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Niemal powszechna jest ju¿ dzi wiadomoæ, ¿e problematykê ekologiczn¹
nale¿y rozpatrywaæ przede wszystkim z perspektywy antropologicznej. Zatem
zawsze winna ona byæ odniesiona do cz³owieka, widzianego tak indywidualnie,
jak i spo³ecznie. Zreszt¹, jak przypomina Jan Pawe³ II, wszystkie drogi Kocio³a prowadz¹ do cz³owieka1 i jest on  zdaniem Vaticanum II  na ziemi jedynym stworzeniem, którego Bóg chcia³ ze wzglêdu na nie samo2.
Ostatecznie podstawowe ród³o czy praprzyczyna kryzysu ekologicznego
tkwi w cz³owieku, on sam w swych decyzjach i wyborach jest jego konsekwencj¹3. Generalnie chodzi tutaj o zagubienie czy wypaczenie w³aciwej relacji miêdzy ludmi a rodowiskiem. W sferze etyczno-moralnej zatem szeroko pojêta
kwestia ekologiczna nie jest wiêc jedynie prost¹ pochodn¹ samego rozwoju i jego
konsekwencji. Po prostu nie chodzi tutaj o tzw. z³y rozwój, co wiele osób wrêcz
sakramentalnie i chêtnie powtarza z satysfakcj¹.
Zatem refleksja etyczno-moralna zwi¹zana z kwestiami ekologicznymi zawsze
ma szczególne odniesienie osobowe do konkretnego cz³owieka oraz konkretnych
Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, Città del Vaticano 1979, nr 14.
KDK 24.
3
Sposoby, w jakie cz³owiek traktuje rodowisko naturalne, wp³ywaj¹ na to, jak traktuje samego siebie, i na odwrót. Stanowi to wezwanie dla dzisiejszego spo³eczeñstwa, by powa¿nie zrewidowa³o swój styl ¿ycia, który w wielu czêciach wiata sk³ania siê do hedonizmu i konsumpcjonizmu, pozostaj¹c obojêtnym na wynikaj¹ce z tego szkody  Benedykt XVI, Encyklika Caritas in
veritate, Città del Vaticano 2009, nr 51.
1
2
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spo³ecznoci czy wspólnot. Tylko on ma, ze swej natury, jako istota rozumna wyj¹tkowe miejsce w ca³oci ¿ycia. Ukazuje siê to dobitnie w oczekiwaniu z jego strony ochrony rodowiska i troski o nie. To swoicie pojêta kontynuacja dzie³a stworzenia. Takie oczekiwania wynikaj¹ z tego, ¿e jest ono rodowiskiem ziemskiego
¿ycia cz³owieka, jego pielgrzymowania oraz ma s³u¿yæ zachowaniu przez niego
osobowej godnoci oraz jego ¿yciu i integralnemu rozwojowi.

1. CHRZECIJAÑSTWO A KWESTIA EKOLOGICZNA
Nauczanie Kocio³a dalekie jest od stawiania ekologii jako zagadnienia ideologicznego, co niestety jest wspó³czenie doæ czêstym zjawiskiem, zw³aszcza
w polityce. Mylenie, a czêsto i dzia³ania tego typu bliskie s¹ niektórym ruchom
ekologicznym. Dlatego wrêcz oczekiwane jest przeciwstawianie siê ich ideologizacji. W praktyce odrzuca siê zatem wszelkiego rodzaju radykalne metody, spektakularne w swych formach, lecz nie zawsze równie skuteczne, a nawet szkodliwe i ba³amutne, jeli ocenimy je, uwzglêdniaj¹c kategorie wartoci.
Warto zwróciæ uwagê na niekonsekwencje niektórych ruchów ekologicznych,
które  broni¹c przyrody  nie zawsze staj¹ w obronie ¿ycia ludzkiego:
Jak mo¿na skutecznie stawaæ w obronie przyrody  pyta Jana Pawe³ II  jeli usprawiedliwiane s¹ dzia³ania bezporednio godz¹ce w samo serce stworzenia, jakim jest
istnienie cz³owieka? Czy mo¿na przeciwstawiaæ siê niszczeniu wiata, jeli w imiê
dobrobytu i wygody dopuszcza siê zag³adê nie narodzonych, prowokowan¹ mieræ
starych i chorych, a w imiê postêpu prowadzone s¹ niedopuszczalne zabiegi i manipulacje ju¿ u pocz¹tków ¿ycia ludzkiego? Gdy dobro nauki albo interesy ekonomiczne bior¹ górê nad dobrem osoby, a nawet ca³ych spo³ecznoci, wówczas zniszczenia
powodowane w rodowisku s¹ znakiem prawdziwej pogardy dla cz³owieka4.

