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Bez ohl'adu na nàbozenské vyznanie, nàrodnù identità ci politické nàzory vsetci prezivame iste spoloèné
skùsenosti, delfme sa o spoloèné dedièstvo zeme a marne spoloèny pocit potreby zmeny. lieto
skutoénosti nàs spàjajù pri hl'adani rieseni, nùtia nàs k diskusiàm a upozornujù nàs na spoloónù puf
zivotom na tejto spolocnej zemi. Spoloèné prezìvanù problematiku zivotného prostredia nemozno oddelit'
od otàzky hodnòt. Chàpanie svela a sebachàpanie èloveka su vzàjomne prepojené. Zàroven otàzku
hodnòt a mravov nemòzeme abstrahovat' ani od kultùry, v ktorej tento problém skùmame. Riesenie
ekologického problému nie je mozné bez revizie moràlky, ako aj mravnej a hodnotovej praxe.
Ekológia sa neraz chàpe ako technologickà vyzva. Tà, i ked'je spràvna a potrebnà, nie je vyluénà,
pretoze rieèi len symptómy. Preto musi byt'zàrovefi vyzvou moràlnou, zameriavajùcou sa na primàrne
prfèiny.
Nórsky ekológ Arne Naess hovori o dvoch ekologickych hnutiach: o povrchovom, ktoré bojuje proti
zneèisteniu zivotného prostredia, a hlbinnom, ktoré zdòraznuje ùlohu vyskumu v sociàlnej aj v prìrodnej
oblasti. Podl'a neho k ciel'u mòze viest' len hlbinnà ekológia, ktorà sa zasadzuje za zmenu systému
hodnòt, èo by sa malo prejavit' predovsetkym v zivotnom ètyle, ale aj v pràvnom poriadku 6i vo
vzdelàvacom systéme.
Linné, Darwin a ostatni
Skùmanie ekonómie prirody badat' od polovice 17. storoéia. Polovica 18. storoóia je obdobìm, ktoré
predchàdza modernej ekológii. V tejto etape ranej ekológie sa prelina kozmologicky, politicky a
ekonomicky pohl'ad. No kecTze v spoloènosti su uz politika, ekonomika, veda a kozmológia oddelené a
majù svoje priority, uplatnenie ekológie je nàroèné. Zàroven dochàdza k napàtiu medzi vedeckou formou
a kozmologickou èrtou.
évédsky botanik Cari von Linné systematizuje vzt'ah medzi rastlinami a prostredim. Hovori o
harmonickom svete prirody, prièom tato harmónia pochàdza od Boha, ktory kazdému zivému stvoreniu
urèil pevné miesto. Vsetky zivé tvory koexistujù, no èlovek ma privilegované postavenie.
V 19. storaci Alexander von Humboldt prekonàva Linného fixny systém a namiesto Boha ako pòvodcu
harmónie predkladà myslienku prìrodnej regulàcie. Humboldt vyrazne ovplyvnil Darwina, ktorého
evoluónà koncepcia dobre zapadla do atmosféry viktoriànskeho Anglicka, pre ktorù boia priroda
synonymom menejcennosti, nedokonalosti a krutosti a ùlohou òloveka bolo podrobit' si ju pomocou vedy
a techniky. Boj o existenciu znamenal boj èloveka s prirodou. Darwin na sklonku svojho zivota
zdòraziìoval ùctu voèi vsetkému zivému. Podl'a neho je èlovek plne civilizovany vtedy, kecf dosiahne
schopnost' sùcitit' s inymi zijùcimi tvormi.
V roku 1866 nemecky biológ Ernst Haeckel v diele ,,Generelle Morphologie der Organismen" prvykràt
pouzil pojem ,,oecologie", ktorym oznaèil vedeckù disciplinu skùmajùcu vzt'ahy medzi organizmami a
prostredim. Biológovia vsak novy termin ignorovali a nad'alej hovorili o ekonómii prirody.
Ekológia ako samostatnà veda sa etabluje od devàt'desiatych rokov 19. storoéia. Od dvadsiatych rokov
20. storoéia sa vyvija ,,novà ekológia", ktorà uz zahfha nielen oblast' botaniky, ale aj zivoèisnu risu.
Britsky zoológ Charles Elton chcel vybudovat' novy teoreticky model ekologického spoloèenstva.
Vedùcou osobnost'ou novej ekológie sa vèak stai oxfordsky botanik A. G. Tansley, ktory vytvoril pojem
,,ekosystém". Nova ekológia sa definitìvne ujala koncom II. svetovej vojny.
Od konca sestdesiatych rokov sa v dòsledku ekologickej hrozby mohutne vyvija angazovanà ekológia,
ktorà vsak potrebuje ekológiu vedeckù, o ktorù sa opiera a s ktorou kràèa.
