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4  GLOBÁLNA EKOLOGICKÁ KRÍZA 
 

     4.1  Všeobecná charakteristika  problému „kríza životného prostredia“ 
 

Človek až donedávna a bez obáv využíval prírodné životné prostredie, t. j. prírodu bez 

toho, aby si náležite uvedomil dôsledky svojej činnosti. Tento stav využívania prírody bol 

prerušený v 60. - 70. rokoch 20. storočia. Výrazné zmeny boli evidované v piatich 

skutočnostiach, a to: rastúcej industrializácii, v raste počtu obyvateľstva, v podvýžive ľudí, 

v ohraničenosti surovinových rezerv a v zničení životného prostredia. Zhodnotilo sa, že ak 

ľudská spoločnosť bude fungovať takýmto štýlom a tempom ako doteraz, onedlho bude trpieť 

nedostatkom základných prírodných zdrojov – vody, pôdy a iných vyčerpateľných prírodných 

zdrojov. Nepriaznivý až alarmujúci stav životného prostredia vyvolal vážne nebezpečenstvo, 

že ľudská spoločnosť bude už v nasledujúcej generácii trpieť nedostatkom základných 

prírodných zdrojov, akými sú vzduch, pôda, voda, hlavne v kvalite ako aj iných, prevažne 

vyčerpateľných prírodných energetických zdrojov. Ide o zložitý komplex javov, vo 

všeobecnosti označovaný ako degradácia životného prostredia človeka, problém je však oveľa 

zložitejší. Tento stav zastihol vedeckú i laickú obec nepripravenú a boli nastolené nové úlohy 

pre jednotlivé vedné odbory, m. i. aj pre etiku, ktorá má vysvetliť tieto javy z morálneho 

hľadiska a formulovať najdôležitejšie princípy záväzné pre človeka v jeho vzťahu k prírode.  

Procesy znehodnocujúce prostredie sa ihneď prejavili ako škodlivé pre množstvo 

organizmov, ktorých ubúda, ale aj pre samotného človeka. Škodlivo až zhubne pôsobia tak na 

somatickú ako aj psychickú stránku jeho prirodzenosti. Z medicínskych výskumov vyplýva, 

že procesy znehodnocujúce životné prostredie sú príčinou zvýšeného výskytu chorôb, ako je 

artérioskleróza, výron krvi do mozgu a infarkt, rakovina a leukémia, alergické a metabolické 

choroby (obezita, žlčové kamene), žalúdkový a dvanástnikový vred, hormonálne a vývinové 

poruchy, nervo-vegetatívne dystrofie (Ślipko, 1998).  

Negatívne dôsledky procesov znehodnocujúcich životné prostredie sa prejavujú aj v 

oblasti duševného zdravia, ktoré je tiež úzko späté s biologickými podmienkami existencie 

človeka. Istým vstupným prejavom týchto účinkov je tzv. psychické preťaženie, ktoré sa v 

dôsledku rastu škodlivých vplyvov môže zmeniť na neurózy a neurasténie, na stresy, úzkosti i 

na ďalšie formy psychopatológie človeka. Uvedené chorobné stavy tvoria akúsi vonkajšiu 

kulisu  a priamo badateľnú vrstvu negatívnych účinkov procesov znehodnocujúcich životné 

prostredie, odrážajúcich sa na zdraví človeka a vo zvýšenej úmrtnosti (Okolski, 1988).  

Menej viditeľné, ale z hľadiska dlhodobého účinku ešte nebezpečnejšie sú zmeny v 

genetickej oblasti ľudskej populácie. Zakladajú sa na tom, že prirodzený proces anatomicko - 

fyziologickej adaptácie človeka v poškodenom životnom prostredí vedie k vzniku 

patologických možností rozvoja celých sociálnych skupín a generácií. Posledné etapy tohto 

javu môžu nadobúdať až nedozerné rozmery. Možnosti ich rozvoja sprevádza príznak 

katastrofy.  

Rýchly priebeh procesov znehodnocujúcich životné prostredie prekvapil ľudstvo, 

preto nebol čas, aby sa aspoň v spoločnostiach, v ktorých sa tento proces uskutočnil 

intenzívnejšie, mohli sformulovať a rozšíriť primerané morálne princípy a zásady konania. 

Vzniklo isté oneskorenie vedomia a morálnej etiky v porovnaní s iniciatívami na ochranu 

životného prostredia v oblasti zákonodarstva, alebo spoločných ekologických aktivít.  

 

 4.2    Charakteristika globálnej ekologickej krízy 

 

Globálna ekologická kríza je súčasťou celkovej krízy sveta, označuje stupeň jeho 

degradácie, ktorý ohrozuje existenciu života na Zemi vrátane ľudského. 

Na problém globálnej ekologickej krízy upozorňuje svojím posolstvom Ján Pavol II. 

k svetovému dňu mieru 1 januára 1990 v dokumente Pokoj s Bohom Svoriteľom, pokoj 
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s celým stvorenstvom „V súčasnej dobe možno pozorovať narastajúce povedomie o tom, že 

svetový mier je ohrozený nielen pretekmi v zbrojení, regionálnymi konfliktami a doteraz 

jestvujúcimi neprávosťami medzi ľuďmi a národmi, ale aj kvôli nedostatku úcty k prírode, 

drancovaniu jej zdrojov a postupnému úpadku  kvality života“.  

Súčasný svet, ktorý splodil globálnu ekologickú krízu charakterizuje Kamminga 

(1995) nasledovne: všeobecne sa už uznáva, že žijeme vo svete krízy, hladu, prírodných a 

environmentálnych katastrof, masovej chudoby, sociálnych nepokojov, veľkého 

vykorisťovania ľudí a prírody, bezuzdnej konzumácie a postmodernistického nihilizmu, čo sú 

len viditeľné prvky nášho svetového poriadku. 

Hoci ľudstvo si situáciu uvedomuje, globálny problém životného prostredia naďalej 

pretrváva. Problém sa bagatelizuje ako „znečistenie životného prostredia“. Znečistenie 

prostredia môže ohroziť aj produkciu potravín i ďalších obnoviteľných zdrojov (vegetácia a 

živočíšstvo). Znečistenie životného prostredia, ktoré sa dotýka samotného prežitia ľudstva na 

Zemi, nazývame ekologickou krízou, resp. globálnou environmentálnou krízou. Nejde tu iba o 

krízu v prírode, ale o krízu v ľudskej spoločnosti, s dopadom na jej životné prostredie. 

Sabo,  Sabová (1997) podotýkajú, že súčasná ekologická kríza je vnútorným prejavom 

ľudského ducha a ľudskej mysle. Ide o krízu mnohých dimenzií, z ktorých je najhoršia kríza 

ľudskej identity, lebo likviduje možnosť harmonického spolunažívania ľudí a prírody, 

spôsobuje stratu videnia toho, čo je dobré a popiera zmysel ľudskej existencie. Korene tohto 

javu spočívajú v dobyvateľskom postoji človeka k prírode, ktorý je spojený s ústupom 

náboženstva z ľudského života. 

Podľa Moltmanna (1999) však nejde len o znečisťovanie životného prostredia, ale 

predovšetkým o krízu celého systému života v modernom priemyselnom svete so všetkými 

čiastkovými systémami od odumierania lesov až po rozšírenie neuróz, od znečistenia vôd až 

po nihilisticky životný pocit mnohých obyvateľov mestských aglomerácií. Podľa tohto autora 

„vzťah spoločenstva a prírody je v moderných priemyselných štátoch určovaný 

privlastňovaním si prírodných síl a vykorisťovaním prírodných zdrojov surovín nerastného 

bohatstva“. Naše schopnosti vykorisťovania narástli do obrovských rozmerov, nie však naše 

schopnosti sebakontroly ľudských afektov a želaní. Vedecko - technická civilizácia je pre 

postihnutú prírodu nepochybne najhroznejšou záťažou, aká sa dosiaľ na Zemi objavila. Všade 

došlo k nekontrolovateľným nárastovým procesom: nárast populácie a jej prichádzajúca 

depresia, nárast priemyslu, narastajúce zaťaženie životného prostredia, nárast spotreby 

energie, stresových situácií a duševnej lability ľudí. Tieto procesy sa navzájom akcelerujú. 

