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W SPRAWIE POLITYKI DLA ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU*
1. WSTÊP
Od pocz¹tku zainicjowanej w latach szeædziesi¹tych ubieg³ego stulecia debaty nad kwesti¹ ekologiczn¹ wyranie ujawni³ siê jej nurt polityczny. Dotyczy³
on politycznych koncepcji rozwoju spo³eczeñstw poszczególnych krajów, regionów, kontynentów i ca³ej ludzkoci, ze szczególnym uwzglêdnieniem ekologicznej pomylnoci aktualnych i nadchodz¹cych pokoleñ1. W jego ramach najogólniej rozumiany postulat partnerstwa cz³owieka z w³aciwym mu rodowiskiem
naturalnym2 zosta³ sformu³owany jako postulat wypracowania i urzeczywistnienia programu globalnego partnerstwa gospodarki i ekologii, czyli politycznego
d¹¿enia do pogodzenia nierozdzielnych wymagañ zdrowego rodowiska i zdrowej gospodarki dla wszystkich narodów wiata3. Wród licznych dzisiaj prób
sprostania temu zadaniu niniejsze opracowanie szczególn¹ uwagê zwraca na przed* Podstawê niniejszego opracowania stanowi praca: Z. £epko, The ecological postulate of the
sustainable development policy, w: A humanist approach to sustainable development, red. Z. £epko, R. Sadowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Warszawa 2009,
s. 187207.
1 Por. G. Picht, Umweltschutz und Politik, w: Humanökologie und Umweltschutz, red. E. von
Weizsäcker, Ernst Klett Verlag, Kösel Verlag, StuttgartMünchen 1972, s. 8095; F.R. Roy, E. von
Weizsäcker, Einige politischökonomische Fragen im Umweltschutz, w: Humanökologie und Umweltschutz, red. E. von Weizsäcker, Ernst Klett Verlag, Kösel Verlag, StuttgartMünchen 1972, s. 95122.
2 Por. A. Suchantke, Partnerschaft mit der Natur, Entscheidung für das kommende Jahrtausend, Urachhaus, Stuttgart 1993, s. 300312.
3 R. Philippe, Przedmowa, w: M. Keating, Szczyt Ziemi. Globalny program dzia³añ, t³um.
R. Tertil, K. Brzózka, GEA, Warszawa 1994, s. VIII.
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k³adany do dyskusji przez uczonych i polityków projekt kapitalizmu ekologicznego4. Jego twórcy pragn¹ przywracaæ wiarygodnoæ polityce rozumianej nie
tyle jako sztuka osi¹gania i sprawowania w³adzy, ile jako sztuka zabezpieczania
ludzkiej egzystencji w zagro¿onym wiecie.
2. OD KONCEPCJI EKOSYSTEMU DO POLITYCZNEGO PROJEKTU OCHRONY
RODOWISKA

Prze³omowym wydarzeniem w rozwoju ekologii by³o wyodrêbnienie przez
Artura G. Tansleya ekosystemu jako najbardziej z³o¿onego poziomu biologicznej organizacji funkcjonowania grupy organizmów ¿ywych w przyrodzie5. Jego
wymowê wzmocni³o mniej wiêcej równoczesne wypracowanie przez Ludwiga
von Bertalanffyego ogólnej teorii systemów6, czyli nowatorskiej metody badawczej w biologii, któr¹ dzisiaj mo¿na okreliæ jako adekwatna systemowo analiza
przyczynowa.
W pierwotnych planach Tansleya koncepcja ekosystemu mia³a s³u¿yæ wy³¹cznie naukowemu opisowi i analizie zale¿noci zachodz¹cych miêdzy biotycznymi i abiotycznymi komponentami rodowiska przyrodniczego. Faktycznie za
jej znaczenie wykroczy³o daleko poza te czysto poznawcze oczekiwania. Koncepcja ekosystemu coraz bardziej zyskiwa³a bowiem na znaczeniu jako pewne
przes³anie ideowe, a wiêc ród³o inspiracji i podstawowy punkt odniesienia dla
metodycznych dzia³añ na rzecz przezwyciê¿enia zagro¿eñ rodowiska naturalnego. W tym przypadku mo¿na wiêc s³usznie mówiæ o nieoczekiwanej karierze
pomys³ów Tansleya na drodze od ekosystemu do ekomanagementu, czyli na drodze od teorii do praktyki ekologicznej7.
Dokonania Tansleya i Bertalanffyego umo¿liwi³y wyznaczenie holistycznej perspektywy prac ekologicznych z uwzglêdnieniem cz³owieka jako istotnego
komponentu rodowiska naturalnego. Konsekwentnie te¿ z pocz¹tkiem lat szeæ4

Por. E.U. von Weizsäcker, Eine neue Politik für die Erde. Die globale Partnerschaft von
Wirtschaft und Ökologie, Herausgegeben von Christoph Quarch, Herder, Freiburg im BreisgauBaselWien 1999; Por. ten¿e, Erdpolitik. Ökologische Realpolitik an der Schwelle zum Jahrhundert
der Umwelt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1997; ten¿e, A.B. Lovins, L.H. Lovins,
Faktor vier. Doppelter Wohlstandhalbierter Naturverbarauch, Der neue Bericht an den Club of
Rom, Droemer Knaur, München 1995.
5 Por. A.G. Tansley, The use and abuse of vegetational concepts and terms, Ecology 16(1935)3,
s. 284307.
6 Por. L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, t³um.
E. Wojdy³³oWoniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984.
7 Por. H.W. Ingensiep, Auf der Suche nach einer anderen Biologie, w: Vom Baum der Erkenntnis
zum Baum des Lebens. Ganzheitliches Denken der Natur in Wissenschaft und Wirtschaft, red.
K.M. MeyerAbich, Verlag C. H. Beck, München 1997, s. 298305.
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dziesi¹tych ubieg³ego stulecia zaczêto mówiæ wprost o ekologii cz³owieka, czego
wyrazem sta³a siê wydana w 1962 r. ksi¹¿ka Amerykanki Racheli Carson pt. Silent
Spring8. Ksi¹¿ka ta by³a pierwsz¹ prób¹ uwiadomienia spo³eczeñstwom zachodnim, ¿yj¹cym w warunkach cywilizacji technokratycznej, ¿e ich po³o¿enie musi
byæ oceniane ambiwalentnie: z jednej strony, cywilizacja ta umo¿liwia liczne sukcesy cz³owieka, z drugiej za, niesie ze sob¹ jeszcze liczniejsze, choæ nie zawsze
w porê uwiadamiane i dostrzegane, zagro¿enia cz³owieka.
