těm nejnáročnějším a nejzajímavějším 
… ačkoliv náhoda je zdrojem nekonečných možností, málokterá možnost má šanci se uskutečnit. Proto náhoda 
daleko méně škodí, než bychom čekali“. In: Neubauer, Z. O náhodě a spontaneitě. Vesmír 74, 646, 1995/11, [cit. 
2007-12-09].  Dostupný na WWW: <http://www.vesmir.cz/clanek. php3?CID=5216>.  
224 Samozřejmě existuje řada výjimek, zejména v prostředí vysokého školství, například také jinde citovaný Jan 
Činčera (nyní v tisku Činčera, J. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno, Paido 2007.), Aleš 
Máchal z Lipky Brno, autorka celé řady ekologických učebnic Danuše Kvasničková a také Hana Horká (Horká, 
H. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století. Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2005. 
Horká, H. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno, Paido, 1996 a další) 
225 Nejprve na přelomu padesátých a šedesátých let byla environmentální výchova součástí činností organizace 
TIS - svaz pro ochranu přírody a krajiny , později to byl Český svaz ochránců přírody. Ochranářské hnutí pak 
prorostlo v 70 letech i do mládežnických organizací, například v podobě pionýrských oddílů mladých ochránců 
přírody (POMOP). Až v polovině 80 let se snažila prosadit ekologickou výchovu do školních osnov doktorka 
přírodních věd a filosofie Danuše Kvasničková. Na vlně veřejného zájmu o ekologickou problematiku potom po 
změně společenského režimu v roce 1989 vznikla celá řada organizací zaměřených primárně na ekologické 
vzdělávání a postupným vývojem se většina z nich sdružila do celostátní sítě Pavučina, která měla v roce 2007 
37 členů a 3 pozorovetele. Tuto stručnou historii načrtla ve svém článku a s využitím zpovědi Aleše Máchala: 
Smolíková, D. Než přijde řada na žáky. Sedmá generace 2004, roč. 13, č. 3, s 23. 
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vznikaly na základě metodických postupů, které byly v mnoha případech nejprve 

spontánně použity v prostředí těžce vzdělavatelných nebo sociálně slabých, vzniká 

alternativní environmentální pedagogika jako reakce na oslabenou pozici Fysis 

v prostředí Polis, také ona nejprve vzniká spíše v prostředí mimoškolních aktivit,        

v nichž jde spíše o získání zájmu než o hromadění poznatků. Environmentální 

vzdělávání vzniká jako svobodná a specifická nika, jako alternativa, nahodile, 

lokálně.   

Na bouřlivý rozvoj ekopedagogického hnutí začaly v posledním období 

postupně reagovat pedagogické katedry univerzit a překládat spontánní kvas hnutí 

do teoretické řeči a pojmového jazyka. Z podezřelé „ekologické výchovy“ se 

institucionalizací a zaštítěním dobrovolných snah stalo (grantů-způsobilé) 

„environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)“. Ekologické vzdělávání se 

rozšířilo i do dalších organizací (muzea, zoologické zahrady, úřady). Původně 

nevládní aktivity hnutí se postupně rozšiřovaly, zapojily se do sítí a řada z nich se 

institucionalizovala. V současnosti stojí podle mého názoru na pokraji hranice mezi 

nadšením a rutinou, hnutím a institucí. Tato křehká hranice však není v prostředí 

environmentálních pedagogů dostatečně reflektována a tento stav může mít výrazný 

dopad na pojetí přírody a smyslu vzdělávání o vztahu Fysis a Polis v pedagogické 

praxi.  

Nezajímám se o teoretické vymezování jednotlivých proudů, směrů a podob 

environmentalniho vzděláváni. 226 Věnuji se především otázce, zda v prostředí 

                                                 
226 I když ani tomuto etablování environmentálního vzdělávání do pedagogiky není zatím kupodivu u nás 
věnována přílišná pozornost. Objevují se sporadické náznaky. Uvedu pro ilustraci pouze dva příklady z mála, 
protože členění environmentálního vzděláváí není obsahem mé práce. Jan Činčera uvádí mezi základní směry 
ekologického vdělávání: 1. Ekologická výchova zabývající se např. tím, co to je ekosystém, biodiverzita, 
potravní pyramida, atd., v čemž se ztrácí filosofický i praktický (každodenní) aspekt věci. 2. Výchova 
spotřebitele na úrovni praktických rad domácí ekologie. 3. Globální výchova, jejímž cílem je vychovávat zdravé 
a vyspělé osobnosti vědomé si svojí odpovědnosti za svět, škola reflektuje propojenost světa. Někdy směřuje 
více k rozvoji osobnosti socio-psychologickému výcviku, než k životnímu prostředí. 4. Výchova na duchovním 
základě (neohumanistická výchova), jejímž cílem je rozvoj jednotlivce, zlepšování sociálních, kulturních, 
ekonomických a ekologických podmínek ve světě. Používá meditace, písně, fantazijní cesty. 5. Výchova na bázi 
hlubinné ekologie, jež je výše uvedeným směrům dost příbuzná, liší se silnějším ekologickým akcentem. Je třeba 
poznat své nitro, procítit svoji příbuznost s ostatními živými tvory. Jde o pocity nebo o ekologii? 6. Smyslové 
vnímání přírody (earth education), která vede účastníky k tomu, aby netradičními smyslovými vjemy procítili 
krásu přírody a získali k ní silnější vztah. 7. Výchova uměním, která se snaží propojit krásy přírody s lidskou 
potřebou vytvářet estetická díla. 8. Objevování starých řemesel jako snaha o obnovení přímého 
nezprostředkovaného vztahu starého řemeslníka k přírodě, kterou využíval. 9. Výchova prací jako zdůraznění 
nutnosti dobrovolné neplacené práce ve prospěch ohrožené přírody se sporným teoretickým zázemím. In: 
Činčera, J. Environmentální výchova  - vývoj a jednotlivé směry. [cit. 2007-08-01]. Dostuné na 
<http://info.sks.cz/users/cn/zp/vychova.html>. Jana Dlouhá s odkazem na zahraniční literaturu pak obecněji 
uvádí tři směry environmentálního vzdělávání: 1 „O prostředí“, které je charakteristické hromaděním informací. 
2. „Pro prostředí“, které je založeno na informovanému zájmu a vytváření hodnot. 3. „V nebo SKRZE 
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environmentální pedagogiky dochází k sebereflexi členů hnutí, která by reagovala na 

nedostatek diskuse o podobách a smyslu těchto aktivit a o podobách vztahu Fysis     

a Polis ve vzdělávání mládeže i dospělých. Tedy zamyšlení o základech a zdrojích 

této činnosti, o vlastních motivacích a také o přírodě samé.  

Na sklonku moderny se nelze divit, že většina společnosti vnímá přírodu jako 

cosi za humny, kam se jezdí a někdy je tam pěkně, co lze popsat vědecky a mnoha 

způsoby využít. Avšak vyrůstá motivace k ochraně přírody i ze zpochybnění tohoto 

spotřebního vnímání krajiny? Jeho odmítnutí v nějaké alternativě? Je příroda i pro 

environmentální hnutí přehledným terénem, o kterém už téměř vše víme, pouze 

jinak, na základě jiných pochopení vědeckých výsledků (včetně některých 

vydávaných za ekologické) a jejich jiného použití? Nežijí členové environmentálního 

hnutí v přesvědčení, že příroda sice funguje, ale jinak než si ostatní myslí, a proto je 

nutné je o správném fungování přesvědčit a na základě toho je také vzdělávat? 

Při záplavě nejrůznějších praktických programů a metodických návodů se 

však v prostředí environmentální pedagogiky hledá podobné zamyšlení o smyslu       

a povaze přírody velice těžce. Dokonce i v celém environmentálním hnutí. 227 Jednou  

                                                                                                                                                         
prostředí“, které vychází z přímé zkušenosti, avšak pojímané jako naivní a jako pouhá příprava pro další 
získávání poznatků. Je nutno podotknout, že živelná a poetická povaha Fysis v tomto systému není obsažena, ač 
by mohla být i racionální reakcí na doplnění různých vztahování se k ní. In: Dlouhá, J. Environmentální vzdělání 
- pokus o systematické pojmenování problému. Envigogika on-line, 1/2006. [cit. 2007-08-07]. Dostupné na 
<http://envigogika.cuni.cz/ view.php?cisloclanku =2006120013>.   
227 Zatím si nedostatku sebereflexe a ptaní se po smyslu své ekopedagogické činnosti všímají zejména pracovníci 
na univerzitní půdě. Z ekologického hnutí se o vyvolání diskuse, nejen o smyslu ekologické výchovy, snaží 
environmentální pedagog a zakladatel brněnské Lipky - domu ekologické výchovy Aleš Máchal: „… bez 
konstruktivně kritického dialogu se nemůže vyvíjet žádný pedagogický obor, proto je zcela na místě nabádat k 
otevřené diskusi nad mnoha úskalími, obtížemi a neduhy naší současné EV, a zejména podporovat dosud ne vždy 
velkou vůli ekopedagogů k takovým debatám …“ Máchal, A.: recenze k článku Činčera, J.: Problémy a 
příležitosti environmentální výchovy v České republice. [cit. 2007-08-07]. Dostupné na 
<http://www.czp.cuni.cz/enviwiki/index.php/Recenzent_1_%28%C4%8Cin%C4%8Dera%2C_J._Probl%C3%A
9my_a_p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitosti...%29>. Dále právě v již zmíněném příspěvku vysokoškolský 
pedagog Jan Činčera k problému poznamenává: „Vysokým školám se bohužel nepodařilo za patnáct let 
svobodné existence přijít s takovými impulsy, které by výrazněji ovlivnily praxi či způsob chápání 
environmentální výchovy u nás. Výsledkem je stav, který není optimální: s novými podněty přicházejí střediska 
ekologické výchovy a vysoké školy je pak přebírají, učí studenty a transformují do pedagogické terminologie. 
Současně střediska v problémech rutinního provozu a neustálých finančních problémů mají jen omezené 
možnosti nadhledu nad svoji prác.“ In: Činčera, J.: Problémy a příležitosti environmentální výchovy v České 
republice. Dostupné na <http://www.czp.cuni.cz/enviwiki/index.php/Problémy_a_příležitosti_environmentální  
_výchovy_v_České_republice>. Socioložka Hana Librová je pak zarmoucena nepřipraveností 
environmentálního hnutí vést diskusi o smyslu hnutí a vymezení se proti názorům vědců, dokonce ekologů, kteří 
tvrdí, že ochránci přírody jsou vlastně jen sentimentální pomýlení amatéři: „Ze strany ochránců přírody však 
reakci, která by obhajovala smysl jejich konání, téměř neslyšíme“, a dodává: „Možná že ochránci přírody kritiku 
své činnosti nečtou nebo nemají k vědecké polemice chuť či odvahu“. In: Librová, H. Proč chráníme přírodu? 
Dvakrát na obhajobu ochránců přírody. Vesmír 2005, roč. 84, č. 3, s.172. Kde by ale tuto odvahu mohli čenové 
hnutí vzít, když teoretické otázky a rozvahy nad nimi rozhodně nejsou součástí běžného dne. Podobně mluví o 
nedostatcích environmentálního vzdělávání v anketě časopisu Envigogika biolog a estetik Karel Stibral. Ten 
vnímá „určitý nedostatek propojení přírodovědných disciplín s ideovým pozadím ochrany přírody. (A diskuse na 
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z mála výjimek je událost z roku 2004, kdy si účastníci panelové diskuse v rámci 

konference „Dobrovolná ochrana přírody v České republice“, pořádané Českým 

svazem ochránců přírody, položili otázku: Proč chráníme přírodu? Byla to otázka po 

smyslu a účelu tohoto lidského snažení. Otázka, která byla zapomenuta v praxi 

hnutí, případně odsunuta jako vyřešená, možná pro aktivní členy hnutí dokonce 

nesrozumitelná, případně dokonce hloupá. Jako otázka zavádějící, zpochybňující tak 

samozřejmé úsilí o dobro. 

Právě proto, že lidská přirozenost je jednou z nejvlivnějších částí Fysis, je v 

pořádku, že se snaží klást věčnou, svým způsobem protivnou otázku po smyslu 

vztahu Polis a Fysis. Environmentální vzdělání by mohlo být alternativou ke 

klasickému školství neustálým důrazem na otevírání věčných otázek místo důrazu na 

produkci momentálně nejvíce přesvědčivých odpovědí. Právě otázka po povaze 

Fysis opravdu zakládá lidskou přirozenost, přirozené obývání světa s vědomím jeho 

jedinečnosti a tím i odpovědnosti za tuto jedinečnost. Tato otázka ponechává 

svobodu pro neustálé tvoření velké diverzity odpovědí.  

Široká diverzita odpovědí je pak dobrým základem pro ochranu Fysis v jejích 

mnoha podobách, které na sebe u nejrůznějších lidí bere (vědců, básníků, lesníků, 

zemědělců, … ekologů). Těm všem by mělo environmentální vzdělávání poskytovat 

prožitek setkání s prostředím, ve kterém žijí. Aby potom ve svých profesích neztratili 

svou vazbu k Fysis. Ne pouze budoucím ekologům a biologům, kteří nakonec v 

osamocení rozumí přírodě, protože na tuto činnost mají úřední listinu, která jim dává 

právo konstruovat jedinou a správnou odpověď na uvedenou otázku po smyslu, tu 

nej-eko-logičtější. A ostatní (doma i ve škole) jsou pak společně s těmito samotáři 

(konstruktéry a předavači konstruktů Fysis) pasivními příjemci této v Polis prověřené 

zprávy o podobě Fysis, bez vlastního vnímání, protože toto vnímání „jen tak“ a „po 

svém“ ztratilo smysl, ocitají se ve svém žití bez života, bez Fysis, v bezdomoví.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
toto téma). To by ostatně prospělo i (nebo především?) ochranářům samotným – často není úplně jasné, co a 
proč a jakými metodami chrání“. A Pavel Žďárský dodává: „Jako filosof ale postrádám větší důraz spíše na 
obecně filosofické otázky – po hodnotách, smyslu, ap. Tedy důraz na větší hloubku, obecný základ lidského 
jednání a vztahu k tomu, co člověk vnímá jako ne-já. Připravit environmentální vzdělávání odtrženě bez tohoto 
základu postrádá smysl“.  Oba názory In: Které jsou zásadní nedostatky současné environmentálně/ekologicky 
orientované vzdělávací teorie i praxe. Anketa. Envigogika [online]. [cit. 2007-08-03]. Dostupné na 
<http://envigogika.cuni.cz/ view.php?cisloclanku=2006120009>. 
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5. II.  

Relace člověk - les, expert - laik, rozum a cit, domov a bezdomoví, o redukci 

Fysis ve vzdělávacím systému. 

 

Scholé znamenalo kdysi odpočinek, volnou chvíli, dobu kdy se Athéňané 

oprostili od zaneprázdňujících činností a šli pečovat o své tělo a svého ducha. 

Moderní škola naopak, s neutuchající a věčně se navracející silou, uvádí žáky do 

praktického života Polis. Toto úsilí, přestože je neustále komplikováno nadbytkem 

teoretických a v praxi obtížně uplatnitelných informací, uzavírá absolventy v provozu 

Polis. Domov Fysis zůstává oddělen za clonou navršených účelů zacílených na 

rozvoj Polis. Pokud škola má primární zájem pouze na objasňování vztahů v Polis, 

ocitají se žáci v jistém bezdomoví ve smyslu ustavujícího principu všeho živého, 

domoviny Fysis. Bezdomoví, které nereflektuje dostatečně Fysis, které zůstává samo 

v sobě, usilovně se snažící, aby v Polis vše fungovalo, aby se to nějak nepokazilo.  

Když si spisovatel Robert Musil položil otázku, co je duše, odpověděl si na ni 

negativně: „je to právě to, co zaleze, když slyšíme o algebraických řadách“. 228 

Pozitivním výkladům se duše tajemně vzpírá. Není sama. Vše, co nejde jednoznačně 

uchopit, přestává v současné společnosti jakoby paradoxně patřit do lidského světa. 

V něm vládne rozum, sice krátce, ale o to mocněji. Růst racionality v dějinách je 

fascinující. Věda neustále ohromuje svou schopností odhalovat a zdůvodňovat další 

a další tajemství světa. Moderní škola je především místem osvojení nových 

poznatků a technologií. 

Jednoznačně uchopit nejde ani láska. Přesto, že patří do světa Polis. Dokonce 

je součástí problematického vztahu Polis a Fysis. Má se škola zabývat láskou? 

„Láska si je vědoma, že nemůže soupeřit s Rozumem, protože ten se musí starat      

o univerzální principy. To mu láska nemůže vzít. Ale právě proto … nemůže ani 

Rozum vznášet nárok na nějakou absolutní nadvládu. Universalismus                        

a absolutismus se vylučují.“ 229 Škola samozřejmě nemůže „odhodit“ rozum. Může se 

však alespoň částečně snažit kultivovat lásku, tím že ji zpřítomní ve světě Rozumu. 

Ve prospěch rozvoje intimního vztahu k Fysis. Vládu Rozumu a jeho moc při 

                                                                                                                                                         
 
228 Rollo, V. Emocionalita a racionalita aneb jak ďábel na svět přišel. Praha, SLON 1993, s. 7 
229 Luhmann, N. Láska jako vášeň. Paradigm lost. Praha: Prostor 2002, s. 100. 
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zvěcňování               a ovládání Fysis subverzívně podrývat trochou citu, který se 

vzpírá hromaděním informací, měřením a kontrolám. Vždyť právě láska a cit 

umožňují poodhalit krásu rozumu. A naopak. 

Proti smyslu hromadění dat ve školách mluví jeden z nejznámějších českých 

molekulárních biologů Jan Zrzavý: „Biologie je v učebnicích předváděna v odpudivě 

pozitivistické podobě (žádné „spekulace“, jenom „fakta“) …, což ji činí spíše 

nezajímavou (viz učebnice zoologie, v nichž jsou jednotlivé „kmeny“ vyrovnány vedle 

sebe jak na řeznickém pultě).“  230 Nějaký srozumitelný základ pro úvod k tématu       

a pro zahájení následné diskuse je jistě potřeba. Problém však je, že škola                    

i v přírodovědném vzdělávání setrvává v takto redukovaném světě. Hromadí 

poznatky a žádné další kompetence žáků v kultivaci vztahu Polis a Fysis nerozvíjí.    

Přitom každý autor přírodovědné učebnice vybírá z množství poznatků ty 

pochopitelné a přehledně strukturující dané téma. Na tuto redukci navazuje další 

okleštění látky výkladem učitele. Čím více pak v konečném výsledku chápeme, „jak 

se to s přírodou má“, pak paradoxně můžeme méně rozumět kouzlu její rozmanité 

pestrosti. Filosof Zdeněk Neubauer říká „Jakkoliv je nepravděpodobné, že za celou 

historii Země dopadly na zemský povrch dvě naprosto totožné sněhové vločky, 

přesto lze vodní krystaly snadno roztřídit do několika základních typů“. 231 V tomto 

smyslu jsem pro environmentální výchovu důrazněji si všímající vedle dominujících 

strnulých „typů krystalů“ také obdivuhodné pestrosti „ne-typických“ a proměnlivých 

možností podob vloček. Zdůrazňuji, že mi nejde o zmnožení informací o podobách 

Fysis, ale o to, aby každá redukce Fysis byla brána jako redukce a ne jako reálné 

představení skutečnosti. Doplnit vzdělání o informaci, že neexistuje ve všech 

případech přímá korespondence mezi konstituentami jazyka sloužícího výuce            

a konstituentami živého světa Polis.  

Učitelský výklad většinou neslouží k diskusi, je určen zejména k vyslechnutí   

a přezkoušení. Nejlépe formou testů, jejichž výsledky jsou jasné, účelné, měřitelné, 

průkazné. Úspěšnější je zpravidla ten, kdo se naučí, tedy zapamatuje a před tabulí 

předá, více znalostí. Něco na způsob počítačového programu, jehož paměťová 

kapacita má větší obsah.   

                                                 
230 Zrzavý, J. Pochybnosti o zvířatech. Opravdu už jsme někdy viděli zvíře? In: Bartoš, M. (editor). Krajinou 
pochybností. Sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc 2005 a 2006. Nymburk-Olomouc: O.P.S. 2007, s. 66. 
231 In: Neubauer, Z. O náhodě a spontaneitě. Vesmír 74, 646, 1995/11, [cit. 2007-12-09].  Dostupný na WWW: 
<http://www.vesmir.cz/clanek. php3?CID=5216>. 
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Dnešní škola je především domovem vědy (a hned potom provozu, čistoty, 

školního řádu, normám odpovídajících sociálních zařízení a kuchyňských provozů, 

ekonomie). Věda však nemá ve škole podobu dobrodružného a tvořivého hledání 

pravdivého obrazu světa. Ve škole se nic moc neobjevuje, pouze se probírá již 

objevené. Pro žáky je to sice nové, ale i nové je přebíráno pasivně, poslechem, 

záznamem a jeho přehráním při zkoušení. A objeveného stále přibývá.  

Ubývá však času, který by žáci mohli využít pro vlastní tvořivé zkoumání. Jen 

pár alternativních pedagogických postupů se staví proti trendu pouhého přebírání 

potřebných znalostí. Alternativa je však povolena pouze do té míry, aby 

neohrožovala postup do vyššího ročníku, tedy k tomuto úspěchu vedoucí osvojení 

nutné sumy dat, které jsou zbaveny chyb i pochybností. Zkoumání již jednou 

vyzkoumaného, které tvořivé vědce nudí, je žákům předhozeno k pouhému 

memorování, opakování zaslechnutého a viděného, navíc jako cosi zábavného a 

potřebného.  

Žáci jsou školním systémem formováni v tvory odkázané na víru spočívající 

v rozumné nutnosti důvěry ve výklad učiva. Tak je potlačena touha nacházet své 

vlastní řešení. To, co žáci „sami vědí“, zůstává skryto. Rozpor mezi „sami vědět“ a 

„jen věřit“ je tím, co si školáci odnášejí do života. Pak nikomu nepřijde divné, že 

veřejné mínění pouze kopíruje informace, které mu média, nadřízení a moc vnucují. 