Posudzovanie starých kultúrnych národov ako „rozvojových“ dokazuje len bezduchý 

imperializmus tejto ideológie, ktorá všetko ostatné meria podľa svojho stavu a je zameraná na 

vlastnú nadvládu. Otázka na túto civilizáciu: Je príroda skutočne len „statok bez pána“, ktorý 

si človek môže privlastniť a robiť si s ním čo chce“? 

Dôsledky tejto krízy výstižne formuluje Moltmann (l.c.): „Súčasná situácia je určená 

krízou celej vedecko-technickej civilizácie a vyčerpaním prírody ľuďmi.“ Táto kríza je 

smrteľná nielen pre ľudí, ale už dávno aj pre iné živé tvory a pre prírodné prostredie. 

Upozorňuje: „Ak nedôjde k radikálnemu obratu v základnej orientácii ľudských spoločenstiev 

a ak sa nepodarí presadiť alternatívu v životnej praxi v zachádzaní s ostatnými živými tvormi 

a s prírodou, potom táto kríza skončí rozsiahlou katastrofou“. Aj Krchnák (1996) konštatuje, 

že nájsť východisko zo súčasnej situácie je pre človeka nevyhnutným predpokladom jeho 

prežitia. Lebo ekologická kríza smeruje ku katastrofe. 

Podľa Smolkovej (2000) ale aj iných autorov (Ślipko, 1998), problém súvisí s 

ľudskými hodnotami. Pojem hodnota sa rozpracúval z hľadiska človeka, jeho potrieb a vzťahu 

k tomu, čo ho obklopuje a má preňho význam, a z hľadiska potrieb spoločnosti ako celku. 

Hodnota prírody ako hodnota existenčná, ktorá je určujúca pre život a činnosť človeka i 
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spoločnosti ako celku sa nielenže doteraz nešpecifikovala, ale ani sa nedala špecifikovať v 

čase, keď človek hodnotu prírody nevnímal ako existenčnú. 

Symptómy globálnej krízy indikujú, že spoločnosť už prekročila svoj kulminačný bod 

a momentálne sa nachádza v úpadku. Závisí len od nás, či budeme schopní rozoznať „bod 

obratu“, v ktorom sa dnes nachádzame a prispieť k obrode a k opätovnému vzostupu našej 

civilizácie (Sabo, Sabolová, 1997). Podľa názorov rusko-amerického sociológa Sorokina 

„kríza nie je obvyklá...“ týka sa zároveň celej západnej kultúry a spoločnosti vo všetkých jej 

oblastiach. Je to kríza umenia a vedy, filozofie a náboženstva, práva a mravnosti, zvykov a 

mravov, je to kríza sociálnej, politickej a ekonomickej organizácie, kríza i v rodinnom živote i 

manželstve, skratka kríza celého spôsobu života, myslenia a správania sa západnej 

spoločnosti. Ešte presnejšie:„spočíva v rozpade základnej formy západnej kultúry a 

spoločnosti, ktorá prevláda v posledných štyroch storočiach“ (Sorokin 1948 in Šovkoplias, 

Sťahel, 2002). 

Vo všeobecnosti možno tiež tvrdiť, že kríza životného prostredia pramení z ľudskej 

túžby mať z vytvárania nadhodnoty viac než to zodpovedá potrebe. Podstatou ekologickej 

krízy nie je rozpor medzi človekom a prírodou ako sa to javí z antropocentrického pohľadu 

ale konflikt kultúry zo Zemou, dočasná neschopnosť biosféry uhasiť požiar, ktorým je dnešná 

technická civilizácia, ktorá ju spaľuje (Šmajs, 2011) 

Závažnosť nenapraviteľného poškodzovania biosféry a blížiaceho vyčerpania 

energetických zdrojov, ktorých vyťažiteľné zásoby sa pohybujú iba na desiatky rokov si časť 

verejnosti, včítane tradičnej politiky nepripúšťa. Takmer nikto s úspešných politikov, 

bankárov, priemyselníkov nechce počuť o skaze ekosystému Zem.  Pochopenie podstaty krízy 

komplikuje skutočnosť, že väčšina z nás neničí prírodu zo svojej nezodpovednosti, 

nedbanlivosti alebo nedostatku morálky t.j. prírodu neničia občania, ale systém svetovej 

kultúry, ekonomiky, a technosféry. Dnešný systém proti prírodnej kultúry ľuďom, podnikom 

a ďalším inštitúciám neekologické chovanie sa priam vnucuje (Šmajs, 2011). 

Civilizácia potrebuje vždy svoju duchovnú oporu. Ak ju nemá, upadá do krízy a 

spoločnosť sa rozkladá. Málokto nepochybuje, že ľudstvo ako celok sa dostalo skutočne na 

osudovú križovatku, ktorá je možno najdôležitejšia v dejinách. Podobných zlomových období 

bolo dosiaľ iba niekoľko a spravidla sa spájali s príchodom veľkých vodcov, ako boli Mojžiš, 

Budha, Ježiš, Mohamed (Chmelár, 2002). 

 

4.3   Príčiny ekologickej krízy 

 

Príčiny vzniku globálnej ekologickej krízy sú zložité a na jej vzniku sa podieľali 

filozofické, etické i materiálne podmienky. Nemožno vylúčiť ani klimatické faktory (In 

Behringer, 2010). 

V súčasnosti je najviac prezentovaný názor, že je dôsledkom vzťahu človeka k 

prírode, ktorý je daný: 

– koristníckym prístupom k prírodným zdrojom za účelom zvyšovania ziskov a v priamej 

súvislosti rastu materiálneho blahobytu bohatých, prevažne obyvateľov rozvinutého sveta, 

– snahou o holé existenčné prežitie chudobných, prevažne obyvateľov rozvojového sveta. 

        Gore (2000) upozornil, že vzťah ľudstva k Zemi v 20. storočí dramaticky určili dva 

faktory: náhly, ohromujúci prírastok populácie a prudké zrýchlenie tempa vedeckého a 

technického pokroku. Huba (1995) podotýka, že základnou a často sa opakujúcou príčinou 

súčasného stavu je odcudzenie sa človeka prírode, svojej podstate, prirodzenému spôsobu 

života. Človek rozvinul svoje technologické schopnosti do takej miery, že prvý krát v 

dejinách ľudstva má prostriedky na to, aby zničil seba aj Zem. 

        Príčinou krízy podľa Szölösa (2001) je priepasť medzi technologickým myslením 

človeka, ktoré sa dostalo na úroveň doby atómovej a etickým myslením, ktoré ostalo na 
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úrovni doby kamennej. Szöllös (l.c.) výstižne konštatuje, že na deštrukcii životného prostredia 

sa podieľajú najbohatší i najchudobnejší. Najbohatší svojou obrovskou spotrebou, plytvaním a 

produkciou odpadov, najchudobnejší tým, že kvôli prežitiu likvidujú zdroje vo svojom okolí. 

Krchnák (1997) upozorňuje na závažný problém súčasnej situácie: vnímanie 

ekologickej krízy ako stavu ohrozenia vlastnej existencie je sťažené aj tým, že je to naša 

kríza, resp. kríza nás, či v nás alebo presnejšie - je to kríza našej ľudskosti. A tento chorobný 

stav nášho bytia vo svete sa navyše ešte neprejavuje na nás, ktorí touto smrteľnou chorobou 

trpíme, ale na iných ľuďoch a živých bytostiach a inom všetkom, čo je nami dotknuté. 