Zdaniem niektórych historyków nauki ksi¹¿ka Carson zapocz¹tkowa³a powstanie humanistycznego nurtu w nowoczesnej ekologii. Obok nurtu pacyfistycznego, wyra¿aj¹cego d¹¿enie do wyeliminowania globalnej wojny atomowej, nastêpnie nurtu prorynkowego, wyra¿aj¹cego d¹¿enie do uniwersalnego zastosowania zasad gospodarki wolnorynkowej, a tak¿e nurtu wyra¿aj¹cego d¹¿enie do
wolnej wymiany myli i wolnej komunikacji miêdzy kulturami, narodami i pañstwami, humanistyczny nurt w nowoczesnej ekologii sta³ siê istotnym wyznacznikiem przemian zachodz¹cych w wiecie koñcowych dziesiêcioleci dwudziestego wieku9. Choæ jej popularnonaukowy charakter wskazywa³ na szerokie grono
adresatów, to jednak naj¿ywsze zainteresowanie wywo³a³a ona wród polityków
i naukowców. Pod jej wp³ywem w³anie John Kennedy przyczyni³ siê do og³oszenia przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych roku 1963 jako Roku Ochrony
rodowiska.
Od tego czasu obserwuje siê du¿¹ aktywnoæ ONZ i jej agend w dzia³aniach
na rzecz rozwijania i upowszechniania humanistycznego nurtu problematyki ekologicznej. W 1968 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zobowi¹za³o swojego sekretarza generalnego do zebrania danych o stanie rodowiska naturalnego w ró¿nych
regionach wiata i przeciwdzia³ania jego zagro¿eniom. Wynikiem przeprowadzonego rozpoznania w tym zakresie sta³ siê og³oszony w nastêpnym roku tzw. Raport U Thanta pt. Cz³owiek i jego rodowisko. Zawieraj¹cy strategie ochrony przyrody i rodowiska, raport ten sta³ siê nastêpnie podstaw¹ organizowanych przez
UNESCO w Azji, Afryce, Ameryce Po³udniowej, na Bliskim Wschodzie i w Europie regionalnych sympozjów naukowych, przygotowuj¹cych wiatow¹ konferencjê w sprawie ochrony rodowiska cz³owieka. Poprzedzona publikacj¹ w 10 jêzykach raportu ponad stu uczonych wiata pt. Only One World  Nous navons
quune Terre, konferencja odby³a siê 514 VI 1972 r. w Sztokholmie, przyjmuj¹c
tzw. Deklaracjê Sztokholmsk¹ wraz z 26 zasadami ochrony naturalnego rodowiska cz³owieka. Przekazuj¹c Deklaracjê Sztokholmsk¹ wszystkim pañstwom wiata,

8

R. Carson, Silent Spring, Houghton Mifflin Company, BostonNew York 1962.
Por. B. Fritsch, Mensch  Umwelt  Wissen. Evolutionsgeschichtliche Aspekte des Umweltproblems, Verlag der Fachvereine an den schweizerischen Hochschulen und Techniken AG,
ZürichStuttgart 1990, s. 917.
9
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ONZ sta³a siê koordynatorem wspó³pracy miêdzynarodowej w zakresie badañ
i kontroli zjawisk zagra¿aj¹cych rodowisku cz³owieka. Do 1980 r. pod egid¹ ONZ
zosta³o zawartych 78 umów i konwencji w dziedzinie ochrony i kszta³towania
rodowiska cz³owieka10.
Tê wiod¹c¹ rolê ONZ w koordynowaniu dzia³añ na rzecz ochrony i kszta³towania naturalnego rodowiska cz³owieka potwierdza zorganizowany w Rio de
Janeiro 314 czerwca 1992 r. tzw. Szczyt Ziemi, czyli wiatowa konferencja na
rzecz rodowiska i rozwoju. Fakt, ¿e pracom konferencji w Rio de Janeiro przywieca³o d¹¿enie do pogodzenia nierozdzielnych wymagañ zdrowego rodowiska i zdrowej gospodarki dla wszystkich narodów wiata11, wskazuje na cis³y
zwi¹zek podejmowanych wspó³czenie inicjatyw politycznych z pracami badawczymi na temat przyczyn, z³o¿onoci, dynamiki i zasiêgu kryzysu ekologicznego.
Najwiêksze w historii spotkanie przywódców pañstw podjê³o w Brazylii decyzje
o istotnym znaczeniu dla sposobów prowadzenia gospodarki i zabezpieczenia
naszej przysz³oci. Zasady, na które zgodzili siê wysocy przedstawiciele prawie
200 krajów, nie s¹ niczym innym, jak planem przestawienia przysz³ego rozwoju
wiata na drogê rozwoju zrównowa¿onego w kategoriach ekonomicznych, spo³ecznych i ekologicznych. Bez obawy o intelektualne nadu¿ycie mo¿na z pewnoci¹ powiedzieæ, ¿e prezentowane w niniejszym opracowaniu postulaty etosu przetrwania ludzkoci i proporcjonalnie zrównowa¿onej symbiozy przyrody z kultur¹
stanowi¹ niejako teoretyczne zaplecze i inspiracje dla takich inicjatyw politycznych, których wstêpne efekty dokumentuj¹ choæby publikacje prac wykonanych
podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Na tej podstawie mo¿na te¿ powiedzieæ,
¿e problematyka naturalnego rodowiska cz³owieka, stanowi¹ca jedno z priorytetowych zadañ szeroko rozumianej kultury wi¹¿e siê cile z problematyk¹ przyrody rozumianej jako szczegó³owe wyzwanie dla polityki.
3. OD PRZESTROGI O GRANICACH WZROSTU DO POLITYKI POKOJU
CZ£OWIEKA Z PRZYROD¥
Wiele wskazuje na to, ¿e projekt globalnie pojmowanej polityki na rzecz zrównowa¿onego rozwoju Ziemi podstawowe inspiracje czerpie z opracowanego przez
zespó³ autorów w 1972 r. pierwszego Raportu Klubu Rzymskiego na temat Granic wzrostu12. Wiele te¿ wskazuje na to, ¿e polityka na rzecz Ziemi staje siê dzisiaj najpowa¿niejsz¹ bodaj prób¹ urzeczywistnienia przes³ania zawartego w ostrzegawczych prognozach autorów tego raportu. Potwierdza tym samym opiniê, ¿e
10 Por. E.J. Osmañczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków miêdzynarodowych, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1982, s. 357358.