Stawiaj¹c zatem w centrum tej problematyki cz³owieka, nale¿y go widzieæ
jako najwy¿sz¹ wartoæ, ale jednoczenie tak¿e jako odpowiedzialny podmiot
ka¿dego dzia³ania ekologicznego5. Chodzi zatem najpierw o wypracowanie pew4
Jan Pawe³ II, Piêkno tej ziemi wo³a o zachowanie jej dla przysz³ych pokoleñ. Homilia podczas Liturgii S³owa. Zamoæ. 12.06.1999, „L’Osservatore Romano” 20 (1999), nr 8, nr 3.
5
W cz³owieku trwa tchnienie Bo¿e. Cz³owiek jest zdolny dojæ do Boga, potrafi przekroczyæ
wiat materii, wiat stworzenia. Jest kim niepowtarzalnym. Stoi przed Bogiem i w szczególny
sposób jest Mu przyporz¹dkowany. W cz³owieku Bóg rzeczywicie wprowadzi³ w wiat stworzenia nowe tchnienie, boski ¿ywio³. By poznaæ jedyny w swoim rodzaju status cz³owieka i jego godnoæ, a tym samym równie¿ fundament wszelkich praw ludzkich, musimy pamiêtaæ, ¿e cz³owiek
zosta³ stworzony przez Boga. Dziêki temu cz³owiek mo¿e szanowaæ siebie i innych. Jest w nim
tchnienie Boga. Cz³owiek widzi, ¿e nie jest jedynie kombinacj¹ sk³adników, lecz osobist¹ ide¹
Boga  J. Ratzinger, Bóg i wiat. Wiara i ¿ycie w dzisiejszych czasach. Z Kardyna³em Josephem
Ratzingerem rozmawia P. Seewald, Kraków 2001, s. 71. Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska
Verbum Domini, Città del Vaticano 2010, nr 9.
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nych ogólnych i szczegó³owych zasad reguluj¹cych ludzkie zachowania wobec
naturalnego rodowiska, które winny jednak odwo³ywaæ siê zawsze do regu³ najbardziej podstawowych i akceptowanych przez ludzkoæ. Zatem nie mo¿na tutaj
pomin¹æ tak¿e potrzeby znalezienia jakiego sta³ego prawa moralnego w tej dziedzinie. Bóg  przypomina Sobór Watykañski II  przeznaczy³ ziemiê wraz ze
wszystkim, co siê na niej znajduje, na u¿ytek wszystkich ludzi i narodów, dlatego te¿ dobra stworzone powinny w s³usznej mierze docieraæ do wszystkich; przewodniczy temu sprawiedliwoæ, a mi³oæ jej towarzyszy6.
Z uwagi na dramatyczn¹ sytuacjê zagro¿enia w wielu miejscach wiata7 cz³owiek nie mo¿e ograniczaæ siê do jej oceny przez pryzmat w³asnego sumienia.
Mo¿liwe s¹ tutaj bowiem b³êdne postawy i zgubne zaniedbania wzglêdem rodowiska. W tym kontekcie wa¿ne jest dostrzeganie istniej¹cych negatywnych
modeli zachowañ i ideologii, które powoduj¹ obecn¹ sytuacjê. Tylko taka kompleksowa wizja, uwiadamiaj¹ca z³o i braki daje nadziejê na prawdziwe nawrócenie i spo³eczn¹ odnowê.
Nie tylko wspó³czenie krytycy chrzecijañstwa wskazuj¹ na obecn¹ w nim
ortodoksyjn¹ postawê pogardy czy negacji wzglêdem natury. Jest ona skutkiem
swoistego zbyt jednostronnie akcentowanego antropocentryzmu. Czêæ badaczy
twierdzi, ¿e jest on jedn¹ z podstaw wspó³czesnego kryzysu w relacji cz³owieka
ze rodowiskiem naturalnym.
Wskazuje siê tak¿e, ¿e chrzecijañstwo, w przeciwieñstwie do wielu religii
pogañskich, utrwalaj¹c dualizm cz³owieka i niszcz¹c animizm, mia³o rzekomo
umo¿liwiæ bezkarne i nacechowane obojêtnoci¹ wykorzystywanie przyrody. Co
wiêcej, niekiedy postrzegano to nawet jako spe³nianie woli Bo¿ej. Pogl¹dy te
jednak wynikaj¹ zazwyczaj z niezrozumienia przekazów biblijnych, zw³aszcza
w sferze stworzenia i panowania cz³owieka nad przyrod¹. Zamiast  zdaniem
Jana Paw³a II  pe³niæ rolê wspó³pracownika Boga w dziele stworzenia, cz³owiek
zajmuje Jego miejsce i w koñcu prowokuje bunt natury, raczej przez niego tyranizowanej, ni¿ rz¹dzonej8.
KDK 69. Por. KKK 2402-2405.
Ów stan zagro¿enia cz³owieka ze strony wytworów samego cz³owieka ma ró¿ne kierunki
i ró¿ne stopnie nasilenia. Zdaje siê, ¿e jestemy coraz bardziej wiadomi, i¿ eksploatacja ziemi,
planety, na której ¿yjemy, domaga siê jakiego racjonalnego i uczciwego planowania. Równoczenie eksploatacja ta dla celów nie tylko przemys³owych, ale tak¿e militarnych, niekontrolowany
wszechstronny i autentycznie humanistycznym planem rozwój techniki, nios¹ z sob¹ czêsto zagro¿enie naturalnego rodowiska cz³owieka, alienuje go w stosunku do przyrody, odrywa od niej.
Cz³owiek zdaje siê czêsto nie dostrzega innych znaczeñ swego naturalnego rodowiska, jak tylko
te, które s³u¿¹ celom doranego u¿ycia i zu¿ycia. Tymczasem Stwórca chcia³, aby cz³owiek obcowa³ z przyrod¹ jako jej rozumny i szlachetny «pan» i «stró¿», a nie jako bezwzglêdny «eksploatator»  Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 15.
8
Ten¿e, Encyklika Centesimus annus, Città del Vaticano 1991, nr 37.
6
7
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Katechizm Kocio³a katolickiego wskazuje:
Siódme przykazanie domaga siê poszanowania integralnoci stworzenia. Zwierzêta,
jak równie¿ roliny i byty nieo¿ywione, s¹ z natury przeznaczone dla dobra wspólnego ludzkoci w przesz³oci, obecnie i w przysz³oci. Korzystanie z bogactw naturalnych, rolinnych i zwierzêcych wiata nie mo¿e byæ oderwane od poszanowania
wymagañ moralnych. Panowanie nad bytami nieo¿ywionymi i istotami ¿ywymi, jakiego Bóg udzieli³ cz³owiekowi, nie jest absolutne; okrela je troska o jakoæ ¿ycia
bliniego, tak¿e przysz³ych pokoleñ; domaga siê ono religijnego szacunku dla integralnoci stworzenia9.