Moltmann (1999) podotýka, že k stavu prírodného prostredia nemožno pristupovať 

izolovane od sociálneho prostredia. Procesy, ktoré ničivo zasahujú do prírodného prostredia, 

majú svoje príčiny v ekonomických a sociálnych procesoch spoločnosti. Spoločnosti, ktoré sú 

založené predovšetkým na rozvoji produkcie a zvyšovania efektivity ľudskej práce a pokroku 

doterajších technológií, nemôžu ani obmedziť, ani prekonať pokračujúce ničenie prírodného 

prostredia. Ak nemôžu od základu zmeniť svoj rebríček hodnôt a zmyslu, nemôžu zmeniť 

samy seba a nemôžu preto ukončiť ničenie, ktoré spôsobujú. Ničenie prírodného prostredia 

spätne pôsobí ničivo na ne. Ekologická kríza zahrňuje sociálne krízy, krízy hodnôt a zmyslu 

ľudskej spoločnosti a rastúcu labilitu v osobných krízach jednotlivcov (Auer, 1984). 

 

4.4  Ďalšie korene ekologickej krízy 

 

Vznik globálnej ekologickej krízy vysvetľuje Moltmann (1999) ako dôsledok kultúry 

priemyselných štátov, ktoré ju spôsobili. Kríza moderného sveta nie je spôsobená len 

technológiami vykorisťovania prírody, ale spočíva skôr v úsilí ľudí po moci a nadvláde, lebo 

nepochopili správne biblickú vieru vo stvorenie a v dôsledku toho ju zneužili. Pokyn 

„podmaňte si zem“ sa považoval za Božie prikázanie na ovládnutie prírody, na dobytie sveta a 

na ľudskú vládu nad svetom. Neobmedzenou snahou o moc sa ľudia mali stať podobnými 

svojmu Bohu. Dovolávali sa jeho všemohúcnosti, aby mohli nábožensky ospravedlniť svoju 

vlastnú moc. V tejto súvislosti Devall a Sessions (1997) výstižne podotýkajú, že „v priebehu 

stáročí posadla západnú kultúru myšlienka nadvlády: vlády ľudí nad prírodou, mužov nad 

ženami, bohatých a mocných nad chudobnými, západnej kultúry nad ostatnými kultúrami“. 

Prehlbovaniu ekologického problému na Zemi súvisí tiež, že. „Ľudská schopnosť 

organizovať všetky veci racionálnym spôsobom, aby sa z každej aktivity vyprodukoval nejaký 

užitočný a prospešný výsledok, viedla k rapídnemu rozvoju ekonomík západného sveta na 

základe honby po zisku. Keď sa rast produkcie stáva konečným cieľom a naše racionálne sily 

sú mobilizované na jeho dosiahnutie, máme tu fenomén vykorisťovania prírodných zdrojov v 

neobmedzenej miere, a to je výrazná charakteristika moderných západných spoločností“ 

(Zizioulas,1991). 

Za jeden z najväčších omylov sa považuje obdobie tzv. osvietenstva. V tomto období 

sa uvoľnilo náboženské zakotvenie smerodajných morálnych princípov a orientačných 

hodnôt. Tým bola stimulovaná neohraničená sloboda „dobývania prírody“ a nutne so 

zápornými ekologickými dopadmi. Medzi jeho pokračovateľov patrí aj racionalistický a 

materialistický svetonázor. Ale aj medzi ortodoxnými materialistami boli jedinci, ktorí si 

uvedomovali mieru negatívneho pôsobenia na prírodu. Samotný Engels na tému „človek 

versus príroda“ poznamenáva: „Nelichoťme si príliš svojimi ľudskými víťazstvami nad 

prírodou. Každé takéto víťazstvo sa na nás vypomstí. Každé víťazstvo má síce predovšetkým 

dôsledky, s ktorými sa počítalo, ale v druhom a treťom rade má celkom iné nepredvídateľné 

dôsledky, ktoré často prvé dôsledky ruší.“(Marx, Engels, 1966). 

Whitovo obvinenie kresťanského náboženstva zasahuje až do extrémov. „Rozbitím 

pohanského animizmu umožnilo kresťanstvo exploatovať prírodu spôsobom, ktorý je 

ľahostajný k cíteniu prírodných objektov“ (White, 1967). Podľa neho kresťanstvo nesie 
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obrovské bremeno viny. Na druhej strane vidia v posledných dvoch storočiach teoretici 

duchovný stimul k súčasnej exploatácii a degradácii prírody v nadvláde mechanistického 

svetového názoru, ako aj v nadvláde humanistického a ateistického svetového názoru. Zvlášť 

kombinácia spojenia mechanicizmu s ateizmom, pretože takáto názorová pozícia robí z 

prírody mŕtvy svet zdrojov veci, surovín, čiže materiálu určeného iba k racionálnej 

manipulácii a k využitiu. 

Podľa Merchanta (1980) začali kopať hrob prirodzenému prostrediu filozofi ako 

Descartes, Newton, Bacon, otcovia ideológie mŕtvej prírody. 

        Podľa Ehrenfelda (1978) to boli skôr humanisti, ktorí presadili „deti čistého rozumu - 

vedu a techniku a nezmyselnú ideológiu humanistického optimizmu a pokroku založenú na 

jednoduchých nepodstatných postulátoch:“...“ všetky problémy sú riešiteľné ľuďmi...mnoho 

problémov je možno riešiť pomocou techniky, tie ktoré nie je možné riešiť pomocou techniky 

alebo len technikmi samotnými majú svoje riešenie v sociálnom svete (politiky, ekonomiky 

atď). Niektoré zdroje sú nevyčerpateľné, všetky konečné alebo obmedzené zdroje možno 

nahradiť. Ľudská civilizácia prežije“. Tieto postuláty sú podľa Ehrenfelda a ďalších ničím 

nezdôvodnené plody „arogancie humanizmu“. Napr. filozof Kant bol toho názoru, že k 

prírode a k Zemi nemáme nijaké povinnosti. 

Podľa niektorých filozofov (teológov i neteológov) kresťanstvo pripravilo týmto 

názorovým pozíciám podmienky svojim antropocentrizmom, ktorý bol pôvodne skrytý, 

postupne silnel a pri rozbujnení vydal plody: humanizmus a ateizmus. 

Stres (1999) na stretnutí delegátov pre životné prostredie v Celje vidí ako podstatný 

koreň environmentálnej krízy „...fragmentovanie ľudských vedomostí v moderných prírodných 

vedách a chýbajúcej spätnej väzbe technických dispozičných vedomostí na filozoficko-etické 

orientované vedomosti.“ 

Augustyn (1999) poukazuje na príčiny globálnej ekologickej krízy, ktoré spočívajú v 

odmietaní Boha. Podľa neho naša civilizácia sa snaží rozriešiť všetky problémy, či už ide o 

veľké všeľudské záležitosti, alebo o malé každodenné veci bez toho, aby sa odvolávala na 

Boha a jeho lásku. Bez Boha sa však ľudský život ľahko zamotáva, komplikuje a ničí. Preto 

jednou zo zásadných príčin krízy súčasnej civilizácie je desakralizácia sveta, ako aj celej 

činnosti človeka vo svete: činnosti politickej, spoločenskej, kultúrnej, vedeckej, ekonomickej. 

Je až paradoxné, že ekologická kríza sa výrazne dotýka aj tých oblastí, kde nedochádza 

výrazne k desakralizácii. Ako veľmi sa zdeformuje činnosť človeka a ako neľudským sa stáva 

svet, v ktorom niet starostlivosti o duše, ukazujú nám rozličné civilizačné absurdity. Jednou z 

najväčších absurdít súčasnej civilizácie je zničenie životného prostredia. Víťazstvo 

okamžitého zisku, chamtivosti a najmä strach a pocit ohrozenia spôsobujú, že človek 

„znečisťuje“ hniezdo, v ktorom býva. 