11 R. Philippe, Przedmowa, s. VIII.
12 Por. D.L. Meadows, The Limits to Growth, Universe Books, New York 1972.
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temu raportowi faktycznie przywieca³ cel bardziej dalekosiê¿ny ni¿ deklarowali
to jego autorzy. Zawarte w nim prognozy odnonie do wyczerpywania siê zasobów naturalnych i wskazywania naturalnych granic gospodarczego rozwoju ludzkoci ostatecznie mia³y bowiem na celu zmianê dotychczasowych, krótkowzrocznych ekologicznie zachowañ ludzkich na zachowania dalekowzroczne, czyli takie, które falsyfikowa³yby te prognozy13.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e przywiecaj¹cy autorom Granic wzrostu dalekosiê¿ny cel kszta³towania postaw proekologicznych w spo³eczeñstwach krajów
wysoko rozwiniêtych uwzglêdnia³ swoist¹ dydaktykê w tym zakresie. Wiele wskazuje za na to, ¿e jest ona w znacznym stopniu zgodna z postulowan¹ nieco póniej przez Hansa Jonasa heurystyk¹ lêku14. Jej zadanie polega w³anie na wzbudzaniu we wspó³czesnym cz³owieku wyobra¿enia przysz³ych zdarzeñ jako odleg³ych w czasie skutków obecnego oddzia³ywania ludzi na przyrodê. Trzeba
mianowicie wyostrzyæ wiadomoæ w tym zakresie i techniczne zaanga¿owanie
cz³owieka w przyrodzie wi¹zaæ z naukowymi prognozami, uwzglêdniaj¹cymi dalekosiê¿ne skutki tego zaanga¿owania. Jonas proponuje w tym przypadku unaocznienie d³ugofalowych skutków technicznej dzia³alnoci cz³owieka poprzez
wspierane metodami naukowymi hipotetyczne ich przewidywania. Ca³oæ zbudowanej w ten sposób strategii przedsiêwziêæ proekologicznych nazywa za futurologi¹ porównawcz¹15.
Przed wspó³czesnym cz³owiekiem trzeba zatem uwiarygodniæ apokaliptyczn¹ wizjê jego przysz³oci i wskazaæ na jej zale¿noæ od zjawisk wywo³anych jego
aktualn¹ dzia³alnoci¹ w przyrodzie. Efektem takiej pedagogicznej strategii mia³oby byæ najpierw zrodzone w cz³owieku uczucie lêku, wyostrzaj¹ce zmys³ obserwacji i dostrzegania zjawisk kryzysowych w przyrodzie poddanej technicznotechnologicznej potêdze cz³owieka, a nastêpnie poczucie odpowiedzialnoci i gotowoæ do odpowiedzialnoci za przyrodê. Zgodnie z tym ujêciem, tylko uczucie
wsparte intelektem jest w stanie motywowaæ i kierowaæ odpowiedzialnym dzia³aniem cz³owieka. Dlatego te¿ opracowania koncepcji Jonasa podkrelaj¹, ¿e postulat heurystyki lêku stanowi konieczne ogniwo ³¹cz¹ce teoriê z praktyk¹ odpowiedzialnoci cz³owieka za los nadchodz¹cych pokoleñ ludzkich16.
Z punktu widzenia autorów programów politycznych, którzy maj¹ ambicjê
dotrzeæ z ide¹ globalnego partnerstwa gospodarki i ekologii do jak najszerszych
13 Por. G. Picht, Die Bedingungen des Überlebens  Die Grenzen der MeadowsStudie,
KlettCotta, Stuttgart 1981.
14 Por. H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1979, s. 6365.
15 Tam¿e, s. 62.
16 Por. B. Wille, Ontologie und Ethik bei Hans Jonas, Verlag J. H. Röll, Dettelbach 1996,
s. 258262.
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krêgów spo³eczeñstw krajów wysoko rozwiniêtych, a wiêc przywi¹zanych do utartych od kilku pokoleñ szlaków kultury politycznej, zabezpieczaj¹cej wysoki poziom dobrobytu materialnego, wielkie znaczenie raportu o Granicach wzrostu
polega w³anie przede wszystkim na jego przes³aniu ideowym, czyli ostrze¿eniu
przed katastrof¹, która z pewnoci¹ nast¹pi, jeli pozwolimy, aby sprawy ekologii
bieg³y dotychczasowym torem17.
Ekologiczne przes³anie zawarte w postulacie polityki na rzecz zrównowa¿onego rozwoju Ziemi obejmuje tak¿e odnowê szeroko rozumianej kultury politycznej krajów wysoko rozwiniêtych. Wymagana jest mianowicie bardziej ni¿
dotychczas elastyczna kultura polityczna, sprzyjaj¹ca potrzebom i mo¿liwociom wykorzystania dynamiki nowoczesnej gospodarki i najogólniej pojmowanej dynamiki postêpu cywilizacyjnego przekszta³ceniu dominuj¹cego dzisiaj
w wiecie jednowymiarowego paradygmatu ekonomicznego w wielowymiarowy
paradygmat ekologiczny. Odt¹d d¹¿enie do ochrony rodowiska i dzia³anie na
rzecz polityki wzrostu gospodarczego nie musz¹ i nie powinny byæ postrzegane
jako stanowiska radykalnie sobie przeciwstawne. W wietle polityki na rzecz Ziemi jawi¹ siê one raczej jako dwa równoleg³e nurty dzia³ania politycznego, które
ma ambicje uzgodniæ utrzymanie, a nawet wzrost dobrobytu materialnego ludzkoci z gospodarowaniem uwzglêdniaj¹cym jej pomylnoæ ekologiczn¹.
