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Antropologické rozměry 
ekofeminismu
K symbolickému spojení mezi ženou a přírodou. A také k nadvládě mužů nad nimi.

PhDr. aDéla PuRSCHOVá, Ph.D.
Katedra teorie kultury (kulturologie), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Celetná 20, Praha 1, 116 42; e-mail: a.purschova@seznam.cz

Hlavním předmětem tohoto textu je zamyšlení 
nad směrem zvaným ekofeminismus z kultur-
ně-antropologické perspektivy. Ekofeminismus 

je soubor myšlenkových směrů vycházejících ze sym-
bolického spojení mezi ženou a přírodou, mezi nadvlá-
dou mužů nad ženami a přírodou, mezi využíváním 
přírodního prostředí a podřízeností žen. Někteří teore-
tikové a teoretičky toto spojení považují za přirozené, 
jiné za kulturou vytvořené, nicméně v praktické rovině 
reálné. Zdánlivě je zde tedy uplatňován esencialistický 
přístup, což ovšem nemusí být tak jednoznačné, jak si 
v tomto textu později ukážeme.

Kořeny ekofeminismu spadají do počátku sedmde-
sátých let 20. století. Reprezentuje různé variace te-
oretických, praktických a kritických snah porozumět 
principům nadvlády mužů nad ženami a přírodou. 
Podobně jako ekologie a feminismus je heterogenní 
a představuje odlišné směry a oblasti zájmu. Částeč-
ně je to způsobeno tím, že k ekofeminismu se lidé do-
stali z různých oborů, úhlů pohledu a také z odlišných 
důvodů (Eaton 2005:11-12). Jedná se v podstatě o in-
terdisciplinární směr s velice širokým záběrem, který 
zasahuje jak do oblasti vědy, tak do sociálního a envi-
ronmentálního aktivismu, rozvojové politiky a nábo-
ženství.

Ekofeminismus lze rozdělit na dvě hlavní části. Část 
prakticko-empirickou, jež se zabývá negativními dopa-
dy nadvlády nad ženou a přírodou na konkrétní ženy 
v různých částech světa a snaží se najít řešení, jak tyto 
dopady eliminovat, a část teoretickou, v rámci které je 
uplatňován kulturně-symbolický přístup ke zkoumání 
druhořadého postavení ženy a přírody. Kulturně-sym-
bolický přístup se odvolává na to, že žena a příroda 
jsou spojeny historicky a konceptuálně, což je hlubo-
ce zakořeněné v západním vidění světa. Hledá kořeny 
ekologické krize a jejich proplétání s kořeny diskrimi-

nace žen. Feminizací přírody a naturalizací ženy došlo 
k oslabení jejich síly a k vytvoření všeobecně uznáva-
ného povědomí, že mužská síla a dominance jsou vro-
zené.

Kulturně–symbolický přístup zahrnuje různé stup-
ně hloubkové analýzy kultury. Zabývá se různými fy-
zickými, psychologickými, sociálními a náboženský-
mi předpoklady toho, co je v dané kultuře pravda, co je 
správné a morální. Zkoumá také symboly skrývající se 
za vztahy uvnitř lidských společností. Dominance jako 
modus vztahů je podle ekofeministické teorie prostu-
pující v mnoha kulturách a je reprezentován v aspek-
tech života jako je rodina, sexualita, vzdělání, účast na 
rozhodování, ekonomické vztahy nebo přístup k život-
nímu prostředí. Spojení genderu a přírody je v ekofe-
ministických teoriích vždy přítomno, ačkoli konkrétní 
vzorce jsou závislé na kultuře, kontextu a historickém 
období. Ekofeministická teorie také nabízí alternativ-
ní fi lozofi cké a sociální koncepty založené více na rov-
nocenných vztazích než dominanci, a to jak mezi člo-
věkem a přírodou, tak mezi mužem a ženou (Eaton 
2005:29).

Na teoretické úrovni nezůstává bez povšimnutí 
ani role jazyka při utváření a udržování žen a přírody 
v druhořadém postavení. O feminizaci přírody napří-
klad vypovídají výrazy jako matka příroda, panenská, 
plodná nebo štědrá příroda. Podobné jsou si také výra-
zy vyjadřující nadvládu nad ženou a nad přírodou jako 
znásilnění, ovládnutí, dobytí nebo odhalení jejího ta-
jemství.

RElEVanTní i PRO anTROPOlOgii
V tomto textu se pokusím zaměřit zejména na oblast 
teoretickou, zvláště s ohledem na relevanci pro kul-
turní a sociální antropologii. Pro představení základní 
myšlenky ekofeministické teorie můžeme jako vstup-

ní bod použít teorii antropoložky Sherry Ortnerové, že 
kulturně všeobecná druhořadost ženy vyplývá z její-
ho spojování s přírodou, která je vzhledem ke kultuře 
považována za podřadnou (Ortnerová 1998). Ženy jsou 
považovány za bližší přírodě zejména proto, že před-
stavují princip reprodukce, menstruují, rodí, kojí, pe-
čují o děti a domácnost. Zároveň jsou považovány za 
citlivější a emocionálnější, na rozdíl od mužů, kteří se 
svou racionalitou vůči přírodě vymezují a považují ji 
za sobě podřízenou.

