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6 HLBINNÁ EKOLÓGIA 

 
       Hlbinná ekológia (často aj hlboká) označuje široké spektrum názorov a postojov skôr 

k prírode samotnej ako k jej ochrane. Obyčajne je chápaná ako postoj k prírode, ktorá má 

vlastnú hodnotu, ktorá je nezávislá na človeku a užitočnosti. V praktickej realizácií je to 

rozšírenie morálky a etiky na zvieratá, rastliny, ekosystémy a celú prírodu.  

  Hlbinné ekologické hnutie možno chápať ako snahu o dosiahnutie jednoty s prírodou. 

Nejde o to, aby sme boli v jej podriadení alebo sa do prírodných procesov integrovali. 

Samoúčelný ekonomický rast hlbinná ekológia odmieta, ale nič nemá proti rastu, pokroku, 

ktorý sa prehodnotí, že bude ekologickejší. 

 Pri  vniknutí do podstaty  hlbinnej  ekológie zoznámime sa s   tzv. plytkou  ekológiou. 

Plytká ekológia sa snaží vyriešiť rozpor medzi narastajúcou spotrebou ľudstva a ničením 

prírody dokonalejšou technológiou. Naess hovorí, že „vo vplyvných  kruhoch priemyselných 

krajín panuje názor, že prekonanie ekologickej krízy je technický problém – zmenu 

ekonomického systému a ľudského uvažovania vraj netreba. Tento prístup je jedným z 

 pilierov  plytkého ekologického hnutia“  Plytká ekológia sa snaží upraviť svet, spraviť náš 

svet „zelenším“, ale zároveň nesiahať na naše pohodlie a  životný štýl založený na enormnej 

spotrebe energie a prírodných zdrojov. Zástancovia plytkej ekológie zabúdajú na to, že naša 

planéta je obmedzená. Nedá sa nafúknuť, nedá sa z nej vypumpovať ďalšia ropa ani uhlie. 

Nedá sa seba lepšou technológiou zabrániť, aby pri spaľovaní fosílnych palív nevznikal CO2.. 

Riešenia, ktoré ponúka plytká ekológia, sa podobajú liečeniu zlomenej nohy prikladaním 

obkladov  (Naess, 1993).  

 

6.1   Základné princípy hlbinnej ekológie  

1. Ľudský i mimo ľudský život sú hodnotami samy o sebe. Tieto hodnoty nezávisia od 

miery užitočnosti z hľadiska človeka. 

2. Rozmanitosť a bohatstvo foriem života prispieva k realizácií týchto hodnôt a samy o 

sebe tiež predstavujú hodnotu. 

3. Ľudia nemajú právo ničiť a obmedzovať túto rozmanitosť, okrem prípadov, keď musia 

zabezpečiť svoje životné potreby a vlastný život. 

4. Prospievanie (nielen ľudského) života je nerozlučne späté so znížením počtu 

(obyvateľov –  tými sú aj mravce, zebry a baobaby) ľudí na planéte. 

5. Súčasné zasahovanie človeka do prostredia je priveľké a situácia sa neustále výrazne 

zhoršuje. 

6. Preto sa musí zmeniť globálna politika, ktorá ovplyvňuje základné ekonomické, 

technické a ideologické oblasti. 

7. Zmena myslenia spočíva hlavne v tom, aby sme prestali bytostne lipnúť na stále 

vyššej materiálnej spotrebe a nahradili ju vyššou kvalitou života. 

8. Tí, ktorí súhlasia s predchádzajúcimi princípmi, sú povinní snažiť sa ich začleniť do 

vlastného života a usilovať o nevyhnutné zmeny. 

Základné princípy hnutie hlbokej ekológie (ako súbor noriem a hypotéz), ktoré 

vychádzajú z náboženstiev a filozofických systémov, sú odvodené od ich fundamentálnych 

charakteristík.  Sú však veľmi rôznorodé avšak aj na základe rozdielnych predpokladov 

možno vytvoriť podobne alebo dokonca rovnaké, t.j. princípy sú rovnaké, predpoklady 

odlišne. 
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6.2 Kresťanstvo a hlbinná ekológia 

 

Hlboké ekologické názory prevládali už v stredoveká avšak ich nechápanie bolo 

bežné, čo sa prejavilo na ich živote. Spomedzi nich pripomenieme sv. Františka z Assisi 