Víra v cosi nad (za) touto manipulativní mocí je pryč. Zůstává víra v hromady dat, 

jakési bezvědomí na základě víry vědomí. Tak se ztrácí možnost rozlišení mezi 

podstatným a nepodstatným. Informace jsou dostupné, chaoticky hromaděné, bez 

jejich vnitřního uspořádání a dávání do kontextů s jinými poznatky a prožitky. 232 

Na spekulace a složité vyhledávání pravdivého obrazu světa není v moderní 

škole čas. O to více času věnujeme na ovládnutí technologií, které nám pomáhají tu 

záplavu údajů vůbec zaznamenat, ukládat, třídit a posléze používat. Použití pak 

často souvisí s typem zadání, mnohdy s přáním a představou plátce.  

                                                 
232 Řešení tohoto stavu, kdy žáci pouze přebírají předkládané názory bez hledání vlastních řešení, se snaží nalézt 
z USA převzatý vzdělávací program RWCT (Reading and Writing Critical Thinking), tedy program „Čtením a 
psaním ke kritickému myšlení“. Přes využití pojmu kritické myšlení jsem nenašel textové odkazy, které by tento 
pedagogický vzdělávací program přímo napojoval na skepticko-relativistický styl myšlení, které se objevuje ve 
filosofii v různých podobách, například logického empirismu, analytické filosofie či kritického racionalismu. 
Vzdělávací program RWCT se snaží o to, aby žáci nepodléhali prvnímu dojmu (z textu, dokumentu, přednášky 
apod.), všeobecně rozšířenému mínění nebo nepřiměřené naléhavosti prezentovaného sdělení či požadavku. Jde 
o pěstování umění zaujetí osobního odstupu k vytváření vlastního názoru na základě osobních vědomostí, ale i 
názorů osob, které jsou důvěryhodné, popřípadě také zřeknutí se vlastního úsudku. Dostupné na stránkách 
občanského sdružení Kritické myšlení <http://www.kritickemysleni.cz>. Ve své práci se však zajímám o to, aby 
společně s rozumem byly emancipovány i emocionální, estetické, tělesně prožitkové a další uchopení Fysis.    
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Kvůli přehledu o zpracovaných datech opouštíme prozkoumávání jiných 

projevů skutečnosti. Aby nás to náhodou příliš nebolelo, řekneme, že odstraňujeme 

otázky neužitečné, nerozumné, nepraktické, zavádějící, neodpovídající současným 

s-potřebám. Tak rušíme například geometrii, pracovní a dramatickou výchovu, 

dějepis nebo starostlivost o školní zahradu. Když už není co zrušit, rozmnožíme 

počet výukových hodin. Z podstaty věci je tak dnešní škola spíše fabrikou na 

produkování lidí schopných strojově zpracovávat data, než domovem pro tázání se 

po povaze poznávaného, světa, přírody. Pokud nějaké otázky existují, pak jsou to 

zejména otázky zkoušejícího. Cení se přesné odpovědi žáků, ne řešení zastřených 

vztahů v podobách rozličných výkladů problémů.  

Podléháme klamu, na který opět upozorňuje Jan Zrzavý: „Za fakta jsou totiž 

vydávány někdejší spekulace, jejichž spekulativnost jsme mezitím stačili 

zapomenout.“  Domnívám se, že vztah k Fysis je z podstaty věčnou spekulací, jelikož 

každé faktum utvořené Polis o Fysis vzniká její redukcí, je vztaženo k některému 

z mnoha možných výkladů živého, k některé z jeho podob. Moderní škola dnes podle 

mého názoru trpí nadměrným množstvím „chladných“ faktů a příliš malým počtem 

„zapalujících“ spekulací. 

Prostor pro spekulace, pro jiné, alternativní výklady skutečnosti, však uzavírá 

sám Jan Zrzavý. Ve svém rozhořčení nad redukční povahou některých výkladů 

vědeckého zkoumání zůstává stále pevně stát v prostředí vědecké, byť hravé, 

laboratoře. Sestupme na chvíli z rozměrů Fysis k jednomu z jejích projevů, 

ekosystému lesa a pokusme se ve vztahu člověka k lesu objevit problematiku 

expertního a laického uchopení Fysis.  

Jan Zrzavý říká, že „vyrazíme-li do lesa, těžko tam uvidíme něco vědeckého. 

Věda nevzniká pozorováním, nýbrž myšlením; kdo nemá v hlavě hypotézu o běhu 

světa, ten neví, co vidí.“ 233 Moderní věda a její technika nám umožňuje poznat dříve 

neviditelné a propočítat nikdy nespatřitelné. Například odhaluje přírodní tajemství, 

která by „lesní chodec“ bez expertního zázemí nikdy nepoznal. Lesní chodec také 

nikdy nebude přizván k debatě jak řešit například kůrovcovou kalamitu. Ale je les ve 

své fysis skutečně uchopitelný a poznatelný pouze vědeckým výkladem? Takové 

pojetí lesa jej dělá přístupným pouze vědcům. Jen oni o něm mohou pravdivě 

svědčit. To je činí „mocnými lesa pány“.  

                                                 
233 Zrzavý, J. Pochybnosti o zvířatech. Opravdu už jsme někdy viděli zvíře? In: Bartoš, M. (editor). Krajinou 
pochybností. Sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc 2005 a 2006. Nymburk-Olomouc: O.P.S. 2007, s. 66. 
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Tak jako kdysi dávno vysypávali hajní v panských lesích lidem nádoby 

s nasbíranými lesními plody, tak dnes vědci, obrazně, rozdupávají košíky naplněné 

laickými příběhy o lese. Rozřezávají obrazy lesa plné pocitů, krásy, strachu, poetiky, 

tísně, dotyků, barev, vůní, smradů, deště, sucha,… S laiky je však z lesa vyhnána i 

všechna fauna a flóra, protože ať už je viděna či neviděna, vlastně neexistuje, dokud 

není expertně změřena a ovládnuta právě dominujícími vědeckými „spekulacemi“ či 

fakty o výsledcích těchto měření. Takto je vše živé lidmi manipulováno k obrazu 

jejich, zřetelnému, neoddiskutovatelnému, pravdivému. 

Vědci nabízejí definitivní (konečné) řešení (definici) lesa: „Za les se považují 

ekosystémy (geobiocenózy), v němž převažují dřeviny stromovitého vzrůstu o výšce 

alespoň 5 metrů se zápoji korun minimálně 25%. Takový ekosystém o mimořádně 

vysoké biodiverzitě lze dále klasifikovat dle druhového složení stromů, podle jeho 

formování geografickou polohou, nadmořskou výškou, reliéfem, podnebím, složením 

půdy atd.“ 234 Zatímco o lese vzniká celá řada textů (a definic), které určují co les je a 

co není, obecný lid v něm nadále zanechává stopy svědčící o mnoha podobách 

pobytu v něm, o vztazích, které člověk s lesem má, avšak tato laická vyprávění 

upadají do bezvýznamnosti. A s tím i les v mnoha svých podobách. Moderní 

uchopení lesa zastírá celou historii vztahů s krajinou. 235    

Vše v lese je pak pod dojmem lesnické teorie a praxe vnímáno jako zásobárna 

dřevní hmoty a materiál pro vědecký výzkum. Vědecké poznatky opakovaně fungují, 

neobyčejně se doplňují a vytvářejí dohromady nezpochybnitelné soukolí faktů. Kdyby 

se toto soukolí zadřelo, pak vědci jsou těmi vyvolenými, kdo to napraví, opraví, 

s pomocí nových a přesnějších údajů. Správný žák, který si chce v budoucnu s chutí 

zazpívat, by měl mít jedničku z hudební výchovy. Ten, kdo by chtěl jít do 

opravdového lesa, pak jedničku z biologie, nejlépe molekulární. Až na vědecké 

úrovni lze něco opravdu průkazného objevit a následně smysluplně tvrdit. Hrůza jímá 

scientisty, když vidí člověka, který jen tak, bez přemýšlení, slepě, bloumá lesem a 

chtěl by o tomto bloumání laicky (pavědecky) něco smysluplného vypovědět.  

„Moderní les“ je přístupný pouze vědcům. Ti už do něj ve smyslu výkladu Jana 

Zrzavého ani chodit nemusí, protože co by v něm viděli. Právě oni, díky svým 

                                                 
234 Woitsch, J. Člověk a les v dějinách. Ambiciózní teorie versus realita. In: Storchová, L. (editor). Conditio 
humana - konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretické reflexe v současné 
historiografii. Praha - Ústí nad Labem: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2007, s.176. 
235 Na krajinu jako záležitost lidské paměti a imaginace upozorňuje Simon Schama.  Schama, S. Landscape and 
Memory. New York: Vintage Books USA 1996, s. 672. 
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spekulacím, vědí, že by viděli jen samou lež a klam, a proto se raději zavřou do 

laboratoří a zkoumají další a nové projevy živého. Odděleni stěnami odbornosti od 

skutečného, také mezi lidmi smlouvaného, životního světa Polis, modelují stále 

přesnější modely živého světa Fysis, do kterých není radno laikům mluvit.  

Pravdivé výklady světa dnes mocensky ovládá komunikace expertů. Podle 

Marleau-Pontyho jde o komunikaci soukromých světů, jeho držitelé se orientují 

v jedné variantě společného světa. Problém nastává, když nějaké jednotlivé 

soukromí (vědecké) vyhání z domu jiné soukromé varianty téhož. Tak je fakticky 

vyháněn svět sám. „Ze sebe mohu vyjít jen prostřednictvím světa“. 236 Ne podrobit 

svět svému myšlení.  

Když chci v současnosti něco v lese řešit, měl bych jít do laboratoře, své 

prožitky přizpůsobit rozhodnutím lidského expertně řízeného provozu a jím 

produkované stále rostoucí spotřebě. Když opouštíme domov našich prožitků a 

podlehneme dominantnímu komunikačnímu diskursu laboratoří (ne světa), je 

ochuzena diverzita způsobů porozumění světu. A vzdělání dnes všechny naše 

prožitky spoutává do několika dominujících zaříkávadel. Škola slouží k tomu, aby dítě 

co nejrychleji opustilo své vnímání, kdy ještě (na chvíli, naposled) prožije příběhy 

okouzlující svět kolem něj a opustí přirozené jistoty, jež vnímá s pomocí svého těla a 

stane se závislým na přesných a propočítaných jistotách vědy. Čím větší jistota, tím 

více zastřená přirozená podoba Fysis.  

Matematik Jiří Fiala připomíná zlidovělou (tedy laickou) definici vzdělání:  

„Vzdělání je to, co zbude, když všechno, co jsme se naučili, zapomeneme.“ 237 

Možná by šlo parafrázovat: vzdělání je to, když se rozpomeneme, že všechna fakta, 

která nám usnadňují orientaci a dorozumění při hledání povahy světa, jsou vytvořena 

na základě našich spekulací, po jejichž zapomnění na nás čeká život sám, se svou 

složitostí, s různými způsoby výkladu a každý možný výklad je vždy redukcí 

proměnlivé, a proto překvapivé, povahy přirozenosti, Fysis.   

Pokud však dnešní školáci zapomenou, co se o přírodě naučili, nic moc jim 

nezbude. Škola jim totiž, kromě toho, co zapomněli, nic dalšího neposkytla. Data a 

teorie popisující projevy a podobu všeho živého jsou pryč. Jaká to hrůza odvážit se jít 

do lesa a pokusit se jej vidět. Ze školy přece vím, že všechno je jinak, jen už nevím 

                                                 
236 Marleau Ponty, M. Viditelné a neviditelné. Praha: Oikoymenh 2004, s. 22 
237 Fiala, J. Vzdělání: chybování a pochybování. In: Bartoš, M. (editor). Krajinou pochybností. Sborník úvah 
z Ekologických dnů Olomouc 2005 a 2006. Olomouc-Nymburk: O.P.S. 2007, s. 123. 
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jak. O lese lze pak jenom tlachat. Pokud chci o lese cokoliv vědět, půjdu na odbornou 

přednášku nebo prolistuji nějakou srozumitelnou knihu či encyklopedii, jak „les“         

a příroda je, funguje. Do lesa může sice každý. Přesto na hranici, která odděluje 

„planý“ a nesrozumitelný les příběhů („mýtický“) a les objektivně pravdivý 

(ekosystémový, „produkční“) lze najít zřetelnou tabuli s upozorněním: vstup povolen 

jen expertům.  

Lidé se pak raději obejdou bez přírody, protože stejně „nedohlédnou                

a neprohlédnou“, jak se to s ní skutečně má. To, bez čeho se ale laici každopádně 

neobejdou, jsou právě vědci. Příroda se tak stala pro většinu lidí bezdomovím. Doma 

jsou v ní pouze s použitím expertních vysvětlení. V lese se nic neděje, dokud to není 

objasněno a uvedeno na pravou míru. Dnes je tato míra měřena na mikroúrovních 

v buňkách nebo na makroúrovních v biosféře. Obojí je sice vzhledem k vlastním 

prožitkům laiků při chůzi krajinou nedostupné, chladné, až trochu cynické, ale zato 

pravdivé. Laičtí bezdomovci se s vědomím expertního zásvětí necítí být schopni 

poznávat les po svém. Pobyt v něm se pak může bez průvodců, kteří „vědí“, jevit 

neuchopitelný a tím všední, až nudný.  

Když laici touží poznat život, nejdou pro něj do lesa. Chtějí-li se o přírodě 

cokoliv dozvědět, například zda kácet nebo ponechat stromy napadené lýkožrouty, 

proč má žirafa dlouhý krk, proč jsou krokodýlové spíše ptáci než ještěři, zda jsou 

nebo nejsou klimatické změny, jestli přibývá nebo ubývá ozónu, klepou na dveře 

expertů. Je až zarážející, jak často od nich laici odcházejí s nepořízenou. Tedy 

s několika pravdivými, často zcela protichůdnými, vědou ověřenými, výsledky. 

Původní laický mylný (pochybný)  rastr v prožívání přirozenosti je nahrazen dvěma či 

více pravdivými rastry, které konstruovali experti. Podle nich pak je vhodné 

lýkožrouty hubit i nehubit, jak kdy a kde, ale v konkrétním případě mnohdy tak i tak. 

Existuje podezření, že vítězí ten vědecký výklad, který je podložen větší finanční 

dotací, politickou podporou, citačním indexem, právě toho času usedlou představou 

ve struktuře Polis, jejím diskursem… kvantitativně větším, delším a proto 

pravdivějším sběrem dat.      

Rozum je moderní školou překultivován natolik, že se další hromadění 

informací může jevit nerozumným. Možná dokonce nebezpečným pro zdravotní stav 

vzdělávaných. Ve škole se neustále něco měří, včetně dosaženého stupně vzdělání 
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a intenzity osvětlení lavic. Jen málo měření se orientuje na kapacitu informací, která 

je nutná k rozumnému zvládnutí všech potřebných předmětů dohromady. Emoce 

nelze měřit, i když pokusy o jejich ovládnutí tímto způsobem neustále existují. Emoce 

se vymykají z režimu školy, překážejí, stávají se svým způsobem nepřístojné. 

Pozitivně vnímané emoce mizí ve známkách za chování, negativní pak podobně. 

S poukazem na to, aby žáci byli rozumní.  

Emoce ve škole a společně s nimi i žáci se svými pocity a prožitky se opět 

ocitají v bezdomoví. Vzdělávání dominuje. Výchovy jsou vnímány jako rudiment ve 

školském systému. Snad jen ten tělocvik má své jisté, asi kvůli rovnováze mezi duší 

a tělem.  

Když je emocionalita žáků ve škole bezdomovcem, chtějí ji žáci realizovat 

aspoň doma. Tam ji podobným způsobem jako ve škole vykáží z hlav dětí rodiče. 

Jednou s poukazem na to, že také kdysi absolvovali školu a nebylo to jinak, podruhé 

s odbytím, že na dětské nářky nemají čas a ať se jdou raději učit. Když se už na něco 

svých školáků sami zeptají, je to v mnoha případech ono: Jak dnes bylo ve škole? 

Což v překladu znamená: Jaké jste dostali známky? Je pak jaksi historicky dáno, že 

nenaplněné a neřešené emoce, utržené od rozumu, vedly k největším lidským 

katastrofám. 

Rodiče to samozřejmě nemyslí zle. Oni jen už vědí, že v práci je to taky tak, že 

jde také o výkon a o informace, že se s nimi svět nemazlí. Proč však potom ten 

rodičovský údiv, když potomci projevují tak silnou touhu po útěku ze školy                    

i z domova, k prožitkům, které zažijí společně, sami mezi sebou, svobodně                

(s osvobozenými emocemi), a ze všeho nejraděj úplně jinak (a často extrémně, 

někdy i nebezpečně) od toho, co znají z rodiny i školních lavic.  

V tomto nesmyslně a proti přirozenosti vyhroceném střetu rozumu a emocí se 

pohybují i pedagogové, kteří svou vůli, tedy jakousi kombinaci racionality                    

a emocionality, zaměřují na ekologickou výchovu. Ta byla institucionalizací 

přeměněna na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (s podivnou značkou 

EVVO), tedy na pochopitelnější proces vzdělávání a dostupnost aktuálních informací 

s pomocí nejdokonalejších mediálních technologií. Opuštění pojmu ekologická 

výchova vzniklého v environmentálním hnutí a jeho institucionální rozvinutí a 

upřesnění může být mimo jiné známkou toho, že o výchovu až tak moc nejde. Důraz 

je kladen opět na environmentální vzdělávání a informace. Tento posun jistě také 

lépe pochopí případní podporovatelé environmentálních aktivit, když výchova je pro 
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ně podezřelá a vyvolává u nich pocit výchovy lidí, kteří problematizují civilizační 

pokrok. „Environmentální pedagogové“ jdou často ve svém úsilí o vzdělávání tak 

daleko, že pozapomínají na potřeby vlastních rodin, aby byli schopni všechno to 

potřebné          a kvantitativně rostoucí ekologické vzdělávání zvládnout, rychle a 

stále organizovaněji.    

Na smích, pláč, vyprávění a zejména sdílení příběhů, i těch o povaze přírody, 

dnes není ve škole ani v práci čas. To neznamená, že se nevyskytují. Jen zdržují. Od 

kontinuálního hromadění těch pravých a nezpochybnitelně prokazatelných poznatků. 

Smích okamžitě vyhání upozornění na to, že se musíme opravdověji a vážněji 

zamyslet nad tím, kvůli čemu tu skutečně jsme.    

Přirozené pobývání v přírodě je pobytem v ní a setkávání s tím jiným v ní, 

neustálým smlouváním prostoru a podob svých projevů v celku živého. S tím, do 

čeho narážíme, čeho se bojíme, co se nám líbí, nelíbí… Následně je pak možno 

pátrat po charakteru těchto prožitků, zajímat se o to, co a jak se nám stalo, co se 

kolem nás děje. Možná tyto prožitky jsou právě tím, co zbývá, až všechno školní        

o přírodě zapomeneme.  Environmentální výchova však dnes spíše kopíruje moderní 

školu. Snad její alternativní podoby. Různými způsoby, třeba i hrou, hromadí 

poznatky o tom, jak přírodu co nejlépe poznat a tak dojít k pochopení, proč ji chránit.  

Školní vzdělání není většinou hromaděním nových poznatků, učebnice jsou 

přeplněné těmi starými. U počítačové techniky pak už ani nemá cenu vytvářet 

učebnice, protože ty stárnou rychleji než se dostanou do školních lavic. V mnoha 

předmětech jsou žáci nuceni k osvojování poznatků, které už nemusí platit. 

V takovém prostředí mnohé chuť po vzdělání opustí, často následkem zahlcení 

informacemi. Kreativní povahy (tedy jiným způsobem kreativní než tak, že 

fenomenální pamětí zvládají ohromné množství dat) už zřejmě dělají něco jiného než 

přírodní vědy. Avšak s tím důsledkem, že ztrácí patent na pravdu o celku živého 

světa, který je obklopuje. Vítězí jediná interpretace života, ta z lůna 

přírodovědeckého snažení. Ostatní interpretace se jeví neživotné.  

I příroda se může ve školní výuce pod náporem metodických postupů jevit 

jako neustále se rozšiřující učebna s mnoha sklady, kde se ukládají další a další 

poznatky, stále přesnější a dokonalejší, blížící se pravdě. Všechno to hromadění se 

snaží nějak vzájemně komunikovat, poznat, jak příroda je. Jde o úsilí objevit pro 

všechny vzdělané „svatý grál“ Fysis, srozumitelný, jedinečný, nezničitelný. V něm se 

stváří nějaká jednotná a za všech okolností platná teorie, zaříkávací formule, logický 
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kalkul, algoritmus. Tento jednoduchý a nehybný poklad (vzor) umožňuje jednou 

provždy odhalit tajemství všeho proměnlivého, všeho toho, co je v živém světě 

možné.  

V takové vzácné nádobě můžeme najít nějaký koncentrát života, například 

teorii sobeckého genu. Až odhalíme jasný princip života, budeme konečně moci tento 

princip nějak napodobit, konstruovat na způsob výroby strojů. To bude cesta k tomu, 

že lidé budou schopni nějak řídit, dokonce i vylepšovat, zdokonalovat a opravovat 

skutečnost samu. Aby lépe odpovídala našim představám a na jejich základě 

vytvořeným modelům.  

Pak by mohly být konečně definitivně odstraněny pochybnosti o povaze 

člověka a přírody. Nějaká teorie všeho živého by pronikla všemi učebními předměty, 

zbytečné předměty by byly rozumně odstraněny. Chybovali by pouze ti, kteří by 

úzkostlivě lpěli na něčem nepodstatném, tedy neprokazatelném, nebo ti, co by se 

nebyli schopni zorientovat v několika zcela jasných formálních operacích. Ti, co by 

naivně nevěřili, že to jsou opravdu výsledky odvěkého zápasu člověka po konečném 

poznání světa. Rčení, že člověk se učí chybami, by ztratilo svůj smysl. Špatní žáci by 

byli definitivně rozpoznatelní od těch dobrých, kteří mají klíč k pravdivé povaze světa 

a jsou tak svým způsobem bezchybní.    

Několikrát jsem se na střední škole při výuce ekologie setkal s tím, jak se žáci 

prokousávali prvními kapitolami učebnic. Začínali buňkami a například při podrobném 

studiu mitochondrií zapomněli na to, že jsou tyto organely součástí buňky a ty 

v konečné fázi něčeho živého. Podobně jsem narazil na udivující znalosti                  

o fotosyntéze, včetně  nezbytného chemického vzorce, který ji vyjadřuje. Ale 

studentům zcela unikl ten „zázrak“ procesu samého, něco co by se dalo nazvat jeho 

smyslem. Včetně závislosti lidí na tomto přírodním ději.  