Myšlenku symbolického spojení mezi ženou a pří-
rodou můžeme najít už ve slavné knize Druhé pohlaví 
(1949) od francouzské fi lozofk y Simone de Beauvoiro-
vé (Beauvoirová 1967). Ta poukázala na historicko-fi lo-
zofi cké spojení mužství s transcendencí a ženství s ima-
nencí. Transcendence představuje přesah, překračování 
pomyslných hranic reality, svobodné a aktivní koná-
ní. Imanence oproti tomu znamená ukotvení v daném 
řádu, pasivitu a soulad s přírodními zákony. Tento po-
hled nepochybně souvisí s tím, že žena je nahlížena pře-
devším jako dárkyně života, její život je určován biolo-
gickými cykly, tudíž více zapadá do světa přírody.

Koncept založený na dualitě muž jako kultura a žena 
jako příroda podrobněji rozvinula v sedmdesátých le-
tech 20. století již zmíněná americká kulturní antro-
položka Sherry Ortnerová. V antropologii se proslavi-
la názorem, že kulturně všeobecná druhořadost ženy 
vyplývá z jejího spojování s přírodou, jež je vzhledem 
ke kultuře považována za podřadnou. Muž je naopak 
symbolem kultury a civilizace, která přírodu ovládá. 
Ortnerová druhořadé postavení ženy ve společnos-
ti považovala za kulturní univerzálii, za pankulturní 
fakt. Ve svých pracích často citovala myšlenky Simone 
de Beauvoirové, které se pokoušela empiricky dokázat 
prostřednictvím antropologického výzkumu.

Druhořadé ve třech úrovních
Problém druhořadého postavení ženy ve společnosti 

vymezila do třech základních úrovní:
1)  Univerzální fakt, že kultura každé společnosti přiřa-
zuje ženě druhořadý status. Cílem antropologie by dle 
Ortnerové v tomto směru mělo být vysvětlení, co tím 
míníme a jak máme tento fakt zdůvodnit.
2) Specifi cké ideologie, symbolika a sociokulturní 
uspořádání vztahující se k ženě, které se mění od kul-
tury ke kultuře. Tato úroveň má vysvětlit každý jed-
notlivý kulturní komplex na základě faktorů, které 
jsou pro onu skupinu specifi cké.
3) Přímo pozorovatelné podrobnosti o ženských čin-
nostech, o jejich přínosu, moci, vlivu atd., které jsou 

často v rozporu s kulturní ideologií, nicméně vždy 
omezené předpokladem, že v celkovém systému ne-
mohou ženy nikdy ofi ciálně zastávat prvořadé posta-
vení. Zde se tedy jedná o úroveň přímého pozorování 
(Ortnerová 1998:93).

 Na základě těchto premis identifi kovala tři klíčové 
indikátory, které by měly ukázat, že určitá kultura po-
važuje ženy za méněcenné:
1)  prvky kulturní ideologie a výroky dotazovaných 
osob, které explicitně snižují hodnotu žen tak, že že-
nám, jejich rolím, úkolům, produktům a sociálnímu 
prostředí přisuzují méně prestiže než mužům,
2) symbolické znaky, např. poskvrnění, které lze inter-
pretovat jako implicitní vyjádření méněcennosti,
3) sociokulturní uspořádání, která ženy vylučují z čin-
nosti ve sférách považovaných za sídla nejvyšší moci 
společnosti nebo jim upírají možnost kontaktu s nimi.

Tyto tři typy údajů mohou i nemusejí být v kterém-
koliv jednotlivém systému vzájemně propojeny. Rov-
něž kterýkoliv z nich obvykle postačí k názorné de-
monstraci podřadného postavení ženy v dané kultuře 
(Ortnerová 1998:93). Jako příklad Ortnerová uved-
la společnost, která si v tomto zúčtování stojí tradičně 
lépe – matrilineární kmen Vraních indiánů popisovaný 
Robertem Lowiem.

Mezi členy tohoto kmene podle Lowieho ženy zastá-
valy v průběhu Slunečního tance funkce, které se těšily 
velké úctě. Někdy hrály úlohu hostitelek v den svátku 
Vařeného masa, mohly se stát vůdkyněmi při Tabáko-
vém obřadu a měly v něm nápadnější roli než muži. Ni-
kdo jim nebránil, aby se účastnily obřadu pocení, aby 
se staly léčitelkami nebo vyhledávaly vidění. Navzdo-
ry tomu menstruující ženy jezdily na podřadnějších 
koních a nebylo jim dovoleno, aby se přiblížily k muži, 
který byl zraněný nebo se vydával na válečnou stezku.

Podle Ortnerové zde byla menstruace pravděpodob-
ně považována za nebezpečný zdroj nákazy a stano-
vovala ženám přes jejich práva a pravomoci jasné hra-
nice. Protože menstruace ohrožovala válčení, jednu 
z nejvíce ceněných zvyklostí kmene, podstatnou pro 
jeho sebeurčení, byly ženy symbolicky vyloučeny pří-
mo z podstaty kultury kmene (Ortnerová 1998:95).

