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5  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V NÁBOŽENSKÝCH A IDEOVÝCH SYSTÉMOCH 

 
Spiritualita stvorenia je spiritualitou kozmu a nachádzame ju v takmer vo všetkých 

význačných náboženstvách. Platon nazval kozmos obrazom Boha a škola stoikov prírodu 

považovala za plnú božských síl.  

Snaha o ovládnutie prírody je typickou pre západnú civilizáciu, má svoje korene už v 

antike a v poznávaní prírody bola snaha vtlačiť prírode ľudské vlastnosti. Dokonalé poznanie 

jej štruktúry a zákonitosti, ktoré ju riadia malo byť zárukou na ovládnutie prírody. Podobne 

celý biblický odkaz sa účelovo interpretoval, aby plnil úlohy spojené s využívaním prírody. 

Vzhľadom na scientistický prístup, ktorý sprevádzal kresťanské náboženstvo, bola od 

začiatku snaha dať do súladu náboženstvo a vedu a tu sú aj korene problému. Názory na 

konfésny podiel jednotlivých cirkví na ekologickej kríze nie je predmetom týchto učebných 

textov.  

 

5.1  Judaizmus a kresťanstvo 

 

Biblická zvesť začína stvorením. Boh stvoril nebo a zem čím sa chápe celý vesmír 

viditeľný i neviditeľný. Pojem „Na počiatku“ (Gn 1,1) nie je možné chápať len historický, 

akýsi nehybný časový bod (prvobod) kdesi v dávnoveku, pretože tento počiatok by zase 

musel byť chápaný archetypicky a teda mýticky. Stvorenie stoji pred človekom. Človek ako 

Adam speje alebo má spieť k tomu aby bol stvorený. Stvorenie pokračuje, to znamená, že 

človek nie je celkom tu pracuje sa na ňom (Šrobár,2008). 

 Pre pochopenie ľudskej existencie je treba začať súvislosťami a prostriedkami, 

v ktorých človek vystupuje a z ktorých žije: vznikom vesmíru, evolúciou života a dejinami 

vedomia. O človeku hovoríme ako „o tvorovi v spoločenstve stvorenia“ a toto spoločenstvo 

zahrňuje zvieratá. Každé nahliadnutie do starozákonných správ o stvorení najprv ukazuje, že 

človek je tvorom medzi inými tvormi, je v spoločenstve jeho členom. Toto spoločenstvo 

stvorenia je však vytvorené v určitom poradí, takže biblický exegéti právom hovoria 

o dejinách stvorenia. Správa o stvorení je správou o dejinách v časovej postupnosti V týchto 

dejinách stvorenia sa človek objavuje ako posledný. Do tej miery je stvorenie neba a zeme, 

svetla a tmy, rastlín a zvierat prípravou k stvoreniu človeka. Je posledným tvorom a ako taký 

najvyšším tvorom. Komplexný systém, nazývaný „človek“ v sebe zahrňuje všetky 

jednoduchšie systémy evolúcie života, pretože je z nich vybudovaný a z nich vzišiel. Po tejto 

stránke sú v ňom prítomné, rovnako ako je on odkázaný na ne (ibidem). 

 

5.1.1 Pravoslávna cirkev 

 

Vysvetlenie jednotlivých biblických časti je spoločné pre všetky kresťanské Cirkvi, 

špecifické interpretácie postojov na životné prostredie sú prezentované v duchu pravoslávnej 

teologickej  tradície. 

 

 Sväté písmo a životné prostredie:  
Je potrebné zdôrazniť, že predmet životného prostredia na makro ekologickom stupni 

je čisto teologický, avšak na stupni mikroekologickom je čiastočne technologický, 

ekonomický, politický i cirkevný. To tiež znamená, že všetky tieto sféry by sa mali príslušnou 

mierou podieľať na jeho riešení.  

Sväté písmo Starého a Nového zákona hovorí o prirodzenom životnom prostredí na 

teologickej úrovni, teda ako o Božom stvorení a na antropologickej úrovni ako o 

kozmologickom základe ľudstva. Z toho vyplýva, že pozitívne alebo negatívne aspekty nášho 

osobného vzťahu k prirodzenému životnému prostrediu sa vždy chápu z hľadiska perspektívy 
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nášho vzťahu k Stvoriteľovi, ktorým je všemohúci Boh. Podľa učenia Svätého Písma našu 

pozornosť musí upútať najprv kladná stránka ľudského vzťahu k prirodzenému životnému 

prostrediu, ktorý vyplýval zo zmyslu a cieľa stvorenia viditeľného sveta a človeka (Gen 2, 8 a 

15). Záporná stránka vzťahu k životnému prostrediu, pre ktorú je charakteristická porušenosť 

a skazenosť, je druhotná, je dôsledkom slobodného rozhodnutia a konania človeka (Gen 3). 

Kladná stránka tohto vzťahu, ktorý sa zhodoval s Božím plánom a bol v súlade s cieľom a 

zmyslom stvorenia, je zobrazená v prvých dvoch kapitolách prvej knihy Mojžišovej. Záporná 

stránka tohto vzťahu, ktorá nasledovala potom ako iná etapa bytia človeka a ktorá je vo 

svojom eschatologickom vyjadrení záporná, je opísaná predovšetkým v knihe Zjavenia Jána 

ako vylievanie čiaš „Božieho hnevu“ (Zj 16, 1).  

Sväté písmo zámerne konštatuje zhoršenie vzťahu človeka k živej prírode a opisuje ho 

vyprávačskou formou. Zobrazuje ho ako dvojzmyselnú „suverenitu“ v prirodzenej ríši, ríši 

stvorenia. Je to v podstate to, čo sa v modernej dobe označuje ako politická ekonómia. Tá 

popiera Božiu ekonómiu (gr. oikonomía, rus. domostrojiteľstvo). Politická ekonómia je 

zdrojom tohto zhoršenia vzťahov voči živej prírode a plne sa viaže na pád, ktorý má dodnes 

tragické dôsledky pre svet i ľudstvo (1 Mjž 3). Pod pojmom „politická ekonómia“ chápeme 

riadenie ľudských vzťahov voči matérii a prirodzenému životnému prostrediu, čiže len 

antropologický spôsob, ktorému je idea Boha absolútne cudzia. Environmentálne dôsledky 

tejto posvetštenej, čiže politickej ekonómie nie sú zobrazené len v tretej kapitole prvej knihy 

Mojžišovej (Genezis), ale aj v ostatných knihách Svätého Písma. Za všetky ich svedectvá 

aspoň jeden výrok z listu apoštola Pavla Rimanom: „Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou 

očakáva zjavenie synov Božích. Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, 

ale prostredníctvom Toho, ktorý ho podrobil v nádeji, že aj samo stvorenstvo vyslobodené 

bude z otroctva skazy do slávnej slobody dietok Božích. Veď vieme, že všetko stvorenstvo 

spoločne vzdychá a spoločne bolestí až dodnes“ (Rm 8, 19-22). Tento výrok treba považovať 

za krátke vyjadrenie teológie stvorenia, teológie jeho problému.  