Kapitoly o vztazích, ty ekologické a částečně i environmentální byly vždy na 

konci těchto učebnic. Po všech předchozích výkladech o buňkách, tkáních, 

orgánech, průtocích energie, hnilobných procesech, vzrůstu, nekonečných výčtech     

a třídění podob živého. Tyto závěrečné kapitoly už ne-biologům unikaly, protože 

jejich případná motivace byla pryč, ukryta pod nánosy dat o přírodě.   

Pokud je příroda podaná jako to, co je nutno poznat a ne jako to, co je 

neustále poznáváno, za účelem nalézání odpovědného vztahu k celku, vzniká 

problém. Příroda se stává objektem pro manipulaci. Ostatní živé kolem lidí je 

hodnoceno rozumem jako nižší, pouze vegetativně se vyskytující, snad někdy             



 223 

i emocionálně vnímající. Ale toto emocionální je to divoké a chaotické, tupé a ne-

inteligentní. Tedy všechno to, čeho se právě člověk zbavil. To rozum mu umožňuje,                 

a dokonce ukládá, manipulovat s životem svým i druhých. 

Ve smyslu slov matematika Jiřího Fialy o tom, že vzdělání není CO, ale KDYŽ, 

by environmentální pedagog mohl s klidem přiznat, že neví, co je to příroda. Právě to 

mně neustále okouzluje. To je důvod, proč vidím rozdíl mezi použitím návodu na 

nějaký přístroj a kouzlením přírody, na jejíž neustálé proměny nelze takový předpis 

sestrojit. Vlastně lze a neustále tak činíme. Ale těch předpisů je tolik, kolik podob má 

Fysis. Nelze si je pamatovat, nelze je přehlédnout, nelze je ani dodržet, nejde se 

všemi najednou řídit, ani o nich o všech aktuálně mluvit. Proto se mi zdá, že by bylo 

snadnější nalézt odpověď na otázku, čím příroda není. Příroda prostě opravdu není 

CO. Nelze ji ovládat, hodnotit a vlastnit. Lze v ní pouze být, příroda je KDYŽ … a toto 

„když“ znamená mnoho všemožných způsobů komunikace s ní, variant jejího 

obývání, které ze své povahy nabízí všemu živému. I člověku. Včetně jeho 

vědeckého zájmu.   

Učebnice přírody má vždy společně se sklady informací, hnojišti nezdařených 

experimentů a zlatým grálem objasňujících zaklínadel také tajemné komory, kde 

pobývá ona nezachytitelná duše přirozenosti samé. Kam se nikdo nedostane. 

Neexistuje člověk, který by kohokoliv dovedl ke dveřím těchto „třináctých komnat“. 

Nikdy a nijak není možno přečíst vše, co příroda nabízí. Příroda existuje i mimo 

všechny texty o ní svědčících.  

„Příroda je prvopočáteční.“ 238 Je utkaná ze všech představitelných snah          

a nepochopitelných projevů proměnlivého tkaniva života. Je útkem, který existoval 

dlouho před věkem rozumu, před uchováním prvního textu člověka, dokonce před 

jeho napsáním. V tom je její tajemství a moc. Proto nás poznávání o ní dokáže 

neustále překvapovat. A právě to nás snad baví. To nás k Fysis přitahuje. To, co 

zájemcům o ni umožňuje zabývat se přírodou důkladněji, vědecky. Protože nedošlo 

ke ztrátě zájmu o vlastní zkoumání a prožívání tajemství, které tvořivě nabízí. 

Pobytem v ní lze nalézt ztracený domov… pozorováním, tělem, rozumem, „duší“.  

Překvapení při těchto rozličných setkáních s Fysis je tím, co vzbuzuje naši úctu k ní, 

co trvale pečuje o naši duši, co vyvolává rovnováhu ve starostlivém zacházení 

s přirozeností vlastní i přirozeností všeho živého. 

                                                 
238 Marleau Ponty, M. Viditelné a neviditelné. Praha, Oikoymenh 2004, s. 270 
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5. III 

Environmentální vzdělávání a redukce v modu Polis. 

 

Můj zájem je zaměřen na environmentální vzdělávání v prostředí „mimo 

běžnou školu“ stojících střediscích ekologické výchovy. Toto vzdělávání se nejprve 

objevuje spíše v mimoškolním vzdělávání, v prostředí environmentálního hnutí, 

občas i u tvůrčích učitelů, kteří byli citliví k problematice ochrany přírody. Své 

nadšení se pak snažili rozšiřovat do běžných školních systémů prostřednictvím 

cílených snah o vzájemnou komunikaci s učiteli. V této oboustranné komunikaci lze 

rozlišit snahy o zkvalitnění školského systému a postupy, které metody současné 

školy doplňují a snaží se být záměrně jiné. V kapitolách o vzdělávání se snažím 

vysvětlit, proč se přikláním spíše ke snahám o doplnění a rozšíření 

environmentálního vzdělávání, které nabízejí školy. Hledám vhodnou podobu těchto 

snah a jejich smysl v závislosti na utváření odpovědného vztahu mezi Polis a Fysis.  

Každá životaschopná alternativa v Polis, která se vymyká svou povahou 

běžným zvyklostem, musí být ve veřejném prostoru aspoň nějakou měrou uznána     

a podporována. Obecné školství je například závislé na ekonomickém zajištění 

státem. Prostředí Polis tak vždy jistým způsobem dává mantinely podobám státem 

podporovaného vzdělávání. Výrazně určuje také podobu environmentální praxe. 

Včetně vnímání a podání Fysis ve výukových programech. Praxe environmentálních 

pedagogů tak vždy závisí na očekávání Polis. Učitelů, žáků, rodičů, sponzorů. Je 

ovlivněna politickou podporou, existencí a způsobem práce ostatních vzdělávacích 

zařízení, časovými omezeními, byrokratizací. V Polis dominuje politika spjatá 

s ekonomikou a vědou. Umění se svou „rozervaností“ se ocitá na vedlejší koleji, 

přestože jsem přesvědčen, že může být rovnoprávným přístupem k Fysis, společně 

s uchopením vědeckým, přesně pojmy vymezeným. Environmentální výchova by 

mohla více využívat těchto postupů a rozšířit svou stávající oporu 

v přírodovědeckých disciplínách o celou řadu dalších podob.  

Emocionální složka možná není nutná k rozebírání matematických příkladů. 

Přesto pocit, „že to konečně vyšlo“, patří k velkým prožitkům libosti. A právě to dělá 

matematiku tak přitažlivou. O to přitažlivější, pokud jsem se k výsledku dobral po 

svém, jinak, než mě to někdo naučil! Právě tyto emoce patří ke zdrojům zájmu pro 
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vědecké zkoumání. K Fysis však patří jak libost z jejího poznání, tak nelibost, že 

všechno v ní jednoduše popsat nejde, že to prostě vždycky nevychází. Právě v tom 

je moc přírody. To je to, co z ní dělá zázrak.  

S nelibostí v divoké přírodě býval spojen strach. Jaká je však povaha 

dnešního strachu z přírody u dětí i rodičů? U prvních lidí to byl strach z nevědomosti. 

Vyvolaný vztahem úcty k nesamozřejmému okolí. Dnešní strach při putování krajinou 

naopak plyne z důkladného poznání, vědomí, co všechno příroda (klíšťata, komáři, 

hadi, viry, bouře) dokáže. Tento moderní strach Polis je založen na ztrátě prožitku 

přirozenosti živého světa. Svět Fysis je kupodivu vždy jiný, než se jeví lidem, 

například bezprostředně po přečtení učebnice parazitologie. 

Důraz Polis na vzdělávací obsah se projevuje v praxi ekologické výchovy 

například tím, že pedagogové ve střediscích environmentální výchovy podceňují 

práci s předškoláky a spíše se u této věkové skupiny zaměřují na ovlivnění postojů 

jejich učitelů. Ti podle nich mají snadnější pozici při realizaci environmentálních 

programů, než učitelé vyšších stupňů. Toto pojetí svádí k tomu, že vzdělávání pro 

mateřské školy získává podobu jakéhosi podřadného hraní a neužitečného vykládání 

pohádek, které děti pouze matou, protože by si mohly například myslet, že moře 

obývají sirény, vzduch sylfové, zemi gnómové a oheň salamandři. Domnívám se, že 

právě důraz na informace a vědecké uchopení přírody patří ke kořenům pocitů           

o jednoduchosti předškolní environmentální výchovy. Tento postoj se snaží                  

o odstranění rudimentů ne-rozumu z prožívání žáků. Ve škole i v praxi 

environmentálních středisek pak dochází k exorcismu chaosu, pohádek a vyprávění, 

či jinak než rozumem utkaných řádů Fysis. Snahy o rovnováhu mezi rozumem                       

a citem se nekonají. Nemluvě o tom, že je tímto přístupem k malým dětem pominuta 

skutečnost, viděná z pozice vývojové psychologie, kdy se právě nejmenší děti 

dozvídají o svém osvětí ty nejpodstatnější informace, které je potom provázejí po 

celý život. 

Pro environmentální vzdělávání je dobré mít žáky předpřipravené prvním 

stupněm tak, aby zcela jasně rozuměli tomu, co po nich později ekologové na škole 

chtějí po odborné stránce. Tímto způsobem se zvyšuje hradba oddělující mýty od 

reálné, vědou odhalované skutečnosti.    

Environmentální výchova je v Polis ovlivňována také veřejným míněním. 

Environmentalisté se snaží výrazně oslovit Polis a proto používají mnohé z praktik, 

které jsou mediálně úspěšné a mají vliv na smýšlení občanů. S tímto cílem pak 
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organizují soutěže, vele-trhy, odměňují celoživotním úsilím „zničené“ ekology, 

pořádají ankety typu „Ropák“, která vyhodnocuje anti-ekologický počin a výrok roku. 

Tato anketa sice upozorňuje na palčivý společenský problém, ale zároveň zabředává 

do podobných anticen, jako třeba módní hlídky pranýřující nejnevkusněji oblečenou 

celebritu, nejhorší herecký výkon, překlad knihy, výrobek, nejnesmyslnější bankovní 

poplatek. Podobně všelijaké soutěže (například solární mistři, miss kompost, strom 

roku, nejekologičtější počin na dovolené, nejvíce úsporné auto, nejzelenější škola, 

ekofór) sice upozorňují na problematiku ochrany přírody, ale ztrácejí se v záplavě 

jiných ocenění (například nejlepší podnikatel, řidič, bankovní ústav, burzovní makléř, 

mediálně nejoblíbenější osoba,…).  

Environmentalisté zpravidla odsuzují reklamy, vytvářejí vzdělávací programy 

pranýřující jejich manipulativní moc. Zároveň však ochotně spolupracují na tvorbě 

svého loga s designéry, natáčejí krátké úderné spoty, využívají služeb reklamních     

a PR agentur. Nemají vyhnutí, také je ovládá svět „něco za něco“ a za prosazení 

svých snah ve veřejném prostoru se dnes platí. V tom spočívá moc médií.  

Sponzoři a mecenáši snáze podpoří mediálně známé projekty, než například 

smysluplné vzdělávací projekty zaměřené na problematickou ochranu přírody. 

Podnikatelský sektor se v poslední době soustřeďuje na vzájemně výhodný obchod, 

který se prezentuje prostřednictvím velkých a mediálně úspěšných akcí (typu 

mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech). V environmentálním 

prostředí potom těmto megaakcím mohou konkurovat jen aktivity podobné. Například 

projekt Al Gora „Live Earth“, megakoncert na stadionech všech světadílů a jednoho 

minikoncertu na antarktickém ledu, s cílem vzbudit celosvětovou pozornost 

zaměřenou na problematiku klimatických změn. To vše v jednom dni 7.7.2007, 

s využitím krátkých ekologických spotů, reklam a producírování se současných 

celebrit po koncertních pódiích, včetně udílení co nejjednodušších rad, jak se má 

lidstvo uskromnit. Takové environmentální olympijské hry, či Oskaři, kdy člověk 

přesně neví, zda jde ještě o přírodu nebo spíše o komerci, doping estrády, moc        

a peníze. I zde zřejmě platí, že čím větší úspěch těchto praktik v Polis, tím 

zasunutější smysl lidí pro Fysis. 

Moderní svět, a s ním i moderní školství, je stále více ovlivňováno novými 

médii. Kvůli výuce nových informačních technologií jsou vytěsňovány mnohé, kdysi 

potřebné, školní předměty. V proměnlivém světě technologií jako by stále rychleji 

zastarávaly také informace jimi přenášené. Je možné, že se řada dnešních 
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environmentálních programů, založených například na odkrývání světa tradičních 

řemesel, či na pocitové výchově s pomocí přírodních „hmatek“, stane ve světě 

informačních sítí nesrozumitelnými. Nabídka environmentálních programů bez využití 

nových médií se pak může jevit ne-moderní, nereagující na progresivní vzdělávací 

trendy. A možná i z těchto důvodů, pro zvýraznění svých moderních přístupů 

k pedagogické praxi, nabízejí i environmentální centra řadu simulačních her              

a počítačových vzdělávacích programů.  

V počítačovém prostředí však na sebe bere Fysis virtuální podobu, kdy je dění 

v ní ovlivňováno z fiktivního řídícího centra, od každého žáka. Každý účastník má 

příležitost stiskem klávesnice ovlivňovat výsledek, který v okamžiku vidí. Skutečná 

přirozenost, v jejím prostoru a čase, se však takto pojatému zprostředkování vzpírá. 

Počítačové environmentální programy jsou schopny objasnit celou řadu událostí 

Fysis, které v krajině nelze vidět (například schéma vazeb mezi celkem a částmi, 

děje ukryté přirozenému smyslovému vnímání člověka, sítě vztahů energetických, 

materiálových, potravních, tedy i to, co pohromadě v přírodě nikdy nepotkáš              

a neuvidíš). Toto virtuálně generované objasnění však způsobuje zatmění některých 

jiných a ne tolik přitažlivých podob Fysis. 

Studenti historie se mohou například s pomocí projektu „Rome Reborn“ 

virtuálně procházet po starověkém Římě. Prostřednictvím 3D modelu, který deset let 

vytvářel tým vědeckých pracovníků. Výsledkem je pak Colosseum povstalé z popela, 

oslovující uživatele původní krásou a velikostí. Jaká krása a velikost to však jsou? 

V počítačovém programu zatím chybějí lidé, budou později do města duchů dodáni. 

Ale jací lidé to budou? Jaký Řím to vlastně vnímáme? Není jiný (dokonalejší             

o současnou redukcí) než jeho tehdejší podoba? Kde jsou sítě všech vztahů mezi 

lidmi, kde jsou proměnlivosti počasí, kde jsou nečekané vpády činů a událostí z okolí, 

kde jsou vůně, tehdejší zvuky, sounáležitost s tím, jak chůzí překonávám město, 

s děním v jednotlivých ulicích? To vše je navždy ztraceno. Opětovně se vrací 

historie, avšak za hradbou času, s pomocí dnešních interpretací. „… Minulé 

nemůžeme pozorovat samo o sobě tak, že bychom odhlédli od vlastní přítomnosti, 

protože je to vždy chápáno právě v přítomnosti.“ 239 Ale vadí to ještě někomu, když 

model se zdá být dokonalejší než nedokonalost Polis v každé době?   

                                                 
239  Figal, G. Úvod do Heideggera, Praha, Academia 2007, s.13. 
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Může být podobně pojaté počítačové obcování s přírodou vyjádřením její 

pravé podstaty. Vzniknou například pokusy rekonstruovat co nejpřesněji druhohorní 

přírodu? Jak bychom asi modelovali tu dnešní? Počítače jsou jedním 

z nejdokonalejších produktů, které Polis uživatelsky využívá. Počítače také konečně 

napomohly molekulární biologii odhalit skutečnou podobu evoluce, to, jak se 

jednotlivé organismy k sobě mají. Počítače okupují smysl pobytu v přírodě, protože 

Fysis tam venku, za laboratoří, se pak může stát šálivou májou. Podoba Fysis,          

a zejména intimní vztah k tomu, co zakládá náš život, opět uniká do vizualizace 

vjemů, kdy jeden vjem vytěsňuje předešlý. Úspěšný je ten, kdo dokáže zapomenout 

co nejvíce poznatků z předešlé virtuální procházky, aby uvolnil místo přemíře 

informací z procházky budoucí. Doplněné o lepší barvy, reálnější zvuky, ve všech 

prvcích propracovanější, zaručeně dokonalejší, než zastaralá loňská verze.  

Počítače jsou již schopny uhlídat řidičův mikrospánek v autě a ihned jej 

probrat z případných potíži stahováním bezpečnostního pásu. Nějaký podobný 

počítačový program bude možná na procházce krajinou informovat chodce               

o blízkosti nebezpečí, například blížící se bouřky nebo výskytu infikovaných klíšťat. 

Již dnes se mnozí lidé raději spolehnou na technologii GPS, než na mapu nebo chůzi 

krajinou, třeba podle proudu potoka. Právě těmito způsoby je ohrožena i lidská fysis, 

mizí její k přirozenosti odkazující ostražitost, bdělost, potřeba orientace, dokonce (!) 

bdělost rozumu.  

Environmentální vzdělání stojí před velkou otázkou, jak bude reagovat na věk 

informačních technologií. Mimo výuku je již provoz environmentálního vzdělávání 

plně závislý na využití počítačů (při nabídce služeb, programů, vzájemné 

komunikaci). Je otázkou, zda počítačová technika zůstane prostředkem komunikací 

a sběru dat nebo vtrhne do programové praxe samotného vzdělávání. Informace 

hluboce posílily všechny subsystémy Polis, aby nadsystém Fysis zůstal opomenut. 

Kde? Mimo síť. 

Internet a možnosti, které nabízí v komunikaci lidí, je vydáván za jeden 

z projevů globalizace. Od prvopočátku globalizovaná Fysis, jako prostor všeho 

živého, s člověkem i bez něj, nevzbuzuje naši pozornost. Jsme v Polis globalizováni 

technologicky a ekonomicky, avšak všem lidem vždy společné globalizující živé nám 

uniká. Snad existují oprávněně upozornění na podobnost počítačových sítí a struktur 

mozku, počítačových a genetických informací, jejich charakter je však rozdílný. 

Počítačové jazyky konstruované rozumem okupují nejen svět Polis, ale 
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prostřednictvím mnoha způsobů také Fysis. Přístup k Fysis se stává spíše otázkou 

počítačového vybavení, než smyslového prožitku při pobytu lidí v krajině. Je 

informační technologie vynikajícím zprostředkovatelem vztahu na ose fysis - Fysis, 

nebo jej naopak zastírá? V době nových informačních technologií a  Baumanovy 

tekuté modernity jsme všichni v Polis navzájem propojeni a dosažitelní, ale jsme 

propojeni také s Fysis?  

 Environmentální vzdělání je zajišťováno jako obecně prospěšná činnost. Je 

tato prospěšnost vázaná pouze k Polis nebo k utváření složitého vztahu  lidí a Fysis? 

S ukončením studené války založené na sporu mezi socialismem a kapitalismem se 

stále více vznášejí mraky nad ještě nedávno samozřejmou podobou Polis. Polis 

v podobě sociálního státu. Miroslav Petrusek poukazuje na jeho zpochybnění 

významným německým členem SPD (sociální demokracie) Peterem Glotzem. Ten 

upozorňuje na zpoždění Evropy, kdy pod vlivem „úzké vrstvy inelektuálů“ (jako 

například Neil Postman, Jean Baudrilard, Paul Virilio) dochází k růstu skepse 

k vlastním silám evropské Polis a tím sociální stát „nemotivuje jedince: na volném 

trhu vyhrává pouze mobilita a energie individua, státní politika může trh částečně 

regulovat, ale nemůže řešit obrovské přesuny, které trh v globalizovaném světě 

vyvolává“. Ve vzdělání založeném na rozvoji užití internetu a interaktivních digitálních 

her jsou pak netkids „samostatnější, chytřejší a sebevědomější, což je dáno mj. tím, 

že rychleji a samostatněji zpracovávají informace.“ 240  

Technokraticky zajištěná, radikálním individualismem podložená a z logiky 

teorie růstu vyvěrající vůdčí pozice mocné Evropy v ekonomicky orientovaném světě, 

potlačuje smysl environmentálního vzdělávání. Vztahování se k Fysis se jeví jako 

největší brzda ekonomického rozvoje a jedním z jeho největších zpětnovazebných 

zpochybnění. Po odsunutí environmentálních problémů do pozadí pak technologická 

jednoduchost okupuje složitost Fysis. 

 Vztah k Fysis se tak dostává do roviny nutnosti výběru světového či 

politického názoru, do sevření mezi technokracii a biofilii, pravici a levici (které mají 

v pozdní moderně stále více toho, co je spojuje, než rozděluje), antropocentrismus     

a biocentrismus. Tak vzniká podivná a škodlivá dichotomie přátel a nepřátel Země       

v Polis. Tyto vyhrocené rozpory v Polis okupují zákládající relaci Polis a Fysis. 

                                                 
240 Petrusek, M. Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství  2007, s. 457. 
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Se zpochybněním ideje sociálního státu jde ruku v ruce i relativizace 

užitečnosti environmentalismu. Na mé opakované dotazy k některým intelektuálům, 

kteří se zúčastnili besed Ekologických dnů Olomouc, zda otázka ochrany přírody 

souvisí nějak s otázkou ochrany sociálních jistot, se mi dostávalo přinejmenším 

vyhýbavých odpovědí. Souvisí spolu ochrana Fysis a fysis? Znamená pocit osobního 

a rodinného bezpečí také příznivější prostředí pro duševně zdravý vývoj a pozitivní 

trend, který umožňuje hledání podob vztahů k povaze Fysis? Kritika sociálních i 

environmentálních stanovisek vychází velmi výrazně z podobných zdrojů a často se 

objevuje ve veřejném prostoru při sobě, ruku v ruce. 

Biolog Jan Zrzavý zmínil v jedné ze svých veřejných besed, že 

environmentalisté se tolik obávají ekologické katastrofy, že se na sebou 

vykonstruovanou apokalypsu vlastně těší. Sám uvedl, že žádnou environmentální 

apokalypsu nelze z vědeckých pozic nijak doložit a že se apokalypsa určitě nechystá. 

Ve stejné diskusi se apokalyptického vidění světa zastal filosof Václav Bělohradský. 

Uvedl, že „apokalypsis“ v řečtině znamenalo zjevení, odhalení. Obvykle se jednalo o 

spisy, ve kterých byla prorokovi nebeským prostředníkem zjevena pravda, nejčastěji 

o dějinách a jejich smyslu. Většinou jsou tyto úvahy zakončeny nějak pojednanou 

eschatologií.  