ExiSTEnCE nižšíHO řáDu... 
Ortnerová je přesvědčena, že žena je pankulturně zto-
tožňována s něčím či se symbolem něčeho, co každá 
kultura podhodnocuje a defi nuje jako existenci nižší-
ho řádu než je sama. Tímto symbolem je pro ni příroda 
v nejobecnějším významu. Každá kultura implicitně 
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abSTRakT:
Text představuje ekofeminismus jako soubor myšlenkových směrů vy-
cházejících ze symbolického spojení mezi ženou a přírodou, mezi nad-
vládou mužů nad ženami a přírodou, mezi využíváním přírodního pro-
středí a podřízeností žen. Zaměřuje se na refl exi tohoto tématu 
v perspektivě kulturní a sociální antropologie, v rovině kulturně–sym-
bolického přístupu a pokouší se nastínit možné budoucí směry výzku-
mu v této oblasti. Text se mimo jiné zabývá otázkou, zda je žádoucí 
řadit ekofeminismus mezi esencialistické směry a snaží se o nalezení te-
oretických a metodologických průsečíků s feministickými post–směry, 
které dekonstruují koncept univerzálních kategorií mužství a ženství.

abSTRaCT:
This text presents ecofeminism as a set of theoretical approaches ba-
sed on a symbolic connection between women and nature, between 
male dominance of women and nature, between exploitation of the 
environment and women‘s subordination. The text is mainly focused 
on anthropological refl ection on this issue at the level of cultural–
symbolic approach and tries to outline the future possibilities for the 
research in this area. The text also deals with question, if is proper to 
consider ecofeminism essentialist and tries to fi nd some theoretical 
and methodological intersection between ecofeminism and post-femi-
nism, which deconstructs the fi xed categories of male and female.
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uznává a prosazuje rozlišování mezi působností příro-
dy a působností kultury, lidského vědomí a jeho pro-
duktů (Ortnerová 1998:97). Ortnerová se rovněž do-
mnívá, že odlišnost kultury spočívá právě v tom, že ve 
většině situací dokáže transcendovat přírodní podmín-
ky a přizpůsobit je svým záměrům. Kultura na jistém 
stupni vědomí prosazuje sebe samu zcela samoúčel-
ně, aby se od přírody lišila a byla jí nadřazená, a tento 
smysl pro odlišení a nadřazenost spočívá ve schopnos-
ti socializovat a zkulturňovat přírodu. Druhořadý sta-
tus žen si tedy lze vysvětlit tak, že na rozdíl od mužů, 
kteří jsou ztotožňováni s kulturou, jsou ženy ztotož-
ňovány nebo symbolicky spojovány s přírodou. Jeli-
kož smyslem kultury je vždy pojmout a transcendovat 
přírodu, pak by pro ni bylo přirozené, aby si ženy pod-
řizovala nebo je dokonce utlačovala, jestliže je chápe 
jako součást přírody (Ortnerová 1998:97). Proč si však 
o ženě myslíme, že je blíže přírodě? Tuto otázku Ortne-
rová zkoumala na rovině fyziologické, sociální a psy-
chologické.

FyziOlOgiCká ROVina
Na úrovni fyziologické identifikovala toto spojení pře-
devším v souvislosti s prokreativními tělesnými funk-
cemi. Ženské tělo se díky svým funkcím jeví jako před-
určené k tomu, aby se více a déle zabývalo životem 
druhu, lokalizuje ženu blíže k přírodě, zatímco muž-
ská fyziologie skýtá muži příležitost, aby se v mnohem 
větší míře zabýval projekty kultury. Ženské tělo a jeho 
funkce staví ženu do sociálních rolí, které jsou v kul-
turním procesu považovány za role nižšího řádu než 
role určené mužům. 

Tradiční sociální role vnucené ženě díky jejímu tělu 
a jeho funkcím ve svém důsledku strukturují její psy-
chiku, která je stejně jako fyziologická přirozenost 
ženy a její sociální role, chápána jako entita více spjatá 
s přírodou (Ortnerová 1998:98). Procentuálně delší ča-
sový úsek života ženy bývá proporčně větší podíl jejího 
těla částečně, někdy převážně zaměstnán přírodními 
procesy, které se vztahují k reprodukci lidského druhu 
(menstruace, těhotenství, kojení).

V mnoha kulturách tělo ženu jednoznačně odsuzu-
je k pouhé reprodukci života, který nemá přirozené 
kreativní funkce, naopak musí být kreativní vnějško-
vě, uměle, prostřednictvím techniky a symbolů. Tím 
vytváří relativně trvanlivé, věčné, transcendující ob-
jekty. Paradoxně to, že žena je stejně jako muž obda-
řena kulturním vědomím a plně a oddaně se zapojuje 
do kulturního projektu lidské transcendence přírody, jí 
nutí k tomu, aby bez námitek akceptovala devalvová-
ní ženy. Jako vědomá bytost a členka kultury se řídí lo-
gikou jejích argumentů a dospěla k výsledkům kultury 
společně s muži. Její účastenství v kultuře je částečně 
doloženo samotným faktem, že akceptuje vlastní pod-
cenění a sdílí stanovisko své kultury.

SOCiální ROVina
Na sociální úrovni začíná spojení ženy s přírodou 
vztahem k dítěti. Jelikož tělo matky prochází laktač-
ními procesy v přímém vztahu k dítěti, které v těho-

tenství nosí, je vztah mezi kojící matkou a dítětem 
chápán jako „přirozené pouto“. Podle uvažování for-
movaného kulturou patří matky a děti k sobě. Děti, 
které překročí hranici kojeneckého věku, rovněž ještě 
nejsou dost silné na to, aby vykonávaly nějakou dů-
ležitou práci, jsou pohyblivé a neukázněné a nedoká-
ží rozpoznat nebezpečí. Vyžadují proto dohled a stá-
lou péči.