Poprawnie rozumiana biblijna teologia stworzenia wraz z jej antropocentryzmem dalekie s¹ od pogardy natury oraz od antropocentryzmu destrukcyjnego.
Przecie¿ ca³a stworzona rzeczywistoæ, w tym tak¿e rodowisko naturalne, jest
zarówno przedmiotem u¿ycia cz³owieka, jak i zwyczajnym i codziennym partnerem w historii zbawienia.
Nale¿y, jak wskazuje Benedykt XVI, wreszcie zapamiêtaæ o wiele znacz¹cym fakcie,
¿e wiele osób znajduje uspokojenie i pokój, czuj¹ siê one odnowione i umocnione,
gdy s¹ w bliskim kontakcie z piêknem i harmoni¹ przyrody. Istnieje zatem swego
rodzaju wzajemnoæ: gdy opiekujemy siê wiatem stworzonym, stwierdzamy, ¿e Bóg,
poprzez stworzenie, bierze nas w opiekê10.

Naturalna dobroæ stworzenia, daleka od manicheizmu, zostaje dope³niona
chrystocentrycznym wymiarem wiata jako wyznacznikiem jego wartoci oraz
uzyskuje eschatologiczne ukierunkowanie jako swoje finalne dope³nienie11.

2. ETYCZNO-MORALNY CHARAKTER KWESTII EKOLOGICZNEJ
Wspó³czenie czêsto stosowana jest manipulacja zacieraj¹ca odpowiedzialnoæ
za liczne postawy antyekologiczne, zw³aszcza poprzez propagowanie tezy o rzekomej niezale¿noci procesów czysto ekonomicznych. Procesy te s¹ zazwyczaj
wynikiem okrelonych opcji gospodarczych, spo³ecznych czy politycznych, za któKKK 2415. Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, nr 37-38.
Benedykt XVI, Jeli chcesz krzewiæ pokój, strze¿ dzie³a stworzenia. Orêdzie na wiatowy
Dzieñ Pokoju 2010. LOsservatore Romano 31 (2010), nr 1, nr 14.
11
Ziemia nie jest niezale¿n¹ rzeczywistoci¹, sam¹ materi¹, któr¹ nieodpowiedzialnie siê
pos³ugujemy wed³ug ludzkiej po¿¹dliwoci. Ma ona miejsce w dobrym zamyle Boga, wed³ug którego wszyscy jestemy powo³ani, aby staæ siê synami i córkami w jedynym Synu Bo¿ym, Jezusie
Chrystusie (por. Ef 1,4-12). S³uszne zatroskanie o warunki ekologiczne, jakie degraduj¹ naturê
stworzon¹ w tak wielu czêciach wiata, znajduje pociechê w perspektywie chrzecijañskiej nadziei,
która zobowi¹zuje do odpowiedzialnego dzia³ania na rzecz ochrony rodowiska  Benedykt XVI,
Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Città del Vaticano 2007, nr 92.
9

10
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rymi kryje siê jednak zawsze odpowiedzialnoæ poszczególnych osób czy zespo³ów ludzkich. Tutaj dotyka siê spo³ecznego wymiaru grzechu, wrêcz mówi siê dzi
o grzechu spo³ecznym. Wskazuje siê na zewnêtrzne czy wewnêtrzne struktury z³a,
a to wszystko razem mo¿e pomniejszaæ indywidualn¹ odpowiedzialnoæ czy przynajmniej mo¿e ona byæ znacznie os³abiona oraz zró¿nicowana.
Wskazuj¹c na wykroczenia ekologiczne, w ich spo³ecznym wymiarze zawsze
nale¿y odwo³aæ siê do naruszenia przykazania mi³oci bliniego. Destrukcyjny
charakter tych antyekologicznych dzia³añ ujawnia siê nie tylko w niszczeniu rodowiska, którego wielokrotnie nie mo¿na ju¿ odtworzyæ. Zatem grzechy przeciwko stworzeniu s¹ w konsekwencji naruszeniem praw osoby ludzkiej, tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, a zatem tak¿e aktami godz¹cymi
w dobro wspólne. Zdaniem Jana Paw³a II, najg³êbsz¹ i najpowa¿niejsz¹ implikacj¹ moraln¹ kwestii ekologicznej jest brak szacunku dla ¿ycia, który charakteryzuje wiele zachowañ sprzecznych z zasadami ochrony rodowiska12.
Natomiast Benedykt XVI naucza:
Ta troska i to zaanga¿owanie na rzecz rodowiska naturalnego winny jednak zajmowaæ odpowiednie miejsce w hierarchii wszystkich wielkich zadañ, jakie stoj¹ przed
ludzkoci¹. Skoro chce siê budowaæ prawdziwy pokój, to jak mo¿na oddzielaæ od
siebie lub nawet przeciwstawiaæ sobie ochronê rodowiska i ochronê ¿ycia ludzkiego, tak¿e ¿ycia nienarodzonych? To w³anie w szacunku osoby ludzkiej dla samej
siebie wyra¿a siê jej poczucie odpowiedzialnoci za stworzenie, jak bowiem naucza
w. Tomasz z Akwinu, cz³owiek jest tym, co najszlachetniejsze we wszechwiecie
(por. Summa theologica, I, q. 29, a. 3)13.