Právě tato podoba zamyšlení se nad posledními věcmi světa a člověka patří 

k niterným hnutím fysis, která jsou pozdně moderní Polis opět odsouvána 

z veřejného dění, případně pouze hromaděna jako neustálý sled lidských tragédií, 

které však v celkovém mediálním obraze nakonec končí jako „extrémní banality“, 

v rychlém tempu střídající jedna druhou. Podle Václava Bělohradského se stává 

apokalyptické myšlení nebezpečným tehdy, když se jej někdo vlastnicky chopí, 

čehož známkou je zpravidla to, že ohlásí přesné datum, kdy apokalypsa nastane.  

V podobě obavy o živý svět, tedy ne v černobílém pohledu buď a nebo, 

s vědomím smrtelnosti vlastní i jiných, sehrává apokalyptické myšlení významnou roli 

pro hledání míry věcí a činů pozemských. Domnívám se, že takovýmto hledáním by 

mělo být motivováno i environmentální vzdělávání. Ve světě „něco za něco“ může 

být pak odkazem k tomu, že existují situace, ve kterých kouzlo ekonomických kalkulů 

ztrácí svou přesvědčivost. Environmentální myšlení by se mohlo stát mírou pro každé 

totalitní uchopení světa, proti všem totalitním jazykům, které se snaží zcela ovládnout 

všechen diskurs v Polis. Navzdory právě environmentalismu přisuzovaným totalitním 

tendencím. 
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Sám jsem se ve svém dlouhodobém kontaktu s myšlením environmentalistů 

setkával spíše s otázkou míry věcí, než s podobou apokalypsy jako konce světa. 

Snad se tato podoba myšlení, pod tlakem mocí prodchnutých optimistických verzí 

světa, nepromění na fanatickou a sektářskou podobu očekávání konečného 

potvrzení smyslu vlastních idejí.  

Je třeba zdůraznit, že nepodezřívám učitele environmentálního vzdělávání 

z neochoty klást si otázky po smyslu svého úsilí. Tu a tam, v prasklinách intenzivní 

práce s dětmi, mezi emaily, telefony, seznamy, fakturami, počty účastníkohodin, 

metodikami, učebními plány, … si společně postesknou, že na to není čas. Hledání 

smyslu je zdlouhavé, život na něj nestačí, přináší i nejistotu, pochybnost … a my 

musíme množit konkrétní výsledky, počty, ,,, jako by skutečně apokalypsa byla za 

dveřmi. 

Definic smyslu vzdělání je mnoho. Jedna z nejobecnějších zní: má připravit 

člověka na život. Hlavním zadavatelem a plátcem vzdělání je stát (Polis). Proto je 

vzdělání zaměřeno zejména na to, aby se jeho absolventi co nejzdařileji začlenili do 

systému Polis, aby byli společensky prospěšní. Environmentální výchova by tedy 

mohla být snahou o odkrývání podob vztahů přirozenosti lidské (a také Polis) k Fysis. 

Plátcem těchto pedagogických záměrů by měla být opět Polis, přirozeně, protože 

mnoho z toho, co Polis má, čerpá z Fysis. Zájem Polis o takovéto utrácení prostředků 

státního rozpočtu, k naprosto nejistým a neměřitelným výsledkům, však očekávat 

nelze. Kdo by platil vzdělání, jehož cílem by byla hlubší reflexe postavení člověka v 

„stále stejné“ přírodě? Žádný hmatatelný výsledek, spíše překážka pro mnoho podob 

měřitelných výsledků v jiných oborech. Žádný výrobek, spíše problematizace jejich 

blahodárných účinků ve vztahu k Fysis. To je pro Polis luxusní věc, jako ostatně         

i běžné klasické vzdělání.  

Jan Zrzavý polemizuje s vizí radikálních proměn Polis ve společnostech 

zaměřených na vzdělání. Předpovídá: „… až budou všude samí doktoři, někteří 

z nich budou zametat ulice, život si vždycky najde cestičku, jak postavit sociální 

hierarchii, a má-li být kritériem této hierarchie vzdělání, staniž se. Elita budou dejme 

tomu doktoři z Harvardu, čistit boty jim budou doktoři z Olomouce a Českých 

Budějovic.“ 241  

                                                 
241 Zrzavý, J. Pochybnosti o vzdělávání. Za trochu evolučně-konzervativního přístupu… In: Bartoš, M. (editor). 
Krajinou pochybností. Sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc 2005 a 2006. Olomouc-Nymburk: O.P.S. 
2007, s. 112. 
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 V moderní společnosti se etablovala i vědecká disciplína ekologie a díky ní je 

vlastně možno mluvit o aktivitách v environmentálním hnutí jako o vzdělávání. Tuto 

mateřskou náruč vědy pro ekologickou pedagogiku nelze odstřihnout, protože nelze 

učit smysl z nesmyslů, tedy bez vazeb na současnou ekologii. Znamená to však 

také, že představa Polis o environmentálním vzdělávání se spíše blíží vzdělávání 

odborníků, kteří potom budou moci řešit případné environmentální problémy různých 

doktorů z Harvardu a čističů bot z Olomouce. Zde je zdroj tlaku na odbornost            

a hromadění informací o prvcích, složkách a vztazích naplňujících Fysis.   

Polis, jako jedna z živých částí Fysis, se v takovéto podobě svým způsobem 

zbavuje odpovědnosti za vztahování se k Fysis. Tuto odpovědnost odebírá občanům 

a svěřuje ji odborníkům s náležitým cejchem a shromážděným v odpovídajících 

institucích. Vědečtí pracovníci (experti) potom v duálně fungujícím světě (SM světě) 

vydávají svou evidenci o Fysis podle oblasti svého výzkumu, vždy na základě 

souhlasných a nesouhlasných stanovisek, kladných a záporných čísel, potvrzujících 

a vyvracejících hypotéz. K těm nakonec shlédne závěrečná expertíza, která rozsoudí 

argumenty protinázorů, potvrdí jedny a zamlčí větší či menší část druhých. Vztah 

k Fysis, její alternativní uchopení, je i ve vědě ukryt pod mocí nejodbornějšího 

z expertů (instituce). Tím bývá někdo nejvíce citovaný, prostě nějak v Polis 

potvrzený, osvědčený, který sehrává roli nejvyššího soudce. Soudce, který nejlépe 

ví, jak to s přírodou je nebo není.  

Právě takto nakonec dopadá většina z podstaty rozporuplných problémů, které 

vznikají v napětí mezi Polis a Fysis. Klimatické změny jsou nebo nejsou, jsou 

způsobeny člověkem nebo taky ne, a když ano, tak je to dobře nebo nedobře, a když 

nedobře, tak nikdo, ani věda neví, jak by to mělo být. A environmentální pedagogové 

pak uzpůsobují tyto vědecké rozpory podle svého, zapojují se laicky do odborné 

diskuse, které už ale lidé opravdu nerozumí, a proto raději věnují čas něčemu 

přehlednějšímu a srozumitelnějšímu, v nejlepším případě pasivně čekají, co experti 

vymyslí. Vztah k Fysis se pak v Polis objevuje v podobě dvou extrémních pólů, na 

ose vyhraněných pozic, jako sadismus a masochismus, ekologové a antiekologové, 

jak je libo. A environmentalisté, aby byli environmentalisté, usilovně, v krátkém čase, 

hledají co nejvíc čísel, rovnic a důkazů, že pravdu má právě jeden z extrémů 

uchopení a popisů Fysis.  
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Ostatní lidé potom nahlížejí případné spory mezi různými výklady 

ekologických problémů, z pozice svého vzdělání a výchovy, podle toho, zda podnikají 

v oblasti automobilového a ropného průmyslu nebo v oblasti energetických úspor. 

Podkladů pro své brožury a informační kampaně mají obě strany dost. Výpravnější, 

bohatší a barevnější publikace mají samozřejmě názory napojené na ekonomicky      

a politicky mocnější subsystém. Stačí si porovnat například podobu tištěných 

materiálů pro veřejnost a vybavenost návštěvnických center mezi podnikatelskými 

subjekty (například ČEZ) a nevládními hnutími. Ekonomickou nerovnost se v těchto 

případech daří environmentálním hnutím eliminovat spíše s pomocí kapitálu 

kulturního.  

K současné škole Jan Zrzavý břitce poznamenává: „Buď škola láme a brousí 

lidské charaktery do podoby společností žádané (Lamarck), anebo z existující 

variability vybírá tu frakci, která je k lámání a broušení jaksi predisponována 

(Darwin), v obou případech je nicméně výsledku dosaženo, někdo to dělat musí         

a škola to dělá dobře.“ 242  

Fysis v pojetí moderní společnosti je pro státem podporované školství svou 

povahou odtažitou záležitostí. Výuka o vztahu k Fysis, v takto nastavené Polis, nic 

konkrétního společnosti založené na rychlosti, spotřebě a ekonomickém růstu 

nepřináší. Potřeby Polis se mění a s těmito změnami dochází k reformám školství. 

Reforma ve smyslu učiva o Fysis je záležitostí nesnadno realizovatelnou. Jak učit      

o celku, v němž jsme částí?  

Environmentální pedagogové mají, díky své pozici mimo klasický školní 

systém, velkou volnost při přípravě vlastních a obsahově svobodných programů. 

Tato jejich svoboda má však samozřejmě omezení. Sebelepší program, který by 

nenašel odezvu v Polis, u učitelů, kteří přihlašují školy na programy, a samozřejmě u 

samotných dětí, by postrádal význam. Existuje však také opačný extrém, spočívající 

v opuštění výkladů o složitých vztazích ve Fysis a zaměření výuky na jednoduché, 

v Polis se prosazující, obecně přijatelné a vděčné programy.  

V tomto pohledu se může současná snaha o neustálé zvyšování kvality 

environmentálně výchovných programů jevit jako ambivalentní. Pro rozlišení jejich 

kvality je samozřejmě nutno nalézt pokud možno co nejpřesnější, co nejpřísněji 

                                                 
242 Zrzavý, J. Pochybnosti o vzdělávání. Za trochu evolučně-konzervativního přístupu… In: Bartoš, M. (editor). 
Krajinou pochybností. Sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc 2005 a 2006. Olomouc-Nymburk: O.P.S. 
2007, s. 113. 
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stanovená evaluační pravidla. Pokud takto nastavená pravidla získají moc nad 

obsahem a smyslem programů, pak hrozí, že environmentálně vzdělávací programy 

budou rozlišeny na více a méně hodnotné a následně vznikne potřeba realizovat jen 

ty nejkvalitnější.  

Kvalita programů by byla stanovena současnou úrovní vědění v Polis, bez 

zpětné vazby k neuchopitelné, protože promněnlivé, povaze Fysis. Nakonec, v Polis, 

která je zaměřena na efektivitu a účelnost, hrozí, že nejlepší programy by mohly být 

právě ty, které co nejlépe a nejrychleji děti naučí co nejvíce poznatků o přírodě          

a jejím bohatství. Ty, co po dobře značených zkratkách směřují k pochopení, jaká 

příroda je. Ve spojení s vzrůstajícím tlakem na odbornost pak vzniká třaskavá směs, 

jejíž exploze vede k osvojování ještě více poznatků, než ve škole. Z alternativní 

nabídky rozličných programů, která by umožňovala objevovat různé interpretace 

přírody, zůstává jakási podoba jednotného a praxí Polis prověřeného učebního 

programu. Jakési podoby „ještě lepší školy“. Výsledkem může být snaha o poznání 

co nejvíce informací o přírodě v co nejkratším čase.  

Neútočím tak na požadavek diskuse o kvalitě ekologickovýchovných  

programů ani na potřebnost vědeckého bádání. Snažím se klást vážnou otázku. Co 

to znamená kvalitní ekologický program? 243 A odmítám zejména to, že lze takový 

program nacpat do předem zjednaných pravidel. To by totiž znamenalo, že povaha 

přírody je poznatelná jen s pomocí jedné jediné interpretace, že je Fysis 

monotématická. Třeba zformulovaná z pozice molekulární biologie. 244 Bylo by to sice 

opravdu vědecké, ale o vztahu k přírodě by to vypovídalo právě jen to.  

Snaha environmentálně výchovných středisek je diktována také důrazem škol 

na metodickou a věcnou úroveň vzdělávání. V případě, že by se střediska nesnažila 

být v této činnosti o krok napřed, by jistě došlo k poklesu zájmu škol o jimi nabízené 

                                                                                                                                                         
 
243 Na mou otázku mi odpověděl Aleš Máchal. Podle něj je kvalitní ekologický výukový program ten, „který 
baví a zajímá děti. Ty si z něj odnesou alespoň příležitost k zamyšlení nad (mnohdy dosud netušenými) 
environmentálními souvislostmi Dá dětem příležitost k utváření a prezentaci vlastního názoru, umožní jim 
vkročit do živé přírody a poznat, že není nudná a že není potřeba se jí obávat, probudí či povzbudí v nich touhu 
s určitou pokorou poznávat i vážit si přírodních zázraků; z hlediska učitele (resp. školy) jde o program, který 
přijatelným způsobem naplňuje či doplňuje jejich školní vzdělávací program, zajímá děti (viz výše) a učitel 
příslušný půlden či týden nepovažuje za ztracený čas – naopak, bere jej jako příležitost, jak líp poznat své děti, 
jak se inspirovat a mnohdy i zamyslet nad vlastními přístupy k životu a k výuce. Jde o kvalitní SLUŽBU středisek 
ekologické výchovy poskytovanou škole“. (Ze soukromé emailové pošty). Avšak jak takto formulovaný program 
hodnotit? Neznamená jakýkoliv pokus o metodické uchopení tohoto problému opět kanalizaci dobře míněných 
zásad? 
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služby. Důležité však je, aby při těchto snahách nebylo opomenuto, že smyslem 

výchovy je orientace v bytí, u environmentalistů v živé Fysis. Tento smysl, 

nacházející se mimo metodické přístupy, se totiž může současné Polis, i jí 

podporovanému školnímu systému, jevit jako nedostatečně účelný. Jak říká Zdeněk 

Kratochvíl: „To, o co ve výchově jde, je mimo metodický přístup, neboť to není 

žádnou metodou vyvoditelné pouhým spolehnutím se na dodržení metody, není to 

zpřístupnitelné algoritmizovatelnými kroky. Proto je výchova svěřována lidem a ne 

strojům nebo pouze chodu institucí. Vědomí se zažehává právě tehdy, když 

metodický přístup překračuje. Proto je pak vědomí schopno vůbec někdy použít                                                 

i jinou metodu než byla ona první poznaná. … Neodpovědným by bylo nespolehnout 

se na metodu alespoň tam, kde nemám žádný vhled, ale stejně neodpovědným by 

bylo nahrazovat vhled metodou “. 245         

Existují také snahy, aby se ekologie stala zcela samostatným předmětem. 

V tomto případě podle mého názoru hrozí, že ubude snaha ekologickou problematiku 

řešit v ostatních předmětech. Navíc by to mohlo environmentální výuku zavést do 

osidel dalšího zvědečtění, v tomto případě ekologického. Dojdeme k tomu, že vztah, 

který s přírodou, ať chtějí nebo ne, mají všichni žáci, je sice opravdu vynuceně, 

z přirozenosti samé, záležitostí každého, ale vzniká pochybnost, zda se o tomto 

zakládajícím vztahu máme učit? Zda v samostatně k tomu utvořeném předmětu? 

Pokud by z ekologie někdo propadal, pak jako by nežil, i když evidentně (viditelně) 

žije. Niterní vztah k přírodě nejde zúžit na to, jak přírodu znám. Například když dokáži 

rozlišit myšici lesní od myšice křovinné. Prožívání vlastního vztahu k živému není 

pouze otázkou hromadění údajů o sobě a jiných organismech. Ti, co o přírodě nic 

nenahromadili, o ní mlčí. Často doživotně. Míjejí se však kvůli tomu se svou 

přirozeností, fysis? 

Jakmile bude environmentální výchova samostatným předmětem, utopí se ve 

školním systému a ostatních předmětech. Představa Fysis pak ztratí svou 

zakladatelskou povahu pro vše živé. Uchování této vzácné podoby Fysis, tedy           

i člověka a jeho kultury, jejíž součástí je i vzdělávací systém, by mohlo být cosi jako 

opěrný bod a zdroj porozumění pro podobu nového školního systému. Došlo by         

k jeho přepodstatnění. Nereflektoval by pouze užitečnost výsledků vzdělání pro Polis, 

                                                                                                                                                         
244  To by se však asi environmentálním pedagogům zřejmě nelíbilo, protože představa dětí, které jsou pouze 
schránami pro záměry vnitřně se „sobecky“ množícího genetického zápisu (informace), by odporovala jejich 
snahám o zásadní proměnu žáků v „altruistické“ osobnosti s pomocí  pedagogického umění.  
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ale neustále by všechny tyto výsledky vztahoval k různým výkladům Polis o živém 

světě Fysis. Myšlení Fysis by tak bylo cosi na způsob prvotní filosofie, jako 

upozornění na povahu živého světa, … a místa Polis (fysis) v něm.   

Taková zásadní proměna školy zavání utopií. Lze si vůbec něco takového 

představit? A pokud ano, obávám se, že výsledná podoba, by mohla nabýt podobu 

nové totality v Polis. Jak se to dobře míněným utopiím v Polis občas stává. Snad 

snahou o uzavření a definitivní prosazení tak dlouho složitě obhajovaných myšlenek.   

V environmentální pedagogice je důležitá snaha o vztahování se k Fysis, jako 

k zakládajícímu celku pro vše živé, pro Polis i každého jedince v ní, … od čističů bot, 

přes projektanty dálnic, počítačové programátory, … až k ekologům. Je to celek 

Fysis ve kterém všichni tvoříme a který je svým způsobem naším odvěkým spolu-

tvůrcem. Takto lze vnímat smysl environmentálního vzdělávání. Jako pokus               

o soustavné otevírání environmentálních otázek ke všem našim teoretickým                  

i praktickým činnostem. Věčně otevřených otázek ke všem jasným a pravdivým 

spekulacím o povaze světa i Polis, o podobě všech částí Fysis. Jako upozornění na 

nejobecnější a ustavující kontext všech představ, znalostí a činností formujících 

Polis.  

Environmentální vzdělávání by nebylo konečným souborem znalostí, ale 

kontinuálním a v čase proměnlivým vztahováním se k Fysis. Bylo by pečováním            

o relaci mezi neustále se rozšiřujícími a přehlednějšími poli jednotlivých poznatků 

z mnoha oborů vědy a také, rozumem korigovaných a opět emancipovaných, 

osobních prožitků lidí s tajemnou, hlubokou a ne-jasnou Fysis. V ní všechna poznaná 

a probádaná území našeho vědění mizí v transdisciplinárním a „chaotickém“ 

prostředí různých, také mimo-lidských, uchopení Fysis. Při tom si lze dopřávat 

potěšení z objevů jednotlivých badatelů a vědeckých týmů, radovat se z jejich 

specializovaných výletů za jednotlivými podobami a projevy Fysis. Působit ve smyslu 

obohacení, ne uchvácení, našeho povědomí o zakládajícím vztahu existence všeho 

živého, tedy i lidí, uvnitř Fysis.  

Fysis, pojatá jako věčná otázka, však již nemá podobu vědy, nějaké teorie, 

která by ji mohla vysvětlit. Je to přístup, který je svým způsobem návratem 

k mytologii. Obnovou příběhu celku Fysis, který by propojil celý systém našeho 

vzdělávání, včetně ekologie, naše životy a pestrou paletu představ o nich. Může však 

                                                                                                                                                         
245 Kratochvíl, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha, Herrmann a synové 1995, s. 175. 
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být v základu vědění cosi jako víra? Neověřitelný a nedokazatelný predikát všech 

možných uchopení Fysis?  

K tomu říká opět Zdeněk Kratochvíl: „Téměř všem lidem ale výchova               

a vzdělání dluží schopnost rozumějícího pohybu mezi mýtem a racionalitou, mezi 

citem, prožitkem, uměním nebo náboženstvím na straně jedné a přesností 

myšlenkových forem pojmové řeči nebo vědy na straně druhé. Vzdělání je původně 

činností ne-všední, ve které se naše konečnost vztahuje ke své transcedenci, a to       

i skrze jiná než náboženská témata“. 246 O jakou mytologii se v případě 

environmentálního výchovy jedná? Zřejmě jde o mytologický příběh, který je přece 

jen jistým způsobem jiný, než prastaré a již dávno opuštěné mytologie. Je to příběh 

poučený rozumem. Je to víra, která snad může být pojata jako pravdivá, ověřená       

a zdůvodněná. Víra v jednoduchou poučku, že Fysis je systém, který společně 

s dalším živým světem zakládá i fysis lidskou. Ta je specifická, vedle dalšího, i tím, 

že používá rozum a společensky se sdružuje v Polis.  

Proti této představě o jakési vše prostupující „environmentální mytologii“ však 

vystupují nároky jednotlivých vědních směrů a oborů na proniknutí do jen relativně 

autonomních společenských subsystémů. V subsystému vědy, podle Niklase 

Luhmanna založeném na kódu pravda-nepravda a médiu „poznatek“, 247 probíhají 

neustálé boje o co nejpravdivější, a tedy mocensky nejprůraznější, výklad světa. Čím 

průraznější a srozumitelnější nabízejí jednotlivé vědecké obory řešení, tím větší moc 

mají a tím úspěšněji se prosazují v ostatních subsystémech Polis, zejména 

politickém, hospodářském, technologickém a mediálním. Pravda v moderní 

společnosti splývá s mocí, vědecká pravda přestává být autonomní, nechá se ráda 

kolonizovat poukazem na užitek pro ostatní subsystémy Polis. Fysis pak ztrácí svou 

pravdivou ustavující roli pro vše živé, věda ji potřebuje jen v případě, že je důležitá 

pro funkčnost jiných subsystémů Polis, tedy instrumentálně. 

 

5. IV 

Potlačení redukce environmentálních idejí v modu Fysis a Polis 

 

Jak je v moderní společnosti možné učit zvěst, že člověk je vzhledem k celku 

Fysis vždy částečný, když Polis je z velké míry vystavěna na potvrzování                   

                                                 
246 Kratochvíl, Z.  Výchova, zřejmost, vědomí. Praha, Herrmann a synové 1955, s. 177. 
247 Petrusek, M. Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství  2007, s. 412. 
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a absolutizaci moci člověka? Jak částečnost odkrýt v moderním světě bez opory 

Boha? Ve světě vyživovaném  nadějí  v sílu člověka, v jeho tvořivé a svobodné 

lidství.  