Hranice vlastních aktivit ženy jsou tak stanoveny 
omezenými schopnostmi a nízkým stupněm síly a do-
vednosti dětí a žena je tak uvězněna do rodinné skupi-
ny (Ortnerová 1998:103). Protože kojenci ještě nejsou 
většinou považováni za lidské bytosti, stejně jako zví-
řata jsou zcela nesocializovaní, neovládají řeč a vymě-
šování, neumí chodit, jsou spíše považováni za součást 
přírody, za bytosti nižšího řádu.

V důsledku toho, že kultura ženy a kojence spojuje, 
přisuzuje i ženě existenci nižšího řádu. Dále zde však 
podle Ortnerové hrají roli i jisté strukturální konflikty 
mezi rodinou a společností. Rodinná jednotka je totiž 
chápána jako biologická rodina pověřená reprodukcí 
a socializací nových členů společnosti a je protikladem 
entity veřejné, nadřazené síti svazků a vztahů utvářejí-
cích vlastní společnost.

Další klíčový sociální aspekt spatřuje Ortnerová 
v úkolu žen socializovat nové členy společnosti. Žena 
je první osobou, která zprostředkovává ranou sociali-
zaci a přetváří novorozence z pouhých biologických or-
ganismů na kulturní lidské bytosti tím, že je učí, jak se 
chovat a jak správně jednat, aby se stali plnoprávnými 
členy kultury. Avšak v téměř každé společnosti nastává 
okamžik, kdy je socializace dospívajících chlapců pře-
dána do rukou mužů. V jistém smyslu chlapci ještě ne-
jsou považováni za skutečné příslušníky dané kultury, 
pokud jejich vstup do sféry plně lidského statusu ne-
zprostředkují muži.

V této souvislosti uvedla Ortnerová trefnou analogii 
se situací v naší kultuře, kde v oblasti školství dochá-
zí k postupné inverzi poměru učitelů a učitelek podle 
stupňů. V mateřských školkách jsou většinou učitelky, 
většina univerzitních učitelů jsou muži. Stejně tak ve 
většině společností je vaření ženská práce, což prame-
ní z praktických důvodů, že žena je doma s dětmi a má 
na vaření čas. Pěstuje-li však nějaká kultura, napří-
klad ve Francii nebo Číně, tradici „opravdového“ vaře-
ní v protikladu k triviálnímu, běžnému domácímu va-
ření, bývají hlavními kuchaři téměř vždy muži. Tento 
model se opakuje v oblasti socializace, kde ženy usku-
tečňují přechod od přírody ke kultuře na nižším stup-
ni, ale když kultura rozlišuje nižší a vyšší stupeň týchž 
funkcí, vyšší stupeň je vyhrazen mužům (Ortnerová 
1998:103-106).

PSyCHOlOgiCká ROVina
Na úrovni lidské psychiky Ortnerová identifikovala 
významnou dimenzi, kterou lze pankulturně apliko-
vat, a to dimenzi relativní konkrétnosti oproti relativ-
ní abstraktnosti. Feminní osobnost má sklon zabývat 
se spíše konkrétními pocity, věcmi a lidmi než abs-
traktními jevy, tíhne k personalismu a partikularis-
mu. Druhou úzce spjatou dimenzí je relativní subjek-
tivita v protikladu k relativní objektivitě (Ortnerová 
1998:106).

V této souvislosti navázala na myšlenku psychoana-
lyticky orientované feministky Nancy Chodorowové, 
že tyto rozdíly nejsou vrozené nebo geneticky napro-
gramované, ale vyplývají z téměř univerzálních rysů 
rodinné struktury. V rámci této struktury jsou ženy 
v mnohem větší míře zodpovědné za ranou péči o dítě, 

dochází k pozdější socializaci ženy a při výchově dítě-
te je upevňována ženská a mužská sociální role. Tyto 
rozdíly jsou pak replikované a redukované v sexuálním 
chování dospělého člověka.

Pokud platí, že feminní osobnost je téměř univerzál-
ním faktem, pak lze podle Ortnerové tvrdit, že její rysy 
možná dále přispěly k názoru, že ženy jsou jaksi méně 
kulturní než muži. To znamená, že ženy mají sklon vy-
tvářet se světem vztahy, jež může kultura chápat jako 
vztahy, které jsou více jako příroda imanentní a tkví-
cí ve věcech jako takových. Kultura naopak věci trans-
cenduje a transformuje vrstvením abstraktních katego-
rií a neosobních hodnot. Vztahy žen vždy tíhnou jako 
příroda k relativní bezprostřednosti, přítomnosti, za-
tímco muž nejenže tíhne k vytváření vztahů mnohem 
zprostředkovanějších, ale ve skutečnosti si často dů-
sledněji a pevněji než k samotným věcem a lidem vy-
tváří vztahy ke zprostředkujícím kategoriím a formám 
(Ortnerová 1998:108).