Pri hľadaní príčin ekologickej krízy kresťanská apologetika označuje hlavné príčiny 

ako porušenie Božích prikázaní. 

Globálna ekologická kríza sa podľa niektorých autorov pripisuje nedostatočnej a 

nepresvedčivej kresťanskej vierouke. Münz (1992, in Matlovič, 2001) však vidí príčiny 

ekologickej krízy v zlyhaní kresťanov, nie kresťanstva. Väčší podiel na nej podľa neho má 

protestantizmus, lebo ako moderné náboženstvo podporuje rozvoj kapitalistickej priemyselnej 

výroby. Protestanti si podľa neho dôslednejšie osvojili biblický príkaz osvojiť si zem a 

stvorenstvo, kým katolicizmu je bližší príkaz plodiť a naplniť Zem (Szöllös, 1998). 

Svet je podľa Quoista (2001) v nerovnováhe, lebo väčšiu časť Zeme využíva malé 

množstvo ľudí, ktorých počet sa stále zmenšuje. Táto malá skupina zo Zeme v maximálnej 

miere „ťaží a profituje“. Takýto svet je vo veľkom rozsahu riadený materiálnymi silami, 

predovšetkým mocou peňazí a ekonomickými štruktúrami, ktoré pod ich vplyvom vznikajú. 

Tento svet nabáda ľudí ku konzumácii, organizuje ju a postupne ich privádza do nad spotreby. 

Pestuje v nich túžby po materiálnych statkoch a presviedča ich, že sú nevyhnutné pre šťastný 
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život čo spôsobuje enormnú produkciu odpadov, plytvanie surovinami, intelektom, energiou a 

časom na výroby luxusného tovaru. Časť vyznávačov tejto spotrebnej kultúry potiera zvyšnú 

časť ľudstva, a vnucuje jej svoje modely správania. 

Principiálne stanovisko ku globálnej ekologickej kríze zaujal pápež Ján Pavol II. v 

encyklike Centesimus Annus. Podľa nej „človek ovládaný túžbou viac mať a užívať, ako byť a 

rozvíjať sa, prehnane a nezriadene spotrebúva bohatstvo Zeme, ako aj samého života. 

Nerozumné ničenie prírodného prostredia má koreň vo veľmi rozšírenom antropologickom 

omyle dnešných čias. Človek, ktorý odkrýva svoju schopnosť, že vlastnou prácou môže meniť 

a v určitom zmysle tvoriť svet“, zabúda, že sa to deje na základe pôvodného darovania 

stvorených vecí zo strany Boha.  

            

           4.5   Kresťanstvo a ekologická kríza 

 

Súčasná ekologická kríza, ktorá ohrozuje budúcnosť života na Zemi zvýšila záujem 

o teológiu stvorenia hlavne v kritickom postoji voči niektorým výhradám Genesis, ktoré 

stimulovali zvýšený vplyv na životné prostredie aj za účelom ďalšieho vedeckého 

a technického rozvoja. Je potrebne konštatovať, že málo kritikov bolo dostatočne citlivých 

k teologickému pozadiu Starého zákona a preto majú tendenciu dávať význam citátom 

prevládajúce vysvetlenia z dnešnej doby. Napr. White (1974) tvrdí, že ekologická kríza má 

pôvod v kresťanskom antropocentrizme, ktorý vychádza zo židovsko-kresťanského poňatia 

vychádzajúceho z Genesis 1, 16. Podľa ktorého ľudstvo vládne prírode, resp. uplatňovalo 

koristnícku etiku, ktorá sa prejavila na zlom stave životného prostredia. Túto výčitku zamieta 

biológ a teológ Peacocke (1979), ktorý upozorňuje, že sa táto tendencia vyskytovala aj 

u primitívnych spoločenstvách a nie je spojená zo židovsko-kresťanskou kultúrou. Tiež tvrdí, 

že židovsko-kresťanská  tradícia v skutočnosti nepopisuje ako vládu nad prírodou násilne 

koristníckou  akoby mala slúžiť iba k prospechu ľudstva. Ľudstvo dostalo od Boha mandát 

dozorcu a hospodára. Táto interpretácia  je uvedená v kontexte, v ktorej je človek bytosťou 

stvorený na obraz Boha. Peacocke (l.c.) upozorňuje na sviatostné poňatie stvorenia ako hodné 

ľudskej úcty  a človeka tiež ako Božieho zástupcu a spolu stvoriteľa v Božích tvoriacich 

procesoch v prírode. Odmieta tiež názor, že veda je príčinou ekologickej krízy aj tým, že 

podporoval rozvoj vedy a techniky. Peacococke verí, že veda poskytne prostriedky, ktorými 

ľudia môžu spolupracovať a jednať ako spolustvoritelia v Božích tvoriacich procesoch 

v prírode. Človek by mal využívať vedu ako spolu stvoriteľ s Bohom tým, že bude 

inteligentne využívať vedecké poznanie, opustí sebecké ciele a z lásky sa obetovať, čo je 

nevyhnutné k dosiahnutiu ekologickej celistvosti. To znamená, že jednotlivci i spoločnosť 

musia byť ochotní trpieť s Bohom v stvorení. To je úloha, ktorá je jedinečne ukázaná  

v kresťanskej náuke o vtelení Ježiša Krista v Božie „transcendencie v emanencii“, 

nadzmyslovej podstate. Verí, že táto interpretácia o stvorení povzbudí ľudí, aby sa pripojili 

k stvoriteľskej Božej aktivite pri spolutvorení. Dúfa, že kresťanská viera bude inšpirovať ľudí 

k múdrym ekologickým rozhodnutiam a k činnosti pre budúce dobro ľudstva v ekosystémoch 

zeme. Teológ, ktorý zdieľa niektoré názory Peacockové je Moltmann (1985) v diele Boh vo 

stvorení avšak upozorňuje, že ekologická kríza je však spojená s príkazom z Gen 1, ktorá 

dáva príkaz k vláde nad stvorením a na príkaz k  podmaneniu zeme ako na rozkaz 

k panovaniu nad prírodou, dobití sveta a k vláde nad ním. Upozorňuje, že sa teológia musí 

kritický vyrovnať s vlastnou tradíciou a s históriou vlastného vplyvu predtým, než pristúpi 

k dialógu s modernými vedami a súčasnou filozofiou prírody. Zároveň tvrdí, že židovsko-

kresťanská tradícia panovania nie je zodpovedná za ľudské uzurpánstvo moci nad prírodou. 

Údajný antropocentrický náhľad na svet z knihy Genesis 1 je viac než tri tisíce rokov starý, 

zatiaľ čo moderná veda a technika sa začali rozvíjať v západnej civilizácii sotva pred 400 

rokmi. Moltmann (1985) a väčšina teológov, ktorí sa zaoberajú problémom ekológie venujú 
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pozornosť socio-politickým dimenziám ekologickej kríze. Poukazujú na to, že ekologická 

kríza prináša zo sebou sociálne krízy t.j. krízu hodnôt a významu vedy a technológie 

v ľudskej spoločnosti. Nabáda na preskúmanie štruktúry spoločenskej moci. Vedecký výskum 

nie je iba oddelená snaha o čistú vedu, veda je spojená s politikou a veda a vedci patria 

k politickému kontextu. Moltmann poukazuje na vysoký status, ktorý veda má a ako zdroj 

pokroku môže ovplyvniť teológov a ich koncepcie teológie. Teológovia ustúpili na pole 

histórie a zanechali prírodu vedcom. Rozvoj teológie dejín sa zdá byť správnou cestou 

k asimilácii a interpretácii biblického prisľúbenia a budúcej nádeje.  Teológia dejín je schopná 

zhodnotiť praktické správanie  mužov a žien v histórií. Štúdium histórie sa stalo univerzálnou 

vedou teologicky i ateisticky. Moltmann vyzýva k novej spolupráci vedy a teológie, aby spolu 

riešili aj ekologickú krízu nášho sveta. Veda umožňuje poznať iba náhodilo a nikdy absolútne, 

poznáva iba viditeľnú časť stvorenia, ktorá je iba časťou prírody. Chápanie prírody ako 

Božieho stvorenia nezhrňuje iba to, čo je viditeľné alebo dostupné vede, ale aj oblasť 

neviditeľného a ešte neznámeho. Moltmannova ekologická teológia prírody ma silnú 

eschatologickú (náuka o posledných veciach človeka a o posmrtnom života) dimenziu. 