Existuje již několik pokusů členit environmentální vzdělávání do různých 

forem. Ty se liší přístupy reagujícími na problematiku složité koexistence mezi Polis    

a Fysis. Tak můžeme rozlišovat například ekologické vzdělávání založené na 

osvojování si vědeckých poznatků, na smyslovém poznávání přírody, na holistickém 

přístupu globální výchovy, na praktických radách tzv. domácí ekologie či třeba na 

systematicky propracovaných programech vzdělávání pro trvale udržitelný život. 

Pokusím se zde navrhnout jinak založené členění. Využiji k tomu úvahy Richarda 

Rortyho o filosofii „systematické a výchovné“ 248 a mnou výše citovaný přístup Jiřího 

Fialy o vzdělávání jako „CO“ a „KDYŽ“. S odkazem na ně se snažím navrhnout dva 

nově formulované přístupy v pojetí environmentální pedagogiky: 

 

A. Environmentální vzdělávání jako uzavřené poznání Fysis 

 

Jde o přístup, který vnímá vzdělávání o přírodě jako kumulaci různě pojatých 

znalostí a prožitků utvrzujících žáky v jediném pravdivém poznání „CO příroda je“. 

Jako získávání zdůvodněných a pravdivých přesvědčení o povaze Fysis. Jeho cílem 

je odhalení způsobu, jak příroda funguje. Určení přesných kroků, jak postupovat při 

ochraně přírodního bohatství. Na konci tohoto vzdělávacího přístupu stojí expert 

(ekolog) ochraňující přírodu. 

 

B. Environmentální vzdělávání  jako otevřené porozumění Fysis 

 

Tento přístup se snaží o porozumění různorodým, vždy částečným                  

a navzájem těžce srovnatelným přístupům, které se táží na principiálně neurčitelnou 

povahu a smysl Fysis. Tázání po přírodě pak nevede k pochopení „CO“ příroda je, 

ale vede k hledání různých uchopení Fysis, tedy uznání, že příroda je „KDYŽ…“.  

Cílem je porozumění dění, ve kterém se příroda proměňuje v neustále se 

ovlivňujících vztazích všeho živého. Různé přístupy neustále ochraňují vědomí          

o rozhraní asymetrického (univerzálně nesouměřitelného) vztahu Polis a Fysis, se 

                                                 
248  Rorty, R. Filozofia a zrkadlo prírody. Bratislava: Kalligram 2000, s. 300 - 331. 
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zakládající rolí Fysis. Na konci tohoto výchovného přístupu stojí v otázkách ochrany 

přírody laik, který je však ochotný s porozuměním reflektovat svou (zpravidla 

expertní) činnost s ohledem na životní prostředí a spolupracovat při tom 

s odborníkem v oboru ekologie. Laik, který ochraňuje neustále proměnlivý                 

a smysluplný vztah Polis a Fysis. Tento přístup je podle mne hodnotným 

(životadárným) pokusem o vzdělání otevírající Polis k „myšlení Fysis“.  

 

Hodnota druhého přístupu roste se stále větší institucionalizací a byrokratizací 

veřejné komunikace o vztahu Polis a Fysis. Rizika jsou stanovovány byrokraticky. 

Environmentální hnutí sice otevírá veřejnou diskusi o problémech životního prostředí, 

úřední postupy však „rutinizují proroctví ekologického varování v podobě vlastního 

kódování se sklonem k nedemokratičnosti, utajení a technicismu.“ 249 Utajení 

napomáhá hierarchická asymetrie mezi laikem a expertem v Polis. Odpovědnost za 

řešení problémů je úřady předávána expertům a s tím problematika směřuje 

k technicistním řešením a procedurám ověřování rizik soustavou měření. Úřady 

teprve následně reagují na expertní zjištění a lidé v Polis vždy zpožděně                   

a deformovaně reflektují problémy ve svém vztahu k Fysis. Řešení již vzniklých            

a neustále přibývajících ekologických rizik zastírá nutnost většího důrazu na 

odpovědné promýšlení strategických cílů sociálního jednání. 250 Občanská většina 

pasivně očekává, že vztah s Fysis ošetří někdo za ni, někdo příslušně odpovědný, 

expert. Tato expertokracie však nemá povahu nezávislých posudků. Věda je vždy 

propojena s mocí, s politikou a ekonomikou. Život Polis je tak ovládán instrumentální 

technickou racionalitou a celkovým rámcem konzumních kontextů moderního života. 

Vzdělávání typu „otevřené porozumění“ vnímám, ve smyslu úvah Jana 

Patočky, jako pedagogické úsilí rozvíjet v člověku jeho zcela specifické umění 

vztahovat se ke jsoucnu, jemuž náleží bytí. Podporování otevřenosti člověka a jeho 

možnosti porozumět bytí, vnímat svět v tom, jak se nám ukazuje, zjevuje. Tedy 

odhalovat, že svět není jen shromážděním předmětů, věcí a propočitatelných vztahů 

                                                 
249 Suša, O. Byrokracie, riziko a diskuse o krizi životního prostředí. Sociologický časopis 1997, č. 2,  s. 165.  
250 Takto se rizika stupňují. Problematice nejrůznějších (přírodních, technologických a teroristických) ohrožení 
Polis se věnuje  Charles B. Perrow. Odmítá představu, že technika může vést k odstranění veškerých rizik. 
Naopak upozorňuje, že právě stále více organizovaný a komplexnější svět Polis způsobuje, že havárie různého 
typu se stávají svým způsobem normálními. Poukazuje na to, že instrumentální racionalita řeší rizika ex post a 
zdůrazňuje potřebu kulturní a sociální racionality. To znamená také opuštění pouze expertního vidění světa ve 
prospěch veřejné participace lidí na problémech, které je ohrožují. V tomto ohledu environmentální vzdělávání 
může sehrát významnou roli při odhalování omezených expertně informačních technologických systémů. In: 
Perrow, Ch. Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies. New York: Basic Books 1984, s. 319-324. 
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mezi nimi. Posilovat umění unést to, jak se bytí ukazuje a že se jeví i tak, jak by jej 

člověk nikdy nezkonstruoval. Rozvíjet otevřenost v různých způsobech odhalování 

jsoucna: ve vědě, náboženství, mýtu, umění, … Vzepřít se „moderní bezdomovosti“, 

která je zejména „v našem vztahu k přírodě a k sobě samým“. Upozornit na člověka, 

který „v přírodovědě opustil již dávno před vesmírnými lety půdu této země a ztratil 

tím ve skutečnosti onu půdu pod nohama, k níž je poslán. Tím však zároveň se vzdal 

sebe sama, svého zvláštního postavení v universu, které spočívá v tom, že jediný 

z živých tvorů, které známe, se vztahuje k bytí, ba je tímto vztahem. Bytí přestalo být 

problémem, když všechno jsoucno ve své vypočitatelné nesmyslnosti leží 

nabíledni.“251 

Na paradox přírodovědy vyhánějící člověka do bezdomoví upozornil vedle 

mnoha dalších učenců i Artur Schopenhauer. Popisuje horlivé podnikání všech 

odvětví přírodovědy, „jež povětšině využívají lidé, kteří se kromě toho nic nenaučili. 

To hrozí vést k primitivnímu a stupidnímu materialismu, na němž tím nejvíce 

pohoršlivým není morální bestialita konečných výsledků, ale neuvěřitelná 

nerozvážnost prvotních principů, dokonce se popírá životní síla a organická příroda 

je snižována na náhodnou hru chemických sil.“ 252  

Upřesňuji, že tyto citace používám ve smyslu upozornění na současný 

přebujelý důraz na expertnost, který je pochopitelný v Polis, ale o vztahu lidí k Fysis 

mnoho neříká. Naopak v něm vidím nebezpečí pro odpovědný vztah k Fysis tehdy, 

když si lidé přestanou být vědomi povahy expertnosti a závěry, ke kterým dochází, 

považují za samu Fysis. Fysis tak, jak konkrétně je.  

Fysis pak ale není fysis. Je pouze mechanistická a objektivní, je jakoby 

bezčasá, hotová, ztotožněná s nějakým bytím za skutečností. Příroda se nám pak 

přestane jevit jako naše vlastní, intimní záležitost, přístupná ve své spontaneitě 

každému, kdo je sám jejím projevem, odcizuje se. Sama Fysis se pak uzavírá.          

A přírodo-věda se uzavřela k tomu, aby filosofické tázání bylo součástí poznání 

Fysis. Biologie se uzavřela pestrosti projevů života, podporována je zejména její 

podoba jako molekulární mechanika. A životní jevy, bytí jako jsoucno, pobyt, 

transcendence, svoboda, jsou přisuzovány fysis lidské a jakoby tam končí. Člověk se 

uzavírá skutečnosti a tomu, že je plně závislý na budoucnosti Fysis, událostem, které 

                                                 
251 Patočka, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Oikoymenh 2007, s. 101. 
252 Shopenhauer, A. O vůli v přírodě a jiné práce. O čtvrtém kořeni věty o dostatečném důvodu. O vůli v přírodě. 
Dva základní problémy etiky. Praha: Academia 2007, s. 175, 176. 
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ji vyplní, její kontingentní kreativitě, která umožňuje plné žití všemu živému v ní, tedy     

i lidem.  

Otevřené porozumění by znamenalo také emancipaci fantazie oproti 

dominující paměti v současné škole. Lenka Karlíková při rozboru básnického díla 

Bernarda Silvestris „Kosmografie“, které je remytologizací platónského Timaia,  uvádí 

jeho slova: „Sám mozek, umístěný v hlavě jako citadele těla, se dělí do tří komnat: 

fantazie předjímá obrazy věcí, paměť naopak ukládá již viděné a mezi oběma 

prostředkuje rozum (ratio).“ 253 V tomto pojetí je rozum vážením mezi různými 

výklady a ne uchopením jedné výkladové roviny. Rozum je sice u Bernarda Silvestris 

nadřazen žádostivosti a citům, avšak smysly jsou prostředkem, jimiž lidé vycházejí 

k vnějším věcem.   

Pedagogové, kteří se zabývají environmentální výchovou ve smyslu 

„otevřeného porozumění“, nekráčejí pouze po bezpečné cestě vědy, ale „chtějí 

ponechat otevřený prostor smyslu pro údiv, jaký někdy dokáží vyvolat básníci - pro 

údiv nad tím, že pod slunkem je vždy něco nové, cosi, co není věrnou reprezentací 

toho, co tu bylo už před tím, cosi, co (aspoň v této chvíli) není možné vysvětlit a co je 

jen těžko možné popsat.“ 254   

Chci zdůraznit, že přístup „otevřeného porozumění“ považují za polyvariantní. 

Jeho podoby jsou odpovědí na postupy dominujícího a obecně srozumitelného 

„uzavřeného poznání“. Z periferie Polis „otevřené porozumění“ doplňuje 

environmentální vzdělání o složku výchovnou a o varianty vztahování se k Fysis, 

které jsou založeny mimo vědecké metody. Jsem přesvědčen, že právě takto 

nastíněný „vějíř alternativ“ k současné odborné ekologii je v souladu s otevřenou 

ideologií environmentálního hnutí (a vzdělávání) v Polis. Snahou hledající věčné, 

nikdy nekončící otevírání nepříjemných otázek ke všem potvrzujícím se hypotézám   

o panství, pokroku a úspěších Polis. Uprostřed „zapomenuté“ Fysis.  

Znamená to také jen nelehko přijatelný fakt, že i můj environmentální výklad 

světa je jedním z nedokonalých pokusů při pátráních po podobě Fysis. Znamená to 

nepropadnout vězení svého vlastního diskursu. Smířit se s tím, že můj vlastní 

slovník, jakkoliv v Polis zatracovaný nebo naopak privilegovaný, pochází pouze ode 

mě a ne z nějakého transparentního odhalení vzhledem k povaze skutečnosti. 

                                                 
 
254 Rorty, R. Filozofia a zrkadlo prírody. Bratislava: Kalligram 2000, s. 311. 
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Neuzavřít se ve vlastním výkladu Fysis a pokusit se ji reprezentovat jako všemu 

živému společný svět.     

Domnívám se, že inspirativní vztah, umožňující environmentálnímu hnutí 

nabízet celou řadu přístupů k uchopování Fysis, nabízí eidetická biologie, kterou 

formuluje v našich podmínkách Zdeněk Neubauer. Ten se snaží o  „znovu odkrytí“ 

smyslu pro Fysis v moderní, či postmoderní, době. O návrat smyslu pro vztah Polis 

k Fysis. Chce nahradit idealistickou biologii, která viděla v živých organismech 

nápodobu neměnného vzoru, kterému je tělesná podoba lhostejná, biologií 

eidetickou, která činí rozdíl mezi tvary, podobami a ideami (ideje zde myšleny ve 

smyslu filosofickém, tedy zavedené Platónem jako čiré esence o sobě, věčné            

a neměnné). Tvary chápe jako to co, fixuje preparát, jako například vycpanina či 

fotografie. Podoba (EIDOS), ve smyslu podobnost, je pak to, co činí bytost tím, čím je 

(například naší kočkou). Jsoucnost vlastních idejí je pak ve znalosti a zasvěcení, 

„obeznámeností nabytou z hojného společného zkoumání věcí a ze soužití. Jen tak 

si lze osvojit náležitý způsob a zaměření vědoucího přístupu, hledícího k podobám. 

Jen tak lze uchopit samotný řád podob, samotné ukazování“.  

Neubauer mluví o vědoucím sdílení a svou eidetickou biologií vytváří 

alternativní myšlenkový prostor k biologii idealistické a zároveň i k v současnosti 

dominující moderní biologii molekulární. Ta dle něj naplnila karteziánský ideál, res 

extensa (geometrické rozprostraněnosti), novověké ontologie s jejím důrazem na 

objektivní realitu. Tato biologie se bez idejí obejde, nepotřebuje je. Příroda podle ní je 

záležitostí rozšíření molekul, objektivní realitou, kterou Zdeněk Neubauer překládá 

doslova jako překážející předmětnost. Molekuly jsou odpovědné za živé formy           

a tělesné znaky, došlo k ztotožnění molekul s genetickou informací. Život se tak 

stává mechanismem, organismy jsou ovladatelným strojem.  

Neubauer pracuje s Aristotelovým odkazem. Ten dle něj vložil ideje do těla, 

aniž by ztratily něco na prestiži, kterou jim přisoudil Platón. Neubauer podobně 

vytváří eidetický prostor, kde dynamicky panuje dvojice EIDOS – IDEA. Vědoucí 

sdílení podob a idejí. Platon je vnímá odděleně, tedy tak, že démiúrgos vytvořil 

přírodní věci z pralátky podle idejí a přírodní věci tak jako obrazy mají účast, podíl na 

idejích (methexis). Neubauer klade tuto dvojici do společného, jednoho, eidetického 

prostoru a methexis nazývá sdílením, „průnikem téhož“. 255 

                                                 
255 Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern 2002, s. 228-268. 



 243 

Domnívám se, že tento „eideticky“ vnímaný prostor je vhodným prostředím pro 

nikdy neukončenou rozpravu expertů a laiků o povaze vztahu Fysis a Polis. Může být 

společným prostorem, kde se Fysis, všem přístupným způsobem, viditelně                

a hmatatelně, smyslově, ukazuje všem a ve kterém má, vedle rozumem uchopitelné     

a manipulovatelné hmoty, také podobu, umožňující prožitek osobního okouzlení 

z ohromujícího setkání s jejími rozmanitými a neustále se měnícími projevy, z nichž 

žádný není úplný, a právě proto tajemný.  

Celý svět Fysis je udivující směsí vzájemných setkání a míjení živých těl, které 

se zvláštním způsobem dorozumívají nebo si nerozumí, které se vzájemně a různou 

měrou podobají nebo rozlišují. Hans J. Morgenthau zmiňuje známá Montaigneova 

slova: „If there were no similarity in our faces, we could not distinguish man from 

beast, if there were no dissimilarity, we could not distinguish one man from another“. 
256   

Mnou popsané dvojí redukci environmentální ideologie v modu Fysis a v modu 

Polis se lze vyhnout dvojím způsobem. Při pojetí poznávání přírody formou 

„uzavřeného poznání“ odpovídá podoba Fysis přesně jejímu sociálně 

konstruovanému obrazu v Polis a redukce této dohody se jeví jako vyjádření 

samotné podstaty živého. To znamená, že mnou popisovaná dvojí redukce v modu 

Fysis a Polis je zastřená. Fysis a její redukce v Polis jsou svým věrným obrazem. 

Dvojí redukce idejí pak nedává v tomto pohledu smysl, neboť vše se jeví jako 

pravdivé a stále dokonalejší, pro člověka ryze účelné a výhodné, uchopení Fysis.  

Já poukazuji na jiný způsob porozumění a přijetí dvojí redukce 

environmentálních idejí. Její uznání mi umožňuje přitakat věčnému tajemství přírody, 

vyjádřit z podstaty asymetrický vztah Polis a Fysis (vztah části a celku). Nelehké 

přijetí této asymetrie a věčného mocenského napětí mezi Polis a Fysis mi umožňuje 

vidět přírodu jako svým způsobem tajemnou, protože vždy něco skrývající. Skrývající 

jiná možná vnímání její složitosti. V Polis nikdy nelze hovořit o všech těchto 

uchopeních Fysis najednou. Nelze je všechna najednou při konstrukci reality ani 

myslet. Proto je „myšlení přírody“ vždy neúspěšným pokusem o kontakt 

s proměnlivou Fysis. Neúspěšnost je však míněna pouze ve smyslu snah o ovládnutí 

Fysis člověkem.  

                                                 
256 Morgenthau, J. H. Politics Among  Nations. The Struggle for Power and Peace. Boston: McGraw-Hill Higher 
Education 2006, s. 19. 
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Tato neúspěšnost však na druhé straně, do jiných stran,  znamená skutečně 

intimní kontakt se vše zakládajícím živým, uctivý vztah k tomu, co mne ve všech 

směrech přesahuje, netečně a jaksi „chaoticky“, v jiném řádu, transcenduje. Co 

transcenduje Polis. V tomto přesahu je dokonalost Fysis. Co by lidé mohli chtít na 

tomto proměnlivém a stále obměňovaném smlouvání vždy nějak v budoucnu jiného 

tvořivého živého měnit, zdokonalovat? Lze však zdokonalit péči o odpovědný vztah 

Polis a Fysis. Lze se snažit odkrývat smysl Fysis. Snižovat nebezpečí, že Fysis bude 

nadměrně a neodpovědně okupována jednou z jejích částí, lidskou fysis.  

 

SHRNUTÍ 

 

 Ve své disertační práci teoreticky zkoumám proměny ideologie 

environmentálního hnutí při jejích praktických aplikacích a následných projevech ve 

veřejném prostoru. Na jedné straně existuje zásadní teoreticky založená redukce 

idejí, v důsledku nemožnosti plného uchopení celku všeho živého (Fysis) z pozice její 

části (například člověka, lidí v Polis). Následně je environmentální ideologie 

vystavena lidsky přirozené sekundární redukci ve společenské praxi, kdy aktivisté 

hnutí musí brát ohled na momentálně dominující diskurs, který výrazně strukturuje 

vnímání a očekávání lidí, kteří vzájemně smlouvají své aktuální pojetí světa ve 

veřejném prostoru. Environmentální témata musí být uzpůsobena těmto očekáváním, 

musí být srozumitelná a přijatelná, aby se mohla stát pro většinovou veřejnost 

možností volby. 

 Motivem mého bádání se stala skutečnost, že jsem se při svém dlouholetém 

setkávání s prostředím environmentálního hnutí zamyslel nad jednoduchou otázkou: 

proč tak prostá, rozumem i city podložená věc, jako je starost o životní prostředí 

(prostředí umožňující život), musí být tak dramaticky a tak složitě vyjednávána ve 

veřejném prostoru. Otázka po tom, co vůbec vede ke vzniku tímto způsobem 

zaměřeného hnutí.  

Smysl této otázky, tedy to, že je vůbec kladena, je pro mne průkazným 

dokladem existence ekologické krize a svědectvím o zasunutí smyslu lidí pro 

přirozenost všeho živého, včetně své vlastní. Pokouším se pak, snad filosoficky, 

nalézat a nastolovat tento problém, situaci „doby ekologické krize“. Domnívám se, že 

pokud by byl přijat mnou postulovaný obraz, tedy obraz Fysis jako proměnlivé, 

neohodnotitelné, nezdokonalitelné, ustavující, trvající a života i smrtidárné řeky 
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života, pak se může stát zdrojem pro uvědomění si vzácnosti života. V tom významu, 

že člověk rozezná totalitu živého celku a uvědomí si, že ekologická krize jej provází 

od zrození do smrti, stále, každého zvlášť i společně, že s ním vždy byla a bude. 

Tuto sebevědomou formulaci však nemyslím jako variaci známého Marxova výroku, 

že lidstvo si klade jen takové problémy, které je schopno vyřešit. Naopak. Myslím tím, 

že problém vztahu Polis a Fysis nemůže být vyřešen, může být jen rozpoznán a 

nelehce prožíván ve svém trvání.     

Vycházím při tom z poznatků, které jsem nabyl při svém studiu ekologie, ale 

ve svém tázání po smyslu ochrany Fysis se úmyslně myšlenkově pohybuji ve 

filosofickém prostředí. Slova „prostředí“ užívám proto, že z bohaté a spletité 

filosofické tradice využívám pouze některé náměty, které mne inspirovaly k otázce po 

povaze živého. V souvislosti s praxí environmentálního hnutí se zabývám zejména 

sociologickou teorií tzv. nových sociálních hnutí.  

Oporou pro mé zkoumání mi byla zejména ekologická a přírodní filosofie. 

S jejich pomocí jsem pátral po aspektech, které ovlivňují ideologii environmentálního 

hnutí při jeho snaze o reprezentaci přírody (Fysis) ve veřejném prostoru obce (Polis). 

Domnívám se, že zejména „Filosofie živé přírody“ Zdeňka Kratochvíla, která 

srozumitelně odkrývá mnoho z myšlení Zdeňka Neubauera, přináší mnoho 

podnětného pro uvažování a reflexi praktických snah environmentálního hnutí. To 

bylo pro mne impulsem, abych se tyto myšlenky pokusil v tomto směru, po svém, 

interpretovat. 

Po úvodním upřesnění mnou použitých pojmů Fysis a Polis, s vědomím toho, 

co je spojuje (tedy že jsou vždy plně projevy živého, Fysis), se zamýšlím nad 

důsledky toho, co je rozděluje. Toto specifické rozdělení jednoho živého celku má 

dopad na působení environmentalistů ve veřejném prostoru. Domnívám se, že toto 

působení zásadně ovlivňuje asymetrická povaha celku všeho živého (Fysis) a v něm 

vždy částečného člověka, přirozenosti lidské (fysis). Lidé ve svém společenství 

(Polis), jsou výjimeční svou schopností reflexe celku a možná i proto jej dokáží tak 

významnou měrou ovlivňovat, prostřednictvím své kultury a technologií. 