Po tomto všeobecnom pohľade na stvorenie predložíme v zhrňujúcej forme pozíciu 

Svätého Písma voči špecifickým ekologickým témam ako duchovný základ terajších našich 

diskusií o tomto probléme.  

 

  Stvoriteľ ako Pán Kozmu:  
Prvou a dôležitou ekologickou témou prvej knihy Mojžišovej je spojenie medzi 

stvorením prirodzeného životného prostredia a neobmedzenou mocou Boha ako Stvoriteľa. V 

správe o stvorení je Stvoriteľ označený ako Boh, po zavŕšení stvorenia je označený ako Pán 

Boh (2, 4). Boh je v celom Písme oslavovaný ako „Pán a náš Boh! (Ž 8, 2 a 9; 33, 6 a 105, 

7). Ospevuje sa ako “Vládca neba i Zeme“ (Ž 148, 1 a 7). Podľa proroka Ámosa Boh je „Pán 

Boh“ (4, 5-6, 9-11) a „Pán Boh mocností je Jeho meno“ (4, 13). On je jediný a zvrchovaný 

Pán všetkého stvorenia (Nh 9, 6-7) a preto „Pánova je zem a čo ju naplňuje, svet a tí, ktorí na 

ňom bývajú“ (Ž 24, 1; 47, 7). Keďže človek je stvorený na Boží obraz a podobu (1 Mjž 1, 27) 

a bol povolaný spolupracovať s Bohom pri zveľaďovaní stvorenia, nesie pred Bohom zaň 

plnú zodpovednosť.  

 

  Prirodzené životné prostredie, jeho rozsah a cieľ  
Ak pozorne študujeme Sväté písmo a dáme si otázku, či existuje alebo neexistuje 

ľudský život oddelene od idey sveta a koncepcie prirodzeného životného prostredia, odpoveď 

znie áno. Prirodzené životné prostredie ľudí je jednoznačne definované ako „záhrada v 

Edene“ (1 Mjž 2, 8; porovnaj Jl 2, 3). V správe prvej knihy Mojžišovej (1 kap.) si všimneme, 

že stvorenie človeka, ku ktorému dochádza až po skompletizovaní zvyšku prirodzeného sveta, 

nie je bez ekologickej vážnosti vzhľadom na to, že Zem a nebo sú spojené mnohými väzbami 

(svetlo, voda a pod. ). Voda a svetlo vytvárajú podmienky pre vegetáciu, tá zasa vytvára 
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potravu pre zvieratá a človeka (1 Mjž 2, 16). Svetlo prichádzajúce z hviezdneho systému 

osvetľuje Zem, odhaľujúc tak základné komponenty prirodzeného životného prostredia. Lúče 

tohto svetla dávajú životu svojou intenzitou vitalitu a prispievajú k jeho trvaniu na Zemi, 

alebo jeho skaze (Zj 16, 8-9).  

Biblický text o nebeských telesách (slnko, mesiac, hviezdy): „Nech budú svetlami na 

nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem.“ 

(1 Mjž 1, 15) sa vzťahuje na svetlo i jeho lúče. Lúče sú zahrnuté do textu z knihy 

Zjavenia, kde štvrtý anjel „vylial svoju čašu na slnko a dostal moc páliť ľudí ohňom; veľká 

horúčava pálila ľudí“ (16, 8-9).  

Iný environmentálny dôsledok hviezdneho prvku prirodzeného životného prostredia 

ľudí má vedeckú a sociálnu povahu. Vzťahuje sa na to, čo je zjavené slovami uvedenými v 1 

knihe Mojžišovej ohľadne účelu stvorenia „nebeských telies“. Text hovorí: „Nech sú svetlá na 

nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci a nech budú znamenia na určovanie období, dní 

a rokov“ (1 Mjž 1,14), čo umožňuje zostavovanie kalendára.  

V druhej kapitole je 1 kniha Mojžišova konkrétnejšia ohľadne základných častí 

prirodzeného životného prostredia a delí rastliny na také stromy, ktoré rodia plody „dobré na 

jedenie“, a na tie, ktoré sú „pekné na pohľad“. Nie sú však len estetickou ozdobou stvorenia, 

ale majú osobitný biologický význam a pridávajú životnému prostrediu príslušnú kvalitu. 

Zasľúbená zem je opisovaná podobným spôsobom: „Veď Hospodin, tvoj Boh, vedie ťa do 

dobrej krajiny, do krajiny potokov, prameňov a spodných vôd vyvierajúcich v údoliach i na 

výšinách, do krajiny pšenice, jačmeňa, vinnej révy, figovníka a granátovej jablone, do krajiny 

olív a medu“ (5 Mjž 8,7-8). K týmto životne dôležitým komponentom životného prostredia 

človeka sa pridávajú ešte aj ekonomické komponenty: zlato, drahokamy a polodrahokamy 

(napr. bdelium, onyx a iné, 1 Mjž 2, 11-12). Prorok Ezechiel pre všetkých ľudí napísal:“Bol si 

v Božej záhrade, v Edene, rozličnými drahokamami bol si pokrytý, rubínom, topásom a 

diamantom, chryzolitom, ónyxom a jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Zo zlata 

bolo dielo tvojich náušníc a rytiny na tebe pripravené boli v deň tvojho stvorenia. Urobil som 

ťa jagavým cherubom uzavierajúcim prístup, bol na svätom Božom vrchu, v strede ohnivých 

kameňov si sa prechádzal. Bol si dokonalý v svojich cestách odo dňa svojho stvorenia až 

dovtedy, čo sa zistila zvrátenosť pri tebe“ (Ez 28, 13-15). A práve zvrátenosť človeka, ktorú 

Boh odhalil v človeku, sa stala príčinou ďalšej mizérie ľudského života a je ňou až do dnes. 

Východisko z nej poskytlo Božie dielo spásy.  

Práve tak je dôležité uvedomiť si biologickú rozmanitosť (druhy rastlín i živočíchov), 

ktorá vyplýva z biblických výpovedí (1 Mjž 1, 11-12; 5 Mjž 10, 14; 2 Ezd 19, 6), ktorú si aj 

my dnes začíname viac uvedomovať a na tomto základe vznikol aj pojem „biodiverzita“.  