(1181-1226) a Giordana Bruna (1548-1600). Sv. František, najväčší duchovný revolucionár 

v dejinách Západu, navrhoval odlišný prístup kresťanstva k prírode od vtedy prevládajúceho 

svetonázoru. Jeho snahy smerovali zmeniť názor  o neobmedzenej vlády človeka nad 

ostatnými bytosťami za ideu rovnosti všetkých stvorení, vrátane ľudí. Kľúčom k pochopeniu 

je jeho viera v cnosť pokory a skromnosti – nielen u každého jednotlivého človeka, ale aj 

u ľudstva ako druhu. František sa pokúsil zvrhnúť človeka z trónu pána stvorenstva a nastoliť 

demokraciu všetkých Božích stvorení (White, 1967). Známy je jeho Chválospev na brata 

Slnko, sestru Lunu hlása a velebí rovnosť celého Božieho stvorenstva. 

 Filozofické náhľady G. Bruna boli založené na predstave nekonečného vesmíru, ktorý 

sa skladá z rozsiahlych väzieb rozmanitých javov, hmotných i duchovných v priestore a čase 

Podľa neho každý z nekonečného množstva svetov pohybuje po vlastnej dráhe, poháňaný 

svojou dvojakou  podstatou - ako časť väčšieho celku i ako samostatný celok s väzbami na 

ostatné celky – iné svety. 

      Spoločným menovateľom rôznych prístupov je Schweitzerová „úcta k životu“. 

Ochrana života v akejkoľvek forme je východisko, ktoré je potrebné povýšiť na úroveň 

všeobecného dobra. Podstatou dobra je, podľa Schweitzera: „udržať život, podporovať život, 

doviesť život k výšinám. Podstatou zla je: ničiť život, škodiť životu, brániť životu vo vývoji“.  

       Kresťanská hlbinná ekológia vychádzajúca zo všeobecne platných etických princípov 

má tradičné korene, z nej vyplýva vždy hlboká pomoc Pána, tam kde ľudské sily slabnú, 

ubúda nádej a hasne život. Význačným prameňom poznania a skúsenosti je aj pre moderného 

človeka Biblia, v ktorej nachádzame nielen poznanie pravdy, ale aj oporu i posilu tam, kde 

ľudská nádej ochabuje alebo sa vytráca. Nutnosť oddanej viery a poslušnosti je v spojení s 

priamou osobnou angažovanosťou v zmysle Božích prikázaní. Stotožnenie sa s Božím 

plánom pre túto Zem je najvyšším príkazom a požehnaním dnes i pre budúce časy.  

Pri týchto ideách vychádzame zo Svätého Písma, kde nachádzame inšpiráciu ale aj 

dôkaz o vnútornom spojení s hlbokou ekológiou.“Zveri sa spýtaj, by ťa poučila. Nebeských 

vtákov, nech ti povedia. Aj zeme plazov, aby poučili teba. A morské ryby nech ti oznámia“ 

(Jób 12:7-8) 

  Podstatným predpokladom dobre fungujúcej spolupráce medzi človekom a prírodou je 

uznanie prirodzeného a nadprirodzeného sveta, ktoré sú vzájomne prepletené  a tvoria skrytú 

komunikáciu. Týmto predpokladom  je predovšetkým láska.  

 

6.3   Problém správcovstva v hlbinnej ekológii 

 

V hlboko kresťanskej tradícii človek je považovaný ako správcu Zeme. Musíme brať 

do úvahy dokonalosť celého diela stvorenia – celého sveta a všetkého tvorstva. 

Sv. Benedikta považujeme za patróna tých, ktorí pod pojmom zachovanie prírody nechápu len 

jej ochranu pred ničivými vplyvmi človeka, ale aj rozvíjanie ľudských aktivít podporujúcich 

tvorivý harmonický vzťah medzi človekom a prírodou. Prvá kapitola knihy Genezis hovorí 

o nadvláde človeka nad prírodou. Benediktínska rehoľa vychádza skôr z kapitoly druhej, kde 

Všemohúci stvoriteľ ustanovil prvého človeka v raji nie za pána tvorstva, ale  jeho správcu. 

V priebehu storočí benediktíni aktívne pretvárali prírodu – ako poľnohospodári, stavitelia 

a učenci. Sv. Benedikt  veril, že povinnosťou rehoľníkov je spolupracovať s Bohom na 

zdokonaľovaní Jeho diela, alebo mu aspoň vtisnúť viac ľudskú podobu. Rukopisy 
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sv.Benedikta obsahujú skrytú myšlienku, že práca je modlitba a pomáha z neusporiadanej 

divočiny znovu vytvoriť raj (Devall, Session,1997). 