V úvodu práce stanovuji jedinečný charakter environmentálního hnutí v rámci 

ostatních nových sociálních hnutí. Tuto odlišnost popisuji s odkazem na ideologické 

pozadí environmentálních aktivit ve veřejném prostoru. Environmentální ideologie dle 

mého názoru velice problematicky formuluje nárok na emancipaci všeho živého, tedy 

emancipaci něčeho, co zcela specifickým způsobem přesahuje Polis. Toto osvětí  
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svých těl lidé dokonale znají, dotýkají se toho, zkoumají to, přeměňují a následně 

běžně používají.  

Transcedence Fysis však je jiné povahy, než pokusy o formulaci 

ontologického smyslu světa v oblasti nadpřirozeného bytí nebo vědecké redukce 

popisu smyslu živého světa s pomocí nějakého funkčně dokonalého a platného 

pravidla (jazyku, symbolu, vzorce). Podle mého názoru, právě nárok 

environmentálního hnutí při snahách o reprezentaci přírody na „agoře“ Polis 

způsobuje celou řadu proměn environmentální ideologie.  

 

Pokouším se nalézat podoby a příčiny těchto proměn environmentálních idejí 

na specifickém rozhraní Polis a Fysis. Zvolil jsem k tomu rámec dvojnásobné 

redukce environmentální ideologie v procesu reprezentace Fysis ve veřejném 

prostoru. 

 

Primární redukci popisuji jako redukci založenou gnoseologicky. Teoreticky 

zpochybňuji možnost uchopení všech bohatých projevů Fysis jedním vše 

objasňujícím popisem, vycházejícím z nějaké její části. Tedy také z Polis. Všechny 

pokusy o uchopení přírody jako něčeho přesně stanoveného a definitivně 

uzavřeného považuji za jeden z podstatných zdrojů ekologické krize. Z toho 

nevyjímám ani pokusy environmentálního hnutí přesvědčit veřejnost o svém vidění 

přírody, pokud jsou tyto pokusy pojaty jako přesný návod toho, co Fysis potřebuje. 

Právě takové výklady přinášejí celou řadu problémů pro praxi reprezentace přírody 

ve veřejném prostoru.  

 

Právě očekávání veřejnosti, která je v souvislostí s teorií mobilizace lidských 

zdrojů zaměřená na jasnou, zřetelně představitelnou a nezpochybnitelnou nabídku 

názorů, mezi nimiž může rozumně volit, považuji za zdroj druhé redukce 

environmentálních idejí.  Tato redukce je způsobena tím, že v moderní Polis existuje 

„zasunutí“ smyslu pro Fysis, které způsobuje, že ustavující role Fysis pro vše živé 

není veřejností vnímána jako zjevná, nezpochybnitelná a rozumná. Snaha 

environmentálního hnutí o ideové ovládnutí veřejného prostoru, ve smyslu obnovení 

ztraceného smyslu pro jedinečnou povahu Fysis, je pak vždy v praktických krocích  

ovlivněna již aktuálně existujícím souborem dohod, pravidel, smluv a zvyků.  
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V práci pak upozorňuji na celou řadu aspektů souvisejících s takto pojatou 

primární i sekundární redukcí. Mé úvahy o povaze těchto redukcí se v jednotlivých 

kapitolách překrývají, tak jako oba tyto tlaky ve vzájemném prolnutí ovlivňují podobu 

aktivity environmentálního hnutí v praxi. Obě redukce totiž vznikly jako můj teoretický 

konstrukt, avšak v praxi je nelze přesně takto oddělit. Obě souvisí a vyplývají jedna 

z druhé, tak jako se k sobě, v souhlasu i rozporech, vztahují Fysis a Polis (fysis). 

Proto se mé úvahy v celé práci pohybují na hranici Polis a Fysis, se snahou               

o  odpovědnou reflexi její životně důležité role. Její jedinečnost je v tom, že neslouží 

k oddělení Fysis a Polis, ale naopak je určována vědomím si toho, že starostlivost     

o její poznání směřuje k pochopení a odhalování „tajemství“ propojenosti živého 

světa. Tajemství, které spočívá v prioritě Fysis před Polis. Tato priorita je zjevná na 

základě „primitivní úvahy“ (staré jako lidstvo samo, a snad právě proto nezřetelné)                 

o ireverzibilně asymetrickém pojetí vztahu přírody a člověka. Přírody, která si bez 

člověka vystačí. 

V takto vymezeném prostoru pro své úvahy pak poukazuji na komplikace, 

které lze objevit na rozhraní Polis a jinak uspořádané Fysis. Komplikuje se například 

lidské úsilí  spojené s hledáním rovnoprávnosti, svobody a demokracie. Zabývám se 

reflexí Fysis v Polis, která je utvářena na základě sociální konstrukce reality, 

s moderní dominancí vědeckého jazyka a důrazem na technologické inovace             

a ekonomický růst. Všímám si různých strategií environmentální mobilizace v Polis       

a upozorňuji i na individuální a kolektivní projevy, které na mobilizaci rezignují. 

Ideově založená reprezentace přírody ve veřejném prostoru je dále komplikována 

také: otázkami moci Polis a Fysis, fetišistickou vírou Polis ve zdokonalitelnost všeho 

uprostřed (zcela jinak) dokonalé Fysis, jinými rychlostmi času celku a jeho částí, 

etickými imperativy Polis prověřovanými ne-etickou Fysis. Věnuji se vyhrocené 

dualitě extrémů, které strukturují Polis a vnímám toto „radikálně lidské“ schéma na 

pozadí extrémního bohatství vzájemně propleteného celku Fysis, který neustále 

zmírňuje extrémy v něm obsažené. Poukazuji na problematiku politického 

uspořádání Polis, které vždy na pozici právě vládnoucí moci preferuje a udržuje 

vítězné vzorce vnímání světa, oproti uspořádání Fysis, kde obecně pojaté vítězství 

spočívá spíše v tom, že je plné neustálého kontaktu vítězů i poražených, kde              

i poražení vítězí svou porážkou, protože tyto porážky jsou součástí trvání Fysis.  

Tyto úvahy pak v poslední části práce doplňuji teoretickými úvahami               

o projevech dvojí redukce environmentálních idejí v prostředí ekologického 
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vzdělávání, které znám z dlouhodobé vlastní aktivní činnosti. V této části se pak také 

pokouším odmítnout možné námitky z nihilistického vyznění mých úvah v důsledku 

zpochybnění hodnotových pravidel Polis, která se rozpouštějí v „hodnotově 

chladném oceánu“ Fysis. Proti nihilismu a beznaději stavím vlastní přesvědčení, že 

otevřený vztah k Fysis, který se nesnaží o její uzavřené pravdivé a přesné poznání, 

je nezbytným krokem pro uvědomění si asymetrie v moci Fysis a Polis. Domnívám 

se, že právě takové „myšlení Fysis“ může vést k odpovědnému vnímání relace Polis 

a Fysis, zmírnění některých extrémů Polis ve prospěch ochrany Fysis. Trvající 

prožitek smrtelných lidí, kteří nahlédnou Fysis jako trvající, nikdy neuchopitelnou, 

neohodnotitelnou, tajemství plnou a vždy proměnlivou, nám otevírá přístup 

k okouzlení všech prožitků v Polis.  

 

Přínos svého teoretického zkoumání vnímám zejména ve čtyřech 

aspektech: 

 

1) Vzhledem k naší teoretické literatuře věnované environmentálnímu hnutí nabízím 

podle mého názoru originální propojení sociologické teorie nových sociálních hnutí 

s úvahami založenými v prostředí přírodní filosofie. Propojení těchto oblastí je 

smysluplné pro vyjádření zvláštní povahy hranice mezi Polis a Fysis. Rozmezí mezi 

nimi je charakteristické věčným napětím. Důvodem tohoto napětí je v ekologickém 

smyslu to, že Fysis je překvapivě autonomně nezávislá na přáních a idejích, které 

strukturují Polis.  

 

2)   Formuluji málo prezentovanou podobu ochrany přírody ve veřejném prostoru. 

Před snahu o organizaci a tvorbu přírody, podle představ lidí i environmentalistů, 

kladu ochranu lidské přirozenosti jako základ pro uvědomování si úzkého sepětí lidí 

(a kultury) s jedinečností Fysis ve všech jejích projevech. Vyhýbám se tak podle 

mého dvěma extrémům v environmentálním hnutí. Na jedné straně směšování Polis 

a Fysis na základě představ o vše objímajícím dobru, spravedlnosti a kráse a na 

druhé straně některým snahám o odvržení lidské kultury z důvodů maximalizace 

antagonismu mezi kulturou a přírodou. 

  

3) V české literatuře se, myslím, poprvé snažím o teoretické nalezení specifické 

povahy environmentálního hnutí v rámci sociologické teorie o nových sociálních 
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hnutích. Tato teorie se zatím z pochopitelných důvodů snažila zejména odlišit nová 

sociální hnutí od starých. 

 

4) Poprvé v rámci teorie věnované ekologickému vzdělávání a výchově se snažím     

o vyjádření smyslu jeho alternativní povahy, kterou vymezuji v opozici k současné  

praxi klasického školského systému. Tento nezvyklý pohled mi umožnilo právě 

vlastní teoretické zkoumání, usilující o vědomé porozumění odlišným podobám celku 

Fysis a v něm vždy částečné (neúplné) Polis. 

  

5) Nabízím v rámci humanitní environmentalistiky neobvyklé pojetí „ekologické krize“. 

Tu považuji za autonomní, zakládající a věčně existující projev utváření vztahů mezi 

jednotlivými podobami přirozeností (podob projevů života) v celku Fysis. Vztahování 

se (vpletenost) k celku Fysis je ustavujícím napětím pro vše jednotlivě žijící. Právě 

takto o sobě dává vědět život sám. Lidská sounáležitost s druhými živými je krizí 

(nadějí) při vnímání ohromného přesahu veškerý život plodící Fysis, zázraku trvání 

celku všeho živého. To, co dnes lidé většinou popisují jako „ekologickou krizi“, 

považuji za upozornění na to, že lidské vztahování se k životu je díky technologiím 

dovedeno do extrémní míry. Do stavu, kdy člověk natolik zasouvá svůj smysl pro 

Fysis (fysis), že je ohrožen na vlastním životě. Člověku jeho fysis umožňuje 

rozpoznat tuto krizi a formulovat její rozsah ve vztazích k jiným, k prostoru a času. 

Uvědomit si, že svár (láska i polohy mezi nimi) všeho živého je úžasným zjevením 

života, ve všech jeho projevech, v tragice i komice, v okouzlujícím a nevšedním 

příběhu, jehož jsme na-naše-štěstí součástí.    

  

Splnění stanovených cílů. 

 

Považuji cíle, které jsem formuloval v úvodu svého teoretického tázání, za 

splněné. Ve smyslu popisu specifického charakteru environmentálního hnutí v rámci 

teorie nových sociálních hnutí i v analýze proměn environmentálních idejí v procesu 

dvojí redukce v modu Fysis a v modu Polis, ke kterým dochází ve veřejném prostoru.  

Přesto jsem si plně vědom, že moje teoretická práce je založena do určité 

míry na obecných úvahách a že problematiku environmentálního hnutí vnímám ve 

velice širokém kontextu. Jistě se ve své snaze o vyjádření svých myšlenek 
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dopouštím zkreslení některých filosofických, sociologických a ekologických výzkumů 

autorů, kteří mě inspirovali při tvorbě mého textu.  

Přesto však doufám, že můj text nabízí řadu impulsů k diskusi o praxi 

environmentálního hnutí a také k dalším teoretickým úvahám, které by mé dosavadní 

úsilí upřesnily, doplnily, rozvinuly, případně vyvrátily. Sám bych se rád ve svém 

budoucím tázání zaměřil především na některé otázky, které jsem formuloval 

v jednotlivých oddílech  čtvrté kapitoly.  

 

SUMMARY 
 

TRANSFORMATIONS OF ENVIRONMENTALIST IDEOLOGY  

IN THE PUBLIC SPACE 

Michal Bartoš 

 

In my thesis I theoretically examine developments of the environmentalist 

movement’s ideology, as it has been applied in practice and subsequently reflected 

in the public space. In the beginning, there is a fundamental and theoretically well-

founded reduction of ideas, resulting from the fact that all living entities as the whole 

(so-called Physis) cannot be fully assumed by its part (e.g., a human being or people 

in the Polis). Subsequently, the environmentalist ideology is exposed to a natural 

secondary reduction in everyday practice, as environmentalist activists must pay 

heed to the currently prevailing discursus, that distinctly shapes perception and 

expectations of people who negotiate their visions of the worlds with each other in 

the public space. Hence, environmentally related issues should be adjusted to such 

expectations and be comprehensible and acceptable so that they can become a 

matter of choice for the wide public. 

The main reason for my research into this subject matter was simple enough. 

After many years of contacts with the environmentalist movement, I came to reflect 

on a simple question: how comes that concern about the environment (to be more 

specific, the environment that makes our life possible), such straightforward issue 

easily understood by the head and the heart, must be so dramatically and painfully 

pushed through in the public space and even mobilize a mass movement to back the 

cause. 
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In my opinion, the very fact that such issue is called in question speaks the 

volume for the fact that ecological crisis does exist and people have repressed their 

awareness of naturalness of all living beings, not excepting themselves. I am trying to 

examine and study this question (perhaps from a somewhat philosophical point of 

view) of our living in the ‘époque of ecological crisis’. I believe that if my concept of 

the Physis as the fluid, unevaluable, unimprovable, constituting and everlasting River 

of Life and Death is widely acceptable, people may comprehend how precious the lie 

is. If people can perceive the living universe as the whole, they will comprehend that 

ecological crises has always accompanied each of us and will accompany all of us 

forever, from the cradle to the grave. However, this proud concept of mine should not 

be considered a paraphrase of Marx’s notorious statement that mankind only asks 

the question it is able to answer. On the contrary: I declare that the question of the 

relationship between the Polis and Physis cannot be resolved, but only recognized, 

accepted and experienced. 

While examining the rationale for protection of the Physis, I have built upon my 

experience acquired from my studies of ecology but, at the same time, remained 

within the boundaries of a philosophical environment. (I speak about a philosophical 

environment rather than philosophy as such because I have borrowed only some 

concepts from the rich and complex philosophical corpus, which inspired me to ask 

questions concerning the nature of the living.) As concerns practical issues of the 

environmentalist movement, I deal primarily with a sociological theory of so-called 

new social movements. 

In my attempt to examine the motives behind the ideology that urges the 

environmentalist movement to represent Nature (Physis) in the public space (Polis), I 

have drawn inspiration first and foremost from ecological and natural philosophy, 

namely, from writings of Zdeněk Neubauer and Zdeněk Kratochvíl. I believe that the 

latter’s book, ‘Philosophy of the Living Nature’, is especially thought-provoking for 

anyone who wishes to reflect on practical aspects of activities of the environmentalist 

movement. That was the reason why I tried to re-interpret it in my way. 

Having defined the terms I use (the Physis and Polis) and highlighted their 

major point of contact (i.e., the fact that they always are a full manifestation of 

something living – the Physis), I analyse what distinguishes them from each other 

and consider possible consequences. This particular division of one living and 

organic whole has an impact on activities of environmentalists in the public space 
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(resulting from the asymmetry of the living and organic whole versus a specific part 

thereof – the human nature or Physis – that is always able to reflect the whole, at 

least partly, but can also influence the whole through its culture and technologies, 

which is quite unique). 

In the introduction to the thesis, I explain the exclusivity of the environmentalist 

movement as compared to the other new social movements. I describe this 

exclusivity on the ideological background of environmentalist activities that take place 

in the public space: I mean the contentious demand for emancipation of everything 

that lives, i.e., of something that goes beyond the border of the Polis and is (in its 

particulars) very familiar to the people, who touch, use and study it routinely, but at 

the some time overreaches the Polis in a very specific manner. The aforesaid extra-

human is of a very different nature than attempts at articulating the ontological 

meaning of the universe from the point of view of supernatural existence or a 

scientifically reduced description of the sense of the universe with a use of some 

functionally perfect and valid rule (language; symbol; formula) applying to everything 

that lives. In my opinion, it is this demand for a more conscientious perception of the 

relationship between the Polis and Physis, what has caused a series of changes in 

environmentalist ideology while it has attempted to represent Nature before the 

public of the Polis. 

In my theoretical study, I have tried to ascertain the nature of the aforesaid 

transformation of environmentalist ideology. For this purpose, I introduced a 

technique of double reduction of environmentalist ideology in the process of 

representing the Physis in the public space. 

In my understanding, the primary reduction is a gnoseologic one. On 

theoretical grounds, I dismiss a possibility of existence of a single comprehensive 

explanation of the Physis, with all its pluralistic manifestations, that would come out 

from its part (e.g., from the Polis). All such attempts at grasping Nature as a static, 

definite and invariable entity are a key source of ecological crisis (not excepting 

attempts to impose environmentalist perception of Nature upon the public, 

particularly if such perception is presented as an infallible guidebook and exhaustive 

list of everything the Physis needs). Constructions of this kind make the 

representation of Nature in the public space extremely dubious. 

As for the second reduction of the environmentalist views, it stems from 

expectations of the public, which – in accordance with the theory of human resources 
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mobilisation – demands clearly conceivable and unambiguous concepts from which 

people may choose. Such a reduction results from conditions of the modern Polis, 

whose inhabitants repress their awareness of the Physis to such an extent that they 

no longer comprehend how important and beneficial the Physis is for everything that 

lives. The environmentalist movement tries to take control of the public space and 

revive the lost awareness of the uniqueness of the Physis; however, practical actions 

always depend on an established set of terms, rules, treaties and habits. 

In my thesis I have further paid special attention to various aspects associated 

with the primary and secondary reduction referred to above. My reflections on both of 

them overlap each other in each chapter, which is understandable enough, since 

they both shape the activities of the environmentalist movement. (As the matter of 

fact, the reductions emerged as my construct and cannot be easily distinguished in 

practice. They are intermingled in terms of similarity and dissimilarity in the same way 

as the Physis and Polis are). Hence, my reflections have tended to oscillate around 

the borderline between the Physis and Polis, trying to portray its vital role as 

objectively as possible. Far from separating the Physis from the Polis, the said 

borderline is especially unique due to the fact that the more learns of it, the better 

one understands and comprehends the ‘secret’ of interconnection of the living 

universe; the secret that lies in the precedence of the Physis over the Polis. This 

precedence is evident to common sense. It is as old as the human race (and perhaps 

therefore so often forgotten): the relationship between Nature and the man is 

irreversibly asymmetric. To put it simply, Nature can make do without mankind. 

Having set the boundaries for my thoughts, I point to certain difficulties one 

can come across along the borderline that divides the Polis from the Physis with its 

very different structure: for one thing, the human quest for equity, freedom and 

democracy suddenly gets extremely complicated. I study the reflection of the Physis 

in the Polis, which is based on a social construction of reality, with the domination of 

a modern scientific language and the accent on technologies, innovations and 

economic growth. I also pay attention to various strategies of environmental 

mobilisation within the Polis and, on the other hand, point out to individual and 

collective activities that ignore this mobilisation. As for other aspects perplexing the 

issue of ideological representation of Nature in the public space, these are especially: 

questions of power of the Polis and Physis; the fetishist believe, ubiquitous in the 

Polis, that everything within the boundaries of the Physis can be improved and 
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perfected; different speed at which the time flows from the point of view of the whole 

as compared with its parts; ethical imperatives of the Polis versus the non-ethical 

Physis that constantly verifies them, etc. I am especially interested in the critical 

duality of opposites that make the polis structured and examine this ‘radically human’ 

factor on the background of the extreme abundance of the multifaceted Physis, which 

continuously mitigates the conflicts it encompasses. Further, I highlight the issue of a 

political system of the Polis, in which the currently ruling elites always tend to prefer 

and maintain their ‘winning’ patterns of interpretation of the universe, as compared 

with the Physis, in which every victory is underlain with mingling of winners and 

losers, and even losers win through their loss that also help to perpetuate the Physis. 

In the last part of my thesis I have added some theoretical considerations on 

the manner in which the double reduction of environmentalists views is reflected in 

the field of ecological education and instruction, with which I have long been familiar. 

At the same time I have also tried to prevent possible accusations of scepticism and 

nihilism that in opinion of some readers might result from questioning qualitative 

changes in the Polis that disperse in the ‘qualitatively cold ocean’ of the Physis. As 

opposed to nihilism and despair, I stress my conviction that openness towards the 

Physis (while ‘openness’, in my understanding, means an approach that gives up 

vain attempts to acquire complete and exhaustive knowledge on the Physis) is a 

condition sine qua non of understanding the asymmetry between the power of the 

Physis and that of the Polis. I believe that such ‘pro-Physis’ way of thinking may help 

people manage the Polis in a wiser manner in order to moderate some excesses of 

the Polis and shift the balance in favour of protection of the Physis. The permanent 

experience of a mortal man who shall start to perceive the Physis as an entity that 

can never be grasped or evaluated and will forever be mysterious and fluid, can add 

a touch of magic to all our feelings and to our everyday life in the Polis. 

 

My approach to the theoretical examination of the issue is 
innovatory in four major aspects: 
 

1) Compared to the existing Czech studies that theoretically examine the 

environmentalist movement, my thesis comes up with a synthesis of a sociological 

theory of new social movements and reflections rooted in the milieu of natural 

philosophy, which is, I daresay, an inventive approach. Such synthesis is particularly 
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valuable if one wishes to depict the delicate borderline between the Polis and Physis, 

which is charged with perpetual tension. From the ecological point of view, the very 

source of this tension is the fact that the Physis is surprisingly autonomous and 

independent of desires and ideas that mould the Polis. 

 

2) The form of the protection of Nature in the public space I have tried to present is 

not too often discussed, either. Rather than organizing and shaping Nature to the 

own image of ordinary people or environmentalists, I prefer the protection of the 

human nature as a source of awareness of the bond between people (and their 

culture) and the unique Physis in all its manifestations. Perhaps, this approach helps 

me avoid two extreme opinions so common to the environmentalist movement: a 

trend to mix up the Polis and Physis on the grounds of a notion of “all-embracing 

good, justice and beauty” on one hand and attempts at rejecting human culture in 

order to minimize the antagonism between the culture and Nature on the other. 