Teológii sa nestačí sústrediť na protelogické vyhlásenie, že na počiatku bolo Božie stvorenie 

dobré (Gn 1, 31). To musí byť spojené s Pavlovým rozpoznaním “...túžobného očakávania 

a túženia stvorenia, ktoré podlieha márnosti, ale ma tiež silu nádeje“ (R 8,19-21). Moltmann 

zaradzuje eschatologickú nádej - stále sa opakujúce téma v jeho teológii – do teológie prírody. 

Uvádza: Pochopiť prírodu ako stvorenie znamená ju pojať ako zotročené stvorenie, ktoré dúfa 

v slobodu. Stvorenie je zotročené, ale zároveň i otvorené pre budúcnosť pre prijatie plnosti 

Božej slávy. Moltmann, podobne ako Peacocle verí, že v ekologickej teológii prírody dôležité 

je objavenie imanencie Boha vo stvorení. Vo svojich úvahách o trojičnom Bohu sa snaží dať 

spolu Božiu transcendenciu a imanenciu interpretáciu v kresťanskom pojatí. Boh stvoril nebo 

a zem skrz Syna a v Duchu. Otec je tvoriaci počiatok stvorenia a syn jeho formujúci počiatok. 

Syn je „kozmický Kristus“, základ existencie celého stvorenia, resp. ľudí podobne ako celej 

prírody. Duch je životodarný počiatok. Moltmann kladie dôraz na imanenciu Svätého Ducha 

vo stvorení. Skrze Ducha svätého sa Boh zúčastňuje na stvorení. V Duchu Boh pociťuje jeho 

„zmar, a vzdychá spolu zo zotročeným stvorením po vykúpení a slobode. Duch je schopný 

trpieť s stvorením, pretože v Duchu je moc lásky, z ktorého vzišlo stvorenie a je zachovávane. 

  Medzi ekológmi i ochrancami prírody i filozofmi existuje veľa hlasov, ktorí obviňujú 

kresťanstvo zo spoluzodpovednosti za krízu v životnom prostredí, pretože veria, že stvorenie 

sa  odbožšťuje, desakralizuje pretože postavilo človeka do stredu vesmíru a priznalo mu moc 

nad zemou. Preto považujú kresťanstvo za neschopné prispieť k prekonaniu tejto duchovnej 

pomoci. Túto pomoc možno očakávať skôr od východných náboženstiev, ktoré človeka vidia 

ako súčasť božskej prírody a naplňujú ho úctou nad tajomstvom sveta. Takto zjednodušené 

stanovisko má svoje proti a za a snaha bude zahĺbiť sa do tejto problematiky z viacerých 

hľadísk pozerať na tuto zodpovednosť. Úloha teológie ako to zdôrazňuje Druhý vatikánsky 

koncil (Encyklika Gaudiumus et spes, 4) neustále skúmať znamenia doby a vysvetľovať ich 

vo svetle evanjelia. 

 Ak sa začítame v teologickej literatúre je tam veľa príkazov, ktoré sa týkajú 

zodpovednosti človeka pred Bohom za budúcnosť sveta. Podobne pojem lásky k blížnemu sa 

rozširuje aj na prírodu. V čom vlastne spočíva špecifický prínos teológie k súčasným 

problémom životného prostredia? Prínos pramení zo stredu viery, ktorý svet môže prijať ak 

ma otvorené srdce a sluch. Tento špecifický prínos, o ktorom sa hovorilo zriedka a často iba v 

náznakoch, vidím v tom, že stvorenie je sviatosť seba vyjavenia a sebadarovania Boha, 

a preto je pre veriaceho človeka médiom prežívania Boha. Odtiaľ  pre veriaceho človeka 

vyplýva jedinečný vzťah k svetu s dôsledkami, ktoré sa prejavujú i v problémoch ekológie 

(Greshake, 1996).   
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 Pre dnešnú západnú spoločnosť je charakteristické oddelenie viery v Boha 

a praktického života. Človek na začiatku novoveku si uvedomil svoju schopnosť myslieť, 

tvoriť, tak sa stáva sa vlastníkom a pánom, chce sa zmocniť prírody. Dôsledkom toho 

duchovného postoja je chápaný okolitý svet, ktorý nemá duchovno. Stáva sa prostriedkom pre 

vytvorenie nového sveta pre človeka, ktorý mu poskytne blahobyt. Z tohto jednostranného 

nazerania okolitý svet či príroda prestala byť médiom pre stretávanie človeka s Bohom.   

Kresťanské poňatie človeka a stvorenia ponúka dôležitý príspevok k orientácií na 

problematiku životného prostredia. Cirkev  má z hľadiska spoločensko - politickej situácie 

príkaz vychovávať ľudí k orientácií na hodnoty životného prostredia ako konkrétne 

uskutočnenie prikázania lásky k Stvoriteľovi a k ľuďom. To vedie k hlbšiemu pochopeniu 

solidarity, spravodlivosti a sociálneho poriadku v spoločnosti (Moltmann, 1990).  

 

  4.6   Východiská riešenia 

 

Východiská z globálnej ekologickej krízy, t.j. východiská ochrany životného 

prostredia a existencie človeka i všetkých druhov rastlín a živočíchov naznačuje vo sfére 

riadenia ľudskej spoločnosti tzv. trvalo udržateľný rozvoj, resp. život, ktorý ak sa má naplniť, 

musí sa premietnuť do života spoločnosti. Jeho realizácia je však z hľadiska kresťanskej 

filozofie bez uznania jednoty Stvorenia sotva možná. Materialistický prístup, ako nás 

presvedčujú predošlé subkapitoly, nemá predpoklady vyviesť ľudstvo zo súčasnej krízy, do 

ktorej ho uvrhol. 

Antropocentrizmus so svojou dominantnou utilitárnou podobou si nevníma 

spoločenské hodnoty prírody a prisudzuje iba tým častiam, ktoré vstupujú do sféry záujmov 

človeka. Biocentrizmus či ekocentrizmus ležiaci na opačnej strane chápania miesta človeka v 

prírode nemôže riešiť nahromadené problémy utilitárneho antropocentrizmu, nakoľko príroda 

(je nevedomý proces), nemá vedomie  teda ani mravnosť. Biocentrický hodnotový systém 

nemá podľa Smolkovej (1994) normatívnu podobu a je otázne, či ju možno nadobudnúť. 

Podľa Kučirka (1993) je potrebná jeho premena na environmentálny antropocentrizmus, t. j. 

vytvorenie partnerského vzťahu. Vyvýšenosť či vyčlenenosť človeka nad ostatné stvorenstvo, 

jeho mimoriadna pozícia vo stvorenstve znamená tiež vysokú mieru zodpovednosti. (Uznanie 

biocentrizmu ako jedinej správnej cesty posúva človeka do ríše, kde vládne zákon silnejšieho, 

teda do živočíšnej ríše). Pôvodcom súčasnej environmentálnej krízy je človek a preto len on 

ju môže riešiť a odvrátiť (Söllös 2001). 