Revidovaný kresťanský prístup navrhuje aby sa rešpektovali práva celého stvorenstva. 

 Časť teológov i ostatných vyzýva kresťanské hnutie, aby prehodnotili doktrínu správcovstva, 

ktoré by malo vychádzať z ekologických princípov rozmanitosti, previazanosti 

a decentralizácie. Rast treba nahradiť udržiavaním, vlastníctvo správcovstvom, riadenie 

opaterou. Musíme uznať biologické hranice výroby a spotreby. Ak kresťanské spoločenstvo 

odmietne prijať pojem správcovstva tak, ako ho chápe Nový zákon, pravicoví politici a veľké 

firmy budú môcť bezohľadne zneužívať vzrastajúce náboženské nadšenie pre svoje ciele 

(Rifkin, 1981).  

Hlbinná ekológia pri využívaní prírodných zdrojov tvrdí, že prvoradým cieľom je 

získať agentúry, tvorcov zákonov vlastníkov a manažérov, aby konali v súlade s prírodnými 

procesmi a aby sa ich nesnažili za každú cenu ovládnuť. V praxi uprednostňujú aktivity 

v duchu minoritnej tradície, prácu v miestnom spoločenstve, predovšetkým v rámci 

bioregiónu. Jednou z výčitiek na adresu takého druhu vedeckého riadenia aké v súčasnosti 

prevláda je nekritické preceňovanie významu abstraktných modelov (Dewall, Sessions, 1997).  

  Podľa zástancov hlbokej ekológie je aj obava, že veda a technika predstavuje 

nebezpečnú náhradu za prirodzenú múdrosť. Podobne zdôrazňujú, že ľudia, ktorí obnovujú 

narušený alebo zničený ekosystém, by mali byť citliví nielen voči biologickým, ale aj voči 

duchovným potrebám miesta. Obnova degradovaného ekosystému by mala byť taká, ktorá je 

založená na najmenších zásahoch. 

Kritika zástupcov hlbinnej ekológie technokratickeho prístupu je  oprávnená. 

Vykorisťovateľské metódy zneužívania prírody vyúsťujú až do absurdných vyhlásení. Napr. 

“potraviny sú zbraň“. Vojna a potraviny boli a sú odjakživa celkom protichodné a odrazu sa 

stotožnili. Toto je príklad ľudí, ktorých zloba nepochádza ani z ich povahy, ani z tlaku 

okolností, ale zo skresleného poradia hodnôt, ktoré vyznávajú (Berry, 1977).  

         Komu je človek ako správca zodpovedný? Svojmu svedomiu, norme, ktorú prijal, 

Bohu, spoločnosti, v ktorej žije budúcim generáciám? Dôležité je či svoju zodpovednosť 

pociťuje ako uloženú, alebo prijatú z nevyhnutnosti či dobrovoľne. Čím viac sa človek blíži k 

Bohu, či už v zmysle Frommovom alebo mystickom, tým viac si takúto, takpovediac 

ontologickú zodpovednosť musí ukladať sám. Je súčasťou jeho bytia i ďalšej evolúcie. 

Videné aristotelovsky, ak má človek zdroj svojho evolučného pohybu sám v sebe, je nielen 

súčasťou pohybu, ale prírodou samou (Lisický, 1994).  

Zamyslíme sa nad tvrdením ekológov “príroda je oveľa kompletnejšia 

a mnohotvárnejšia, ako si dnes predstavujeme“. Každá forma života je jedinečná, zaslúži si 

úctu bez ohľadu na svoju užitočnosť pre človeka. Človek by sa mal riadiť mravným zákonom 

a priznať ostatným organizmom toto právo. 