Stvorené veci nazval Boh ako „dobré“ a posledná veta hovoriaca o stvorení používa 

výraz „veľmi dobré“. Tým sa nenaznačuje, čo je večné v ontologickom zmysle, ale i to, čo sa 

hodí svojmu účelu. Plnosť, vhodnosť a dokonalosť prirodzeného životného prostredia je tu 

opakovane vyjadrená slovom „dobré“ a konečný opis všetkých základných zložiek prírody 

slovami „veľmi dobré“.  

 

  Náš vzťah k Zemi:  
Náš osobný vzťah k Zemi má výnimočný zmysel a význam. Aj keď sme bytosti 

duchovne-telesné, cez naše telo sme so Zemou nevyhnutne spojení, lebo naše telo je stvorené 

z „prachu Zeme“ (1 Mjž 2, 7; porovn. Sir 17, 32; Jb 34, 15 a 42, 6). Vďaka tomu sme 

súčasťou viditeľného materiálneho stvorenia. Avšak naše postavenie v tomto materiálnom 

svete je osobitné. Ako bytosti stvorené na Boží obraz, bytosti rozumné a slobodné, s vedomím 

zodpovednosti za svoje konanie, nachádzame sa na vrchole stvorených vecí a je nám zverená 

starostlivosť o tento viditeľný a materiálny svet. Máme v tomto prirodzenom životnom 

prostredí vládnuť i slúžiť. Tieto dve funkcie sa navzájom nevylučujú, naopak, ony sa 
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navzájom doplňujú, jedna druhej dáva zmysel. Inými slovami, reprezentujeme nestvoreného 

Boha v stvorenom prirodzenom životnom prostredí a prispievame k spôsobu, akým ono 

funguje. Dá sa to povedať aj tak, že sme Božími spolupracovníkmi pri ochrane i zveľaďovaní 

stvorenia. 

 

  Náš vzťah k prirodzenému životnému prostrediu:  
Náš osobný vzťah k prirodzenému životnému prostrediu je v Písme prezentovaný ako 

Bohom daný. Prvá kniha Mojžišova hovorí o tom dvakrát. Prvý krát: „Potom Hospodin Boh 

vysadil na východe záhradu v Edéne a postavil tam človeka, ktorého utvoril“ (2, 8). Druhý 

krát: „Hospodin Boh pojal človeka a umiestnil ho v záhrad Eden, aby ju obrábal a strážil“ (2, 

15). Uvedenými tvrdeniami je naznačený ekologický princíp závislosti človeka na jeho 

prirodzenom životnom prostredí.  

Sv. Makarij zahŕňa našu biologickú závislosť na zemi a našu duchovnú závislosť 

(vďaka duši) na Bohu. Prvým druhom závislosti je zhromažďovanie potravy a je vyjadrený 

týmito slovami: „Hľa, dal som vám všetky semenoplodné byliny, ktoré sú na celej Zemi, a 

všetky stromy, na ktorých je ovocie s ich semenom, to vám Bude za pokrm“ (1 Mjž 1,19; 

porovnaj 2,16 a 3,2). Druhý druh závislosti je didaktický, kde sa životné prirodzené prostredie 

stáva školou Božieho poznania. Didaktická hodnota stvorenia s ohľadom na existenciu Boha 

je najvýraznejšie vyjadrená v žalmoch a svoj vrchol dosahuje v 19. žalme: „Nebesá 

rozprávajú o Božej sláve a dielo Jeho rúk zvestuje obloha“ (19, 1). Na tomto princípe je 

postavené učenie gréckych otcov o teologickom význame prirodzeného sveta 

(Florovský,1996).  

 

  Biblické vyjadrenie nášho vzťahu k prirodzenému životnému prostrediu:  
Z vyššie uvedených skutočností jednoznačne vyplýva, že Boh definoval dvojité 

ekologické nariadenie ako cieľ našej aktivity v rámci prirodzeného životného prostredia. A to: 

„Hospodin pojal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil“ (1 Mjž 2, 

15). Posledné dve slová - „obrábal a strážil, spravoval“- vyjadrujú účel. Slovo „obrábať“ 

vyjadruje prostriedok uskutočňovania práce, prostredníctvom ktorej človek získava prospech 

z prirodzeného životného prostredia. Dnes je synonymom termínu „kultivácia“ v súvislosti so 

zemou a všeobecnejšie ako „využívanie“. Slovo „strážiť“ vyjadruje ľudské úsilie ochraňovať 

životné prostredie. Do tejto činnosti má človek vložiť všetky svoje schopnosti, nemá ho ničiť 

sám, ani nemá to dovoliť nikomu inému, čiže má za toto životné prostredie niesť plnú 

zodpovedať. Tento princíp má istý vzťah k nášmu modernému princípu „prevencie“. Ako 

vidíme, obidve tieto nariadenia súčasne poskytujú právo obrábať a ukladajú povinnosť strážiť, 

čiže vyžadujú postoj dobrého riadenia oikonomie.  

Priestupky proti zásade zachovávania, stráženia životného prostredia vyvolávajú priam 

vojnu proti prírode. Sv. Maxim Vyznávač v tejto súvislosti napísal: „Bolo správne 

poznamenané, že by sme nemali viesť vojnu proti prirodzenému svetu, ktorý bol stvorený 

Bohom, ale proti tým hnutiam a energiám základných síl v nás, ktoré sú narušené, 

neprirodzené a nepriateľské voči prirodzenému svetu“ (K Thalasiovi 23, otázka 51, PG 90, 

col. 489B; porovnaj Ef 6, 12). Ony sú príčinou a hybnou silou všetkých devastácii živej 

prírody, všetkého násilia voči nej.  

Ako učí Sv.písmo, človek túži po vzťahu na troch úrovniach: na úrovni prirodzeného 

životného prostredia, na úrovni sociálneho životného prostredia a na úrovni Stvoriteľa 

všetkého, čo jestvuje. Inými slovami, musíme hovoriť o našom vzťahu (alebo dimenziách 

vzťahu) ku všetkým trom životným prostrediam: prirodzenému, sociálnemu a teologickému, 

lebo sú fakticky od seba neoddeliteľné, tvoria jeden celok vzhľadom na duchovno-telesnú 

povahu ľudskej bytosti. A v tomto ohľade ako východisko je teologický pohľad na všetko 

jestvujúce ako dielo Božie. Preto viacerí cirkevní otcovia videli postavenie človeka v prírode 
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v podobe kráľa, proroka a kňaza. „V nesmiernej katedrále, ktorou je celý Vesmír Boží, robí 

človek, kňaz svojho života, robotník a či vedec, zo všetkého ľudského obeť, pieseň, doxológiu“ 

(Pružinský, 1994).  