Východzou základňou pre riešenie problémov spojených s formovaním kresťanského 

ekologického vedomia či svedomia je „teológia stvorenia“. Teológia stvorenia je odvodená 

zo Starého i Nového zákona, vyvíja sa aj za pomoci kresťanských mysliteľov spolu s 

nazhromaždenými poznatkami i problémami. Výrazne zasiahli  Theilard de Chardin a Seana 

McDonagh hlavne do inovácie teológie stvorenia svojím teistickým evolucionizmom. 

Východzím bodom je diferenciácia medzi Stvoriteľom a stvorením, aj keď je medzi 

nimi trvalý vzťah, t.j. Boh so svojím stvorením vstúpil do vzťahu lásky a priazne ku všetkému 

stvoreniu, zachováva neustále svoju existenciu. Tu treba pripomenúť náuku o „creatio 

continua“. Stvorenie je výlučne záležitosť Boha, človek vstupuje do sféry Pána stvorenia, ale 

je aj „pánom v kreácii“, kde vystupuje ako spolučiniteľ pri formovaní Božieho diela. Boh je 

silou všemocnou a nepretržitou medzi Stvoriteľom a stvorením. Rovnako treba vidieť 

„stvorenie ako dielo Trojjediného Boha, vychádzajúce z lásky Boha - Otca, Stvoriteľa neba 

i zeme, ktorý všetko stvoril skrze večné Slovo, svojho milovaného Syna a ktorý všetko s 

Duchom Svätým, oživovateľom života udržuje a dokončuje“. To dáva stvoreniu sakramentálnu 

dimenziu, pretože Boh sám je v sebe rôznym spôsobom prítomný až do sprítomnenia v 

Eucharistii, ktorou skutočne sa plod zeme a ľudskej práce premieňa na telo Krista (Medard, 

1997). Teológia stvorenia je obsiahnutá aj v Novom zákone. V Evanjeliu podľa Jána 
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nachádzame verše, ktoré majú súvis s počiatkom uvedeným v Genesis. „Na počiatku bolo 

Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo 

skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho čo povstalo“ (Ján 1,1-3). Celé stvorenstvo má 

teda svoj pôvod v Bohu a ku Bohu sa prostredníctvom Krista, Boha človeka zároveň vo 

všetkom nám podobného okrem hriechu opäť vracia „Všetko zjednotiť v Kristovi čo je na 

nebi, aj čo je na zemi“ (Ef 1,10). 

Moltmann (1999) vo vzťahu k Stvoreniu sa vyjadruje ako ku kontinuálnemu procesu, 

ktorý zahrňuje neprestajný zrod a evolúciu. Tejto interpretácií je blízky názor Szöllösa (1998), 

ktorý požaduje postaviť na vrchol rebríka hodnôt človeka kristovské hodnoty namiesto 

ľudského ega. Práve na tomto kristocentrizme, ako špecifickej forme teocentrizmu je podľa 

toho autora obsiahnutý aj skutočný antrocentrizmus a skutočný biocentrizmus. 

Na človeka je delegovaná zodpovednosť za realizáciu jeho zámerov podľa Kristovho 

života. Nachádzame inšpiráciu v Novom Zákone v Mat 25,14-30., Luk 19, 1-27 (podobenstvo 

o hrivnách), v ktorých sa objavuje ako jedno zo základných kritérií cnostného života, a to 

povinnosť zhodnocovať  Božie dary. 

A toto všetko má aj eschatologickú dimenziu, pretože „...očakávame nové nebo a novú 

zem, pretože celé stvorenie teraz sa zvíja v pôrodných bolestiach a túži v očakávaní, že bude 

raz vyslobodené, že bude mať účasť na slobodnej sláve dietok Božích zmrtvýchvstalého 

Krista“ (por.Rim.8.19-23). 

Jedinečné sú výroky, ktorými uvádza do úzkej korelácie Pavol osudy celého stvorenia 

na vykúpení ľudstva a tak má po skončení ľudstva sa oslobodiť od svojej pominuteľnosti a 

dostať sa do stavu večného pokoja (Krauss,1997). 

Medzi dôležité východiská pre ochranu stvorenstva patrí aj kresťanské Desatoro, ktoré 

má prevažne reštriktívny charakter. Osem z Božích prikázaní predstavuje zákazy, 3. a 4. 

vyzývajú k aktívnemu konaniu. Aktualizujúcou interpretáciou k ochrane Stvorenstva možno 

odvodiť od 5., 7. a 10. prikázania (nezabiješ, nepokradneš a nepožiadaš majetku blížneho 

svojho ani ničoho čo jeho je). Medzi to, čo je môjho blížneho, resp. všetkých mojich blížnych, 

by sme mohli zaradiť čistý vzduch a vodu, udivujúcu rozmanitosť stvorenstva a možno celý 

rad ďalších vecí. Zo siedmich hlavných hriechov, štyri sú súčasťou množiny príčin dnešnej 

krízy: pýcha, lakomstvo, závisť a obžerstvo. A tri zo šiestich hriechov proti Svätému Duchu 

(Spišak, 1942 ex Lisický 2002) by mohli byť začlenené do tejto oblasti. Ide o hriech spoliehať 

sa opovážlivo na milosrdenstvo Božie a hriechy oproti spasiteľnému napomínaniu, zatvrdlivé 

srdce mať a v nekajúcnosti tvrdošijne zotrvať. 

Zaujímavé stanovisko prezentuje Michalov (1996a). Morálny kódex daný Stvoriteľom 

človeku na hore Sinaj sleduje životnú istotu človeka. Kristus to zvlášť zdôraznil svojím 

zákonom „Miluj Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého!“. Ak si náležite 

uvedomíme význam tohto zákona, ľahko prídeme na to, že láska k Bohu a predmetu jeho 

lásky, t. j. k človeku, je predovšetkým rešpektovanie jeho práva na dôstojný život. Akýkoľvek 

útok na podmienky dôstojnosti jeho života je priestupkom proti morálke a teda 

nerešpektovanie Božieho zákona. Podmienky dôstojnosti života človeka, to sú znaky a 

najťažšie priestupky, z hľadiska mravných dôsledkov ekologického problému spočívajú v 

porušovaniu úcty k človeku, ktoré sa prejavujú rôznymi druhmi správania sa, vedúcim 

k znečisteniu. Znečistenie alebo zničenie prostredia je dôsledok obmedzenej a proti 

prirodzenej predstavy, ktorá niekedy svedčí o pohŕdaní človekom. 

Súčasné filozofické rozbory ekologickej krízy majú svoj koreň, hoci často 

neuznávaný, v hebrejsky-kresťanskom ponímaní dobra a zla. Základom je predstava Boha 

Stvoriteľa, ktorý je ako dobrý, tak všemohúci, že svet netvorí z hmoty, ale zo svojej moci 

a lásky, tvorí svet dobrý. Zlo by vlastne ani nemalo byť. Ozajstné zlo je niečo, čo Boh 

nestvoril a človek si ho neželá, hoci to koná. Je to vôľa k ničeniu, svojvoľné ponižovanie, 

pôsobenie bolesti, popretie života. Zlo, je to vôľa zabiť, ublížiť, ponížiť. Vzniká otázka odkiaľ 
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teda vzišlo zlo. Filozofická ekológia sa odráža od skutočnosti, že hoci Boh stvoril človeka 

dobrého, ale nie sebestačného, to znamená, že človek je závislý na Božej prítomnosti.  

Človek vo svojom živote potrebuje stálu posilu Božej prítomnosti. Zlá vôľa je 

výrazom zúfalstva, ktoré vzniká z oslabenia sebadôvery, keď sa človeku nedostáva posily. Zlo 

vzniká z odcudzenia a rovnako aj ekologická kríza má podstatu v odcudzení človeka 

a prírody. Rôzne smery filozofickej ekológie rôzne riešia problém ľudského odcudzenia.  