           6.4   Duchovnosť je podstatou človeka 

Spiritualita a ekológia sú alfou a omegou hlbinnej ekológie. Duchovnosť nie je 

nejakým vedľajším produktom ľudskej existencie, ale najvnútornejšou podstatou človeka. Bez 

spirituality nie je človek skutočným človekom, pretože ovplyvňuje naše hodnoty, postoje 

a životné ciele. Má nesmierny význam aj pre naše chápanie Zeme a života. Pre 

Skolimowskeho (1996) je samozrejmosťou, že  neobmedzuje duchovnosť len na určité 

náboženstvo alebo príslušnosť k cirkevnému spoločenstvu. „Rôzne druhy duchovnosti majú 

svoje oprávnenie a žiadna nemôže byť nadradená iným“.  K Bohu vedie nespočetne veľa ciest 

a každá takáto cesta robená z úprimného srdca nakoniec vedie k cieľu. Aj keď si 

Skolimowski  hlboko váži kresťanstvo, judaizmus a islám, kriticky sa stavia k nadradenosti, 

ktorú si osobujú voči iným náboženstvám a duchovným smerom. „Skutočná  práca pre 
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ekológiu nevedie len skrze kampane zamerané na záchranu tohto a tamtoho ohrozeného 

habitátu, ale taktiež vo vytvorení takého vnútorného postoja mysle, kde ekológia a duchovnosť 

sú jedným“, zdôrazňuje a pokračuje tým, že „ekológia je o stave ľudskej duše“ t.j. vzťah 

človeka a prírody bude vtedy v harmónii, keď sama ľudská duša bude harmonická. 

Duchovnosť a ekológia sú nerozlučne späté pri riešení environmentálnych problémov, pretože 

„ekológia je novou metaforou pre očistenie nás samých od všetkého mentálneho znečistenia“. 

           6.5   Zem ako posvätné miesto  

  „Súčasťou ekofilozofie, ktorú reprezentujem“, píše Skolimowski, že „Poznanie, že svet 

je posvätným miestom, ti dáva útechu, že žiješ v starostlivom, duchovnom mieste, kde svet aj 

tvoj život má zmysel“.  Ak budeme jednať so Zemou ako so strojom, stane sa strojom. Keď 

budeme s planétou zaobchádzať ako s božským miestom, stane sa božskou. Závisí od nás, či 

z našej Zeme spravíme miesto na ťažbu surovín a produkciu tovaru, alebo posvätné miesto 

k naplneniu zmyslu života. Keď svet vidíme ako svätyňu, úlohou človeka je starať sa o toto 

posvätné miesto, byť ochrancom a zodpovedným kňazom starajúcim sa o toto posvätné 

miesto. Bohoslužbou je potom aj záchrana našej planéty a strata prírody so sebou prináša aj 

stratu Boha. Keď začneme vnímať Zem ako svätyňu, je už len krôčik, aby sme rovnakým 

spôsobom začali vnímať seba samých. Potom sa uctievaním Boha stáva aj ochrana životného 

prostredia, duchovnú prácu predstavuje liečenie planéty aj nás samých. Tento odkaz 

o vnútornej spriaznenosti duchovnosti a ekológie bol obsiahnutý aj  vo veľkých svätých 

knihách, „bol tak dobre vytlačený, že sme sa ho naučili dešifrovať len nedávno“.  

Skolimowski spomedzi všetkých hodnôt kladie na najvyšší piedestál lásku. Láska je podľa 

neho najvyššia a najhlbšia forma ochrany prírody v praxi a zároveň najvyšší etický čin. Aby 

sme ale mali moc lásky, musíme najskôr rozvinúť zmysel pre úctu, ktorá je predpokladom 

lásky. Dominantnou hodnotou v náboženskej spoločnosti je podriadenosť, v technologickej 

ovládanie a v ekologickej je ústrednou hodnotou úcta. Je to úcta k všetkému bytiu, čiže aj 

k nám samým, pretože každý z nás je svätyňou. „Žiť vo svete, ktorý je svätyňou, znamená 

však nielen úctu, ale aj  zodpovednosť. Zodpovednosť za všetky bytosti, za budúce generácie 

a tiež zodpovednosť voči vlastnému životu“. Z úcty a zodpovednosti vyplýva aj ďalšia 

ekologická hodnota, ktorou je skromnosť. Skromnosť, ktorá však neznamená odriekanie alebo 

biedu. Skromnosť je nanajvýš pozitívna hodnota, forma bohatstva a nie chudoby. „Pochopiť 

právo ostatných na život znamená obmedziť naše nadbytočné potreby“ vysvetľuje 

Skolimowski  a ilustruje to zaujímavým mottom z jedného františkánskeho útulku, ktorý znie: 

„Všetko to, čo máme nad rámec našich potrieb je ukradnuté tým, čo majú menej než 

potrebujú“. Rôznorodosť potom znamená, aby sme rozšírili a zachovali pestrosť a zastavili 

trend k homogénnosti. Posledná ekologická hodnota – ekospravodlivosť – je jednoducho 

dôsledkom našej ekologickej úcty. 