Z pewnoci¹ taki cel przywieca polityce ekologicznej postulowanej przez
Klausa Michaela MeyerAbicha. Chodzi o politykê zabezpieczaj¹c¹ pokój cz³owieka z przyrod¹18. Zgodnie z przyjêt¹ przez autora tej propozycji fizjocentryczn¹ perspektyw¹ poznawcz¹ ma to byæ polityka wynikaj¹ca z prawdy o wyra¿onej
w dzia³aniu obecnoci cz³owieka w przyrodzie19. Jej punktem wyjcia musi byæ
zatem bezsporny fakt, ¿e pe³na przynale¿noæ cz³owieka do przyrody niejako naturalnie predestynuje go do panowania nad przyrod¹. Idzie jednak o to, aby  jak
uj¹³ to K.M. MeyerAbich  przejæ od panowania absolutystycznego do panowania dozwolonego w pañstwie prawa. Antropokracja  panowanie cz³owieka
w przyrodzie  musi byæ usankcjonowana prawnie20. Pokój cz³owieka z przyrod¹ nale¿a³oby zatem rozumieæ jako swego rodzaju niespisany kontrakt, na pod17 Por. Z. £epko, Antropologiczny postulat kapitalizmu ekologicznego, w: Myl filozoficzna
Ksiêdza Profesora Kazimierza K³ósaka, red. A. Latawiec, G. Bugajak, Wydawnictwo Uniwersytetu
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Warszawa 2004, s. 218219.
18 Por. K.M. MeyerAbich, Wege zum Frieden mit der Natur. Praktische Naturphilosophie für
die Umweltpolitik, Carl Hanser Verlag, München 1984; Por. ten¿e, Wissenschaft für die Zukunft.
Holistisches Denken in ökologischer und gesellschaftlicher Verantwortung, Verlag C. H. Beck,
München 1988; ten¿e, MitWissenschaft: Erkenntnisideal einer Wissenschaft für die Zukunft, w: Vom
Baum der Erkenntnis zum Baum des Lebens. Ganzheitliches Denken der Natur in Wissenschaft und
Wirtschaft, red. ten¿e, Verlag C. H. Beck, München 1997, s. 19161.
19 Por. K.M. MeyerAbich, Wege zum Frieden mit der Natur, s. 14.
20 Tam¿e, s. 138.
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stawie którego panowanie cz³owieka nad przyrod¹ spe³nia siê poprzez jego odpowiedzialnoæ za przyrodê. Najbardziej czytelnym wyrazem takiego panowania
cz³owieka nad przyrod¹ powinna za byæ politycznie zorientowana nauka dla
przysz³oci21. Zgodnie z przewiadczeniem, ¿e nie nauka jako taka, lecz dominuj¹cy aktualnie typ ludzkiej wiedzy stanowi podstawê destrukcyjnej dzia³alnoci cz³owieka w przyrodzie, zachodzi koniecznoæ podjêcia prac nad alternatywnym wobec dominuj¹cego od pocz¹tków nowo¿ytnoci paradygmatem nauki nierozdzielnie sprzêgniêtej z technik¹. Zdaniem K.M. MeyerAbicha prace te powinny
zmierzaæ do takiego paradygmatu nauki, dla której konstytutywna jest holistyczna perspektywa ujmowania prawdy poznania rzeczywistoci oraz cis³a korelacja
wolnoci i odpowiedzialnoci badacza22.
Równoczenie K.M. MeyerAbich podkrela, ¿e prace nad przysz³ociowym
modelem nauki warunkuj¹ prace nad przysz³ociowym modelem gospodarowania cz³owieka w przyrodzie. Pokój cz³owieka z przyrod¹ zabezpiecza bowiem
przysz³oæ spo³eczeñstwa industrialnego i polega na uzgodnieniu praw gospodarczych z prawami przyrody. St¹d pojawia siê postulat, aby ekonomiê, czyli naukê
o gospodarowaniu, uprawiaæ jako ekologiê gatunku Homo sapiens. Tak rozumiana ekonomia mia³aby nosiæ nazwê ekologii humanistycznej i stanowi³aby istotny
element ca³ociowej wiedzy o zwi¹zkach ludzkiego ¿ycia z przyrod¹ pozaludzk¹23. Zgodnie z tym ujêciem holistyczna perspektywa przysz³ociowej nauki
o miejscu i roli cz³owieka w przyrodzie warunkuje utrzymanie holistycznej perspektywy ludzkiego gospodarowania w przyrodzie. Politycznie zorientowana nauka dla przysz³oci musi wiêc byæ uprawiana ze wzglêdu na przewiadczenie, ¿e
warte poznania jest tylko to, co sprzyja naturalnemu wspó³istnieniu cz³owieka
z przyrod¹ pozaludzk¹24.
Alternatywny wobec paradygmatu nauki nowo¿ytnej paradygmat nauki holistycznej od kilkunastu lat jest przedmiotem prac studyjnej grupy uczonych niemieckich, która pod kierunkiem K.M. MeyerAbicha podejmowa³a problematykê
paradygmatycznej struktury nauki holistycznej w ramach prac nad projektem badawczym pod ogólnym tytu³em Kulturowa historia przyrody. Ich efektem okaza³y siê liczne publikacje, z których bodaj najwa¿niejsze sk³adaj¹ siê na szeroko
dyskutowany w gronie specjalistów obszerny tom pt. Od drzewa poznania do
drzewa ¿ycia.
Zredagowan¹ przez K.M. MeyerAbicha ksi¹¿kê nale¿y odczytywaæ zgodnie z jej podtytu³em: Holistyczne mylenie o przyrodzie w nauce i gospodarce.
21

Tam¿e, s. 14.
Por. K.M. MeyerAbich, Wissenschaft für die Zukunft, s. 82.
23 Por. tam¿e.
24 Por. K.M. MeyerAbich, Einführung, w: Vom Baum der Erkenntnis zum Baum des Lebens.
Ganzheitliches Denken der Natur in Wissenschaft und Wirtschaft, red. K.M. MeyerAbich, Verlag
C. H. Beck, München 1997, s. 917.
22
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Autorzy ksi¹¿ki dostrzegaj¹ w niej kolejn¹ próbê zdynamizowania kultury europejskiej w d¹¿eniu do wyjcia z kryzysu ekologicznego poprzez przewartociowanie wartoci od kilku stuleci dominuj¹cych w tej kulturze. To przewartociowanie wartoci musi mieæ charakter paradygmatyczny i musi stanowiæ wynik cierania siê ró¿nych systemów wartoci wp³ywaj¹cych na biologiczne bezpieczeñstwo
i duchow¹ jakoæ ¿ycia wspó³czesnego cz³owieka.