 

3) As the first Czech-writing author, I have tried to discover a specific character of the 

environmentalist movement within the boundaries of the sociologic theory of new 

social movements (which has hitherto, quite understandably, confined itself to mere 

distinguishing the new social movements from the old ones). 

 

4) As concerns the theory of ecological education and instruction, I have formulated, 

also for the first time, its alternative character, as opposed to the current practical and 

established educational system. It was due to my theoretical investigation focused on 

conscious understanding of different shapes of the Physis in its entirety, and hence 

the Polis, which is always included in it (even though only in part and fragmentary), 

that I was able to employ this uncommon approach. 

 

5) Last but not least, I have come up with a concept of the “ecological crisis”, which is 

fairly innovatory from the point of view of environmentalist human studies. I consider 

the crisis as autonomous, foundation-laying and perpetually existing; the 

manifestation of the shaping of relationships between various forms of naturalness 

(i.e., forms of the manifestation of the life) within the complexity of the Physis. Each 

individual living being is somehow related to (or intermingled with) the Physis in its 

entirety, which relationship is its constituting tension. This is a very manifestation of 
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the life. Human solidarity with the other living ones represents a crisis (hope) in the 

course of perceiving the enormous overreaching Physis – a source of the life, a 

miracle of the perpetuation of existence. What is today usually described as the 

“ecological crisis” is in my opinion a warning that, due to modern technologies, 

human self-projection to the life has gone to the limit; to the last extreme where 

people repress their awareness of the Physis to such extent that they imperil their 

life. The human Physis helps people recognize the crisis and articulate its extent in 

relation to other people, the space and time. It helps people realize that the feud and 

strife between all living entities is an amazing revelation of the life in all its 

appearances and manifestations, both tragic and comic; in that charming and 

remarkable story we are lucky to take part in. 

  

Meeting the objectives: 

 

I consider my objectives specified in the beginning of my theoretical treatise 

fully attained. In the foregoing text, I have described a specific character of the 

environmentalist movement within the boundaries of the theory of new social 

movements and also analysed developments of environmentalist ideas in the course 

of the double reduction, both in the “Physis” mode and “Polis” mode, which occurs in 

the public space. 

I am fully aware, though, that my theoretical thesis is based mostly on purely 

general and theoretical reflections; my perception of the question of the 

environmentalist movement is too loose and vague; and, when formulating my 

thoughts, I might have oversimplified outcomes of certain philosophical, sociological 

and ecological studies performed by the authors, from whom I have drawn 

inspiration.  

Despite this, I still hope that my thesis may trigger off discussion on practical issues 

of the environmental movement as well as on other theoretical subjects, which may 

elaborate on my conclusions, put them more precisely or, as the case may be, 

invalidate them. In future, I would like to focus first and foremost on certain issues 

included in Chapter Four. 

 
 

 



 257 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM LITERATURY: 

 

ODBORNÉ TEXTY 

Arendtová, H. Krize kultury: Čtyři cvičení v politickém myšlení. Praha: Mladá fronta 

1994. ISBN 80-204-0424-4. 

Arendtová, H. Původ totalitarismu I-III. Praha: Oikoymenh 1996. s. 680, ISBN 80-

86005-13-5. 

Arendtová, H. Viva activa. Praha: Oikoymenh 2007,s.431. ISBN 978-80-7298-185-4. 

Arendtová, H. Život ducha. I. díl. Myšlení. Praha: Aurora 2001, s. 274. ISBN 80-

7299-041-1. 

Barša, P. Panství člověka a touha ženy. Feminismus mezi psychoanalýzou                   

a poststrukturalismem. Praha: Sociologické nakladatelství 2002, s. 323. ISBN 80-86429-06-7. 

Barša, P, Císař, O. Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální 

hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 

2004, s. 210. ISBN 80-7325-033-0. 

Barthes, R. Sade, Fourier, Loyola. Praha,Dokořán 2006, s.190. ISBN 80-7363-019-2. 

Bauman, Z. Humanitní vědec v postmoderním světě. Rozhovory o umění života, vědě, 

životě umění a dalších otázkách. Se Zygmuntem Baumanem hovořili Roman Kubicky a Anna 

Zeidler - Janiszewska.  Praha: Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 

2006, s. 170. ISBN 80-86181-82-0. 

Bauman, Z. Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta 2004, s. 296. ISBN 

80-204-1195-X. 

Bauman, Z. Svoboda. Praha: Argo 2003, s. 126. ISBN 80-7203-432-4 

Bauman, Z. Tekutá modernita. Praha: Mladá Fronta 2002,s.344.ISBN 80-204-0966-1. 

Bauman, Z. Úvahy o postmoderní době. Praha: Sociologické nakladatelství 1995,       

s. 163. ISBN 80-85850-12-5.  

Beck, U. Riziková společnost. Praha: Sociologické nakladatelství 2004, s. 431. ISBN 

80-86429-32-6. 



 258 

Beck, U. Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace. Praha: Sociologické 

nakladatelství 2007, s. 273. ISBN 978-80-86429-64-9. 

Beck, U. Moc a protiváha moci globálním věku. Nová ekonomie světové politiky. 

Praha: Sociologické nakladatelství 2007, s. 460. ISBN 978-80-86429-67-0. 

Berger, P. L., Luckmann, T. Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury 1999, s 214. ISBN 80-85956-46-1.  

Bendlová, P. Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela. Praha: Academia 

2003, s. 152, ISBN 80-200-1070-X. 

Bergson, H. Myšlení a pohyb. Praha: Mladá Fronta 2003, s.288. ISBN 80-204-1008-2. 

Biehl, J., Staudenmaier, P. Ekofašismus: Poučení z německé zkušenosti. Olomouc: 

Votobia 1999, s. 104.. ISBN 80-7198-355-1. 

Boradori, G. Filosofie v době teroru. Rozhovory s Jürgenem Habermasem                  

a Jacquesem Derridou. Praha, Karolinum 2005, s. 190. ISBN 80-246-0907-X. 

Brázda, R. Srovnávací etika. Praha: KLP – Koniasch Latin Press 2002, s. 248. ISBN 

80-85917-86-6. 

Brown, L.R., vedoucí projektu. Stav světa 1998. Zpráva o cestě k trvale udržitelné 

společnosti, Praha: Hynek 1998, s. 356. ISBN 80-86202-29-1.  

Brown, L.R., vedoucí projektu. Stav světa na přelomu tisíciletí. Zpráva Worldwatch 

Institute o cestě k trvale udržitelné společnosti. Praha: Hynek 2000, s. 380. ISBN 80-86202-

79-8.  

Činčera, J. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno, Paido 2007. 

Příprava k tisku. 

Danics, Š. Extremismus. Praha: Triton 2003, s. 288. ISBN 80-7254-454-3. 

Daněk, T., Markoš, A. Život čmelákův. Koláž o pobývání v různých světech. Praha: 

Pavel Mervart a Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze 2005, s. 203. ISBN 80-86818-11-X, ISSN 1801-5093. 

Debord, G. Společnost spektáklu. Praha: nakladatelství :intu: 2007, s. 157. ISBN 978-

80903355-5-4. 

Deleuze, G. Masoch a masochismus. Sacher-Masoch, L. von. Venuša v kožuchu. 

Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2002, s. 244. ISBN 80-88912-26-1. 

Deleuze, G. Nietzsche a filosofie. Praha, Hermann a synové 2004, s. 342. ISBN 

neuvedeno. 

Dewall, B., Sessions, G. Hlboká ekológia. Tulčík: Abies 1997, s. 336. ISBN 80-

88699-12-6.   



 259 

Eibl-Eibesfeldt, I. Člověk – bytost v sázce. Přírodopis lidské pošetilosti. Praha: 

Academia 2005. ISBN 80-200-1329-6. 

Ettingerová, E. Hannah Arendtová a Martin Heidegger. Praha: Academia 2004, 

s.178. ISBN 80-200-1167-6. 

Fagan, A. Environment and Democracy in The Czech Republic. The Environmental 

Movements in The Transition Process. Cheltenham: Edward Elgar Publishingraha 2004,        

s. 195. ISBN 1858988764.  

Figal, G. Úvod do Heideggera. Praha: Academia 2007, s. 192. ISBN 978-80-200-

1553-2.  

Flusser, V. Jazyk a skutečnost. Praha: Triáda 2005, s. 200. ISBN 80-86138-54-2.  

Foucault, M. Dohlížet a trestat. Praha, Dauphin 2000, s. 427. ISBN 80-86019-96-9. 

Germain, S. Bohuslav Reynek v Petrkově. Havlíčkův Brod: Literární čajovna Suzanne 

Renaud 2000, s.125. ISBN 80-902231-4-1. 

Giddens, A. Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství 1998, s. 195. 

ISBN 80-85850-62-1. 

Gould, S. J. Jak neměřit člověka: Pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské 

inteligence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997, s. 440. ISBN 80-7106-168-9. 

Greal, I.P. Velké postavy západního myšlení. Slovník myslitelů. Praha, Prostor 1997,    

s. 707. ISBN 80-85190-61-3. 

Gould, S. J. Dinosauři v kupce sena. Úvaha o povaze přírodních věd. Praha: 

Academia 2005, s. 680. ISBN 80-200-1338-5. 

Grygar, F. Kritika založení Galileovské vědy v Husserlově „Krizi evropských věd       

a transcendentální fenomenologii“. Praha: Pavel Mervart a Katedra filosofie a dějin 

přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2005, s. 268. ISBN 80-

86818-06-3. 

Guénon, R. Krize moderního světa. Praha: Herrmann a synové 2002, s. 165. ISBN 

neuvedeno. 

Horyna, B. Druhá moderna. Ulrich Beck a teorie reflexivní modernizace. Brno: 

Masarykova univerzita 2001, s. 70. ISBN 80-210-2677-4. 

Habermas, J. Budoucnost lidské přirozenosti. Na cestě k liberální eugenice? Praha: 

Filosofia 2003, s. 132. ISBN 80-7007-174-5.  

Habermas, J. Problémy legitimity v pozdním kapitalismu. Praha: Filosofia 2000,       

s. 192. ISBN 80-7007-130-3.  



 260 

Habermas, J. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia 2000, s. 424. ISBN 

80-7007-134-6.  

Havel, I. M., Palouš, M., Neubauer, Z. Svatojánský výlet. Praha: Malvern a B. Just 

1999, s. 222. ISBN 80-902628-1-3 a 978-80-901841-4-5.  

Horká, H. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století. Brno: 

Masarykova univerzita v Brně 2005, s. 158. ISBN 80-210-3750-4. 

Horká, H. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno: Paido 1996, s. 75. ISBN 80-

85931-33-8 

Hubík, S. Sociologie vědění. Praha: Sociologické nakladatelství 1999, s. 224. ISBN 

80-85850-58-3 

Inglehart, Ronald: The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles 

among Western Publics. Princeton: Princeton University Press 1977, s. 482. ISBN 0-69-

107585-9. 

Jonas, H. Princip odpovědnosti. Praha:Oikoymenh 1997, s.318. ISBN 80-86005-06-2. 

Karlíková, L. Čas a řeč. Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardovi 

Silvestris. Praha: Oikoymenh 2007, s. 213. ISBN 978-80-7298-260-8. 

Keller, J. Až na dno blahobytu. Brno: Hnutí Duha 1993, s. 121. ISBN neuvedeno. 

Keller, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství  2004, s. 529. 

ISBN 80-86429-34-2. 

Keller, J. Sociologie a ekologie. Praha: Sociologické nakladatelství 1997, s. 232. 

ISBN 80-85850-42-7. 

Keller, J. Teorie modernizace. Praha: Sociologické nakladatelství 1997, s. 194. ISBN 

978-80-86429-66-3. 

Klossowski, P. Sade můj bližní. Praha: Herrmann a synové 2004, s. 166. ISBN 

neuvedeno. 

Kohák, E. Svoboda, svědomí, soužití. Kapitoly z mezilidské etiky. Praha: Sociologické 

nakladatelství, s. 213. ISBN 80-86429-35-0. 

Kohák, E. Zorným úhlem filosofa. Vybrané články a přednášky z let 1992-2002. 

Praha: Ježek 1993, s. 312. ISBN 80-85996-38-3. 

Kohák, E. Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky.  Praha: Sociologické 

nakladatelství 1998, s. 203. ISBN 80-85850-63X. 

Kolářský, R., Suša, O. Filosofie a současná ekologická krize. Praha: Filosofia 1998, 

s. 173. ISBN 80-7007-116-8 



 261 

Kolektiv autorů. Filosofický slovník.. Olomouc: Nakladatelství Olomouc 1998,         

s. 463. ISBN 80-7182-064-4. 

Komárek, S. Příroda a kultura. Svět jevů a svět interpretací. Praha: Vesmír 2000,      

s. 184. ISBN 80-85977-33-8. 

Komárek, S. Lidská přirozenost. Od Charlese Darwina po Irenea Eibl-Eibesfeldta. 

Praha: Vesmír 1998, s. 117. ISBN 80-85977-13-3. 

Komárek, S. Dějiny biologického myšlení. S apendixem: Vznik, vývoj a eko-etologické 

významy křídelních kreseb motýlů. Praha: Vesmír 1997, s. 142. ISBN 80-85977-10-9. 

Komárek, S. Kapitoly o Portmannovi. In: Scientia a Philosophia 7. Ke 100. výročí 

narození Adolfa Portmanna 1897 – 1982, I. Sborník. Praha: Hrnčířství a nakladatelství 

Michal Jůza a Eva Jůzová 1997, s. 3-39. ISBN 80-7111-023-X. ISBN 80-86099-05-9.   

Kosík, K. Dialektika konkrétního. Praha: Academia, Praha 1966, s. 192. ISBN 

neuvedeno, 21-003-66.  

Kosík, K. Století Markéty Samsové. Praha: Český spisovatel 1995, s.205. ISBN 80-

202-0554-3.  

Kosík, K. Předpotopní úvahy. Praha: Torst 1997, s.255. ISBN 80-7215-036-7. 

Kosík, K. Poslední eseje. Praha: Filosofia 2004, s. 192. ISBN 80-7007-206-7. 

Koukolík, F., Drtilová, J. Základy stupidologie. Život s deprivanty II. Praha: Galén 

2002, s. 490. ISBN 80-7262-078-9. 

Krasnodebski Z. Zánik myšlenky pokroku. Praha: Pavel Mervart 2006, s. 302. ISBN 

80-86818-25-X. 

Kratochvíl, Z. Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann a synové 1994, s. 222. ISBN 

neuvedeno. 

Kratochvíl, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann a synové 1995, s. 199. 

ISBN neuvedeno. 

Kratochvíl, Z. Obrana želvy. Praha: Malvern 2003, s. 143. ISBN 80-902628-9-9. 

Kratochvíl, Z., Bouzek, J. Od mýtu k logu. Praha: Herrmann a synové 1994, s.175. 

ISBN neuvedeno. 

Kratochvíl, Z., Bouzek, J. Řeč umění a archaická filosofie.. Praha: Herrmann            

a synové 1995, s. 175. ISBN neuvedeno. 

Kronika druhé světové války. Praha: Fortuna Print 2000, s. 520. ISBN 80-86144-61-5. 

Latour, B. Nikdy sme neboli moderní. Bratislava: Kaligram 2003, s. 200. ISBN 80-

7149-595-6.  



 262 

Leopold, A. Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky. Sand County Almanac. Tulčík: 

Abies 1999, s. 269. ISBN 80-88699-13-4.  

Librová, H. Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno: Veronica           

a Hnutí Duha 1994, s. 215. ISBN 80-85368-18-8. 

Librová, H. Vlažní a váhaví. Kapitoly o ekologickém luxusu. Brno: Doplněk 2003,     

s. 320. ISBN 80-7239-149-6. 

Lovelock, J. Gaia: živoucí planeta. Praha, Mladá fronta 1994. ISBN 80-201-0436-8 

Lucas, G. Ekologie. Praha, Albatros 2004, s.88. ISBN 80-00-01453-X. 

Luhmann, N. Ecological communication. Cambridge, Polity press 1989, s. 187. ISBN 

0-226-49651-1. 

Luhmann, N. Láska jako vášeň. Paradigm Lost. Praha, Prostor 2002, s.280. ISBN 80-

7260-068-0. 

Luhmann, N. Sociální systémy. Nárys obecné teorie. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury 2006, s. 552. ISBN 80-7325-100-0. 

Lyotard, J. F. O postmodernismu. Praha, FÚ Akademie věd ČR 1993, s. 206.  

ISBN 80-7007-047-1 

Máchal, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek Brno ve 

spolupráci s Lipkou – Domem ekologické výchovy Brno 2000, s. 202. ISBN: 80-902954-0-1. 

Mander, J. Čtyři důvody pro zrušení televize. Brno: Doplněk 2000, s. 358.  

ISBN 80-7239-063-5 

Mannheim, K. Ideologie a sociologie. Přednášky a eseje. Bratislava: Archa 1991,     

s. 352. ISBN 80-7115-022-3. 

Marada, R. Kultura protestu a politizace každodennosti. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury 2003, s. 217. ISBN 80-7325-027-6. 

Marleau-Ponty, M. Viditelné a neviditelné. Praha: Oikoymenh 2004, s. 278. ISBN 

80-7298-098-X. 

Meadowsová, D. H., Meadows D. L., Randers, J. Překročení mezí. Konfrontace 

globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti. Praha: Argo a Nadace Eva 

1995, s. 318. ISBN 80-85794-83-7 a 80-901890-0-8.   

Morgenthau,  H.J. Politics Among  Nations. The Struggle for Power and Peace. 

Boston: McGraw-Hill Higher Education 2006, s. 703. ISBN 0-07-289539-X. 

Morin, E. Věda a svědomí. Brno: Atlantis 1995, s. 136. ISBN 80-7108-108-6.  

Naess, A. Ekologie, pospolitost a životní styl. Náčrt ekosofie. Tulčík: Abies 1994,       

s. 310. ISBN 80-88699-09-6.  



 263 

Neubauer, Z. O Sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání. Praha: Malvern 

2004, s. 287. ISBN 80-86702-02-2.  

Neubauer, Z. Smysl a svět. Hermeneutický pohled na svět. Praha, Břeclav: Nadace 

Dagmar a Václava Havlových Vize 97, Moraviapress 2001, s. 231. ISBN 80-86181-45-6.  

Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern 2002, s. 272. ISBN 80-902628-7-2.  

 

Neubauer, Z. Esse obiectivum – esse intentionale. Cestou k fenomenologické biologii. 

In: Scientia a Philosophia 8. Ke 100. Výročí narození Adolfa Portmanna 1897 – 1982, II. 

Sborník. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza a Eva Jůzová 1997, s. 113-160. ISBN 

80-7111-025-6. ISBN 80-86099-06-7.   

Neubauer, Z. Deus et natura. Náboženské úvahy na pozadí ontologie subjektivity. 

Praha: Sus Liberans. Michal Svoboda 1999, s. 159. ISBN neuvedeno.  

Neubauer, Z. O Přírodě a přirozenosti věcí. Praha: Malvern a B. Just 1998, s. 287. 

ISBN 80-902628-0-5 a 80-901841-3-8.   

Neubauer, Z. Golem a jiná vyprávění o symbolech a podivuhodných setkáních. Praha: 

Sus Liberans1998, s. 101. ISBN neuvedeno.  

Neubauer, Z. Golem a další vyprávění o kabale, symbolech a podivuhodných 

setkáních. Praha: Malvern 2002, s. 180. ISBN 80-902628-8-0.  

Neubauer, Z. Přímluvce postmoderny. Scientia a Philosophia 4. Praha: Hrnčířství      

a nakladatelství Michal Jůza a Eva Jůzová 1994, s. 82. ISBN 80-7111-012-4.  

Neubauer, Z. Nový Aeropág. Praha: Křesťanská akademie 1992, s. 142. ISBN 80-

900615-3-2.  

Neubauer, Z., Škrdlant, T. Skrytá pravda Země. Živly jako archetypy ekologického 

myšlení. Praha: Mladá fronta 2005, s. 320. ISBN 80-204-1181-X.  

Nietzsche, F. Genealogie morálky. Polemika. Praha: Aurora 2002, s. 147.            

ISBN 80-7299-048-9. 

Nietzsche, F. Mimo dobro a zlo. Předehra k filosofii budoucnosti.  Praha: Aurora 

2003, s. 199. ISBN 80-7299-067-5. 

Nietzsche, F. O životě a umění. Olomouc: Votobia 1995, s. 102. ISBN 80-85885-54-9. 

Nietzsche, F. Ranní červánky. Myšlenky o morálních předsudcích. Praha: Aurora 

2004, s. 254. ISBN 80-7299-077-2.  

Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. Olomouc: Votobia 1992, s. 301.                  

ISBN 80-85619-28-8.  



 264 

Novák, A. Epifanie věčného návratu téhož. Filosofická interpretace základní myšlenky 

F. Nietzscheho. Praha: Triton 2007, s. 123. ISBN 978-80-7254-995-5.  

Novak, M. Filosofie svobody. Praha: Vyšehrad  1998, s. 240. ISBN 80-7021-264-0.  

Papoušek, J. Hovory o ekologii. Cesty k trvale udržitelnému Česku. Praha: Portál 

2000, s. 179. ISBN 80-7178-483-4. 

Patočka, J. Český zájem. Vybrané texty z let 1992-2002. Brno: Host 2002, s. 200. 

ISBN 80-7294-056-2. 

Patočka, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Oikoymenh 2007, s. 135. ISBN 

978-80-7298-275-2. 

Patočka, J. Nejstarší řecká filosofie. Přednášky z antické filosofie. Praha: Vyšehrad 

1996, s. 360. ISBN 80-7021-195-4. 

Pečínka, P. Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě. Praha: G plus G 

2002, s. 262. ISBN 80-86103-58-7. 

Peregrin, J. Filosofie a jazyk (eseje a úvahy). Praha: Triton 2003, s. 210. ISBN 80-

7254-432-2.   

Perrow, Ch. Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies. New York: 

Basic Books 1984, s. 386. ISBN 0-691-00412-9. 

Petrusek M. Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství 2007,          

s. 459. ISBN 978-80-86429-63-2.   

Portmann, A. Nové cesty biologie I. a II.  In: Scientia a Philosophia 7 a 8. Ke 100. 

výročí narození Adolfa Portmanna 1897 – 1982, I. a II. Sborník. Praha: Hrnčířství                   

a nakladatelství Michal Jůza a Eva Jůzová 1997, s. 49-161 a 113-160. I. ISBN 80-7111-023-

X. ISBN 80-86099-05-9. II. ISBN 80-7111-025-6. ISBN 80-86099-06-7.   

Raup, D.M. O zániku druhů. Je Darwinova teorie o přežívání nejkvalitnějších druhů 

jediným vysvětlením vývoje života na Zemi? Praha: Lidové noviny 1995, s. 187. ISBN 80-

7106-099-2. 