         
           6.6    Charakteristika súčasného spôsobu života 

 

              V technicky zameranej spoločnosti stroje spojili požiadavky štátnej moci a trhu 

a celý život všetkých vrstiev a tried sa musí prispôsobiť jeho rytmu. Čas je lineárny, 

zosvetštený, drahý, treba ho využiť, čas sú peniaze. Mizne posvätný čas, t.j. v nedeľu, sviatok, 

ale aj na dennú meditáciu či modlitbu. Technika, všeobecne praktizujúca ideológia 

a spoločenské usporiadanie určujú hlavné spôsoby správania a celý systém ide po vyznačenej 

dráhe. Prvotná spoločnosť rešpektovala  rytmy človeka a prírody. Túžba po prvotnom 

spôsobe života nie je len číra fantázia alebo sentimentálny vrtoch, je v súlade so základnými 

potrebami človeka.  
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              Podľa hlbokej teológie v biosfére existuje základná demokracia. Cieľom nie je len 

stabilizovať ľudskú populáciu, ale aj znížiť jej početnosť na udržateľné minimum bez 

revolúcie či použitia diktatúry. Je potrebné zachovať pestrosť kultúr aká tu bola ešte  pred  sto 

rokmi. Podľa niektorých extrémnych zmienok by na Zemi nemalo žiť viac ako sto miliónov 

ľudí. Zachovanie rozmanitých ľudských kultúr je práve také dôležité ako ochrana živočíšnych 

druhov. Je takmer isté, že takéto ciele majoritné obyvateľstvo nebude podporovať ani 

aktivovať tento typ environmentálneho hnutia. 

 

6.7 Ekologické svedomie 

 

Mnoho ekológov prešlo od “správcovstva prírodných zdrojov“ k postoju, ktoré 

nazývame ekologické svedomie. Aldo Leopold už v r.1949  píše “sme len spoločnici 

ostatných bytosti na dlhej púti evolúcie. Rozvinutie ekologického svedomia mení úlohu Homo 

sapiens z dobyvateľa prírodného spoločenstva na jeho prostého člena a obyvateľa.  

Dôsledkom toho je úcta k spoluobyvateľom a rešpektovanie komunity ako celku. Ustrojenie 

života je také komplexne, že možno nikdy nepochopíme podstatu jeho fungovania“. 

Dôkazy, ktoré poskytuje história a ekológia nás presviedčajú, že čím menšie zásahy 

človeka do prírody, tým väčšia je pravdepodobnosť úspešnej adaptácie. 

V našich silách je zmeniť chod prírodných síl avšak nevieme dôsledky týchto zmien. 

Nekritické preceňovanie abstraktných modelov, ktoré  vychádzajú iba z niektorých údajov. 

Príroda je však komplexnejšia a mnohotvárnejšia a jej riadenie prináša množstvo 

nepredvídateľných následkov. Viera, že môžeme prírodu riadiť a zdokonaľovať je prejav 

ľudskej namyslenosti a povýšenosti. Je však hlboko zakorenená v minulosti a platí takmer 

všeobecne (Dubos, 1980). 

 
6.8  Vzbudzovanie prírodnej zvedavosti podľa  LaChapelleovej (1978) 

 

Tieto metódy pomáhajú pestovať ekologické vedomie  a prijímať východiskové normy 

hlbinnej ekológie. Vychádza z tradícií pôvodných obyvateľov Ameriky a tradícií Východu.  

Popisuje štyri základné obdobia života: 

V prvom období svojho života by mali deti tráviť čas v prirodzenej, divokej krajine 

a rytmus ich bytia by malo určovať pozorovanie, dotýkanie a počúvanie. Deväť až desaťročné 

deti sú už dosť vnímavé, aby sme ich pomocou priamych zážitkov a hier pri potokoch, 

v riekach, na horách, pri morí mohli zasvätiť do tajov organickej celistvosti. 

Druhé obdobie, adolescencie, je čas plný dobrodružstiev a vzrušujúcich výprav. 

Vyznačuje sa náhlymi prechodmi od túžby po samote k intenzívnemu životu s partou 

kamarátov rovnakého veku. Dôležitú úlohu môže pri tom zohrať dlhší pobyt v prírode, 

vhodná je aj náročnejšia turistika. V tomto období je najprirodzenejší spôsob, ako rozvíjať 

jeho osobnosť. 