Najogólniej mówi¹c, te systemy wartoci funkcjonalnie przypominaj¹ paradygmaty Thomasa Kuhna, ale w przedk³adanej tutaj propozycji wspartej naukowo polityki ekologicznej wyra¿aj¹ siê poprzez idee i idea³y poznawcze stanowi¹ce warunki nowego stylu mylenia o przysz³oci. Zgodnie z tym ujêciem,
K.M. MeyerAbich wskazuje na epistemologicznoekologiczny charakter wspó³czesnego sporu o wartoci i postuluje, aby punkt odniesienia w tym zakresie wyznacza³a myl, któr¹ paradoksalnie mo¿na by wyraziæ w formie pytania, co powinnimy wiedzieæ, aby przy pomocy nauki i techniki móc rozwi¹zywaæ problemy, których nie mielibymy bez nauki i techniki?25. Autorzy ksi¹¿ki Od drzewa
poznania do drzewa ¿ycia mo¿liwoæ tak¹ dostrzegaj¹ w wykorzystaniu nauki
i techniki wartociowanej ekologicznie. W konkretnym przypadku oznacza to wartociowanie zgodne z idea³em poznawczym, wyznaczaj¹cym holistyczn¹ perspektywê ujmowania prawdy o rzeczywistoci. Tym samym autorzy ci odcinaj¹ siê od
idea³ów poznawczych, zwi¹zanych z dominuj¹cym od nowo¿ytnoci europejskiej
dziedzictwem F. Bacona. Idzie wiêc o prze³amanie tradycji badawczej, w ramach
której idea³ poznawczy wyra¿a siê najwy¿szym stopniem obiektywizacji poznania. Jej efektem mia³oby za byæ zapocz¹tkowanie tradycji, w ramach której wiod¹ce poznawczo jest uczucie dla ¿ycia. Ono mia³oby konstytuowaæ naukê, dla
której warta zdobycia jest tylko ta wiedza, która sprzyja pokojowemu wspó³istnieniu cz³owieka z przyrod¹ pozaludzk¹26.
Widaæ wiêc, ¿e wspó³czesny spór o wartoci konstytuuj¹ce ludzkie poznanie
przenosi siê z obszaru filozofii przyrody i nastêpnie filozofii nauki na obszar antropologii. Wytyczna dla przedk³adanej przez K.M. MeyerAbicha polityki rodowiskowej fizjocentryczna koncepcja przyrody implikuje bowiem fizjocentryczn¹
koncepcjê cz³owieka. Wed³ug niej przyroda wyznacza przestrzeñ dla ró¿nych, ale
zarazem równouprawnionych przejawów ¿ycia. Zgodnie z t¹ koncepcj¹ sama przyroda tak¿e legitymizuje to równouprawnienie. St¹d wynika postulat, aby ontologiczna zasada równouprawnienia ró¿nych przejawów ¿ycia w przyrodzie sta³a siê
zasad¹ polityki rodowiskowej. Oznacza to, ¿e K.M. MeyerAbich politykê rodowiskow¹ rozumie jako istotn¹ czêæ uprawianej przez siebie praktycznej filo25

Tam¿e, s.10.

26 Por. M. Drieschner, Die Macht der Objektivität, w: Vom Baum der Erkenntnis zum Baum des

Lebens. Ganzheitliches Denken der Natur in Wissenschaft und Wirtschaft, red. K.M. MeyerAbich,
Verlag C. H. Beck, München 1997, s. 337356.
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zofii przyrody, czyli tego rodzaju filozoficznej refleksji nad przyrod¹, która w punkcie wyjcia uwzglêdnia aktywn¹ obecnoæ cz³owieka w przyrodzie, w punkcie
dojcia za kreli polityczn¹ wizjê pokoju cz³owieka z przyrod¹. W tym sensie
przedk³adana przez K.M. MeyerAbicha polityka rodowiskowa stanowi odmianê prewencyjnej polityki ekologicznej, a wiêc wzbogaca tê czêæ polityki na rzecz
kapitalizmu ekologicznego, któr¹ mo¿na nazwaæ projektem politycznym. Ten projekt za domaga siê dope³nienia przez okrelony program, czyli sposoby wdro¿enia projektu w ¿ycie.
4. OD POLITYKI POKOJU Z PRZYROD¥ DO KAPITALIZMU EKOLOGICZNEGO
Wdro¿enie w ¿ycie projektu polityki na rzecz zrównowa¿onego rozwoju Ziemi oznacza d¹¿enie do nadania kapitalizmowi oblicza ekologicznego27.
Z tego punktu widzenia, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dokonania badawcze, a tak¿e inicjatywy polityczne, spo³eczne i wydawnicze grupy uczonych, skupionych wokó³ Ernsta Ulricha von Weizsäckera, zwi¹zanego z Klubem Rzymskim autora projektu politycznego, stanowi¹cego swoisty pomost miêdzy prognozami zawartymi w pierwszym Raporcie Klubu Rzymskiego a przysz³oci¹
ludzkoci, pomyln¹ ekologicznie i gospodarczo.
Istotê projektu von Weizsäckera wyra¿a postulat podwojenia dobrobytu ludzkoci przy równoczesnym zmniejszeniu o po³owê zu¿ycia naturalnych resursów
przyrody. Realistyczny wymiar projekt ten uzyskuje za dziêki programowi dzia³añ, uwzglêdniaj¹cemu konkretne (wyjciowe) warunki jego realizacji, a skutecznoæ w zakresie jego realizacji zale¿y od zasiêgu spo³ecznego przekonania o s³usznoci sprawy, której program ten dotyczy. Dlatego te¿, z myl¹ o upowszechnieniu
takiego przekonania, von Weizsäcker popularyzuje swój projekt polityczny, a tak¿e
w³¹cza siê w inicjatywy uzdalniaj¹ce ludzkoæ do podjêcia wskazanych przez ten
projekt postulatów w imiê pomylnej ekologicznie i cywilizacyjnie przysz³oci28.