Wydaje siê zatem, ¿e z perspektywy teologicznej mo¿na wrêcz mówiæ o grzechu ekologicznym14. W tej konwencji dobro wszystkich traktuje siê jako res nullius, zw³aszcza niesprawiedliwie lub bezmylnie niszczone. Grzech ten jest jedn¹ z form zatracenia naturalnej harmonii miêdzy cz³owiekiem i rodowiskiem.
Jest on przyczyn¹ wspó³czesnego kryzysu ekologicznego, odbiciem nie³adu panuj¹cego w ludzkim sercu, który czêsto tkwi w samym b³êdnym etosie wspó³czesnego cz³owieka, a mo¿e i jego braku.
W tym kontekcie jawi¹ siê pytania, a nawet ju¿ propozycje stworzenia pewnego katalogu zasad czy wartoci, które okrela³yby w sposób bardziej zwarty
12
Jan Pawe³ II, Pokój z Bogiem Stwórc¹, pokój z ca³ym stworzeniem. Orêdzie na wiatowy
Dzieñ Pokoju 1990, Città del Vaticano 1989, nr 7.
13
Benedykt XVI, Kto chce budowaæ pokój, musi chroniæ rodowisko naturalne i ludzkie ¿ycie. Przemówienie do korpusu dyplomatycznego. 11.01.2010, „L’Osservatore Romano” 31 (2010)
nr 2, s. 42.
14
Trzeba zatem uwiadomiæ sobie, ¿e istnieje ciê¿ki grzech przeciwko rodowisku naturalnemu obci¹¿aj¹cy nasze sumienia, rodz¹cy powa¿n¹ odpowiedzialnoæ przed Bogiem-Stwórc¹ 
Jan Pawe³ II, Piêkno tej ziemi wo³a o zachowanie jej dla przysz³ych pokoleñ. Homilia podczas Liturgii S³owa. Zamoæ. 12.06.1999, dz. cyt., nr 3.
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i kompleksowy etos ekologiczny. Chodzi tak¿e o zestawienia konkretnych wzorcowych dzia³añ czy modeli zachowañ. Zatem na p³aszczynie filozoficzno-etycznej, a nawet teologiczno-moralnej jawi¹ siê pewne próby zbudowania moralnoci ekologicznej. Jeszcze raz staje siê oczywiste  przypomina Jan Pawe³ II  ¿e
rozwój, jego planowanie, u¿ycie zasobów i sposób ich wykorzystania nie mog¹
byæ oderwane od poszanowania wymogów moralnych. Jeden z nich niew¹tpliwie wyznacza ograniczenia u¿ycia widzialnej natury”15.
Ka¿de odpowiedzialne podejcie do kwestii ekologicznej winno uwzglêdniaæ
szczególnie perspektywê indywidualnego nawrócenia i pojednania. Przez analogiê mo¿na nawet mówiæ o nawróceniu ekologicznym. Chodzi³oby zatem o traktowanie tych kwestii w sposób bardziej odniesiony do radykalizmu i konsekwencji
ewangelicznych. Zatem chodzi o wiêksze zobowi¹zanie oraz zmianê mentalnoci i sposobów wartociowañ, a  szerzej  ca³ego osobowego podejcia do kwestii ekologicznej. Nawrócenie ekologiczne to podjêcie wysi³ku wyrobienia sta³ych postaw proekologicznych, mówi siê wrêcz o takich cnotach. Niezbêdna jest
tutaj jednak w³aciwa formacja sumienia ekologicznego, a wiêc nowej osobowej
wra¿liwoci na wartoci ekologiczne16.
Ukszta³towanie nowego etosu ekologicznego ³¹czy siê nierozerwalnie z wychowaniem i edukacj¹ do odpowiedzialnoci ekologicznej, nie tylko dzieci czy
m³odzie¿y. Odpowiedzialnoæ ta spoczywa na wszystkich, lecz szczególnie na
rodzinie, szkole, rodkach komunikacji spo³ecznej oraz innych instytucjach wychowawczych, a w tym i Kociele katolickim oraz innych Kocio³ach i zwi¹zkach religijnych. Chodzi o ukszta³towanie postawy odpowiedzialnoci ekologicznej. To jednak jest mo¿liwe tylko przy jednoczesnej autentycznej postawie
prawdziwego nawrócenia w sposobie mylenia i postêpowania, zw³aszcza indywidualnego17.
Jan Pawe³ II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, Città del Vaticano 1987, nr 34.
Przedsiêbiorcy, rz¹dy, grupy gospodarcze anga¿uj¹ siê w programy eksploatacji, które zanieczyszczaj¹ rodowisko i powoduj¹ bezprecedensowe pustynnienie. Dotkliwe ciosy zadano przyrodzie i lasom, florze i faunie, a niezliczonym gatunkom grozi ca³kowita zag³ada. Wszystko to zagra¿a ca³emu ekosystemowi i w konsekwencji przetrwaniu ludzkoci  Benedykt XVI, Adhortacja
apostolska Africae minus, Città del Vaticano 2011, nr 80.
17
Tak, wydaje mi siê oczywiste, ¿e to w³anie cz³owiek chce jak gdyby pozbawiæ naturê tchu.
¯e zanieczyszczenie rodowiska zewnêtrznego jest odwzorowaniem i konsekwencj¹ zanieczyszczenia rodowiska wewnêtrznego, na które zwracamy zbyt ma³¹ uwagê. Uwa¿am, ¿e w³anie to stanowi s³aby punkt ruchów ekologicznych. Ze zrozumia³¹ i uzasadnion¹ pasj¹ walcz¹ one z zanieczyszczeniem rodowiska, ale zanieczyszczenie psychiki nadal jest traktowane jako jedno z ludzkich
praw. Na tym polega zachwianie proporcji. Chcemy siê uporaæ z wymiernymi zanieczyszczeniami,
lecz nie zwracamy uwagi na zanieczyszczenie ludzkiej psychiki i na stworzony przez Boga kszta³t,
który w nas jest, abymy mogli oddychaæ jako ludzkie istoty  operuj¹c zupe³nie nieprawdziwym
pojêciem wolnoci, bronimy wszystkiego, co tylko zrodzi ludzka dowolnoæ  J. Ratzinger, Sól
ziemi. Chrzecijañstwo i Koció³ katolicki na prze³omie tysi¹cleci. Z kardyna³em Josephem Ratzingerem, Benedyktem XVI rozmawia P. Seewald, Kraków 1998, s. 198.
15
16
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Odpowiedzialne podejcie do kwestii ekologicznej zak³ada tak¿e podobn¹
postawê wzglêdem ca³ego wiata stworzonego. Tutaj jest tak¿e wa¿ne jednanie
cz³owieka [ ] z ca³ym stworzeniem18. Dlatego szczególnie wa¿nym postulatem
etycznym jest przeciwstawienie siê mentalnoci posiadania i konsumizmu na
rzecz nowej jakoci ¿ycia ludzkiego, otwartej twórczo, tak¿e w kategoriach
kulturowych19. Wymaga to bezporedniego przeorientowania dotychczasowych
priorytetów i odrzucenia czysto ilociowych koncepcji ¿ycia i rozwoju, a to
wszystko musi byæ po³¹czone z zachowaniem w³aciwej hierarchii wartoci,
zw³aszcza w perspektywie etyczno-moralnej.
Papie¿ Benedykt XVI wskazuje, ¿e
jako wierz¹cy i g³osz¹cy Ewangeliê jestemy w pewnym sensie odpowiedzialni tak¿e za stworzenie. Objawienie, ods³aniaj¹c przed nami Bo¿y plan wobec wszechwiata, sk³ania nas równie¿ do napiêtnowania niew³aciwych postaw cz³owieka, gdy nie
uznaje on wszystkich rzeczy za odblask Stwórcy, lecz za zwyk³¹ materiê, któr¹ mo¿na manipulowaæ bez skrupu³ów. Tak wiêc cz³owiek nie ma w sobie owej istotnej
pokory, pozwalaj¹cej mu uznaæ, ¿e stworzenie jest Bo¿ym darem, który nale¿y przyj¹æ i korzystaæ z niego zgodnie z Jego zamys³em. Przeciwnie, arogancja cz³owieka,
¿yj¹cego «jakby Bóg nie istnia³», prowadzi do wyzysku i oszpecenia natury, nieuznawania w niej dzie³a stwórczego S³owa. [ ] Cz³owieka trzeba na nowo nauczyæ zachwytu i dostrzegania autentycznego piêkna, objawiaj¹cego siê w rzeczach stworzonych20.