Terajšia ekologická kríza nie je dôsledkom technologického rozvoja, ani vývinu prírodných 

vied, ale pramení v ľudskom pachtení po moci a dominantnom postavení. Potvrdil to aj Ján 

Pavol II., keď vo svojom posolstve mieru v januári r. 1990 povedal: „Ekologická kríza je 

morálny problém. Najhlbším a najvážnejším znakom morálnych dôsledkov ekologického 

problému je preto nedostatok úcty k životu, ľudskej dôstojnosti, čo by malo byť základnou 

normou pre zdravý ekonomický, priemyslový a vedecký pokrok“. 

Máme teda nejakú nádej, že dnešnú proti prírodnú kultúru zmierime s prírodou? 

Evolúcia živých systémov síce nemohla vyčerpať všetky možnosti usporiadania hmoty 

v pozemských podmienkach, ale dynamickou rovnováhou života s biologickým prostredím, 

všeobecnou funkčnou a informačnou jednotou všetkého živého s neživým, vytvorila i určujúci 

rámec rozvoja ľudskej kultúry. A práve tu existuje istá globálna poistka významná pre 

zachovanie prirodzenej usporiadanosti biosféry (Šmajs, 2011). 

Za predmet dnešnej filozofickej ontológie považujeme Zem, živú planétu, ktorá je 

poranená kultúrou. Ide o kozmickú bytosť trpiaca stratou prirodzenej adaptability nášho 

biologického druhu. Napriek tomu stále sa objavujú skryté antropocentrické argumenty, že ten 

či onen problém by sme vyriešili keby sme mali viac energie. – Keby sme mali viac energie, 

zničili by sme Zem a keby sme vedeli všetko, nemohli by sme obrátiť smer času, nemohli by 

sme zabrániť starnutiu a umieraniu živých organizmov, prirodzenému vymieraniu 

biologických druhov. Vyhynuté organizmy ani spálené fosílne paliva nie je možné vytvoriť 

nové. Krehká rovnováha sa môže zrútiť aj vplyvom nepatrného podnetu (Ibidem). 

 

4.7  Možnosti riešenia 

 

Výsledky dosahované ekonomikou voľného trhu akokoľvek prospeli spoločnosti ako 

celku, predsa sú zdrojom veľkých rozporov, opozícii a bojov. Veľká ekonomická moc 

jednotlivcov predstavuje obrovskú moc nenasýteného materializmu založenej na ľudskej 

hrabivosti, medzinárodnej nerovnosti v rozdeľovaní národného dôchodku, poznania, moci, 

bohatstva a úplne nezodpovednej exploatácii prírodného bohatstva. 

Na základe uvedeného konštatujeme, že je potrebné prehodnotiť a pretvoriť základné 

disciplíny týkajúce  sa zachovania života, ako sú ekonómia, politika, ale aj teológia. 

Teoretici (teológovia, neteológovia), ktorí kriticky posudzovali miesto a funkciu 

kresťanstva v procese vzniku a vyhrocovania problému životného prostredia hľadajú 

východiská k jeho riešeniu. Nachádzajú ich opäť v náboženstve. Veda, technika, humanizmus 

a ateizmus sa podľa niektorých antireligionistov zdiskreditovali rovnako ako tradičný 

judaizmus a kresťanstvo. Avšak priznávajú, že kresťanstvo ešte obsahuje možnosti obnovy. 

Pretože naša choroba je do značnej miery náboženská - „musí byť aj liek náboženský“. Čo 

však rozhodne neprispeje k riešeniu ekologickej kríze je zotrvávanie na nenáboženských 

stanoviskách, hlavne ateistických (White, 1967). 

Dnešný civilizačný systém podľa hinduistov i budhistov nemôže kráčať inou cestou, 

ako cestou vyvolávania neriešiteľných situácií. Riešenie vzniknutých kríz nie je možné v 

tomto civilizačnom rámci. Je nevyhnutná zásadná duchovná reorientácia. 

Časť ľudí vidí možnosť nápravy v legislatívne precíznom vypracovaní zákonov a ich 

dodržiavaní aj pomocou kontroly. Lisický (1994a) vychádza z taoistických koncepcií, vidí 

možnosť riešenia environmentálnych problémov vidí v: 
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– pochopení prírodného prostredia ako vonkajšieho tela človeka, a to nie tak priestorovo ako 

fyziologicky, 

– zrieknutí sa násilia voči svojmu vonkajšiemu telu, čo znamená pôsobenie v súlade a nie 

proti prírode (podstate) vecí a dejov, 

– pochopení biosféry nie ako prostredia, ale ako spôsobu ľudskej existencie, 

– poznaní, že rozlišovanie silných a slabých väzieb je v časovo-priestorových súvislostiach 

podmienečné, má síce pragmatický význam ale nemožno na ňom zakladať stratégiu 

civilizačných aktivít, 

– pochopení, že moralizovanie nie je východiskom, 

– uznaní, že cieľ a cesty, ktoré k nemu vedú, sú len rôzne prejavy jednej podstaty, a preto sa 

nedá rozhodnúť či účel svätí prostriedky, alebo naopak prostriedky posväcujú účel, 

– popretí presvedčenia, že ľudstvo sa musí správať inak, pretože je to potrebné a správne, ale 

naopak správať sa inak, pretože je to našou prírodou. 

S týmito princípmi sa môže stotožniť aj kresťanstvo. 

Súčasný stav v riešení otázok ochrany životného prostredia potvrdzuje, že bez morálky 

osobnosti sa nedajú dosiahnuť ekologické ciele (Dacik, 1994).  Morálna ekológia vychádza 

z kresťanskej morálky: rešpektuje hĺbku tajomstva stvorenia a dôstojnosti života v súvislosti 

zo zákonitosťami v prírode a celom kozme. 

Agius (1999) vyjadruje názor, že udržateľný vývoj nie je možný bez radikálnych 

zmien. Preto vyzýva kresťanov na spojenie síl s ľuďmi iných náboženstiev a filozofických 

názorov ku konsenzu, ktorý je potrebný pre tieto zmeny. 

Je pochopiteľné, že existujú viaceré prístupy k riešeniu. Jedným u nich je alternatívny model 

stvorenia, ktorý vychádza z zhodnotenia ľudských prianí, potreby osobnej hodnoty 

a prerozdelenia v milosrdenstve medzi bohatým a chudobnými (Houston,1994). 

Ľudstvo potrebuje pre svoju existenciu pravidelne získavať určité množstvo 

biologickej produkcie z obhospodarovaných ekosystémov. Výška produkcie je však priamo 

závislá od dostupnosti a toku vlastných zdrojov energie ekosystému, alebo na dodatkovej 

energii z iných prírodných zdrojov. 

Rozpor medzi požiadavkami na vysokú biologickú produkciu a reálnou kapacitou 

zdrojov prostredia sa dá riešiť len tak, že sa bude získavať potrebná energia z obnoviteľných, 

alebo prakticky nevyčerpateľných a ekologicky zdravých zdrojov akým je slnečná a veterná 

pripadne energia produkovaná z vody. 

Dilema zabezpečovania podmienok na udržateľný rozvoj a ochranu života aj pre 

budúce generácie je práve v tom, či a v takom rozsahu budeme schopní obmedziť a regulovať 

stratu neobnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú veľmi výhodným prostriedkom na získanie 

veľkých ziskov malých, ale veľmi vplyvných záujmových skupín. Napr. r.1970 20% bohatých 

obyvateľov Zeme využívalo 73,9% globálnych zdrojov. V r.1989 to vzrástlo až na 82,7%.    

20 % veľmi chudobných obyvateľov malo k dispozícii len 1,4 % zdrojov.  

Takmer všetky ekologické školy sa zhodujú v poznávaní a zdôrazňovaní nevyhnutnej 

ochrany a stabilizácie harmonických vzťahov medzi zložkami prostredia a človekom, vrátane 

jeho ekonomických, sociálnych a kultúrnych aktivít (Džatko, 2001, 2009). 