Tretie obdobie je štádium narastania pocitu zodpovednosti, ochoty pomôcť príbuzným, 

priateľom a spoločenstvu a časom pochopenia životných potrieb širšej komunity mimo 

ľudských druhov. 

Vo štvrtom období človek starne a odhaľuje zmysel vlastnej pominuteľnosti, ktorý je 

v tom, že otvára priestor pre ďalšie prejavy bytia v mnohých nových podobách. Napr. 

čiastočky tvoriace dočasný organizmus, ktorý je práve teraz mnou, boli kedysi súčasťou 

mnohých iných bytostí a budú zase formovať ďalšie bytosti, ktoré  dnes ešte nepoznáme. 

Menia sa len vzájomné vzťahy, ich zoskupenia. 

V hlbinnej ekológii sa často dáva dôraz na minority. V dnešnom kresťanskom hnutí sú 

veľké možnosti v rámci kresťanských spoločenstiev orientovaných na prírodu.  Tu je veľký 

priestor pre katechétov, kde je možnosť nielen hlásať, ale aj realizovať evanjeliové hodnoty,. 
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princípy v konkrétnej praxi. Tieto minority si budujú samoregulačný mechanizmus v spolužití 

komunity. V tomto bioregióne je možnosť vytvárať akčné spoločenstvá, kde sa bude 

prezentovať tradícia, kresťanské princípy  a trvalo udržateľný rozvoj, ktorý intuitívne sa 

využíva v praktickom živote. 

Biocentrizmus  aj keď existuje u nás nie je ho možné úplné uznať, pretože prevláda 

antropocentrické správanie, inak by sme sa dostali na úroveň neakceptovateľnosti  s naším 

okolím. Niektoré kresťanské skupiny, skôr v protestanských krajinách navrhujú aktualizovať 

tzv. jedenáste prikázanie vyjadrené v duchu Svätého písma, ktoré by hlásali kňazi 

v kostoloch: „Zem a jej hojnosť je Pánova, preto nebudeš plieniť Zem ani nivočiť život na nej. 

Je však treba konštatovať, že táto aj keď ušľachtilá idea by bola opakovaním čo je v Písme 

viackrát zdôrazňované „ Pán Zeme je vlastníkom a človek iba správcom“. 

Sú však zaujímavé doporučujúce aktivity, ktoré by kresťan mohol prijať a v osobnom živote 

aj uplatňovať. Napr.:   

1. Nech je jedenáste prikázanie základom etiky tvojho správania k životnému prostrediu, 

ozdravenie životného prostredia sa začína naším osobným životom. 

2. Zisti, čo najviac o environmentálnej kríze, aby si bol schopný vedome sa rozhodovať na 

základe získaných poznatkov. 

3. Oboznám sa s environmentálnymi technológiami a nájdi spôsob ako ich použiť vo svojom 

živote. 

4. Preskúmaj svoj životný štýl a začni odstraňovať zlozvyky a činnosti, ktoré poškodzujú 

životné prostredie. 

5. Vedz, že čo je dobré pre životné prostredie je dobré aj pre teba. Čo nie je dobré pre životné 

prostredie, to v konečnom dôsledku ohrozí tvoje zdravie i zdravie tvojich detí. 

6. Skúmaj život a prácu významných prírodovedcov a milovníkov prírody akými sú Sv. 

František z Assisi, John Muir a ďalší, aby si spoznal  radosť a duchovné naplnenie, ktoré 

vyplýva zo súladu človeka s prírodou. 

7. Zvoľ jednoduchší spôsob života, zníž svoju energetickú  a hmotnú spotrebu, vytváraj menej 

odpadu a znečistenia. 

8, Pestuj svoje ekologické vedomie cez intuitívne prežívanie prírody v priamom kontakte 

s ňou. 

 

         6.9   Druhy environmentálneho a ekologického hnutia 

 

Environmentálne a ekologické hnutia predstavujú širokú škálu ciest a prístupov 

k riešeniu problémov životného prostredia, ale hlavne k výchove. 