Z kresťanského hľadiska treba sa na učenie o stvorení sveta pozerať ako na súčasť 

celého zjaveného učenia. Stvorenie sveta a človeka treba v celom rozsahu chápať ako také, 

ktoré sa udialo na základe Božieho zámeru poskytnúť stvoreným bytostiam podiel na Božej 

dokonalosti a zbožštení. V jednom zo základných dokumentov Pravoslávnej cirkvi sa hovorí: 

„Môžeme povedať, že Kozmos predstavuje stupeň, na ktorom sa ľudstvo posúva od stvorenia k 

zbožšteniu. V konečnom dôsledku je celé stvorenie určené na to, aby sa stalo 

transfigurovaným svetom vzhľadom na to, že spása ľudstva nevyhnutne predpokladá spásu 

jeho prirodzeného domova, Kozmu“ (Justice, Peace and the Integrity of Creation, Insights 

from Orthodox, ed. G. Limuouris, Geneve 1999, s. 3).  

Vzhľadom na to, že spása človeka predpokladá aj záchranu Kozmu, začleňuje do tohto 

procesu aj vzťah človeka k zvyšku prírody a zahŕňa etickú povinnosť voči prírode. Preto 

pravda o tom, že Boh učinil tento svet, naznačuje, že človek má záväzky, ktoré treba splniť, 

záväzky, ktoré sú dôležité z hľadiska spásy. Človek je v postavení sprostredkovateľa medzi 

svetom a Bohom, čo má aj svoje filozofické ospravedlnenie v chápaní človeka ako 

mikrokozmu, bytosti, ktorá je nerozlučne spojená so všetkými ostatnými bytosťami v 

kozmickom celku.  

Z uvedených skutočností vyplýva, že v systéme sveta sa človek javí ako centrum 

stvorených bytostí. Zmysel jeho bytia ako centra sa nachádza v učení o človeku ako 

mikrokozme a súčasne aj ako o sprostredkovateľovi. Mikrokozmické konštituovanie človeka 

je predpokladom jeho úlohy sprostredkovateľa, čo sa v našej dobe nesprávne chápe ako 

„nadradzovanie druhu“. Avšak z kresťanského pohľadu človek nemá a nemôže byť zbavený 

tohto postavenia, v ktorom je podobný Bohu, nasleduje Boha, a to zasa predurčuje jeho vzťah 

k stvoreniu - má sa radovať s jeho bytia. Toto nepochopenie vychádza zo zásad západného 

kresťanstva, ktoré sa v druhom tisícročí svojej existencie formovalo na celkom inej báze a v 

inom duchu.  

Učenie o človeku ako mikrokozme a sprostredkovateľovi presne vyjadril sv. Maxim 

Vyznávač. Vychádza z tvrdenia, že svet je celkovým usporiadaním stvorených prirodzeností 

sústredený v Christovi, Božom Lógose, druhej Osobe Sv. Trojice. Jednota všetkých bytí je 

založená na zjednotenej štruktúre princípov, čiže „logoi“, Božích ideí, ktoré sú udržiavané v 

Christovi.(Pružinský in Terek a kol.,2002).  

 

5.1.2 Katolícka cirkev 

  

  Nesprávna interpretácia biblického odkazu stala terčom kritiky svetských teoretikov 

globálnych problémov, ale pokoncilové obdobie dáva tieto mylné názory na pravú mieru. V 

konečnom dôsledku postavenie človeka v prírode sa odvíja od knihy Genezis. Človek je síce 

korunou tvorstva, ale je podriadený Bohu a je zodpovedný za spravovanie stvorenstva. 

Vzťahuje sa to na každého človeka, od hlavy štátu po spravovanie rodiny a zodpovednosť za 

ich blaho. 

Je potrebné upozorniť, že chápanie vzťahu „Stvoriteľ - stvorenie - človek“ sa v 

jednotlivých obdobiach vývoja kresťanstva menilo, resp. nevenovala sa rovnaká pozornosť a 

skúmanie vzťahu náboženstvo - príroda nebolo uprednostňovaným problémom, ale vždy sa 

opieralo o autoritu Svätého Písma. Prvé výrazné stanovisko k prírode či životnému prostrediu 

boli deklarované II. vatikánskym koncilom poznamenanom dualizmom hmotného a 

duchovného, ktorý má svoje korene v augustiánskej spirituálnej vízii sveta. Príroda je jednak 

pod správou Božou (sacrum) a sférou ľudských aktivít (profanum). Božie zámery sú 
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nadriadené bytiu ľudí, vrátane prírodných podmienok ich existencie. Svet bol stvorený 

„prvotnou príčinou - Bohom a nesie pečať dedičného hriechu“.  

Vplyv theilardizmu sa prejavil v nazeraní na človeka a jeho prostredie pri formovaní 

filozofických metód aggiornamenta, hlavne ideou „pokračujúceho Božieho stvorenia a 

Božsko-ľudského partnerstva“ a prejavil sa v novom ponímaní stvorenia. Katolícka teológia 

prestáva Boha označovať len ako „prvotnú príčinu a uvažuje o ňom ako o transcendentnej 

príčine“ a zavádza príčiny “kategoriálne“ ktorými sú človek a príroda. „Transcendentná 

príčina“ pôsobí prostredníctvom kategoriálnych príčin. Možno povedať, že pojem evolúcie-

vývoja dostal sa do súladu aj s oficiálnym aj tzv. materialistickým ponímaním vývoja. V 

tomto výklade je zvýraznený proces evolúcie a spolutvorcovstvo človeka. Podľa tejto 

schématiky sa posúva príroda do priestoru aktívneho bytia, čím sa mení pôvodný dualistický 

výklad, ktorý nielenže staval absolútne Boha nad človekom i prírodou, ale tiež človeka nad 

prírodou. Tento moment v tradičnej katolíckej resp. kresťansko – judaistickej interpretácii 

vzťahu človeka a prírody sa stal v 60. rokoch terčom kritiky svetských teoretikov globálnych 

problémov.  

Privilegované postavenie človeka v prírode sa tradične odvíja od Genezis. Boh chce, 

aby si človek podmanil zem a zaplnil svojimi potomkami, Boh udeľuje človeku nadradenosť, 

je pánom tvorstva. „Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte sa a rozmnožujte sa a 

naplňte zem . Podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad 

každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi“ (1 Mjž 1,28). Biblia sa vyjadruje dobovo, v 

kráľovskom zmysle antického sveta. Zo žalmov vyplýva, že kráľ má rozhodujúcu 

zodpovednosť za zverenú ríšu. Toto posolstvo Boh adresoval človeku, v čom spočívajú 

základy demokracie. Človek je síce korunou tvorstva, ale je podriadený Bohu a je 

zodpovedný za spravovanie stvorenstva a vylučuje to nadvládu nad prírodou vrátane človeka. 

Vzťahuje sa to na každého človeka, od hlavy štátu po spravovanie rodiny a zodpovednosť za 

ich blaho. Možno to nazvať aj biblický antropocentrizmus.  