Důležité je však znovu zdůraznit, že celé schéma po-
psané Ortnerovou je více kulturním konstruktem než 
daností přírody. Ve skutečnosti jsou muž i žena stej-
ně blízko přírodě jako kultuře, oba mají vědomí a jsou 
smrtelní. Výsledkem tohoto schématu je ovšem účin-
ný systém, který Ortnerová nazývá systémem zpět-
né vazby. Různé aspekty situace, v níž se žena nachází, 
přispívají k tomu, že je na ni pohlíženo jako na bytost, 
která je blíže přírodě. Názor, že je blíže přírodě, se pak 
stává součástí institucionálních forem, které její situa-
ci reprodukují.

VniTřně a VněJškOVě ORiEnTOVaní
V kulturní a sociální antropologii ekofeminismus dále 
otevírá široké obzory v praktické i teoretické oblasti. 
Nabízí se řada podnětů pro teorii a výzkum, zejména 
co se týče vzájemné souvislosti mezi přístupem k ži-
votnímu prostředí a genderovými vztahy na úrovni 
konkrétních kultur a společností. Ekofeministická te-
orie zatím přináší především poznatky o spojení mezi 
ženou a přírodou, méně prací se však věnuje tomu, jak 
a zda ekologické chování a přístup kultury k životní-
mu prostředí ovlivňuje genderové vztahy.

Spíše výjimku tvoří zajímavý pokus antropoložky 
Peggy Sandayové o systematickou klasifikaci kultur 
podle vztahu k ženám a k přírodě. V rámci svého an-
tropologického výzkumu prostudovala zprávy o více 
než 150 preliterárních společnostech. Zaměřila se na 
symbolické a sociální aspekty genderových vzorců 
chování a jejich diverzitu. Na rozdíl od Ortnerové ne-
byla přesvědčená, že ženská podřízenost je kultur-
ní univerzálií a nesouhlasila s jejím tvrzením, že nižší 
společenské postavení žen vyplývá z jejich symbo-
lického spojení s přírodou, jež je vzhledem ke kultu-
ře považována vždy za podřadnou. Podle Sandayo-
vé jsou v řadě společností sakralizovány přírodní síly 
a pokud mají stejnou váhu přírodní síly spojované 
s muži a se ženami, ženám pak logicky nenáleží dru-
hořadé postavení. Ve společnostech, kde je příroda 
uctívána, je naopak ženám umožněno pracovat s pří-
rodními silami, ovlivňovat je a tím dosáhnout i spo-
lečenského respektu a úcty. Společnosti, kde fungu-
je tento typ vztahu mezi ženou a přírodou, Sandayová 
nazývá vnitřně orientované.

Ani muži podle Sandayové jednoznačně nenáleží do 
sféry kultury, ale v mnoha společnostech jsou stejně 
jako ženy spojováni s přírodními silami, často se smrtí 
a destrukcí, neboť v preliterárních společnostech jsou 
to především muži, kdo loví zvířata či zabíjí jiné lidské 
jedince ve válkách, zatímco žena jako rodička dává ži-

vot. Mužský svět tak Sandayová označuje jako vnějš-
kově orientovaný.

RODiT i zabíJET PRO HODnOTy
Protože zrození i smrt jsou rovnocenné součásti ži-
votního cyklu zakotvené v symbolickém systému, 
ženy i muži přispívají stejnou měrou ke kultuře. Daro-
vat život má stejnou kulturní hodnotu jako život vzít. 
Otázkou zůstává, proč některé společnosti vyvinuly 
v tomto směru asymetrii a začaly dávat vyšší hodnotu 
přírodním silám spojovaným s muži nebo se ženami 
a jaký to mělo vliv na genderové vztahy a vzorce v pro-
fánní sféře života (Sanday 1981:5).

Podle Sandayové existuje bezprostřední souvis-
lost mezi rozložením mužské a ženské moci v sakrál-
ní a profánní sféře, přičemž pro reálné genderové role 
je určující symbolická rovina kultury, tedy mytolo-
gie, náboženství a sakralizace přírodních sil. Ve společ-
nostech, kde dominují muži, většinou existuje hlavní 
mužský bůh, který je popisován v maskulinních termí-
nech (Sanday 1981:6).

Sandayová se domnívá, že mytologii a vztah dané 
společnosti k přírodě formují tři základní aspekty – ži-
votní prostředí, způsob obživy a pohlavní rozdíly. Po-
kud se společnost vyvíjela v příznivých environmen-
tálních podmínkách, lidé měli k přírodě kladný vztah 
k přírodě, považovali ji více za partnera než nepříte-
le a orientovali se více vnitřně. V těchto společnostech 
se objevuje především sakralizace přírodních sil spojo-
vaných se ženami, společenské postavení žen je vliv-
né a dostává jim společenského respektu a úcty. Na-
opak u společností žijících v nehostinných přírodních 
podmínkách, kde je způsob obživy náročný, se rozvi-
nula vnějšková orientace a mužská dominance. Aby 
mužskou dominanci bylo možné udržet, musela se 
společnost pohlavně více segregovat. Sandayová tvr-
dí, že kde je příroda popisována hostilním způsobem, 
muži a ženy mají tendenci se od sebe více oddělo-
vat. Na základě toho se rozvíjí zvyky v podobě tajných 
mužských rituálů, vylučování žen z veřejného života či 
nahlížení na ženy jako nečisté nebo nebezpečné (San-
day 1981:7).