Po raz kolejny w dziejach postawa odpowiedzialnoci ekologicznej domaga
siê tak¿e odkrycia na nowo prostoty ¿ycia, umiaru, skromnoci otwartych twórczo w p³aszczynie antropologicznej. S¹ to, niestety, wspó³czenie postawy zepchniête na margines codziennego ¿ycia, jakby wrêcz ju¿ przeniesione do lamusa historii. W tym kontekcie w obliczu alternatywy zmieniæ siê lub zgin¹æ
nale¿a³oby na nowo przywróciæ sens ascezie, mówi¹c wrêcz o ascezie ekologicznej. Wydaje siê, ¿e jest to droga prowadz¹ca do poprawnego rozeznania prawdy
ekologicznej.

18

nr 8.

Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Città del Vaticano 1984,

19
Coraz wyraniej widaæ, ¿e zagadnienie degradacji rodowiska wi¹¿e siê z potrzeb¹ zmiany
zachowañ ka¿dego z nas, dominuj¹cych aktualnie stylów ¿ycia oraz modeli konsumpcji i produkcji, czêsto niezrównowa¿onych z punktu widzenia spo³ecznego, ze wzglêdu na rodowisko, a nawet ekonomiê. Konieczna jest ju¿ zatem rzeczywista zmiana mentalnoci, która sk³oni wszystkich
do przyjêcia nowych stylów ¿ycia, w których szukanie prawdy, piêkna i dobra oraz wspólnota ludzi d¹¿¹cych do wspólnego rozwoju by³yby elementami decyduj¹cymi o wyborze jakoci konsumpcji, oszczêdnoci i inwestycji  Benedykt XVI, Jeli chcesz krzewiæ pokój, strze¿ dzie³a stworzenia. Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju 2010, dz. cyt., nr 11.
20
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, nr 108.
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3. SPO£ECZNE ZNAMIONA KWESTII EKOLOGICZNEJ
Podejmuj¹c problematykê moraln¹ kwestii ekologicznej, szczególn¹ rolê
przypisuje siê tak¿e pañstwu i prowadzonej przez nie polityce gospodarczo-spo³ecznej.
Jak wa¿ne jest zatem  podkrela Benedykt XVI  by wspólnota miêdzynarodowa
i poszczególne rz¹dy potrafi³y w odpowiedni sposób dotrzeæ do obywateli poszczególnych pañstw, by skutecznie przeciwstawiæ siê takiemu wykorzystywaniu rodowiska, które jest dla niego szkodliwe! Koszty ekonomiczne i spo³eczne, zwi¹zane
z u¿ywaniem wspólnych zasobów rodowiska, ustalone w sposób przejrzysty, powinny byæ poszanowane przez tych, którzy z nich korzystaj¹, a nie przez inne ludy czy
przysz³e pokolenia. Ochrona rodowiska, zasobów oraz klimatu wymaga, aby pe³ni¹cy odpowiedzialne funkcje na arenie miêdzynarodowej dzia³ali razem w poszanowaniu prawa i wymogu solidarnoci, zw³aszcza wobec s³abszych regionów ziemi (por.
Caritas in veritate, 50)21.