V zhode s oficiálnym objasnením príkazu knihy Genesis „Naplňte ZEM a podmaňte si 

ju“, v tomto zmysle neznamená podrobenie Zemi ku zničeniu prírodného bohatstva, ale k jeho 

využitiu, k životu človeka (Cinoldr, 1974), teda k trvale udržateľnému životu.  

V pokoncilovom období dochádza k prehodnocovaniu a spresňovaniu všetkého 

stvoreniu interpretácie biblického posolstva, pričom sa vychádza z tvrdenia „svet je pre 

človeka a človek je pre svet“. Náboženstvo, hlavne európske kresťanské náboženstvo je 

cestou človeka k Bohu, kde ide o vzťah človeka k tomu, čo sa pokladá za božské a posvätné.  

  Aktivity katolíckej cirkvi v smere ochrany životného prostredia sa presúvajú aj do 

sekularizačných sfér, kde vystupujú na rôznych úrovniach.  

Pokoncilová orientácia v tejto oblasti je zameraná na: 

–  novú orientáciu postavenia človeka a prírody v procese Božieho tvorenia, 

–  novú interpretáciu duchovného a hmotného, 

– problém antropocentrickej orientácie kresťanstva, 

– vytvorenie novej ekologickej etiky a ekologickej etológie.  

Teologické závery vyúsťujú do požiadavky zásadného prehodnotenia hodnotovej 

orientácie ľudstva a osobnej každodennej ekologickej angažovanosti. Steck (1978) vo svojom 

zamyslení nad možnosťami inšpirácie dnešného ekologického myslenia biblickým textom 

upozorňuje „silové pole starozákonných impulzov možno chápať ako predpoklad závažného 

obratu. Tento obrat nemôže vzísť z bezhlavých a skratových rozhodnutí živených hrozným 

obrazom hynúcich životných podmienok a motivovaných apokalyptickým strachom o prežitie 

a už vôbec nie pragmatickým vzrastajúcim nasadením technických a plánovacích možností. .. 

tento obrat sa musí uskutočniť najprv v človeku samotnom“.  

Katolícka apologetika vidí príčinu ekologickej krízy v porušení Božích prikázaní. 

Najhlbším zdrojom je osvietenské poňatie života, ktoré problemizovalo a uvoľnilo 
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náboženské zakotvenie smerovania morálnych princípov a orientačných hodnôt. Tým bolo 

stimulovanie neohraničenej slobody „dobývania prírody“ a nutne viedlo k ekologickým 

dopadom.  
 

 5.1.3  Protestantizmus 

 

Protestantizmus v osobách svojich predných autorít otvorene pripustil, že kresťanstvo 

má svoj podiel viny na vzniku ekologického problému. Napr. Cox (1965) dospel k záveru, že 

technické, hospodárske a spoločenské problémy, ktoré sa vo svojom celku stali vážnou 

hrozbou ľudstva, sa odohrávali vo sfére kresťanskej civilizácie a špeciálne produktu 

atlantickej civilizácie. Táto civilizácia má svoje korene v judaizmu. Hebrejský názor na 

stvorenie „oddeľuje prírodu od Boha a človeka odlišuje od prírody“. Toto stanovisko je 

potrebné prekonať a židovsko - kresťanské Sv. písmo je potrebné čítať novými očami 

(podobné stanovisko ako v katolicizme). Podľa väčšiny protestantských teológov a mysliteľov 

je nevyhnutná organizácia hodnôt a začlenenie človeka a prírody do rovnoprávnych vzťahov. 

Protestantskí teológovia hľadajú zdroj obnovy jednak v revízii doterajších výkladov Písma a 

jednak v novo koncipovaných teologických sústavách. Napr. Niebuhr sformuloval myšlienku 

o dvojakom pohybe charakteristickom pre kresťanskú teológiu o dialektickom pohybe 

sekularizácie a sanktifikácie. Podľa Neibuhra kresťanský radikálny monoteizmus síce zo 

sekularizovaného sveta vytlačil modly a idoly, na druhej strane vytvoril zo všetkých vecí 

sväté, pretože z nich urobil súčasti Božieho stvorenia. Sekularizačné tendencie kresťanstva sú 

nepochybne jedným z faktorov, ktoré sa spolupodieľali na kríze vzťahu človeka a prírody, 

avšak sanktifikačná funkcia kresťanského monoteizmu poskytuje dostatok impulzov pre 

rehabilitáciu kresťanskej teológie a vytvorenie teológie prírody. “...každá živá bytosť na zemi, 

na nebesiach a vo vodách je Božím stvorením a svoju existenciu ukazuje celá zem, ktorá je 

naplnená jeho slávou“ (Niebuhr, 1960). Interpretácia Písma založená na humanistickej pýche 

zabúda na sakrálnu povahu prírody. Anglosaský teológ Barbour (1972) vidí v niebuhrovskej 

teológii nádej a snaží sa postihnúť paradoxné postavenie protestantskej teológie tvárou v tvár 

ekologickému ne bezpečiu. Je paradoxom, píše Barbour, že kresťanská teológia bola dlho 

obviňovaná zo sabotovania zdravého humanizmu ponižovaním človeka pred Bohom, teraz by 

mala byť napadaná kvôli prehnanému antropocentrizmu. Faktom však zostáva, že moderný 

človek trpí dôsledkami náboženskej kultúry, či už v kresťanskej alebo sekularizovanej verzii, 

ktorá zanedbáva významnosť prírody. Teraz ekologická kríza ukazuje, že takto skomolené 

chápanie náboženstva je rovnako nedostatočné ako nebezpečné. Úbohosť životného 

prostredia je dejinným dôsledkom neposlušnosti kresťanstva, t. j. spreneverením sa Písmu, 

nepochopeniu a antropocentrickou pýchou (Altner, 1977).  

 

 5.1.4  Životné prostredie v ekumenickom hnutí 

 

Hľadajúci a zjednocujúci v 70. - 80. rokoch priznáva určitú bezradnosť tradičných 

kresťanských stanovísk voči súčasným globálnym problémom. Prelomovým medzníkom bola 

konferencia Svetovej rady cirkví v r. 1979 (Massachuset) pod názvom Viera-veda-budúcnosť. 