Podle Sandayové tedy genderové vzorce zrcadlí způ-
sob, jakým se lidé vyrovnávali s přírodními a historic-
kými podmínkami. Výzkum Sandayové považuji za 
krok dobrým směrem ve snaze empiricky ověřit bez-
prostřední souvislost mezi vztahem dané kultury k ži-
votnímu prostředí, jejími genderovými vzorci a filozo-
fií či náboženstvím.

S PřiHléDnuTíM kE SPiRiTualiTě
Z tohoto úhlu pohledu není náhodou, že právě nábo-
ženství a spiritualita jsou dalšími významnými aspek-
ty ekofeminismu. Mezi nejvýznamnější autorky mimo 
obor antropologie, jež se zabývají vztahem žen, příro-
dy a náboženství, patří Rosemary Ruetherová, Ivone 
Gebarová, Anna Primavesiová, Mary Grenyová, Judith 
Plaskowová, Delores Williamsová a Mary Dalyová.

Často se jedná o kritiku křesťanství či jiných ofici-
álních náboženství, které jsou nahlíženy jako patriar-
chální, nepřátelské vůči ženám a přírodě. Tato kriti-
ka vede buď ke snaze o reformaci těchto náboženství, 
nebo k vystoupení některých žen z patriarchální círk-
ve a rozvoji vlastní spirituality, hlásání míru, ekologic-
ké integrity, spravedlnosti a povědomí o spirituální di-
menzi, tedy k uplatňování holistického přístupu.

Většina těchto žen sdílí myšlenku spojení mezi že-
nou a přírodou a snaží se zavést alternativní nábo-
ženství založené na uctívání bohyň či jiných předpa-

V mnoha kulturách tělo ženu odsuzuje k pouhé 
reprodukci života, který nemá přirozeně kreativní 
funkce, naopak musí být kreativní vnějškově







8  •  Culturologia / vol. 2   Culturologia / vol. 2  •  9

triarchálních symbolů. Různých ekofeministických 
spirituálních skupin je dnes možné najít celou řadu 
v různých koutech světa, někdy svou spiritualitu sdílí 
ženy i napříč kontinenty.

Příkladem může být Mezinárodní rada třinácti do-
morodých babiček, která vznikla v roce 2004. Ve svém 
prohlášení uvádějí: „Zastupujeme globální spole-
čenství pro modlitbu, vzdělávání a léčení naší Matky 
Země, všech Jejích obyvatel, všech dětí a příštích sed-
mi generací. Jsme hluboce znepokojeny nebývalým 
pustošením naší Matky Země a likvidací domorodých 
tradic. Věříme, že učení našich předků nám osvítí cestu 
nejistou budoucností. Svou vizi hodláme šířit prostřed-
nictvím projektů zaměřených na záchranu našich roz-
manitých kultur a na podporu zdravého vývoje našich 
dětí. Chceme ochraňovat půdu, tradiční medicínu, ja-
zyk a modlitební obřady” (Rada moudrých žen, 2010). 
Ve společenství jsou zastoupeny ženy z několika seve-

roamerických indiánských kmenů, obyvatelky deštné-
ho pralesa v Brazílii, tibetská buddhistka, příslušnice 
kmene Tamangů v Nepálu, kmene Omyené v Gabonu 
nebo Mazateků v Mexiku.

k POJMu FaliCké ETiky
Mary Dalyová (1928-2010), která je považována za jed-
nu z nejvýraznějších představitelek esencialistického 
proudu, nejdříve působila jako katolická teoložka, kte-
rá se později projevila spíše jako existencialistická fi-
lozofka a tzv. procesuální teoložka. Základním bodem 
této teologie je, že realita je stále v procesu, že člověk 
se v tomto procesu stává sám sebou a že budoucnost 
je otevřená. Dalyová věří, že existence a konání před-
cházejí esenci, tudíž je sporné tuto autorku považovat 
za esencialistku v pravém slova smyslu. Dalyová na-
opak kritizuje esencialistický pohled na pohlaví a tvr-
dí, že církev musí být rovnoprávná k ženám i mužům. 
Zároveň ale tvrdí, že křesťanství je z principu sexistické 
náboženství a že by ženy měly vystoupit z církve a vy-
tvořit vlastní formu spirituality. Hovoří o rozdělujícím 
systému pohlaví a snaží se rozvinout myšlení mimo 
toto dělení. Jejím ideálem je integrální bytí mimo 
boha–otce, bez genderového rozdělení, které naru-
ší patriarchální řád. Integrální bytí pak podle ní přine-
se změnu ve vědomí i chování a staré náboženské sym-
boly a falická etika ztratí svůj význam a sílu. Falickou 
etikou Dalyová myslí glorifikaci vlastností, které jsou 
vyžadovány od utlačovaných, tedy zejména od žen – 
nezištnost, obětavou lásku a pokoru (Daly, 1986).

Dalyová také patří ke kritičkám slova bůh a mís-
to něho používá slovo božství, protože při slově bůh 
podle ní není možné vyhnout se maskulinní předsta-
vě. Patriarchální božství podle ní představuje stabilitu, 
ženské pohyb. Dalyová zavedla pojem žensky idenifi-
kovaná žena, která může učinit osvobození žen a spo-
jit všechny ženy bez ohledu na rasu, třídu nebo ná-
rodnost. Pokud žena nemůže být sama sebou, je stále 
pod útlakem. V patriarchálním světě se ženské já stává 
fragmentovaným a vzdáleným od sebe.