Nàstup angazovanej ekológie
Zàsluhou talianskeho podnikatel'a Aurelia Pecceiho vznikla v roku 1968 skupina odbornikov s nàzvom
Club of Rome, ktorà mapovala dósledky a hrozby expanzie priemyselnej spoloènosti. O kràtky èas
poziadal Massachusets Institute of Technology o vypracovanie akejsi diagnózy l'udstva, ktorà boia
uverejnenà roku 1972 pod nàzvom ,,Medze rastu". Boia to priam sokujùca spràva o stave Zeme a
l'udstva, ktorà vyvolala nielen diskusie, ale podnietila aj vznik politickej strany Zelenych, ako aj niekol'kych
ekologickych hnuti. Zaèiatkom devàt'desiatych rokov opat' vysla podobnà spràva pod nàzvom ,,Nové
medze rastu".
V roku 1972 OSN zvolala do Stokholmu konferenciu o zivotnom prostredf, ktorà vèak nemala az taky
vplyv, ako sa ocakàvalo. V jùni 1992 sa v Rio de Janeiro konala konferencia zàstupcov viac ako 170
ètàtov sveta, ktorej témou bolo ,,2ivotné prostredie a rozvoj" a heslom ,,Trvalo udrzatel'ny rozvoj".
Konferencia konàtatovala ekologickù ohrozenost' l'udstva a faktami potvrdila tusenia, ze najvàèsi podiel
na ekologickej krìze a hrozbe ma svetovà spotrebitel'skà trieda, ktorù tvorì priblizne pàtina l'udstva.
Zàverecnà deklaràcia vyhlàsila 27 zàsad politiky zivotného prostredia. Potvrdila zodpovednost'
priemyselne rozvinutych krajin a zdòraznila nutnost' zaèlenit' ochranu zivotného prostredia do celkovej
politiky. Konferencia v Rio de Janeiro znamenala opatovné a varovné prebudenie svedomia sveta.
Skupina ekológov na èele s prof. Carlom Savinim, vedùcim Planning Environmental and Ecological
Institute for Quality Life hovori o Frantièkovi z Assisi ako o prvom ekológovi a ako o orientaènom
znamenì obnoveného vedomia. V septembri 1982 sa v talianskom mesteèku Gubbio konal medzinàrodny
seminar ,,Terra Mater" (Matka Zem). Tohto seminerà sa zùèastnili predstavitelia frantièkànskych ràdov,
aktivisti ochranàrskych organizàcif, ako napriklad Italia nostra, World Wildlife Found, Burreau Européen

de l'Environment, Society for International Development ói Club of Rome. Zàvereónà deklaràcia sa stala
vyzvou vèetkym nàbozenskym i politickym autoritàm a vsetkym, ktorf riadia alebo majù vplyv na mèdia,
ekonomiku a technicky pokrok. Tento dokument pod nàzvom ,,Charta z Gubbia" zavrhol myèlienku
chàpania rozvoja a pokroku len v kategóriàch kvantity alebo cisto politickej sily. Okrem iného sa domàha
aj uplatnenia etickych zàsad voèi vèetkym formàm zivota a vo veciach tykajùcich sa technického ói
technologického sveta.
O pàt' rokov neskòr, v roku 1987, ktory OSN vyhlàsila za Európsky rok zivotného prostredia, sa opaf
konal seminar ,,Terra Mater". Z dialógu aktivistov a osobnostì vedeckého, kultùrneho, nàbozenského,
filozofického, ekonomického a politického sveta Vychodu i Zàpadu vzisla deklaràcia ,,Gubbio 1987 - K
tretiemu tisicroèiu", ktorà zavrhla vèetky snahy a koncepcie ekonomického a technologického pokroku,
ktoré by boli na ùkor zivota a jeho bezpeènosti. Pokrok je pokrokom len vtedy, ak dokàze a enee
integrava!' vèetky oblasti a koncepcie vràtane roviny etickej a odmieta pouzìvaf neetické spósoby, formy,
postupy a prostriedky.
Obnoveny teologicky zàujem
Starovek hl'adel na prlrodu ako na nieco posvatné, harmonické. Stredovek vnimal kozmickù jednotu a
harmóniu ako odraz Bozej jednoty a harmónie. Vel'kolepost' prirody a celého vesmiru boia v stredovekom
ponimani odrazom Bozieho majestàtu. Prave preto boia priroda nezneuzitel'nà a nevykorist'ovatel'nà.
Zaèiatkom 14. storocia zaóal proces, v ktorom prudky vyvoj vedy a techniky postupne stale viac
zveciìoval prirodu, ktorà tak stràcala posvatny charakter. V 19. storoói napokon doèlo k definitivnemu
zvecneniu prfrody a z èloveka-spràvcu sa stai clovek-mocnàr.