Dominoval problém vedeckotechnického rozvoja, vrátane ekologických problémov a 

súvislostí. Napriek názorovej nejednotnosti bola zhoda: Podľa názorov Bircha ekologická 

kríza je dôsledok ústupu náboženstva a jej riešenie vyžaduje rekonštrukciu teológie a 

vybudovanie novej etiky (Birch, 1980). Podobne ako už citované stanoviská katolíkov a 

protestantov vidí Birch jednu z podstatných príčin ekologickej krízy v nadvláde scientického, 

spravidla mechanistického svetového názoru, ktorý prírodu nerešpektuje, ale skôr konštruuje 

podľa svojho obrazu. Východisko nemôže ponúknuť nedostatočne pripravenej teológii ani 

jednostranný scientizmus či technologizmus. „Ekologický model prírody, ľudstva, Boha v 
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sebe zahrňuje etiku, ktorá obsiahne celý svet hodnôt, zvlášť hodnotu života“. Západné etiky sú 

radikálne antropocentrické a jediným argumentom týchto etík pre ochranu prírody by bolo to, 

aby sme sa postarali o svoj domov, pretože tento sa stará o nás, ekologický domov sa stáva 

zdrojom, ktorý ľudia využívajú.  

Podľa ďalšieho protagonistu konferencie Liedkeho „Ekologický konflikt je 

komplikovaný často nepovšimnutým faktom, že človek je súčasťou prírody natoľko, že spolu s 

prírodou vykorisťuje a vytláča sám seba tým, že koná podľa západnej interpretácie. .. dominiu 

terrae. .. ekologická etika. .. ho chráni pred sebou samým. Ďalším spoločným prvkom bola 

snaha o dôsledné spojenie teologických rozborov ekologickej krízy so sociálnymi problémami, 

ktoré ekologické problémy sprevádzajú“ (Liedke in Hubik, Karola, Sekot,1987).  

Svetové ekumenické hnutie vyvodilo závery a odporúčalo ich na riešenie v sociálnej a 

politickej praxi. VI. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví vo Vencouveri konštatovalo, že 

ekuména s trpkosťou pociťuje absenciu spoločensky účinných zásad, ktoré by stanovili 

spoločenskú zodpovednosť tak v oblasti ekológie, ako aj v oblasti ekonomickej 

spravodlivosti. Ekumenické reflexie ekologického problému sa nevyhýbajú diskusiám o 

ekonomických súvislostiach ekologického zabezpečenia. Ekuména tu zaujala stanovisko v 

zásade rešpektujúce závery správy Rímskeho klubu a obhajovala ekonomiku obmedzeného 

rastu a to nielen argumentmi ekologickými ale tiež morálnymi (spravodlivá distribúcia 

prírodných zdrojov).  

Kresťanská diagnóza ekologickej krízy vidí ich príčiny v neadekvátnej duchovnej 

orientácii (hlavne hodnotovej) našej civilizácie. Riešenie ekologických problémov 

kresťanstvo spojuje s duchovnou reorientáciou ľudstva (hlavne etickou).  

 

 5.2 Islam 

 

Islam, podobne ako ďalšie svetové náboženstvá, má mnohé črty nazerania na prírodné 

prostredie spoločné s kresťanským. Považuje však ekologické problémy za cudzie a 

importované produkty, pokiaľ sú, čo do významu, nepodstatné. Súvisí to tiež so 

skutočnosťou, že väčšina obyvateľstva patrí k nerozvinutým krajinám a doposiaľ neprešli 

všetkými problémami, ktoré podnietil vedecko-technický rozvoj. Problém životného 

prostredia ako aj ďalšie problémy (génové inžinierstvo, prírodné zdroje) je ešte teraz prevažne 

okrajový (Zakaria,1980).  

Pre moslima príroda nie je predmetom teológie. Príroda zjavuje Boha ako ho chápe 

Biblia len tomu, koho sa Boh už predtým osobne dotkol. Moslim nie je  ochrancom 

nedotknutého životného prostredia. Odlišnosti vo vzťahu k životnému prostrediu je potrebné 

chápať v rozdielnosti podmienok v ktorých islam vznikol. Islam je doma v tých oblastiach 

zeme, kde príroda vystupuje proti človeku nepriateľsky. Človek musí pred ňou unikať, 

pretože, nemôže sa jej oddať. Jeho ideálom je umelo vytvorený svet: mesto, zavlažovací 

systém, záhrada (Ex: Šrobár, 2008). 

Pre islamské myslenie je príroda niečo ako odtlačok, oddelený, ba aj zatratený vo 

svojom oddelení od Tvorcu, až také je jeho pohŕdanie stvorenými vecami., príroda tu funguje 

temer ako svetový poriadok v stoickom zmysle, nezávislá od Alláha. Niektorí moslimský 

mystikove vidia v prirodzenosti znamenie trestu uloženého tvorom od Boha (Houston, 1984). 

Hoci Mohamed vychádza z rovnakých prameňov (Starý a Nový zákon, resp. evanjelií) 

ako kresťanstvo a judaizmus, nevznikla dichotómia Boha a človeka, prírody a človeka. 

V Koráne a Biblii nájdeme paralelné vyjadrenia týkajúce sa antropológie. O stvorení a miesta 

človeka v ňom hovoria súry Koránu: “On podmanil všetko, čo je na nebesiach je i na zemi a 

všetko od neho pochádza“ (45:12,13). Výnimočné miesto prisudzuje v kozme človeku (hlavne 

súry 2. a 10. ): Potom sme Vás učinili nástupcov na zemi po záhube iných..., aby sme zistili 

ako si budete počínať (10:14). Hľa, Pán tvoj k anjelom povedal: „umiestnim na zemi 
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námestníka“ (2:3O). Moslimské pojatie ľudského správcovstva prírody majú zakotvené v 

súre 2:284 a znemožňujú pripadnú interpretáciu „služby a správcovstva“ ako panstvo:“ Bohu 

patrí všetko, čo je na nebesiach je i na zemi. Či už dávate najavo to, čo je vo vašich dušiach, 

alebo to skrývate, Boh požiada Vás o počet z toho“ (2:284). Nielen to, že Bohu náleží všetko, 

ale tiež to, že Boh podmanil Vás. Nemožno panovať tomu, čo náleží inému, nemožno vlastniť 

to, čo je majetkom Božím. Prírodné javy sú v Koráne chápané ako znamenie Božie, o ktoré 

majú veriaci rozjímať. Termín „znamenie“ zahrňuje v sebe pohnútku ku konaniu (Zaidi, 

1981).  

Počiatky ekologickej krízy podľa islamu sú v oddeľovaní spirituality a materiálnosti, v 

narušení celkového chápania života, v antropocentrickom panstve človeka v prírode 

posilňovanom súkromno-vlastníckou ideológiou a v potlačení mravných regulátorov vo 

vzťahu človeka a prírody. Súhrne nazýva islam ekologickú krízu ako mravne náboženskú. S 

riešením ekologickej krízy súvisí riešenie ďalších problémov, vrátane sociálnych otázok, 

pretože mier v ľudskej spoločnosti a ochrana ľudských hodnôt sú nemožné bez mieru s 

prírodným a duchovným poriadkom a bez úcty k večným supra humánnym skutočnostiam, 

ktoré sú prameňom všetkého toho, čo sa nazýva ľudskými hodnotami (Zaidy, 1981). Táto 

argumentácia sa plne zhoduje s argumentáciou kresťanstva.  