Dalyová odlišuje originální Já a falešné Já. Falešné Já 
schovává a znovu poodhaluje to originální. Já by se po-
dle Dalyové  mělo oddělit od všeho, co způsobuje frag-
mentaci a separuje nás od integrity s Já. Proces integra-
ce Já je ústředním tématem feminismu Mary Dalyové 
(Hoagland, Frye 2000:119). Ve své kritice genderových 
vztahů Dalyová přesahuje pohlavní rozdíly. Odmítá 
myšlení v termínech lidského druhu a hovoří o makro-
evoluci a metamorfóze. Makroevoluce je definována 
jako evoluční změna zahrnující široký komplex kroků 
jako transformace druhu do jiného.

V evoluci však rozlišuje dva druhy – biofilní (orien-
tovaný ke světu a k životu) a nekrofilní (orientovaný na 
řád, stabilitu a neživé věci). Toto rozlišení je podle Da-
lyové potvrzeno sérií vědomých voleb, tudíž bytí kon-
stituuje esenci. Svou esenci vytváříme volbami, jež či-
níme. Biofilní bytosti neustále činí volbu vymezovat se 
vůči nekrofilním, jejichž životy jsou odlišně orientova-
né. Proto Dalyová odmítá myšlenku jednotného lidské-
ho druhu. Žité volby podle ní konstituují rozdíly, které 
jsou větší než rozdíly mezi živočišnými druhy. Biofilní 
bytosti nemohou být nazývány statickými esencemi, 
protože jejich esence se stále mění.

Biofilní nebo nekrofilní orientace není podle Dalyo-
vé založena na pohlavních rozdílech. Žensky identifi-
kované ženy jsou biofilní, ale neznamená to, že všech-
ny ženy jsou „biofilní“ a muži „nekrofilní“. Muži však 
mají větší předpoklad stát se „nekrofilními“ díky patri-
archální struktuře, ve které se pohybují. Dalyová také 
píše o iluzorních ženách, kterým je povolen úspěch 
v mužské hierarchii, a s muži se identifikují. Tím ale 
zrazují ostatní ženy a pouze vytváří iluzi ženského 
úspěchu. Tyto ženy podle Dalyové rozhodně nejsou 
biofilní (Hoagland, Frye 2000:122).

kRiTika EkOFEMiniSMu
Také na příkladu Mary Dalyové lze rozpoznat, že 
definovat ekofeminismu jako esencialistický směr 
může být více než zavádějící. Ačkoliv spojení ženy 
s přírodou některé proudy ekofeminismu považu-
jí za přirozené a jiné za uměle vytvořené, společně 
sdílí myšlenku, že ženy jsou stejně jako příroda muži 
ovládány a využívány. Předmětem kritiky ekofemi-
nismu se pak stává dominance principu racionality 
a hierarchie.

V tomto případě však nelze kritiku jednoznačně cha-
rakterizovat jako esencialistickou, protože například 
sociální ekofeminismus prosazuje myšlenku, že po-
tenciál pro rozvinutí tzv. ženského, přírodě bližšího 
principu i racionality v sobě mají stejnou měrou ženy 
i muži a pro správný vývoj společnosti je důležité, aby 
obě pohlaví rovnoměrně využívaly oba principy. Po-
dle jedné z předních teoretiček ekofeminismu, filozo-
fky Karen Warrenové, ekofeminimus postupuje stej-
ně jako feministky, které ho kritizují pro esencialistický 
přístup a upevňování nespravedlivého postavení ženy 
na úrovni přírody. Řada současných feministek tvr-
dí, že ženství nelze oddělit od jiných sociálních aspek-
tů a že pro pochopení diskriminace žen je nutné zabý-
vat se zároveň principy diskriminace na základě věku, 
etnicity, rasy, třídy, náboženského vyznání nebo sexu-
ální orientace.

Ekofeminismus stejně tak zastává názor, že samot-
nou podřízenost žen není možné pochopit, aniž by-
chom se zabývali principy nadvlády člověka nad příro-
dou. Ekofeminismus tak rozšiřuje dominanci v rámci 
společenských –ismů na dominanci nad přírodou 
(Warren 1997:3-4). Z toho důvodu se ekofeministky po-
drobně zabývají studiem historie a snaží se odhalit, 

kdy, kde, jak a proč začalo pohlížení na ženy a přírodu 
jakou druhořadé součásti světa (Dražilová 2004:220).

EkOlOgiE JakO žEnSké TéMa
Jedním ze základních hesel ekofeminismu je, že eko-
logie je ženské téma a naopak. Od dob svých počátků 
spojených především s angažovaností žen v ochraně 
životního prostředí se ekofeminismus postupně stal 
výzvou pro celou řadu vědeckých disciplín jako filozo-
fie, antropologie, sociologie, politologie, religionisti-
ka, etika a samozřejmě genderová a environmentální 
studia. Na akademické půdě byl ekofeminismus chá-
pán čtyřmi způsoby: jako historie spojení žena–příro-
da, jako průsečík sociologie, psychologie a přírodních 
věd, jako spojení sociálního, ekologického a politické-
ho hnutí a jako výzkum toho, jak jsou aspekty ženské-
ho života jako chudoba, péče o děti, etnicita, sexuální 
násilí a zdraví spojeny s degradací přírody.