Kym cirkev brànila posvatnosf prirody a jej chàpanie ako daru a Bozieho diela, veda obhajovala jej
vecnost'. Oba postoje boli neraz siine vyhrotené. Tak boia cirkev pokladanà za brzdu vedeckého
pokroku, boia oznaèovanà ako protivedeckà, no v skutoónosti jej zàkladnym postojom boi postoj proti
zveciìovaniu prirody. Ked'ze jej zàpas boi màrny, stiahla sa a takmer nehovorila o prirode a okolitom
svete, èim prestala rozvijat' spiritualitu stvorenia. Toto mlcanie trvalo dlho a bolo preruèené az v
poslednych desat'rociach vcfaka silnému ekologickému SOS.
Kym roku 1987 v encyklike Sollicitudo rei socialis Jàn Pavol II. Jen" naliehavo upozornuje na ekologicky
problém, roku 1991 v encyklike Centesimus annus u2 vyjadruje silnù ekologickù obavu spojenù s
problémom konzumizmu.
V roku 1997 Európsky parlament vyzval Radu biskupskych konferencii Európy so sidlom v St. Gallene,
aby sa aktivnejèie zapàjala do vzdelàvania l'udì v oblasti zivotného prostredia. Tato vyzva uz len svojou
fakticitou odhalila dovtedajèiu pasivitu cirkvi vtejto oblasti.
V màji 1999 sa na zàklade rozhodnutia plenàrneho zasadnutia Rady biskupskych konferencii v
slovinskom Celje konalo stretnutie ètyridsiatich delegàtov pre zivotné prostredie biskupskych konferencii
z 22 krajfn Európy. Zdòraznilo nutnost' zaclenif starostlivost' o ìivotné prostredie do zivota a pastoràlnej
cinnosti katolickej cirkvi, ako aj vzàjomné prepojenie starostlivosti o zivotné prostredie a angazovanosti
cirkvi za sociàlnu spravodlivost'. Konferencia vsak odhalila aj fakt, ze medzi cirkvami jednotlivych krajin
su zretel'né rozdiely vo vedomì potreby angazovaf sa v sociàlnej a politickej oblasti a v ochrane
zivotného prostredia.
Druhà konferencia zàstupcov biskupskych konferencii pre zivotné prostredie na tému ..Spiritualità
stvorenia a politika zivotného prostredia" sa konala v màji 2000 v nemeckom Bad Honnefe. Aj tu sa
potvrdila nevyhnutnost' oslobodzujùcej solidarity s chudobnymi a dòslednej prepojenosti angazovanosti
za zivotné prostredie so sociàlnou angazovanosfou. Tretia konferencia sa konala v màji 2001 na
Slovensku v Badine s nàzvom ..Krest'ansky zivotny styl a udrzatel'ny rozvoj".
Solidarita a zodpovednosf
Jadrom, princìpom a hybnou silou rieèenia ekologickej krìzy a odpovede na ekologické volante musi byt'
solidarita v jej najèirsom chàpani. Solidarita plne obsahujùca nielen teóriu, ale predovéetkym solidàrnu
prax vychàdzajùcu z obnoveného svedomia a plne pochopenej zodpovednosti a spoluzodpovednosti.
Solidarita tykajùca sa vzt'ahu nielen l'udì koexistujùcich v istom èase a v istom geografickom priestore,
ale aj vzt'ahu k budùcim generàciam.
Potreba novej solidarity (individuàlnej, kolektìvnej aj medzinàrodnej) je potrebou moràlnou. Nejde vèak
len o novù solidaritu, ale o novù kultùru solidarity vyzadujùcu novy ekonomicky model a novù
hospodàrsku prax.
V solidàrnej spoluzodpovednosti su bremenà sveta a zivota spolocnymi bremenami nàs vsetkych. Ak sa
v postoji solidarity prejavuje obnovené svedomie óloveka, potom to znamenà, ze v postoji ekologickej
solidarity ólovek v obnovenom svedomì citi potrebu pomòct' prirode, chrànit'ju pred vykorist'ovanìm a
nicenìm a tiez potrebu vyzyvat' k ekologickej praxi. Je to vèak zàroverì solidarita s clovekom. Solidarita,
ktorà, ako sa zdà podl'a nasej najnovèej skùsenosti, este naèt'astie nevymizla z naèich sfdc i hlàv.
Skutoénost', ze pohl'ad na prìrodnù katastrofu, ktorà priam z hodiny na hodinu zmenila tvàr krajiny,
zmobilizoval a vyburcoval nàè driemajùci cit, solidàrnost' a zàujem, je dobrym znamenìm, ze eète nie je
vsetko stratené. Azda prave v takychto okamihoch sa rodi alebo obnovuje nieèo vzàcne a l'udské. Mozno
aj nova zodpovednosf za to, 60 eète nebolo znicené, civilizovanejèie zmyèl'anie a vaèsia zodpovednosf
aj za to, ze pò nàs prìdu cfalèie generàcie...
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