Islam má veľa praktických nariadení vo vzťahu k stvorenstvu, ktoré vplývajú na 

praktický život. Napr. “brať málo, aby sme mohli viac dávať“. Táto vzájomná súčinnosť s 

prírodou je založená na tom, že si z nej berieme len nevyhnutné minimum na to, aby život 

mohol pokračovať. Rešpekt voči prírode chápu moslimovia ako rešpekt voči Stvoriteľovi. 

Moslimovia majú zakázané loviť a zabíjať zvieratá za iným účelom ako potravou. Podobne 

zakazuje používať zvieratá pre zábavu alebo používať ich akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý 

pre ne nie je prirodzený.  

Islamský ideológovia považujú za najlepší spôsob ako ochraňovať socio - kultúrnu 

sféru islamu je čeliť tomuto problému výstavbou islamskej civilizácie a permanentnej 

eliminácií vplyvu Západu.  

 

 5.3  Budhizmus 

 

Podľa indickej skúsenosti ľudské bytosti sú súčasťou prírody, ktorá je nazývaná ako 

kozmické telo, ako naša životodarná Matka a náš starostlivý Otec. Mnohé védske hymny 

a mýty popisujú zem ako Matku, vodné toky ako tepny života, nebo ako Otca a vzduch ako 

životodarnú pranu (životný princíp) slnko ako prameň životnej energie a oheň ako 

najvyššieho čističa. Vyživujúce sily  zeme sú nazývané Božstvom (déva), skrze ktoré žiari 

svetlo Jediného. Budhistická dharma (pravda, náuka, zákon) učí, že „všetko je vo všetkom 

ostatnom“ a preto hlása súcit (karuna) ku všetkým bytostiam ako najvyššiu cnosť. 

Neubližovať živým tvorom je prvou zásadou mravného správania. Jeho cieľom je súčasné 

ovládanie zmyslov.  Základom správna vnútorná orientácia vyjadrená v štyroch 

brahmavihárách, štyroch “božských stavoch zotrvania“: dobrote, súcite, priateľskosti a  

neľahostajnosti. Budha stanovil mini pravidlá správneho chovania: nezabíjať, nekradnúť, 

chrániť sa sexuálnych výstrelkov a nepoužívať omamné prostriedky. 

Budhistická predstava života je predovšetkým predstavou celostného, neporušeného 

bytia živej bytosti. Budhizmus rozširuje lásku k ľudom na všetko živé stvorenie. Upozorňujú, 

že budhizmus mal vždy aktívny postoj k vede a technike, avšak vedu a techniku v poslednej 

inštancii spojoval s tzv. pravým učením. Západná veda a technika priľnuli na nepravom učení 

a postavili ho do služieb chamtivosti vyvierajúcej z potreby uspokojovania zmyslových 

žiadostí.  

Budhizmus odmieta zapadnú civilizáciu ako systém s neustálym uspokojovaním 

rastúcich zmyslových žiadostí a potrieb vyplývajúcich z nepravého učenia. Zvlášť kriticky sú 
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voči ideológii chamtivosti, ktorá nabáda k drancovaniu prírody a je povýšená na ekonomicko-

politický princíp, kde bola úcta k životu nahradená arogantným prianím eliminovať a 

využívať iné veci pre účely bezpečnosti a rozvoja umelého, človekom vytvoreného sveta. 

Podľa budhizmu riešenie vzniknutých kríz nie je možné v tomto civilizačnom rámci 

(Palihawadana, 1980).  

Fromm (1976) vo svojom budhistickom manifeste nazvaného „Mať alebo byť?“ 

poukazuje na možnosti spojiť učenie budhizmu s mysticizmom prírody a vytvoriť duchovný 

nástroj pomocou ktorého bude možné zlikvidovať prevládajúci „model mať“, ktorý sa 

prejavuje mimo iného i v panstve nad prírodou a degradáciou prostredia.  
 

 5.4   Hinduizmus 
 

Pojem hinduizmus zahŕňa veľmi odlišné náboženstva, ktoré spája spoločný zemepisný 

priestor a ktoré sa v priebehu dejín ovplyvňovali a tak prispievali k vytváraniu indickej 

kultúry. Pre Inda je príroda v bohatstve svojich foriem obrazom Boha. V Indii sa pripisuje 

zvláštna posvätnosť všetkým stvoreným veciam. Posvätná je zem a orba, sejba a zber úrody 

sa nezaobídu bez náboženského obradu. Kozmos a ľudská spoločnosť sú prepojené do 

jedného obsiahleho jednotiaceho vzťahu. „Som srdcom všetkých bytosti, ich pamäťou a ich 

vnímaním. Sídlim v nich aj vtedy, keď ich pamäť a zmysly opustili, som cieľom všetkého 

chápania“ (Bhagavadgida). 

Považuje chamtivosť a vlastníctvo, podobne ako kresťanstvo za základné javy 

podmieňujúce vznik ekologickej krízy. Hinduizmus tak ako sv. František rozširuje lásku k 

ľudom na všetko živé stvorenie, dokonca aj na neživé predmety ako kamene, vodu či pôdu. Aj 

podľa hinduistov celá príroda patrí Bohu: “Všetko živé i neživé vo vesmíre riadi Pán“. Človek 

by mal prijímať od neho iba nevyhnutné veci, ktoré mu boli vyhradené ako jeho podiel, mimo 

toho by nemal prijímať veci, pretože mu nepatria. Človek by sa mal uspokojiť s tými 

výsadami, ktoré dostáva z milosti Pána. Ak nebude mať na zreteli vlastníka, najvyššiu Božiu 

Osobnosť, je majetok, na ktorý si robí nárok, kradnutý a bude potrestaný prírodnými zákonmi. 

Ekologická kríza je takýmto trestom. Ľudia si zakladajú rôzne verejné a polovládne inštitúcie, 

aby zastavili ničivú silu prírody. V skutočnosti nevedia ako túto neprekonateľnú silu utíšiť. 

Podľa Bhagavadgídy mocná sila môže byť utíšená prebudením vedomia k Bohu. Východisko 

z ekologickej krízy ukazujú iba védy.  

5. správa Rímskeho klubu zaoberajúca sa otázkou ľudskej solidarity hovorí aj keď je 

hinduizmus ako náboženstvo sústredený na prírodu menej než čínsky taoizmus alebo africké 

náboženstvá, jeho filozofia je plne v súlade s modernými ekologickými záujmami (László, 

1977). Hinduisti túto skutočnosť zúročujú i inštitucionálne a to šírením tzv. univerzálnej 

transcendentnej meditácie, zakladaním védantických nakladateľstiev. Uskutočnil sa aj dialóg 

medzi kresťanmi a hinduistami.  