Akademické kruhy byly aktivní zejména v rozvíje-
ní ekofeministické teorie s důrazem na konceptuál-
ní, symbolické a kulturní spojení ženy a přírody (Ea-
ton 2005:17). Během osmdesátých a devadesátých let 
20. století se ekofeminismus stával stále populárnějším 
a téma se začalo objevovat v řadě vědeckých a populár-
ních publikací. Za průkopnickou knihu je v tomto smě-
ru považována studie Nová žena/Nová Země (1975) od 
Rosemary Radford Rutherové, která klade do souvis-
losti využívání žen a přírody a apeluje na spojení žen-
ského a ekologického hnutí, která mají podle Ruthero-
vé společné cíle.

Za zmínku stojí také kniha Žena a příroda (1978) od 
Susan Griffinové prezentující ženskou frustraci jako 
skrytou energii a ženu a jako hybnou sílu změny. Kniha 
je barvitou koláží poznatků získaných z různých druhů 
textů, vědeckých, populárních i beletristických. K eko-
feminismu se hlásí i významná primatoložka Dona 
Harawayová, známá kritikou sociobiologie. Tvrdí, že 
studie o evoluci primátů používají sociobiologický po-
hled, ve kterém jsou pro genderové vztahy určující 
mužské znaky jako agresivita, soutěživost a dominan-
ce. Podle ní však tyto studie mají jen obhájit iluzi, že se 
jedná o znaky dané přírodou.

Kniha Carolyn Merchantové Smrt přírody (1980) 
upozorňuje na to, jak mechanické vidění světa skrze 
prizma moderní vědy souvisí s rozvojem tržní ekono-
miky a vyčerpáváním přírodních zdrojů. Dokumentu-
je vývoj konceptu feminizace přírody, která je na jednu 
stranu vnímána jako štědrá matka, na druhou stranu 
jako divoká a nekontrolovatelná. Oba aspekty byly po-
dle Merchantové identifikovány se ženami, ale jen ten 
druhý se stal určujícím pro západní civilizaci. Příroda 
v tomto pojetí představuje chaos a civilizace řád, což 
vedlo k motivaci vládnout přírodě a tato touha po vlá-
dě byla rozšířena i na ženy, které jsou s přírodou spojo-
vány. S tím pak podle Merchantové souvisí komercio-
nalizace všeho včetně lidského bytí.

náSilí JakO klíČ k DOMinanCi?
Jednou z předních teoretiček ekofeminismu je již zmí-
něná filozofka Karen Warrenová, k jejímž nejznáměj-
ším pracím patří Ekologický feminismus (1984), Eko-
feministické filozofie (1996) a Ekofeminismus: Ženy, 
kultura, příroda (1997). Známá indická spisovatelka, fi-
lozofka, a environmentální aktivistka Vandana Shiva-
ová sepsala společně s německou socioložkou Marií 
Miesovou knihu Ekofeminismus (1993), jež porovnává 
a propojuje ekologické a sociální problémy žen na Zá-
padě a v zemích Třetího světa.

Velkým přínosem zejména prakticko-empirické-
ho ekofeminimu je právě to, že prostřednictvím zájmu 
o životní prostředí se mu podařilo navázat spolupráci 
mezi západními ženami a ženami ve Třetím světě, což 
se ostatním proudům feminismus zatím příliš neda-
ří. Obě autorky se vyznačují orientací na analýzu svě-
tového ekonomického systému a kritikou stávajících 

socioekonomických vztahů. Nesouhlasí především se 
zacílením ekonomiky na rychlý zisk, krátkodobou pro-
duktivitu a lineární vývoj, což považují za patriarchál-
ní hodnoty.

Maria Miesová poukazuje na úzké spojení ideolo-
gie nadvlády s mužskou nadvládou a tržní ekonomikou 
a domnívá se, že vědecká revoluce dala vzniknout no-
vým technologiím potřebným k válkám a násilí se pak 
stalo klíčovým slovem a klíčovou metodou mužské do-
minance. Vandana Shivaová se domnívá, že ideologie 
nadvlády se rozvinula hlavně v souvislosti s kolonialis-
mem.

Na obranu ekofeminismu vůči kritice pro příliš-
ný esencialismus a udržování ženy na úrovni příro-
dy lze ještě závěrem podotknout, že významným teo-
retickým základem je pro něj hlubinná ekologie, která 
hierarchické vymezení člověka vůči přírodě odmítá. 
V tomto pojetí je člověk chápán jako součást přírody, 
člověk sám je příroda, bez ohledu na pohlaví. Dále – 
jak už bylo řečeno – ekofeminismus přinesl značný po-
krok, co se týče spolupráce žen z chudého a bohatého 
světa. Podobně jako feministické post-směry se vyzna-
čuje antiuniverzalistickým pohledem, snahou o poli-
tiku, teorii a praxi, která nebude založena na předsud-
cích vůči ženám. l

Žensky identifikované ženy jsou biofilní, ale ne- 
znamená to, že všechny ženy jsou “biofilní” a muži 
“nekrofilní”. Muži však mají větší předpoklad stát se 
“nekrofilními” díky patriarchální struktuře

Marie Miesová poukazuje na úzké spojení  
ideologie nadvlády s mužskou nadvládou a tržní 
ekonomikou, a domnívá se, že vědecká revoluce 
dala vzniknout technologiím k válkám
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