Rollo, V. Emocionalita a racionalita aneb jak ďábel přišel na svět. Praha: 

Sociologické nakladatelství 1993, s. 256. ISBN 80-901059-8-X.   

Rorty, R. Filozofia a zrkadlo prírody. Bratislava: Kalligram 2000, s.Prostor 2000,      

s. 336. ISBN 80-7149-325-2. 

Roszak, T. Kde končí pustina. Politika a transcendence v postindustriální společnosti. 

Praha: Prostor 2005, s. ISBN 80-7260-146-6. 

Sacher-Masoch, L.von. Venuša v kožuchu. Deleuze,G. Masoch a masochismus. 

Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2002, s. 244. ISBN 80-88912-26-1.  



 265 

Seed, J., Macyová, J., Flemingová, P., Naess A. Myslet jako hora. Shromáždění 

všech bytostí. Prešov: Abies 1992, s. 144. ISBN 80-88699-01-0. 

Seidl, H. Bytí a vědomí. Genealogie a metafyzika v klasické a moderní tradici. Praha: 

Vyšehrad 2005, s. 294. ISBN 80-7021-699-9. 

Shapiro, I., Habermas, J. Teorie demokracie dnes. Praha: Filosofia 2002, s. 104. 

ISBN 80-7007-156-7.  

Schopenhauer, A. O vůli v přírodě a jiné práce. O čtvrtém kořeni věty o dostatečném 

důvodu. O vůli k přírodě. Dva základní problémy etiky. Praha: Academia 2007, s. 599. ISBN 

978-80-200-1574-1.  

Schopenhauer, A. Svět jako vůle a představa I a II. Pelhřimov: Nová tiskárna 1998,  

s. 432 a 480. ISBN 80-901916-4-9.  

Schumacher, E. F. Malé je milé aneb ekonomie, která by počítala s člověkem. Brno: 

Doplněk 2000, s. 288. ISBN 80-7339-035-X.  

Skolimowski, H. Účastná mysl. Praha:  Mladá fronta 2001,  s.359. ISBN 80-204-

0918-1. 

Snow, D. (editor). Voices from the Environmental Movement. Perspectives for a New 

Era. Washington: Island Press and The Conservation Fund 1992, s.237. ISBN 1-55963-133-3. 

Sokol, J. Čas a rytmus. Praha: Oikoymenh 2004, s. 202. ISBN 80-7298-123-4. 

Stern, J. Média, psychoanalýza a jiné perverze.  Praha: Malvern 2006, s. 221. ISBN 

80-8670213-8. 

Stibral, K. Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku. Praha: 

Dokořán 2005, s. 202. ISBN 80-7363-008-7. 

Šaradín, P. Historické proměny pojmu ideologie. Brno : Centrum pro studium 

demokracie a kultury 2001, s. 131. ISBN 80-85959-94-1 

Schama, S. Landscape and Memory. New York: Vintage Books USA 1996, s. 672. 

ISBN 9780679735120. 

Šerý, L. První knížka o tom, že řád je chaos a že potřebujem světlo a že nedovedem žít 

ve tmě a že každýmu obsahu se vnutí nějaká forma a že moc je všude a nikde a že i ta blbá 

svoboda je jenom jako a že ještě nenastala ta pravá dekonolizace a že i to umění je jeden 

velkej mýtus. Praha: DharmaGaia 1997, s. 237. ISBN 80-85905-827-2.  

Šmajs, J., Krob, J. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita 2003, s. 399. 

ISBN 80-210-3038-0.  

Šmajs, J., Cetl, J., Hubík, S. Příroda a kultura. Praha: Svoboda 1990, s. 273. ISBN 

80-205-0087-1.  



 266 

Šubrt, J. Čas a společnost. K otázce temporalizované sociologie. Praha: ISV 2003,    

s. 158. ISBN 80-86642-06-2.  

Valach, M. Svět na předělu: Studie o krizi současné společnosti. Brno: Doplněk 1999, 

s. 322. ISBN 80-7239-047-3 

Vaněk, M. Nedalo se tady dýchat. Ekologie v českých zemích 1968 až 1989. Praha: 

Maxdorf a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1996, s. 170. ISBN 80-85800-58-6. 

Vaněk, M. a kol. Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 

80. letech v Československu. Praha: Votobia a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002, s. 350. 

ISBN 80-7220-124-7 a 80-7285-016-4. 

Voegelin, E. Kouzlo extrému. Revolta proti rozumu a skutečnosti. Praha: Mladá fronta 

2000, s. 256. ISBN 80-204-0787-1.  

Thoreau, H. D. Walden aneb Život v lesích. Praha: Odeon 1991, 306 s. ISBN 80-207-

0278-4. 

Wellmer, A. K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi. 

Praha: Dauphin 2004, s. 117. ISBN 80-7272-030-9. 

Welsch, W. Naše postmoderní moderna. Praha: Zvon 1994, s. 198. ISBN 80-7113-

104-0 

Welsch, W. Postmoderna: pluralita jako etická a politická hodnota. Praha: Koniasch 

Latin Press 1993, s. 57. ISBN 80-901508-4-5. 

Znebejánek, F. Sociální hnutí. Praha: Sociologické nakladatelství 1997, s. 175. ISBN 

80-85850-31-1. 

Žák, V. Rizika mobilizační politiky. Praha: Český spisovatel 1997, s. 64. ISBN 80-

202-0671-X. 

 

ČLÁNKY VE SBORNÍCÍCH A ČASOPISECH: 

Attenborough, D. Rozumný člověk nemůže fakta nikdy odmítnout. Rozhovor. Ptala 

se Marie Baltusová. Geografický magazín Koktejl, 2005, roč. XIV, č. 3, s. 17 - 20. ISSN 

1210-4353.  

Bartoš, M. Je smrt ekologické téma? Dojít ke stadionu a zpět. Životné prostredie – 

revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, 2002, ročník XXXVI, číslo 5, s. 277-279.  

ISSN 0044-4863. 



 267 

Bartoš, M. Trvale udržitelný život v životě Bohuslava Reynka. In: Johannesburg + 1. 

Směřování k udržitelnému rozvoji. Sborník z konference. Editor: Pavel Nováček. Olomouc, 

Univerzita Palackého 2003, s.55-57. ISBN 80-244-0736-1. 

Bartoš, M. Zahrada proti parku mezi divočinou a obcí. Listy, 2003, č. 3, roč. XXXIII,   

s. 24-30. ISSN 1210-1222. 

Bartoš, M. Za komínem. O nadějích pro trvale udržitelný život. Životné prostredie, 

revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, 2001, č. 6, Environmentálne fetiše a povery, 

číslo 6, s. 34-35. ISSN 0044-4863 

Bělohradský, V. Slovník existencialismu. In: Krátká E., Svatošová D., (redakce). Alén 

Diviš. Paralelní historie. Sborník sympózia. Praha: Kant 2006, s. 70-93. ISBN 80-239-7123-9. 

Bursík, M. Rozhovor. In Papoušek, J. Hovory o ekologii, Praha, Portál 2000, s.81-113. 

ISBN 80-7178-483-4. 

Fiala, J. Vzdělání: chybování a pochybování. In: Bartoš, M. (editor). Krajinou 

pochybností. Sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc 2005 a 2006. Olomouc: O.P.S. 2007, 

s. 119-128. ISBN 978-80-903773-4-9. 

Hejdánek, L. Nepředmětnost ve skutečnosti a v myšlení. Vesmír, 1994, roč. 73, č. 7, 

s. 383. ISSN 0042-4544. 

Heller, J. Člověk - pastýř stvoření. In: Člověk - pastýř stvoření. Brno: Universum      

č. 16, Cesta 1995, s. 15 - 73. ISSN 0862-8238. 

Horyna, B. Jádrem filosofie je sociální kritika (rozhovor). Sedmá generace 2001, roč. 

10, č. 9, s. 31-36. ISSN 1212 - 0499 

Horyna, B. Filosofie jako umění padělatelství. In: Wellmer, A. K dialektice moderny 

a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi. Praha: Dauphin 2004, s. 95-107. ISBN 80-7272-

030-9. 

Kohák, E. Fenomenologie a ekologie: opora a spoluzávislost. Filosofický časopis 

1997, roč. 45, č. 3, s. 363-379. ISSN 0015-1831. 

Kohák, E. Hovory se stromem. Filosofický časopis 1991, roč. 39, č. 6. s. 903-912.  

ISSN 0015-1831 

Komárek, S. Hnutí Zelených v Německu jako parareligiózní fenomén. In Pitevní 

praktikum pro pokročilé. Brno: Petrov 2000, s. 115-117. ISBN 80-7227-069-9 

Komárek, S. Ekologická hnutí jak paranáboženský fenomén. In Mír s mloky. Brno: 

Petrov 2003, s. 164-166. ISBN 80-7227-167-9. 

Komárek, S. Environmentální magie. In Leprosárium. Brno: Petrov 2005, s. 245-248, 

ISBN 80-7227-229-2 



 268 

Konopásek, Z. O politice nepolitičnosti. Ve stopách Bruna Latoura. Vesmír 2001, roč. 

80 (131), č. 7, s. 386 – 389. ISSN 0042-4544. 

Kratochvíl, Z. Je hodnota přírody nadlidská nebo lidmi určená? In Krajinou 

pochybností. Nymburk-Olomouc: O.P.S. 2007, s. 201-221. ISBN 978-80-903773-4-9. 

Latour, B. Nepřehlédněme žížalu Pontoscolex corethrurus. Vesmír 2001, roč. 80 

(131), č. 7, s. 383 – 385. ISSN 0042-4544. 

Lely, G. Sade. Světová literatura 1969, roč. XIV, č. 1-4., č.1, s. 238-256, č.2, 241-256, 

č.3, 242-256, č.4, 241-256, ISSN neuvedeno. 

Librová, H. Proč chráníme přírodu? Dvakrát na obhajobu ochránců přírody. Vesmír 

2005, roč. 84 (135), č. 3, s. 171 – 177. ISSN 0042-4544. 

Marcel, G. Člověk jako problém. In: Bendlová, P. Hodnoty v existenciální filosofii 

Gabriela Marcela. Praha: Academia 2003, s. 79-132. ISBN 80-200-1070-X. 

Marcel, G. Nebezpečná situace etických hodnot. In: Bendlová, P. Hodnoty 

v existenciální filosofii Gabriela Marcela. Praha: Academia 2003, s. 133-148. ISBN 80-200-

1070-X. 

Patočka. J. Rozhovor. In: Papoušek, J. Hovory o ekologii. Praha: Portál 2000, s. 133-

159. ISBN 80-7178-483-4. 

Smolíková, D. Než přijde řada na žáky. Sedmá generace 2007, roč. 13, č. 3, s. 14-15. 

ISSN 1212 - 0499 

Suša, O. Byrokracie, riziko a diskuse o životním prostředí. Sociologický časopis, 

1997, č.2 (XXXIII), s. 157 - 168. ISSN 0038 -0288. 

Šerý, L. Globální Ein Kessel Buntes. Analagon, 2000, č.30/III, s. 2-5.                   

ISSN 0862-7630. 

Woitsch, J. Člověk a les v dějinách. Ambiciózní teorie versus realita. In: Storchová, 

L. (editor). Conditio humana - konstanta či historická proměnná? Koncepty historické 

antropologie a teoretické reflexe v současné historiografii. Praha - Ústí nad Labem: Fakulta 

humanitních studií Univerzity Karlovy 2007, s. 200. ISBN 978-80-86971-36-0. 

Zrzavý, J. Pochybnosti vzdělávání. Za trochu evolučně-konzervativního přístupu… In: 

Bartoš, M. (editor). Krajinou pochybností. Sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc 2005 a 

2006. Nymburk - Olomouc: O.P.S. 2007, s. 111-117. ISBN 978-80-903773-4-9. 

Zrzavý, J. Pochybnosti o zvířatech. Opravdu už jsme někdy viděli zvíře?. In: Bartoš, 

M. (editor). Krajinou pochybností. Sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc 2005 a 2006. 

Nymburk - Olomouc: O.P.S. 2007, s. 63-69. ISBN 978-80-903773-4-9. 

  



 269 

NOVINOVÉ ČLÁNKY: 

 

Cílek, V. Než přijde Velký přelom. Esej o třetí kultuře a o tom, proč Marx nechodil na 

houby. Respekt, 2005, číslo 31, s. 18. ISSN 0862-6545.  

Horyna, B. Il principe v úzkých. Literární noviny, 2005, roč. XVI, č. 20, s. 6,        

ISSN 1210-0021). 

Ježek, T. Obézní stát nás utlačuje. Mladá Fronta Dnes 2004, 7.2., s. A/7. ISSN 1210-

1168. 

Keller, J. Svoboda být zticha. Literární noviny, 2005, roč. XVI, s. 3, ISSN 1210-0021.  

Klaus, V. In. Dva dopisy. Literární noviny, 2005, roč. XVI, s.3, ISSN 1210-0021. 

Komárek, M. Plšík a velryba. Mladá Fronta Dnes 2006, 23.1., s. A7. ISSN 1210-

1168. 

Kohák, E. Co místo rozumu? Literární noviny, 2005, roč. XVI, č. 25, s. 3, ISSN 

1210-0021 

Major, L. Georg Wilhelm Fridrich Hegel: Filosofie dějin. Literární noviny, 2005, roč. 

XVI, č. 26, s.6. ISSN 1210-0021. 

Patočka,  J. Sežerou kůrovci reputaci ministra Kužvarta? Lidové noviny 1999, 22.4. 

Pribáň, J. Bratři ve strachu. Kritické myšlení v Baumanově tekuté modernitě.  Právo, 

Salon 507, 22.2.2007, s.1-3. 

Rosemont, H. Kdo podporuje v lidech špatnost, má úspěch zaručen, ale má to cenu? 

Rozhovor s Mary Bockoverovou a Olgou Lomovou. Literární noviny, 2005, roč. XVI, s.3, 

ISSN 1210-0021.  

Sedláková, L., Kouřil, V. Vrtěti brněnským drakem. Literární noviny. 2005, roč. 

XVI, č. 19, s. 6. ISSN 1210-0021.  

Vaculík, L. Výsledky ankety LN Kniha roku 2006. Lidové noviny, 2006, 28.12., roč. 

XIX, č. 300, příloha s. VII. ISSN 0862-5921.  

Wagnerová, A. Posluchačka Sidonie Nádherná. Literární noviny, 2004, roč. XV, č. 

26, s. 7. ISSN 1210-0021. 

Wernisch, I. Spravedlnosti ani náznak. Rozhovor se Zdenko Pavelkou. Právo, 

Literární a kulturní příloha Salon 552, 10.1. 2008. ISSN 1211-2119. 

Zeman, M. Kdybych byl prezident, nebyla by ČSSD v tak ubohé pozici, říká Miloš 

Zeman. Rozhovor s Alexandrem Kramerem, Právo, 2005, 12.3. s.12-13. ISSN 1211-2119. 

 

LITERÁRNÍ ZDROJE: 



 270 

 Kundera, M. Nesmrtelnost. Brno 1993, s.352 

Reynek, B. Ostny v závoji. Praha-Litomyšl: Paseka, 2002. 1.v., s. 128. 

 Reynek, B. Jasný prsten. Svitavy – Řím: Trinitas 1999. 1.v., s.50. 

Sacher-Masoch, L. von, Venuša v kožuchu. Deleuze, G. Masoch a masochizmus. 

Bratislava: Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2002, s. 244. ISBN 80-88912-26-1. 

Wernisch, I. Zapadlo slunce za dnem, který nebyl. Brno: Petrov 2001, s. 438. ISBN 

80-7227-111-3. 

Wernisch, I. Píseň o nosu. Brno: Petrov 2001, s. 483. ISBN 80-7227-233-0. 

Štýrský, J. Život markýze de Sade.  Praha: KRA 1995, s. 60. ISBN 80-85932-01-6. 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE: 

Blumfeld, S.M.: O posvátnosti času. Baraka 7, [cit. 2007-07-29]. Dostupný na 

WWW: <http://www.baraka.cz/baraka/Baraka/b_7/b_7_o_posvatnosti_easu.html>.  

Bondy, E.: Revoluce! Přepis audio nahrávky z 20.11.2000. [cit. 2004-08-03] 

<http://odpor.wz.cz/CLANKY/revoluce.htm>. 

Činčera, J. Environmentální výchova  - vývoj a jednotlivé směry. [cit. 2007-08-01]. 

Dostupné na http://info.sks.cz/users/cn/zp/vychova.html 

Činčera, J. Problémy a příležitosti environmentální výchovy v České republice. [cit. 

2007-08-03] Dostupné na <http://www.czp.cuni.cz/enviwiki/index.php/Problémy_a_ 

příležitosti_environmentální_výchovy_v_České_republice>. 

Dlouhá, J. Environmentální vzdělání - pokus o systematické pojmenování problému. 

Envigogika on-line, 1/2006. [cit. 2007-08-07]. Dostupné na <http://envigogika.cuni.cz/view. 

php?cisloclanku=2006120013>. ISSN 1802-3061.  

Goaman K., Dodson M. Subverzní proud? Úvahy nad současným anarchismem. 

<http://a-kontra.csaf.cz/archiv/teorie/subverzivniproud.htm>. 

Kera, D. Globální sítě a mashupy lidí, věcí a dat, antropomorfizace technologie a 

dehumanizace lidí. [cit. 2007-09-23]. Dostupný na WWW: <http://www.antropologie.zcu.cz/ 

index.php?clanek=760&kategorie=88>. 

Klaus, V. Mám hrůzu ze zelené vzpoury davů. Rozhovor pro Hospodářské noviny 

16.5.2007. [cit. 2007-08-09]. Dostupné na <http://klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=RCbpFX4hJ1 sA>.   

Které jsou zásadní nedostatky současné environmentálně/ekologicky orientované 

vzdělávací teorie i praxe. Anketa. Envigogika [online]. [cit. 2007-08-03]. Dostupné na 

<http://envigogika.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2006120009> 



 271 

Máchal, A.: recenze k článku Činčera, J.: Problémy a příležitosti environmentální 

výchovy v České republice. [cit. 2007-08-03]. Dostupné na <http://www.czp.cuni.cz/ 

enviwiki/index.php/recenzent_1_%28%C4%8Cin%C4%8Dera%2C_J._Probl%C3%A9my_a

_p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitosti...%29>.  

Marshall, P. Guy Debord a Situacionisti. Z knihy Demanding the Impossible:              

A history of Anarchism, Fontana Press, 1992. [cit. 2005-12-22]. Dostupné na WWW 

<http://www.streetparty.sk/www.ulicelidem.cz/situac.html>.  

„Moje polemika není namířena proti rozumné ochraně životního prostředí,“  řekl 

Václav Klaus. Novinky.cz, on-line magazín deníku Právo a portálu Seznam.cz online]. 

20075, [cit. 2007-11-09]. Dostupný na WWW: <http://www.novinky.cz/domaci/klaus--jsem-

novodoby-don-quijote-bojujici-proti-ekodiktature_126469_2sg8h.html> 

Neubauer, Z. O náhodě a spontaneitě. Vesmír 74, 646, 1995/11, [cit. 2007-12-09].  

Dostupný na WWW: <http:// //www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=5216>. 

Norsko zvyšuje lov velryb. Novinky.cz, on-line magazín deníku Právo a portálu 

Seznam.cz [online]. 2005, [cit. 2005-12-22]. Dostupný na WWW: 

<http://www.novinky.cz/koktejl/72828-norsko-zvysuje-lov-velryb.html>. 

 Ullmann, V.: Teorie relativity, astrofyzika, kosmologie. [cit. 2006-01-10]. Dostupný 

na WWW: <http:// astronuklfyzika.cz/str3-uvod.htm>. 

Piorecky, V.: Fluidní sociální hnutí (aneb jak teorie komplexity posouvá porozumění 

prostoru sociálních aktérů za hranici tradičního politického pole.) Socioweb 7/2007, [online], 

[cit. 2007-07-24]. Dostupný na WWW: <http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie>. 

Slačálek, O.: Současný anarchismus. [cit. 2007-11-08]. Dostupný na WWW: 

<http://wiki.csaf.cz/encyklopedie:soucasny_anarchismus>. 

Výuka a studijní materiály [online], [cit.2006-01-10]. Dostupné na WWW: <http: 

//botany.upol.cz/vyuka.php?=tmave&lang=cz> 

Wallerstein, I: Dědictví sociologie - příslib společenských věd. [cit. 2006-07-10]. 

Dostupný na WWW: <http:// sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/213_003WALLE.pdf>. 

Wikipedie, otevřená encyklopedie. Heslo: Přirozenost. [cit.2007-09-02]. Dostupné 

na WWW: <http: // cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99irozenost>. 

 

Internetové stránky občanského sdružení Kritické myšlení: 

http://www.kritickemysleni.cz. 

 



 272 

JINÉ ZDROJE: 

 Anketa o vztahu environmentálního a antiglobalizačního hnutí. Sedmá generace, 

2001, č. 9, r. X., s. 8 – 22. (mezi dotázanými např. Keller, Dejmal, Beránek, Rovenský, 

Machovec). 

 Binka, B. Analýza hlubinné ekologie. Disertační práce. Brno: Katedra filosofie 

Filosofické fakulty Masarykova univerzita 2002, poskytnutý elektronický text. 

Kratochvíl, Z. Je hodnota přírody nadlidská nebo lidmi určená? Sylabus příspěvku 

pro Ekologické dny Olomouc 2003. 

 Storch, D., Šizling, A. Geometrie živého a fraktály všude. Struktura areálů rozšíření  

a biodiverzita v prostoru. Vlastní audio nahrávka přednášky z 8.12.2005, která proběhla 

v rámci cyklu „Biologických čtvrtků na Viničné 7, pořádaných na Přírodovědecké fakultě 

Univerzity Karlovy. 

Stöckelová, T. Příroda jako kolektivní experiment: Případ managementu kůrovce 

v Národním parku Šumava. Text diplomové práce Fakulty sociálních věd UK, 2001, s.60. 

Ofocené. 

 Škabraha, M. Jak lze navrátit smysl slovu modernost? Text disertační práce na 

Katedře filosofie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, elektronickou poštou 

autorem poskytnutý rukopis.  

 Šubrt, J. Problém času v kontextu sociologické teorie. Filosofická fakulta UK, Praha 

2003, s.220.  Ofocený text disertace. 

 

 