Pierwszy warunek realizacji politycznego projektu na rzecz zrównowa¿onego rozwoju Ziemi stanowi mobilizacja m³odego pokolenia do zmierzenia siê z problemami pozostawionymi w spadku po pokoleniu starszym. W³aciwym kontekstem sformu³owania tego warunku jest przywo³ana niepewnoæ m³odego pokolenia wobec wyzwañ zwi¹zanych z tymi problemami29. Chodzi wiêc tutaj najpierw
o problem zad³u¿enia, nastêpnie zabezpieczenia socjalnego ludzi starszych i wreszcie problem kryzysu ekologicznego. O ile dwa pierwsze problemy wydaj¹ siê byæ
stosunkowo proste przez swoj¹ oczywistoæ i w tym sensie tak¿e stosunkowo
27 Por. Ch. Quarch, Vorwort des Herausgebers, w: E.U. von Weizsäcker, Eine neue Politik für
die Erde, Herausgegeben von Christoph Quarch, Herder, Freiburg im Breisgau 1999, s. 8.
28 Por. E.U. von Weizsäcker, Eine neue Politik für die Erde, s. 142.
29 Por. Ch. Quarch, Vorwort des Herausgebers, s. 9.
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³atwe do rozwi¹zania, o tyle problem kryzysu ekologicznego jawi siê jako niezwykle z³o¿ony, a przez to szczególnie grony i nape³niaj¹cy lêkiem. Mo¿na z nim
poradziæ sobie tylko wówczas, gdy powiedzie siê zmiana podstawowej orientacji
w myleniu o nagl¹cych problemach wspó³czesnoci: temu myleniu musi bowiem towarzyszyæ perspektywa przysz³oci.
Pierwszy warunek realizacji programu polityki na rzecz zrównowa¿onego
rozwoju Ziemi wi¹¿e siê wiêc z twórczym spo¿ytkowaniem wspó³czesnego konfliktu pokoleñ i postuluje wzmocnienie obecnej w spo³eczeñstwach krajów wysoko rozwiniêtych tendencji do takiej przemiany mylenia, by przejæ od polityki
zdominowanej przez problemy przesz³oci do polityki nastawionej na problemy
przysz³oci30. Przypieszenie takiej przemiany mylenia uwarunkowane jest odwag¹ do przekroczenia zidentyfikowanego w projekcie polityki na rzecz Ziemi
progu miêdzy minionym stuleciem ekonomii a aktualnym stuleciem ekologii.
Drugi warunek realizacji politycznego projektu zrównowa¿onego rozwoju
Ziemi stanowi wysuwany przez E.U. von Weizsäckera od 1997 roku postulat globalizacji wysi³ków w d¹¿eniu do opanowania i przezwyciê¿enia globalnego zasiêgu kryzysu ekologicznego. Jakkolwiek bowiem w pewnych regionach wiata
obserwuje siê poprawê stanu rodowiska naturalnego, to jednak ci¹gle jeszcze
brakuje powszechnej zgody na wspó³dzia³anie w wysi³kach zmierzaj¹cych do
pogodzenia racji ekonomicznych z racjami ekologicznymi w globalnym wymiarze
Ziemi. Odnosi siê to szczególnie do wspó³dzia³ania w zakresie opanowania i przezwyciê¿enia cywilizacyjnych przyczyn zmiany klimatu na Ziemi. Tak¿e i w tym
przypadku ostatecznie idzie wiêc o to, aby dla zaspokojenia potrzeb ludzkoci
zmniejsza³o siê zu¿ycie naturalnych resursów przyrody. Od pocz¹tku nowo¿ytnoci postêp techniczny wi¹za³ siê nierozerwalnie z coraz wiêkszym wykorzystaniem przyrody. Dzisiaj za nadszed³ czas, aby tê od kilku co najmniej stuleci sta³¹
tendencjê nie tylko przerwaæ, ale tak¿e odwróciæ. Dzisiejsza gospodarka powinna
wymusiæ na technice i technologii innowacyjn¹ kreatywnoæ ze wzglêdu na dalekosiê¿ne cele korzyci ekologicznych31.
Przejcie od stulecia ekonomii do stulecia ekologii jest wed³ug E.U. von
Weizsäckera równoznaczne z postulowanym w trzecim warunku realizacji politycznego projektu na rzecz Ziemi przejciem od wydajnoci pracy do wydajnoci
naturalnych resursów przyrody. W tym przypadku idzie o pytanie, jakie techniczne i technologiczne innowacje umo¿liwiaj¹ przeprowadzenie ekologicznej rewolucji skutecznego gospodarowania, czyli przejcia od wydajnoci pracy do wydajnoci naturalnych resursów przyrody. Nie oznacza to bynajmniej, ¿e wydajnoæ pracy nie powinna wzrastaæ. Musi ona jednak uwzglêdniaæ tak¹ przemianê
30
31

Por. E.U. von Weizsäcker, Eine neue Politik für die Erde, s. 1326.
Por. tam¿e, s. 3354.
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skutecznoci gospodarowania, by wysokie zyski osi¹gaæ przy mniejszych ni¿ dotychczas nak³adach. Przy czym, nie chodzi o mniejszy nak³ad pracy, lecz o mniejsze wykorzystanie naturalnych resursów przyrody. Wed³ug E.U. von Weizsäckera, warunek ten wyznacza nowy poziom rewolucji industrialnej  w³anie ow¹
ekologiczn¹ rewolucjê skutecznego gospodarowania32.
Takie przeorientowanie rozwoju gospodarczego wymaga zaanga¿owania ze
strony politycznej w³adzy ustawodawczej i wykonawczej poszczególnych pañstw
narodowych. Dlatego te¿ czwarty warunek realizacji politycznego projektu zrównowa¿onego rozwoju Ziemi stanowi postulat przeprowadzenia przez poszczególne parlamenty i rz¹dy narodowe ekologicznej reformy podatków i subwencji.
Postulat ten obejmuje szereg swoistych regu³ podstawowych gospodarki ekokapitalistycznej. E.U. von Weizsäcker wyra¿a je w formie imperatywów33:
 sprzyjaj uczciwej konkurencji,
 wspieraj zachowania gospodarczo po¿¹dane,
 nak³adaj podatki na inicjatywy mniej po¿¹dane,
 inwestuj w gospodarkê skuteczn¹, bo jest ona zawsze tañsza ni¿ gospodarka
rabunkowa,
 przypiesz wycofanie z u¿ycia niewydajnych narzêdzi,
 twórz rynki ograniczonych resursów,
 wykonuj najpierw to, co wymaga mniejszych kosztów,
 dbaj o to, aby ceny wyra¿a³y prawdê ekologiczn¹.