Potwierdza to s³usznoæ opinii, ¿e na kwestie ekologiczne nie mo¿na patrzeæ
tylko z perspektywy jednostki, jest to bowiem rzeczywistoæ szersza. Zatem ekologia ma tak¿e szeroko zró¿nicowany wymiar spo³eczny. Nie chodzi tu tylko
o to, ¿e wiele dzia³añ destrukcyjnych dla rodowiska naturalnego ma charakter
trwa³y, nieodwracalny i niejako zinstytucjonalizowany. Jednak poszukiwanie
wspó³czesnych sposobów rozwi¹zania kwestii ekologicznej, przynajmniej niektórych jej aspektów, winno uwzglêdniaæ szereg dzia³añ o charakterze spo³ecznym,
przekraczaj¹cych wysi³ek jednostki, choæ jednoczenie nie przekrela to jej twórczej funkcji, tak w sensie pozytywnym, jak i negatywnym.
Spo³eczny wymiar wspó³czesnoci wskazuje na to i wyra¿a siê w tym, ¿e
podstawow¹ przyczyn¹ zniszczenia rodowiska naturalnego s¹ niew³aciwe teorie rozwoju ekonomicznego22. Doæ powszechne jest pozytywne akcentowanie
wydajnoci ekonomicznej cz³owieka, ignoruj¹ce jednoczenie skutki, czêsto negatywne, tego rozwoju czy wzrostu dla rodowiska naturalnego. Optymistycznie
Jan Pawe³ II wskazuje, ¿e wród pozytywnych znaków obecnych czasów nale¿y te¿ odnotowaæ rosn¹c¹ wiadomoæ ograniczonoci dostêpnych zasobów, po21
Benedykt XVI, Ochrona rodowiska jest cile zwi¹zana z integralnym rozwojem cz³owieka. Audiencja generalna. Castel Gandolfo. 26.08.2009, „L’Osservatore Romano” 30 (2009) nr 10,
s. 35.
22
Zdarza siê, ¿e kraje ekonomicznie rozwiniête lub znajduj¹ce siê na drodze rozwoju, eksportuj¹ do krajów ubogich, w kontekcie ich stosunków kulturalnych, handlowych i politycznych,
tê zawê¿on¹ wizjê osoby i jej przeznaczenia. To szkoda, któr¹ autentycznemu rozwojowi wyrz¹dza
«nadrozwój», gdy towarzyszy mu «niedorozwój moralny». [ ] Pawe³ VI dostrzega³ jasno, ¿e poród przyczyn niedorozwoju jest brak m¹droci, refleksji i myli zdolnej dokonaæ syntezy wskazuj¹cej kierunek, dla której wymaga siê jasnej wizji wszelkich aspektów ekonomicznych, spo³ecznych, kulturowych i duchowych  Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Città del Vaticano
2009, nr 29, 31.
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trzeby poszanowania integralnoci i rytmów natury oraz uwzglêdniania ich przy
programowaniu rozwoju, nie powiêcaj¹c ich na rzecz demagogicznych koncepcji. Chodzi tu o tak zwan¹ dzisiaj troskê ekologiczn¹23.
Tymczasem w odpowiedzialnej refleksji na temat proporcjonalnego rozwoju
niezbêdne jest uwzglêdnianie zwi¹zków zachodz¹cych miêdzy przemianami gospodarczymi a systemami kulturowymi, pojêciami i zachowaniami moralnymi,
wzorami wspó³¿ycia spo³ecznego i ¿yciem religijnym. Ta sfera ci¹gle oczekuje
na bardziej zwarte propozycje. Zawê¿enie siê tylko do sfery ekonomicznej czy
gospodarczej i upatrywanie w nich antidotum wobec licznych problemów jest
wyrazem redukcji czy wrêcz przyjêcia b³êdnej wizji rozwi¹zania kwestii ekologicznej. Jest to przede wszystkim skutek pomijania ca³ej kwestii antropologicznej, osobowej oraz spo³ecznej odniesionej do kwestii ekologicznej.
Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a formu³uje opiniê:
Postawa, która powinna cechowaæ cz³owieka wobec stworzenia, to zasadniczo postawa szacunku i wdziêcznoci. wiat bowiem rzeczywicie odsy³a do tajemnicy Boga,
który go stworzy³ i podtrzymuje w istnieniu. Je¿eli usuwa siê na dalszy plan relacjê
z Bogiem, pozbawia siê naturê jej najg³êbszego znaczenia, tym samym j¹ zuba¿aj¹c.
Je¿eli natomiast zaczyna siê odkrywaæ naturê na nowo, w jej wymiarze stworzenia,
mo¿na nawi¹zaæ z ni¹ relacjê ³¹cznoci, uchwyciæ jej symboliczne znaczenie, wnikaj¹c tym samym w horyzont tajemnicy, która toruje cz³owiekowi drogê do Boga,
Stwórcy nieba i ziemi. wiat ukazuje siê wzrokowi cz³owieka jako lad Boga, miejsce, w którym ods³ania siê Jego stwórcza, opatrznociowa i wyzwalaj¹ca moc24.

Natomiast Benedykt XVI przypomina:
Mi³oæ  caritas  zawsze bêdzie konieczna, równie¿ w najbardziej sprawiedliwej
spo³ecznoci. Nie ma takiego sprawiedliwego porz¹dku pañstwowego, który móg³by
sprawiæ, ¿e pos³uga mi³oci by³aby zbêdna. Kto usi³uje uwolniæ siê od mi³oci, bêdzie gotowy uwolniæ siê od cz³owieka jako cz³owieka. Zawsze bêdzie istnia³o cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze bêdzie samotnoæ. Zawsze
bêd¹ sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej mi³oci bliniego. Pañstwo, które chce zapewniæ wszystko, które wszystko
przyjmuje na siebie, w koñcu staje siê instytucj¹ biurokratyczn¹, nie mog¹c¹ zapewniæ najistotniejszej rzeczy, których cz³owiek cierpi¹cy  ka¿dy cz³owiek  potrzebuje: pe³nego mi³oci osobowego oddania25.