1. Reformné environmentálne hnutie 

Cieľom je reformné pôsobenie v rámci existujúcich politických politicko-

ekonomických procesov v priemyselných krajinách, napr. pri zmierňovaní negatívnych 

vplyvov na znehodnotenie životného prostredia. Jedným zo smerov environmentálneho hnutia 

je racionálne využívanie prírodných zdrojov. Upozorňujú, že pri ťažbe a ich využívaní 

vznikajú vplyvy na životné prostredie: toxické odpady, pôdna erózia, znečistenie pôdy, vody, 

vzduchu, ale aj straty harmónie krajiny, jej krásy, druhovej rôznorodosti atď. Tomuto 

reformnému environmentálnemu hnutiu je blízke technické riešenie a orientácia je 

orientovaná na krátkodobú politiku rozdeľovania prírodných zdrojov. Toto smerovanie však 

nekladie si za cieľ skúmať príčiny neustáleho rastu a spotreby. Táto ekonomicky a vedecky 

argumentovaná cesta sa často skĺzne na „modelovanie vstupov a výstupov, resp. systémov na 

výroby komodít“.  



75 

 

2. Taktika nového právneho poriadku a morálnej väčšiny 

Ďalší smer predpokladá, že environmentálne a ekologické hnutie by sa malo stať 

súčasťou prúdu New Right, nového právneho poriadku a Moral Majority, morálnej väčšiny, 

ktorá chápe Zem ako zdroj na uspokojovanie ľudských potrieb. Obyčajne tieto kampane 

končia po získaní politickej moci. Niektoré environmentálne skupiny sa pokúšajú pomocou 

výchovno-vzdelávacích kampaní vytvoriť  skupiny zelených voličov (zelená strana, priatelia 

Zeme a ďalšie akčné skupiny, ktoré napokon skĺznu na presadzovanie svojich úzko 

zameraných cieľov, kde dominujú finančné  vzťahy. 

3. Cesta New Age 

 

Vo svete Gaie predstavuje náš biologický druh spolu zo svojou technikou nevyhnutnú 

súčasť prírodného diania. Nami vytvorená technika uvoľňuje stále väčšie množstvo energie 

a poskytuje nám čoraz väčšiu možnosť usmerňovať a spracovať informácie. Kybernetika nám 

pomôže bezpečne prekonať súčasné búrlivé  obdobie, ak sa naša schopnosť zvládnuť 

informácie bude rozvíjať rýchlejšie ako naše možnosti vyrábať viac energie (Lovelock,1979). 

Stúpenci tohto prúdu tvrdia, že neexistujú žiadne etické obmedzenia pre 

zaobchádzanie človeka s biosférou. Podľa nich Zem nepatrí Bohu a ľudia nie sú správcovia 

Jeho Kráľovstva. Nemusia ohraničovať svoje požiadavky vo vzťahu k celému stvorenstvu. 

Jediné uznávané obmedzenia sú technické, politické a ekonomické napr. nedostatok kapitálu 

na vývoj a realizáciu projektov). Podľa nich Zem je vesmírnou loďou a technicky vyspelé 

ľudstvo je predurčené aby plnilo úlohu spolu pilota. 

Je paradoxné, že niektorí stúpenci prúdu New Age považujú významného teológa 

a prírodovedca za svojho duchovného otca Teilharda de Chardina.  Svoju kresťanskú filozofiu 

spojil s biologickou  evolúciou. Veril absolútne v evolúciu človeka smerujúcu k úplnej 

humanizácii planéty. Tento stav nazval bod omega. Veril, že ľudský rozum sa svet prírody 

povznesie na úroveň človeka. Podľa neho škody napáchané  na prírode sú vedľajšie a je to 

cena, ktorú treba zaplatiť v prospech každého pokroku v evolučnom vývoji. Ideálom, ku 

ktorému treba smerovať je racionálne riadený svet. Odmieta mechanistický prístup k svetu 

a uprednostňuje mysticizmus, ale tiež plne súhlasí s priemyselným a technickým využívaním 

planéty a považuje činnosť človeka za potrebnú. 

T. de  Chardin ustanovuje človeka za výlučne meradlo hodnôt, z čoho logicky vyplýva 

požiadavka, aby ľudia zasahovali do prírody a racionálne riadili jej živelnosť. Vo svojich 

teologických pojednávaniach sa vrátil k  „prvotnému hriechu“. Podľa jeho názoru príroda – 

rovnako ako človek – upadla do nemilosti Boha, a preto príroda i človek musia byť vykúpení. 