Zdaniem E.U. von Weizsäckera nale¿y przy tym uwzglêdniæ fakt, ¿e inicjatywy rz¹dów narodowych zosta³y silnie ograniczone w nastêpstwie gospodarczej
globalizacji wiata. St¹d te¿ poszukiwanie mo¿liwoci realizacji projektu nowej
polityki na rzecz zrównowa¿onego rozwoju Ziemi faktycznie oznacza poszukiwanie nowych dróg kszta³towania polityki miêdzynarodowej. Wymagana jest
globalizacja polityki, a cilej mówi¹c, globalizacja demokracji34. Ona te¿
stanowi pi¹ty punkt projektu polityki na rzecz zrównowa¿onego rozwoju Ziemi:
za gospodarcz¹ globalizacj¹ wiata musi nad¹¿yæ demokratyczna globalizacja
wiata.
Ten punkt programu tworzy spójn¹ ca³oæ z punktem szóstym, wymagaj¹cym uwzglêdnienia antropologicznego kontekstu polityki na rzecz globalnego
partnerstwa gospodarki i ekologii. Wysi³kom politycznym w tym wzglêdzie musi
wiêc towarzyszyæ praca nad zmian¹ obrazu cz³owieka  podmiotu dzia³añ politycznych: od Homo oeconomicus do Homo oecologicus35. Pierwszy z tych obra32

Por. tam¿e, s. 5574.
Tam¿e, s. 7677; Por. P. Hawken, A. Lovins, H. Lovins, Natural Capitalism: The Next Industrial Revolution, Earthscan Ltd, Boston 1999.
34 E.U. von Weizsäcker, Eine neue Politik für die Erde, s. 110.
35 Por. tam¿e, s. 117138.
33
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zów cz³owieka odpowiada koncepcji wiata tworzonej z uwzglêdnieniem zasady
ekonomicznoci: cz³owiek funkcjonuje w nim jako racjonalnie kalkuluj¹cy egoista gospodarczy, nastawiony na szybki zysk materialny. Drugi z tych obrazów
odpowiada natomiast ekologicznej koncepcji wiata: cz³owiek funkcjonuje w nim
jako istota zdolna do altruistycznej odpowiedzialnoci za w³aciwe jej rodowisko naturalne. Zgodnie z tym ujêciem Homo oeconomicus preferuje potrzeby materialne, Homo oecologicus za potrzeby niematerialne. W projekcie polityki na
rzecz zrównowa¿onego rozwoju Ziemi ostatecznie chodzi o to, aby we wspó³czesnym cz³owieku dokona³o siê swoiste pojednanie obu tych obrazów cz³owieka.
Wysoki poziom ogólnoci zapisu tego punktu programu mo¿e nasuwaæ w¹tpliwoci co do realistycznego charakteru zawartego w nim wymagania. Dlatego
te¿ na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e E.U. von Weizsäcker mo¿liwoæ jego urealnienia dostrzega w uwzglêdnieniu wyników prac instytutów badawczych, wród
których szczególna rola przypada Wuppertalskiemu Instytutowi Klimatu, rodowiska i Energii36. Prowadzone w nim badania z zakresu ekonomii konsumpcji
wskazuj¹ na jej ogromn¹ z³o¿onoæ. Zgodnie z nimi, okrelony model i struktura
konsumpcji wynika nie tylko z racji ekonomicznych, lecz równie¿ religijnych,
obyczajowych, psychologicznych, spo³ecznych itd., a wiêc najszerzej rozumianych
racji wiatopogl¹dowych. Prace nad rozpoznaniem tych racji i ich rzeczywistego
znaczenia, a tak¿e zachodz¹cych miêdzy nimi zale¿noci maj¹ m.in. na celu wytyczenie strategii dzia³ania na rzecz zmiany hierarchii potrzeb i porzucenia rozrzutnego stylu ¿ycia obywateli pañstw wysoko rozwiniêtych. Przy czym strategia
ta ma polegaæ nie tyle na wdra¿aniu w ¿ycie okrelonych norm postêpowania, ile
na przewartociowaniu wartoci, czyli upowszechnieniu i wzmacnianiu przekonania co do koniecznoci zmiany hierarchii potrzeb i struktury konsumpcji37.
E.U. von Weizsäcker wskazuje na ró¿ne miary tego punktu projektu i powo³uje siê w tym wzglêdzie na przyjêt¹ przez Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro Agendê 21. Jego zdaniem, zawarte w niej propozycje zrównowa¿onego rozwoju, domagaj¹c siê zerwania z marnotrawstwem i rozrzutnoci¹ w korzystaniu z naturalnych resursów przyrody, ró¿nicuj¹ zalecenia odnonie do hierarchii ludzkich
potrzeb i struktury konsumpcji w zale¿noci od poziomu rozwoju gospodarczego
poszczególnych pañstw i narodów. Oznacza to, ¿e w odniesieniu do krajów o niskim potencjale gospodarczym powinno chodziæ przede wszystkim o wzrost konsumpcji dóbr materialnych, za w odniesieniu do krajów o wysokim potencjale
gospodarczym przede wszystkim o wzrost konsumpcji dóbr niematerialnych. Idzie
36

Por. tam¿e, s. 139142.
Por. G. Scherhorn, Konsumentenverhalten und Wertewandel, w: ÖkologieDialog. Umweltmanager und Umweltschützer im Gespräch, red. M. Henze, G. Kaiser, Econ, Düsseldorf 1994,
s. 196221. Por. tak¿e: ten¿e, Plädoyer für nachhaltigen Konsum, w: Umwelt und Verkehr. Beiträge
für eine nachhaltige Politik, red. H. Schauffler, Verlag Moderne Industrie, München 1997, s. 1523.
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przy tym o takie wskazania, które wyra¿a³yby przekonanie, ¿e dobre ¿ycie w krajach wysoko rozwiniêtych oznacza na przysz³oæ co wiêcej ni¿ ¿ycie jedynie
w dobrobycie materialnym38.
