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"Kedykoľvek počujete niekoho zapálene hájiť
prírodu, mali by ste zbystriť: je to hlas triednej
moci, moci, ktorá si ide po vás."
(Sam Kriss)

PREDSLOV

Netreba azda skryvať, že píšeme (aj preto], aby sme boli čítanÍ.
A v tejto súvislosti som neraz diskutoval so svojimi kolegami o tom,
čo má väčšiu čitateľskú odozvu - vydaná samostatná monografia alebo publikovaná štúdia v nejakom karentovanom časopise. Kým my sme
sa o tom dohadovali a niekedy ešte stále dohadujeme, všetci tí, ktorí
o tom rozhodujú, majú v tom už dávnejšie, zdá sa, jasno: vyššie bodové ohodnotenie má štúdia v karentovanom časopise! Je to síce čudné
(už len pri kvantitatívnom porovnani], aleje to jednoducho tak. A keďže všetko alebo takmer všetko sa u nás vedeckých a súčasne pedagogických pracovníkov odvíja od stanovených noriem, kde sa len málo
(ak vôbec) zohtadťiujú kvalitatívne ukazovatele, viac než na písanie
dalších monografií som sa zameral na písanie štúdií, zvlášť v karentovaných časopisoch. Avšak napriek tomuto pragmatickému postoju
som bol dosť často nútený správať sa aj nie celkom pragmaticky a prispievať na základe svojej aktívnej účasti na vedeckých konferenciách
do rôznych monotematických zborníkov, ktoré zase spomínané normy bodovo "oceňujú" podla mňa neadekvátne a nezaslúžene nízko.
Napriek tomu som do nich prispieval a doteraz prispievam, lebo som
presvedčeny, že aj oni môžu mať (a nezriedka skutočne majú) vysokú
vedeckú hodnotu. A preto tiež bez ohľadu na ich až trápne postavenie
medzi vedeckými publikáciami som k nim pristupoval s rovnakou poctivosťou a zanietením, ako keď som písal príspevok do nepomerne vyššie hodnoteného karentovaného časopisu. Treba však jedným dychom
dodat; čo nie je medzi vedeckými pracovníkmi žiadnym tajomstvom,
že publikácie uverejnené v zborníkoch málokedy číta niekto iný než ich
editori, recenzenti, jazykoví redaktori a napokon samotní autori. A to
bol tiež jeden z dôvodov, prečo som si za východisko viacerých kapitol
tejto monografie zvolil texty, ktoré boli pôvodne publikované v "prehIiadaných "zbornikocn z vedeckých konferencií a ktoré by inak zrejme
7

už navždy zostali zabudnuté. Druhým dôvodom pre vznik tejto monografie bolo vytvoriť z rozličných problémových okruhov jeden tematický celok, ktorý by ich nielen zjednocoval, ale súčasne umožnil ich čítať
takto navzájom prepojené pod iným, novým uhlom pohladu. Tomu som
podriadil aj štruktúru práce, keďjednotlivé kapitoly boli usporiadané
tak, aby na seba logicky nadväzovali. Pritom v súlade sjej centrálnym
názvom, prvé kapitoly kladú dôraz na problém prirodzenosti; dalšie
zase na rozličné podoby politiky a politického, aby sa v závere oba
prístupy stretli a nastolili ako aktuálnu teoretickú a praktickú otázku o mieste a úlohe prirodzenosti v podobe biologického života v súčasnej spoločnosti, a zvlášť v jej politickej oblasti. Že je však delenie
spoločenského života na prirodzené/biologické a politické/sociálne
(a s ním aj pohyb, vývin od prirodzeného k politickému, a opačne) skôr
iluzórne než reálne, potvrdzuje už prvá kapitola venovaná ľudskému
telu a následne sa táto téza ako červená niť tiahne celou monografiou.
Najej koniec som aktuálne zaradil kapitolu, ktorá vychádza z príspevku predneseného ešte v roku 2011, no napriek tomu sa domnievam,
že svojou naliehavosťou - nastolením skutočne pálčivej otázky o vzťahu slobody a bezpečnosti - reflektuje viac než minulosť našu prítomnosť spojenú s pandémiou koronavírusu COVID-19 a jej dôsledkami,
vrátane tých filozofických.
Na tomto mieste by som chcel ešte úprimne poďakovať obom recenzentom za ich všetky veľmi korektné a zároveň veľmi cenné a podnetné rady, návrhy a pripomienky, ktoré mi pomohli v skvalitnení
celej práce.
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