Jan Pawe³ II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 26.
Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a, Kielce 2005, 487.
25
Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Città del Vaticano 2005, nr 28.
23
24
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4. OCZEKIWANIE NOWEJ SOLIDARNOCI EKOLOGICZNEJ
Wspó³czenie nieodpartym wyzwaniem wobec licznych zagro¿eñ jest wezwanie do nowej solidarnoci, która obejmuje nowe krêgi i jest ostatecznie otwarta twórczo na ka¿dego cz³owieka. Zdaniem Jana Paw³a II, z³y stan ekologii jest
przejawem g³êbokiego moralnego kryzysu cz³owieka, bowiem brak poczucia
wartoci osoby i ¿ycia ludzkiego powoduje obojêtnoæ w stosunku do innych
i do wiata26. Jednym z pozytywnych przejawów mo¿e byæ korelacja ustawodawstwa dotycz¹cego ochrony rodowiska z odpowiednim ustawodawstwem krajów, bêd¹cych partnerami gospodarczymi. Natomiast Papieska Rada Iustitia et
Pax wskazuje, ¿e
odpowiedzialnoæ za rodowisko naturalne powinna znaleæ w³aciwe prze³o¿enie na
p³aszczynie prawnej. Wa¿ne jest, ¿eby wspólnota miêdzynarodowa wypracowa³a
jednolite regu³y, które pozwoli³yby pañstwom skutecznie kontrolowaæ ró¿norodne
dzia³ania, maj¹ce negatywny wp³yw na rodowisko, oraz ochraniaæ ekosystemy, przewiduj¹c mo¿liwe przypadki [ ]. Formalny kszta³t prawa do bezpiecznego i zdrowego rodowiska naturalnego bêdzie owocem stopniowego opracowywania, przynaglanego trosk¹ opinii publicznej, aby zdyscyplinowaæ u¿ywanie dóbr stworzenia,
zgodnie z wymogami dobra wspólnego i powszechn¹ wol¹ wprowadzenia sankcji dla
tych, którzy rodowisko niszcz¹ i zatruwaj¹. Jednak¿e same normy prawne nie wystarcz¹; musi im towarzyszyæ rosn¹ce poczucie odpowiedzialnoci, a tak¿e rzeczywista zmiana mentalnoci oraz stylu ¿ycia27.

Ekologia ma charakter ponadnarodowy czy nawet globalny, co znajduje dramatyczny wyraz szczególnie w obliczu katastrof ekologicznych, które nie uznaj¹
¿adnych granic. W sytuacji przeciwdzia³ania wymuszaj¹ one skoordynowane,
solidarne wspó³dzia³anie szeregu pañstw. Zatem Jan Pawe³ II zapyta³: Czy¿
moglibymy pozostawaæ obojêtni wobec dewastacji rodowiska naturalnego, która sprawia, ¿e rozleg³e obszary planety staj¹ siê niegocinne i nieprzyjazne cz³owiekowi?28
Wezwanie do solidarnoci nie jest w ¿adnym stopniu zaprzeczeniem potrzeby indywidualnej odpowiedzialnoci osobowej ani te¿ uszczupleniem odpowiedzialnoci poszczególnych spo³ecznoci czy nawet ró¿norodnych wspólnot. Co
wiêcej ta nowa solidarnoæ ekologiczna odwo³uje siê w pierwszej kolejnoci do
dzia³añ o charakterze indywidualnym i lokalnym, a wiêc bardziej precyzowanym
osobowo. Jednak dowiadczenie uczy, ¿e wielokrotnie dzia³ania takie wobec
wspó³czesnych form zagro¿eñ okazuj¹ siê niewystarczaj¹ce i ci¹gle wymagaj¹
dalszych dzia³añ naprawczych.
Jan Pawe³ II, Pokój z Bogiem Stwórc¹, pokój z ca³ym stworzeniem. Orêdzie na wiatowy
Dzieñ Pokoju 1990, nr 13.
27
Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a, dz, cyt., 468.
28
Jan Pawe³ II, List apostolski Novo millennio ineunte, Città del Vaticano 2001, nr 51.
26
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W wymiarze praktycznym nowa solidarnoæ winna siê urzeczywistniaæ niejako dwup³aszczyznowo, przez rozwijanie tendencji do tworzenia organizacji,
struktur i spotkañ ogólnowiatowych zajmuj¹cych siê problematyk¹ ekologii.
Winna tak¿e spe³niaæ siê zw³aszcza przez wymianê dowiadczeñ, technologii,
kapita³u miêdzy krajami rozwijaj¹cymi siê i wysoko rozwiniêtymi (tzw. Pierwszym, a w pewnym sensie i Drugim wiatem). Przyczyni siê to nie tylko do podjêcia dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska, ale tak¿e z umocnieniem pokojowych stosunków miêdzy narodami, a nawet innymi spo³ecznociami.
W tym kontekcie Benedykt XVI wskazuje:
pokój jednak nie jest tylko darem, który nale¿y przyj¹æ, lecz jest tak¿e dzie³em, które
trzeba tworzyæ. Abymy byli naprawdê wprowadzaj¹cymi pokój, musimy nauczyæ
siê wspó³czucia, solidarnoci, wspó³pracy, braterstwa, musimy byæ aktywni we
wspólnocie i z czujnoci¹ uwra¿liwiaæ sumienia na sprawy narodowe i miêdzynarodowe oraz na to, jak wa¿ne jest poszukiwanie odpowiednich sposobów rozdzia³u
bogactw, wspieranie wzrostu, wspó³pracy w rozwoju i rozwi¹zywania konfliktów.
B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój, albowiem oni bêd¹ nazwani synami
Bo¿ymi  mówi Jezus w Kazaniu na Górze (Mt 5,9)29.