Človek môže dosiahnuť spásu pomocou duchovnej transformácie, pre mimo ľudský svet je to 

určená cesta „tvorivej premeny“. To znamená, že planétu treba humanizovať a prispôsobovať 

potrebám človeka. Tento námet sa  v myšlienkovej tradícii Západu vyskytuje veľmi dávno. Aj 

anglický filozof Francis Bacon ho používal na ospravedlnenie ľudského konania (Devall, 

Session, 1997). Je však potrebné konštatovať, že T.de Chardin  žil v období kedy problémy 

životného prostredia neboli vypuklé, resp. žil v pred ekologickom období. 

 

3.a  Zem Gaia, náboženské poňatie 

       

 Niektorí ľudia sympatizujúci s myšlienkami hlbinnej ekológie, pretransformovali pôvodne 

vedeckú hypotézu Gaie, ktorú vytvoril Lovelock (1979) a Margulisová na koncept Matka 

Zem-Gaia, ktorý už ma viac religiózny charakter. (Gaia bohyňa Zeme, grec. mytol.). Podľa 

tejto hypotézy Zem sa správa ako celistvý živý organizmus, ktorý autoreguláciou dlhodobo 

zabezpečuje podmienky pre život. Sú to prevažne  nekresťanské religiózne koncepty založené 
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na starodávnych keltských, germánskych a iných náboženstvách, ktoré sú považované za 

environmentálne prirodzenejšie a hlbšie k prírode, vytvárajú spolu s náboženskými hnutiami 

založenými na východných filozofických systémoch, najmä budhizmu a hinduizmu, základ 

pre nové hnutia (Szöllös, 2001). Tieto environmentálne hnutia majú vplyv v našom regióne 

obmedzený, napriek ich rozsiahlym aktivitám. Do určitej miery majú nové religiózne 

myšlienky vplyv na časť environmentálnych aktivistov.  

 

4. Nový liberalizmus 

        

Je to  smerovanie environmentálneho a ekologického hnutia s liberálnym prístupom Podľa 

neho to znamená tiež racionálne „využívanie prírody“ vymedzenie vlastníckych práv, aby sa 

predišlo nevýhodám, ktoré prináša spoločné vlastníctvo. Únosnosť prostredia je množstvo 

plodín, oviec, dreva atď., ktoré možno pestovať a chovať po celé generácie, aby sa nezničila 

schopnosť daného územia naďalej poskytovať tieto prírodné zdroje. Tento typ je dosť 

charakteristický pre naše súčasne plánovanie v krajine. 

 

Zhrnutie 

 

Naším cieľom je prezentovať tzv. hlbinnú ekológiu, ktorá má za cieľ dosiahnuť súlad 

a rovnováhu medzi jednotlivcami, spoločenstvami a celou prírodou. Je schopná naplniť naše 

bytostné túžby: vieru a dôveru v naše najhlbšie tušenia, odvahu priamo konať, radostnú 

ľahkosť a smelosť tancovať v harmónií zmyslov, ktorú objavujeme vďaka hravému súzvuku 

s rytmami nášho tela, s pulzom tečúcej vody, zo zmenami počasia a ročných období a so 

všetkými prejavmi života na Zemi. Je aj úcta a láska k tichu a samote a znovu objavovanie 

schopnosti počúvať. Znamená to celostnejšie  vnímať okolie a prírodu, byť dôverčivejší 

a otvorenejší a prijímať také poznatky a technické riešenia, ktoré vylučujú akékoľvek 

vykorisťovanie nášho okolia. 

 Najvyšším cieľom technokratického názoru je dobyť a úplne ovládnuť prírodu a jej 

prirodzené procesy. Jeho konečnou vidinou je dokonalé umelé prostredie vytvorené podľa 

ľudských požiadaviek a riadené ľuďmi pre ľudí. 

  Nutná zmena terajšieho prevažujúceho svetonázoru súvisí  s ekologickými princípmi 

vzájomnej previazanosti. Objavenie nových mravných prístupov k prírode, resp. 

znovuobjavenie tých starých, je spojené so vznikom realistickej prírodnej filozofie. To je 

jediný vhodný základ pre účinnú ochranu životného prostredia. 

Zmena myslenia spočíva hlavne v tom, aby sme prestali bytostne lipnúť na stále vyššej 

materiálnej úrovni a nahradili ju vyššou kvalitou života, aby sme sa naučili tkvieť hlboko 

v skutočnosti a vyhľadávať pravé hodnoty. Takto sa dopracujeme k hlbokému pochopeniu, že 

nie  všetko, čo je veľké je aj dôležité. 

 
 