Prof. Šmajs (2011) predkladá koncepciu, že silnú integrovanú technickú civilizáciu, 

ktorá si robí nároky na celú zemeguľu je potrebné biofilne transformovať, nové orientovať 

a podriadiť zachovania jedinečných regionálnych kultúr. Ochrana rozmanitosti kultúr, rešpekt 

k ich ekologickým nikam a zdrojom môže byť tým najlepším spôsobom ochrany dnešnej 

prirodzenosti Zeme. Riešenie tohto úkolu  sa dotýka koreňov kultúry duchovnej i materiálnej, 

podstaty i funkcie vedy a techniky, úlohy filozofie, práva a politiky. 

 

   



55 

 

4.8 Morálna ekológia 

 

Zo všetkého potrebujeme predovšetkým nové poňatie hodnoty, ktoré nie je založené 

na peniazoch, ale na podpore a porozumení. Mravné hodnoty majú podstatný význam pre 

rozvoj mierovej spoločnosti a priamy vzťah k problémom životného prostredia. 

Dosiahnuť ekologický cieľ „znížiť úroveň dôsledkov ekologickej krízy“ je iste možné 

pomocou vedy a techniky. Tieto možnosti sú však obmedzené. Dosiahnuť plne ekologické 

ciele nie je možné bez morálky osobnosti. Len v prípade, že sa človek dokáže odvrátiť od 

propagovaného úspechu a mamony, egoizmu a bezcitnosti a povznesenia sa k vyšším 

hodnotám vo sférach duchovných, potom môžeme hovoriť o sľubnom začiatku. Je možné 

právom hovoriť o morálnej ekológii ako o novej dimenzii, prekračujúcej hranice prírodnej či 

humánnej ekológie. Morálna ekológia nepristupuje k problémom prospechársky, t. j. neriadi 

sa zásadou osobného úžitku, že len to je ekologické, čo je práve človeku prospešné a užitočné. 

Morálna ekológia vychádzajúc z kresťanskej morálky, rešpektuje hĺbku tajomstva stvorenia a 

dôstojnosti života v súvislosti so zákonitosťami v prírode a celom kozme (Michalov, 1996 b). 

Morálna ekológia stavia na vzťahu: Boh – človek - príroda, pričom je príroda braná 

ako dar Tvorcu človeku v zmysle kresťanského antropocentrizmu. Morálna ekológia sa tak 

premieta nielen do morálky, ale aj do racionálnej tzv. vedeckej ekológie, humánnej ekológie a 

do sociálnej antropológie. Musí sa usilovať o preklenutie úbohosti ľudskej pýchy a 

zdôrazňovať význam morálnej zodpovednosti človeka voči životu a celému kozmu. Musí 

prebúdzať lásku ku všetkému stvoreniu. 

Človek oslovený blahozvesťou Ježiša Krista získava iný pohľad. Jeho hodnotový 

systém, ktorý zdôrazňuje lásku k Bohu a jeho dielu - k človeku, k prírode a kozmu, je pre 

kresťana východiskom. Láska a solidarita s blížnym vedú k hlbokému záujmu o životné 

prostredie a k zodpovednosti zaň. Postoj založený na evanjeliu nepohŕda technickými 

zlepšeniami akými sú bezolovnatý benzín, či dokonalejšie čističky odpadových vôd, ale 

predovšetkým vedie k premene životného štýlu tak, aby bol uplatnený hodnotový systém 

vyjadrený v Kázni na hore: “Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby všetci videli naše 

skutky a vzdávali slávu vášmu Otcovi na nebesiach !“ 

Niektorí teológovia tvrdia, že potrebujeme sakrálny pohľad na svet. Vidieť vo svete 

prítomnosť Boha a jeho lásku a podieľať sa na trvalej prítomnosti Boha vo svete, ktorý ho 

stvoril. Pričom je zdôrazňovaná nevyhnutnosť centrálnej doktríny Svätého Ducha, ktorá by 

nám umožnila znovu objaviť „zmysel tvorivej prítomnosti mystéria“ v každom aspekte a 

momente života. Svätý Duch je darcom života „Spiritus creator.“ Teológia sveta inšpirovaná 

Svätým Duchom poskytuje teoretické základy pre Svätým Duchom naplnenú ekologickú 

etiku, ktorá vychádza bezprostredne zo zeme a jeho tvorstva (Michalov, 1996 a). 

Harmóniu zložiek vesmíru poznali a rešpektovali aj iné predkresťanské kultúry 

a filozofické školy. Existuje veľa dôkazov, že správanie sa našich predkov k prírode bolo 

prirodzene ako k posvätnému daru Boha, Stvoriteľa či tajomnej sily.  Je namieste otázka či je 

to nevedomosť, vedome podceňovanie a nerešpektovanie známych poznatkov ?  Možno vo 

všeobecnosti konštatovať, že vševediaci Homo sapiens narušil a narušuje prirodzený poriadok 

v krajine aj keď vie, že za to ponesie nielen zodpovednosť  aj vo forme  veľkých investícii do 

zmierenia svojich dôsledkov. Vplyvom kresťanstva vzniká nový rozmer vzťahov k prírode 

ako k Božiemu dielu. 

 V druhej polovici 20 stor. sa výraznejšej miere začali prejavovať negatívne dôsledky 

degradácie a znečisťovania životného prostredia v dôsledku veľkého rozvoja priemyslu, 

výstavby a dopravy na úkor nenávratnej straty prírodných zdrojov (lesov, pôdy, nerastných 

zdrojov atď.) a vážneho narušenia vzťahov medzi človekom a prírodou. To všetko podnietilo 

k vypracovaniu východísk pre riešenie týchto problémov. Za dôležitý krok považujeme 

aktivity Spojených národov. Napr. Komisia SN pre životné prostredie a vývoj „Naša spoločná 
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budúcnosť“ z r.1987 sa udržateľný vývoj (susteinable development) definuje ako proces 

zmien, v ktorých je využívanie zdrojov, smerovanie investícii, orientácia technického vývoja 

a inštituciálne zmeny vo vzájomnej harmónii. Menšia pozornosť sa venuje jednej zo 

záverečných viet, že „prežitie a zdravie ľudstva môže závisieť od úspechu v povýšení 

udržateľného rozvoja ku globálnej etike“.  

Najnovšia odborná literatúra potvrdzuje, že sa o etických otázkach ekológie a ochrany 

životného prostredia začína oveľa viac uvažovať ako kedy predtým aj v odborných kruhoch. 

Zdá sa však, že ekonomická kríza trochu oslabila tento záujem aj keď sa o tom menej hovorí. 

Všeobecne sa konštatuje, že doteraz človek nepochopil sústavu, ktorú nevytvoril, preto ju 

musí najprv zničiť a znovu vybudovať až pochopí, v akých medziach ju môže využívať. 

V takomto kontexte analýz príčin narušovania vzťahov v prírode by sme mali podľa Madra 

(1994) nájsť odpoveď aj na otázku „Kto nám dal právo ničiť, čo sme nevytvorili?“.  

Pri analýze príčin disharmónie vzťahov medzi človekom a prírodou čoraz viac 

rezonuje jednoznačná odpoveď Cirkvi vyjadrená v posolstve Jana Pavla II. Mier s Bohom 

Stvoriteľom, mier zo všetkým stvorením ku dňu mieru 1.1.1990:“Ekologická kríza je 

problémom morálnym. Ak sa z Božieho plánu vylúči Stvoriteľ, človek vyvolá neporiadok, 

ktorý sa nutne prejaví na ostatnom stvorení“. „Boh určil zem a všetko čo obsahuje pre 

používanie všetkým ľuďom a národom“ (Gaudium et spes, čl.69). 

 

 