Rozleg³oæ i wieloaspektowoæ problematyki zwi¹zanej z naturalnym rodowiskiem cz³owieka sumuje siê w kwestii ekologicznej, rozumianej jako szczególna odpowiedzialnoæ cz³owieka za rodowisko ¿ycia wobec wspó³czesnych
i przysz³ych pokoleñ wraz, jak uczy Jan Pawe³ II, z wszystkimi jej aspektami 
od ochrony naturalnych «habitatów» ró¿nych gatunków zwierz¹t i form ¿ycia po
«ekologiê cz³owieka» w cis³ym sensie30. Natomiast Benedykt XVI wskazuje
dobitnie i zobowi¹zuj¹co zarazem: Koció³ jest odpowiedzialny za stworzenie
i powinien podkrelaæ tak¿e tê odpowiedzialnoæ na forum publicznym. A czyni¹c to, powinien broniæ nie tylko ziemi, wody i powietrza jako darów stworzenia nale¿¹cych do wszystkich. Powinien przede wszystkim chroniæ cz³owieka
przed zniszczeniem samego siebie31.

* * *
29
Benedykt XVI, Wychowanie m³odzie¿y do sprawiedliwoci i pokoju. Orêdzie na wiatowy
Dzieñ Pokoju 2012, „L’Osservatore Romano 33 (2012) nr 2, nr 5. Por. ten¿e, Pokój w prawdzie.
Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju 2006, Città del Vaticano 2005, nr 3.
30
Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium Vitae, Città del Vaticano 1995, nr 42. Por. Jan Pawe³ II,
Adhortacja apostolska Christifideles laici, Città del Vaticano 1988, nr 43. Oprócz irracjonalnego
niszczenia rodowiska naturalnego nale¿y tu przypomnieæ bardziej jeszcze niebezpieczne niszczenie  r o d o w i s k a l u d z k i e g o, czemu zreszt¹ bynajmniej nie powiêca siê koniecznej uwagi.
Podczas gdy s³usznie, choæ jeszcze nie w dostatecznej mierze okazuje siê troskê o zachowanie
naturalnego «h a b i t a t» ró¿nych gatunków zwierz¹t zagro¿onych wymarciem, wiedz¹c, ¿e ka¿dy
z nich wnosi swój wk³ad w ogóln¹ równowagê ziemi, to zbyt ma³o wagi przywi¹zuje siê do
o c h r o n y w a r u n k ó w m o r a l n y c h p r a w d z i w e j « e k o l o g i i l u d z k i e j»  Jan
Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, nr 38.
31
Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr 51.
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Refleksja na temat moralnych i spo³ecznych aspektów kwestii ekologicznej
pozwala zauwa¿yæ, ¿e rozwój gospodarczy wymaga osadzenia go na wiadomoci osobowej oraz spo³ecznej odpowiedzialnoci. Natomiast odniesienie etyczno-moralne jest wa¿nym wymiarem spojrzenia oraz zapewne i rozwi¹zania czy
przynajmniej jego poszukiwania w przypadku wielu szczegó³owych problemów
ekologicznych. Jest to jedno z wa¿niejszych odniesieñ osoby ludzkiej, gdy¿ dotyczy kategorii antropologicznych.
Znacznym osi¹gniêciem wspó³czesnej refleksji filozoficznej oraz teologicznej jest wyjcie poza sferê czysto techniczn¹ czy strukturaln¹ dostrzeganego kryzysu ekologicznego. Pozwala to w wiêkszym stopniu uwzglêdniæ perspektywy
antropologiczne i spo³eczne. Nie s¹ one bowiem obojêtne, tak¿e w sensie bardziej kompleksowym i twórczym. Co wiêcej, wydaje siê, ¿e moralne rozwi¹zanie kwestii ekologicznej znajdzie swój ostateczny kszta³t dopiero w rozwi¹zaniu
ca³ej kwestii antropologicznej i spo³ecznej, a to wymaga zw³aszcza bardziej pog³êbionej wiadomoci osobowej i wspólnotowej.
Chrzecijañski humanizm po³¹czy³ w sobie ontyczn¹ ideê prymatu osoby
ludzkiej z moralnym obowi¹zkiem utrwalenia i rozwijania dobra wspólnego,
m.in. tak¿e w postaci natury. To trudne oczekiwanie. Pe³na eksplikacja wartoci
rodowiska naturalnego, dope³niona wyprowadzeniem z niej wszystkich konsekwencji deontologicznych, jest jednym z najistotniejszych elementów strukturalnych wspó³czesnej moralnoci ekologicznej.

SUMMARY
According to the biblical thought expressed in the Book of Genesis and in other books, Christianity has always been interested in ecological issues, understanding the human beings responsibility for the world and all its creatures especially the living flora and fauna. However, ecological
issues cannot be viewed only in technical, juridical and organizational dimensions. These approaches
taken separately are insufficient and can create a false impression of someones interest. It seems
the fundamental point of ecology is its ethical and moral dimension with its anthropological traits.
The fact that ecology is inscribed into the spirit of each human being makes each man and woman
the key factor responsible for their environment. Ecology also has a social dimension as every man
and woman is a social being, in their various communities and their worlds. A very deeply rooted
idea in ecological trends is an expectation of global responsibility and a new ecological solidarity.
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