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ABSTRAKT 
 
Súčasťou ľudskej histórie sú početné miestne až regionálne kolapsy spoločnosti. Príspevok sumarizuje hlavné 
nepriaznivé environmentálne, ekonomické, sociálne a etické trendy, ktoré nás najmä od roku 1950 stále 
rýchlejšie a vo vzájomnej synergii približujú k hrane globálneho civilizačného kolapsu.  
Poznanie, že pozorovaná dezintegrácia ekologických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych systémov sú 
spojené, je východiskom pre hľadanie kľúčov k takému„veľkému obratu“, ktorý nám má umožniť vyhnúť sa 
kolapsu a prejsť na novú dráhu udržateľného vývoja ľudstva. Za kľúčový predpoklad tohto obratu považujeme 
syntézu pohľadov vedy, umenia a etiky v novom príbehu vesmíru, Zeme a človeka. Tento príbeh nás oblúkom cez 
modernú vedu vracia k dávnemu poznaniu, že vesmír má zmysel, ktorým je život a človek v ich mnohorakosti. 
Tým im priznáva vysokú hodnotu, ktorá je tiež centrom nami revidovanej koncepcie udržateľnosti v podobe novej 
systémovej definície udržateľného vývoja a náčrtu jeho hlavných princípov. 
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ABSTRACT 
 
Numerous local and regional collapses of human societies belong to human history. The contribution 
summarizes adverse environmental, economic, social and ethical trends, which esp. since the year 1950 draw us 
with an increasing speed and in a mutual synergy near the brink of a global civilization collapse.  
Knowing that observed disintegration of ecological, economic, social and cultural systems are strongly 
connected serves as the base for a search of the keys of „a great turn“, which should allow us to avoid this 
collapse and to switch to a new trajectory of  sustainable evolvement  of humanity. As a key assumption of this 
turn we consider the synthesis of the views of science, art and ethics in a new story of the universe, the Earth and 
the man. This story, by an arc through the modern science, is bringing us back to the ancient wisdom that the 
universe has a sense, which is represented by a life and a man in their manifold aspects. This grants to them a 
great value, which is also a centre of our revised sustainability concept in the form of a new definition of 
sustainable evolvement, including the outline of its main principles. 
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