5. ZAKOÑCZENIE
Prezentowany tutaj projekt polityki na rzecz zrównowa¿onego rozwoju Ziemi trafnie wyra¿a formu³a kapitalizmu ekologicznego. Oznacza to, ¿e projekt ten
rozró¿nia miêdzy prewencyjn¹ i ekspansywn¹ polityk¹ ekologiczn¹. Pierwsza ma
na celu zabezpieczenie naturalnych zasobów przyrody39, druga za coraz bardziej
efektywne gospodarczo spo¿ytkowanie przyrody z zachowaniem respektu wobec
zasad funkcjonowania naturalnej infrastruktury biotopów d³ugotrwale zdolnych
do ¿ycia. W przypadku polityki prewencyjnej chodzi przede wszystkim o ekologiczn¹ politykê na rzecz naturalnego rodowiska cz³owieka, w przypadku polityki progresywnej za przede wszystkim o ekologiczn¹ politykê na rzecz skutecznego gospodarowania cz³owieka w rodowisku naturalnym. Oba te rodzaje polityki nie tworz¹, rzecz jasna, opozycji wzglêdem siebie. Raczej wzajemnie siê
komponuj¹ w jedn¹ ca³oæ tak, ¿e ekologiczna polityka prewencyjna stanowi
niejako etap przygotowawczy do ekologicznej polityki gospodarczej. Jeli wypracowany przez Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro Globalny program dzia³añ uzna
siê za g³ówny punkt odniesienia w dzisiejszej debacie ekologicznej, to ekologiczn¹ politykê prewencyjn¹ mo¿na nazwaæ polityk¹ sprzed tego szczytu, ekologiczn¹ politykê gospodarcz¹ za polityk¹ po tym szczycie. W obu przypadkach celem jest bowiem tworzenie porozumienia miêdzy naukami przyrodniczymi, które reprezentuje ekologia, jako dzia³ biologii ewolucyjnej, a naukami
spo³ecznymi, które reprezentuje ekologia humanistyczna40.
Prezentowany tutaj projekt polityki na rzecz zrównowa¿onego rozwoju Ziemi stanowi odpowied na kryzys ekologiczny, identyfikowany jako globalne i zarazem totalne zjawisko cywilizacyjne. Jego odpowied na globalny charakter kryzysu ekologicznego jest oczywista i wyk³ada siê zgodnie z treci¹ projektu i programu globalnego partnerstwa gospodarki i ekologii. Z tej racji, na szczególn¹
uwagê zas³uguje mniej oczywista, ale równie faktyczna odpowied na totalny
charakter kryzysu ekologicznego, zwi¹zany z dynamicznym wzrostem jego z³o¿onoci. Idzie mianowicie o to, ¿e kryzys ekologiczny rodzi problemy stanowi¹ce
38

Por. E.U. von Weizsäcker, Eine neue Politik für die Erde, s. 142.
Por. B. Glaeser, Vorwort, w: Humanökologie. Grundlagen präventiver Umweltpolitik, red.
B. Glaeser, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Opladen 1989, s. 7.
40 Por. P. Weichert, Werte und die Steuerung von MenschUmweltSystem, w: Humanökologie.
Grundlagen präventiver Umweltpolitik, red. B. Glaeser, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Opladen 1989, s. 7693.
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totalne wyzwanie dla ludzkoci, a próby ich adekwatnego rozpoznania, opanowania i przezwyciê¿enia wymagaj¹ cis³ej wspó³pracy przedstawicieli coraz wiêkszej iloci dyscyplin naukowych. Taka polityka ekologiczna uwzglêdnia fakt, ¿e
zrodzone przez kryzys ekologiczny problemy stanowi¹ wyzwanie nie tylko dla
specjalistów z zakresu ró¿nych nauk przyrodniczych, ale tak¿e dla antropologów,
politologów, socjologów, psychologów, filozofów i teologów. Zdobyte w tym
wzglêdzie dowiadczenia, choæby tylko w ostatnim dziesiêcioleciu, pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e liczba dyscyplin naukowych zaanga¿owanych w przezwyciê¿enie
kryzysu ekologicznego stanowi rzeczywist¹ miarê jego z³o¿onoci41.
Wprawdzie trudno dzisiaj wyrokowaæ o efektywnoci wspó³dzia³ania tak ró¿nych dyscyplin ludzkiej wiedzy, to jednak z pewnoci¹ wiadomo, ¿e problemu
kryzysu ekologicznego nie rozwi¹¿e siê jedynie rodkami technicznymi. Zastosowanie samej techniki w ramach przedsiêwziêæ ekologicznych nie tylko skazuje je
na niepowodzenie, lecz nawet czêsto sytuacjê w tym wzglêdzie pogarsza. W ka¿dym razie ju¿ dzisiejsza wspó³praca ró¿nych i licznych dyscyplin naukowych
w opanowaniu i przezwyciê¿eniu kryzysu ekologicznego dowodzi, ¿e jego globalny i totalny charakter wymusza coraz cilejsze zjednoczenie ludzkoci w dzia³aniu na rzecz jej biologicznego i duchowego przetrwania. St¹d tak wa¿ne jest
zawarte w wypowiedziach E.U. von Weizsäckera i jego wspó³pracowników uzasadnione programowo przes³anie nadziei na ekologiczn¹ pomylnoæ Ziemi. Postulowana polityka na rzecz zrównowa¿onego rozwoju Ziemi mo¿e siê bowiem
urzeczywistniæ tylko wtedy, gdy przekonanie o jej nagl¹cej koniecznoci zwi¹¿e
siê z nadziej¹ na lepszy wiat dla wspó³czesnych i przysz³ych pokoleñ ludzkich.
ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY
Summary
Launched in the early 1960s, the global debate on ecological issues involves attempts both to
adequately define and to solve them. The former aim at a correct diagnosis of the current ecological
threats to humanity and the latter at proposing appropriate ecological strategies that would take into
account mankinds aspirations of civilization while ensuring stable and sustained growth.
From the beginning, the debate had palpable political overtones manifested in the political
concepts of development for particular countries, regions, and continents, and also for humanity as
a whole. Within the debate, the broadly conceived postulate of partnership between man and his
natural environment was adopted as the basis for proposing and implementing a program of global
partnership of economy and ecology, or in other words as a political aspiration of reconciling the
inseparable demands of a healthy environment and a healthy economy for all the nations of the
world. Many attempts to manage this task include the project of ecological capitalism put forward for discussion by scholars and politicians, to which the present study pays special attention.
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The proponents of this program thus aim to reaffirm the credibility of politics, which should be
understood not only as the art of achieving and wielding power, but also as the art of safeguarding
human existence in a world under threat.
Keywords: political project, sustainable development, ecology, future
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