Budhisti a hinduisti v poslednom období vyvíjajú veľké aktivity v propagácii svojich 

prístupov a oslovili hlavne zelené hnutia na Západe. V rámci diskusie o globálnych 

problémoch prehlbujúcich sa v systéme vzťahu spoločnosť- príroda, vystupuje s radikálnou a 

komplexnou výzvou k duchovnej reorientácii ľudstva.  

Spoločnou črtou učení hinduizmu, budhizmu, zenu taoizmu je vnímanie sveta ako 

jedinej a nedeliteľnej skutočnosti, spolunáležitosti ľudí a obklopujúceho vesmíru. Všetky 

veci, materiálne aj duchovné, sa v nekonečnom kruhu vnárajú jedna do druhej a všetkým 

preniká jednotiaci princíp. Súčasťou tohto poriadku je, že proces života a jeho duchovný 

obsah, tak ako v kresťanstve sú nedeliteľné.  
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5.5  Animistické náboženstvá 
 

Spomedzi nich sú najznámejšie severoamerické tradície Indiánov aj keď sa zachovali 

vo svojej prirodzenej podobe iba fragmentárne. Z výsledkov výskumu Viedenskej školy 

starých kultúr vyplýva, že sú v nich hlboko zakotvené myšlienky Protoevanjelia. Tak napr. 

pre Indiána bolo všetko posvätné, stvorené a oživené duchom, rastliny, kamene, zvieratá, 

krajina aj ľudia. “Voňavé kvety sú naše sestry, jeleň, kôň, bielohlavý orol sú naši bratia...“. 

Dotýkať sa zeme nohami znamenalo prijímať aj životodarnú silu. Matka Zem je vnímaná ako 

sila, ktorá ovláda živú prírodu. Ich duchovné učenie je výsledkom prirodzeného spôsobu 

života a každodenného načúvania hĺbke dvojitej bytosti. Všetky veci sú stvorené a sú sväté a 

podieľajú sa na sile Veľkého Ducha. V. Duch sa rozprestiera nad celým stvoreným svetom, 

Matka Zem je vnímaná ako sila, ktorá ovláda živú prírodu.  

Usporiadanie vesmíru ako veľkého kruhu sa prejavovalo v posvätnej reťazi závislostí. 

Dokonca ani lov nebol len zabíjaním, ale spirituálnou činnosťou, ku ktorej patrilo modlenie, 

očista a nadviazanie vzťahu s loveným zvieraťom (Freke, 1996 ex Sabo, Sabová, 2002). 

Špecifickým prejavom je totemizmus. Je to náboženská predstava o príbuzenskom 

vzťahu skupiny ľudí s mystickou bytosťou alebo prírodným objektom (totemom).Duša kmeňa 

alebo klanu je spojená s dušou zvieraťa, rastliny a podobne. Totemové zviera alebo rastlina sa 

nesmie jesť alebo sa môže jesť iba pri konkrétnom sviatku. Tieto predpisy platia iba pre daný 

klan. Totemizmus je akási solidarita s kmeňom, spojenectvo, príbuznosť. 

 

 5.6   Čínske náboženstvo nebies 

 

Hlavným znakom čínskeho náboženstva je kult Nebies. Vyvinul sa a etabloval už 

v dobe Konfuciovej (cca 551 – 479 pred Kr.) Číňania sú vnímave pre krásu a múdry poriadok 

prírody rovnako ako pre spravodlivosť, ušľachtilosť, rozumnosť v poriadku spoločenskom. 

Významným činom čínskej religiozity je spojenie oboch týchto oblastí a ich zakotvenie 

v najvyššom praprincípe. Ako dobrý príklad môže poslúžiť Konfucius a jeho morálka. 

Konfucius žiada vyspelú morálku, keď hovorí: „ Celú moju náuku je možne zhrnúť do 

jedného bodu: usiluj sa o dokonalosť a miluj iných ľudí ako samého seba“. Nebesá odmeňujú 

ľudí, ktorí sa riadia pravým rozumom, ale trestajú tých, ktorí konajú proti správnemu rozumu. 

Byť dobrým znamená napodobňovať Nebesá. Nebesá sú základom láskavého poriadku 

prírody, ký všetko objíma a základom poriadku spoločnosti.  Podľa K“unga (2006) sú Číňania 

náboženský sensitívní, ale ich vnímanie posvätného bolo vždy spojené so zameraním na 

pozemskosť. 

 

 5.6.1  Taoizmus 

 

Jednoznačné vysvetlenie princípu „taoizmu“ neexistuje, lebo tento výraz zahŕňa súbor 

učení. Slovo tao (cesta) predchádza všetky myšlienkové smery a náboženstva. Taoistická 

filozofia sa nachádza predovšetkým v dvoch textoch „Lao-c“ a Čuang-c“, o ich autoroch 

však máme len legendárne správy. Text nazývaný „Lao-c“ v doslovnom znení: Klasická kniha 

o ceste a jej sile. Výraz tao dal tejto škole jej názov: taoizmus. „Tao-te ťing“ začína takto: 

“Tao, ktoré je možné vyjadriť slovami, nie je večné a nemenné tao“. Slovo tao zodpovedá 

gréckemu výrazu „logos v zmysle slovo, ale používa sa aj vo význame „hodos“ t.j. cesta. 

„Tao existuje pred stvorením vesmíru. Ako nemenný prvý princíp“.  Podľa Ching ide 

o filozofický pokus pojmovo uchopiť rannú náboženskú vieru. V konfucianizme bola úloha 

stvoriteľa vyhradená “nebu“. Slovo nebo sa však celkom nestratilo zo spisov filozofického 

taoizmu najmä v „Čuang-c“ je použitý vedľa pojmu tao. Zdá sa, že v „Tao-te ťingu“ tao 
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prevzalo úlohu Nebies a zostalo vzorom pre ľudské chovanie. Kladie dôraz na askézu, na 

ústup zo sveta. Kto  hľadá poznanie taa, musí sa snažiť tlmiť a ovládať svoje zmysly a vášne. 

Číňania prišli už pred tisícročiami na to, že podstatou života na našej planéte, ale aj 

v celom dynamickom kozme je jin-jangový (čiže bipolárne-dialektický) proces vzájomne 

synergickej tvorby i likvidácie nekonečne sa meniacich a znovu a znovu vzájomne tvoriacich 

obsahov a foriem procesov premien energie Nebies, to znamená súhrnu celého prírodného 

Univerza (ex Šrobár, 2008). 

 
 


