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RELIGIA I KULTURA KLASYCZNA U PODSTAW IDEI
ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU
WPROWADZENIE
Cz³owiek jest istot¹, która nieodparcie d¹¿y do poszerzania swoich mo¿liwoci we wszelkich dostêpnych obszarach ¿ycia. Sukces gatunku Homo sapiens
w przyrodzie jest konsekwencj¹ nieustannego d¹¿enia do rozwoju. Jednoczenie
gatunek nasz jest wci¹¿ nieusatysfakcjonowany tym, co ju¿ posiad³. Tendencja ta
jest szczególnie wyrana w kulturze Zachodu.
Wiele wskazuje na to, ¿e wspó³czesny cz³owiek pad³ ofiar¹ swojego sukcesu
w przyrodzie. Przez ca³e tysi¹clecia by³ bowiem przekonany, ¿e drog¹ do osi¹gniêcia sukcesu i niezbêdnym warunkiem rozwoju jest zapanowanie nad przyrod¹. Dziêki zdobyczom nowo¿ytnej rewolucji przemys³owej oraz osi¹gniêciom
nauk przyrodniczych i technicznych odwieczne marzenie cz³owieka, by zapanowaæ nad przyrod¹ sta³o siê rzeczywistoci¹. Marzenie, które mia³o prowadziæ do
szczêcia cz³owieka, przynios³o jednak ludzkoci nowe zniewolenia i zagro¿enia,
których skala przekracza wyobra¿enia naszych przodków. Thomas Berry okreli³
to tak: postêp w nieustannym poprawianiu warunków ¿ycia cz³owieka zamiast
doprowadziæ nas na salony, zawiód³ nas na mietnisko1. Wspó³czesna aktywnoæ cz³owieka nastawiona na nieustanny rozwój stwarza bowiem powa¿ne zagro¿enia dla ludzkiego ¿ycia na Ziemi, a nawet dla wszystkich form ¿ycia i ca³ego
ziemskiego ekosystemu.
1

T. Berry, The Dream of the Earth, Sierra Club Books, San Francisco 1990, s. 17.

66

KS. RYSZARD SADOWSKI SDB

Kolejne objawy narastaj¹cego kryzysu ekologicznego i ³¹cz¹cego siê z nim
kryzysu kultury sk³aniaj¹ do powa¿nej refleksji nad procesami zachodz¹cymi we
wspó³czesnym wiecie. Zapocz¹tkowana w latach 60. XX w. filozoficzna refleksja nad efektami dzia³alnoci cz³owieka wzglêdem rodowiska naturalnego przyczyni³a siê do wy³onienia filozofii ekologii oraz etyki rodowiskowej. Pod koniec
minionego wieku do tych dyscyplin do³¹czy³a nowa, wci¹¿ kszta³tuj¹ca siê ga³¹
wiedzy  religion and ecology. Jest to kolejny etap refleksji nad zagro¿eniami
rodowiskowymi. Tak, jak w latach 60. XX w. zdano sobie sprawê, ¿e przy pomocy samych tylko dzia³añ technicznych nie uda siê przezwyciê¿yæ kryzysu ekologicznego i potrzebne jest zaanga¿owanie filozofii, tak obecnie coraz wyraniej
zdajemy sobie sprawê, ¿e dla skutecznego przeciwdzia³ania zagro¿eniom ekologicznym niezbêdne jest w³¹czenie w debatê ekologiczn¹ p³aszczyzny wartoci
oraz zaanga¿owanie w ni¹ religii.
Wszêdzie tam, gdzie mowa jest o szczêciu i celu cz³owieka, wartociach,
kszta³towaniu stylu ludzkiej egzystencji  jest miejsce dla religii, które od tysi¹cleci kszta³tuj¹ postawy cz³owieka. Wspó³czesna refleksja nad koncepcj¹ rozwoju
i wci¹¿ trwaj¹ca dyskusja nad rozumieniem idei zrównowa¿onego rozwoju bez
udzia³u religii by³yby niekompletne, poniewa¿ religie aktywnie uczestniczy³y
w wypracowaniu tej idei jeszcze przed jej wyranym sformu³owaniem. Ju¿ w po³owie lat 70. XX w. wiatowa Rada Kocio³ów zainicjowa³a wielki program zatytu³owany Sprawiedliwe, demokratyczne i zrównowa¿one spo³eczeñstwo (Just, Participatory and Sustainable Society), który mia³ wyznaczaæ kierunki aktywnoci
chrzecijan na rzecz przemian spo³ecznych i politycznych. Termin «zrównowa¿ony» (sustainability) otrzyma³ swoje pocz¹tkowe znaczenie w³anie w ramach
ekumenicznych dyskusji nad tym programem i dopiero póniej idee tam wypracowane zaczê³y funkcjonowaæ w ca³kowicie wieckim kontekcie2. Religie nie
tylko uczestniczy³y w wypracowywaniu idei zrównowa¿onego rozwoju, ale tak¿e
poszerzy³y debatê na ten temat o przestrzeñ wartoci i sensu ludzkiej egzystencji.
1. WK£AD RELIGIJNEJ CNOTY UMIARU W KSZTA£TOWANIE
IDEI ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU

Zarówno filozofia, jak i ró¿ne tradycje religijne kszta³tuj¹ podstawy m¹drociowej refleksji nad rzeczywistoci¹. M¹droæ ta jest przymiotem umys³u, który
 bazuj¹c na okrelonej wizji wiata  stara siê go zrozumieæ i odpowiedzieæ na
pytania o sens ludzkiego ¿ycia i cel wiata. W odró¿nieniu od wiedzy naukowej,
m¹droæ mniej interesuj¹ pytania «jak?», a bardziej  «dlaczego?». Na Zachodzie, ju¿ od czasów Kartezjusza i Francisa Bacona, koncentrowano siê na pyta2

Por. W. GranbergMichaelson, Redeeming the Creation. The Rio Earth Summit: Challenges
for the Churches, WCC Publications, Geneva 1992, s. 59.
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niach «jak?», zaniedbuj¹c pytania o sens  «dlaczego?», co w konsekwencji przyczyni³o siê do wspó³czesnego kryzysu ekologicznego. Odpowiadaj¹c na pytania
o sens, cz³owiek zdaje sobie sprawê z potrzeby umiaru i rozs¹dku, które powinny
towarzyszyæ wszystkim jego decyzjom.
Wspó³czesny cz³owiek wiele wie i jest coraz lepiej wykszta³cony, ale bardzo
czêsto nie jest m¹dry. Nale¿a³oby wiêc szukaæ rozs¹dnej równowagi miêdzy mo¿liwociami cz³owieka wynikaj¹cymi z jego wiedzy oraz przymiotami moralnymi,
które pomagaj¹ m¹drze korzystaæ z ca³ej palety dostêpnych mo¿liwoci. Takiej w³anie m¹drej równowagi mog¹ nauczyæ wspó³czesnego cz³owieka religie. W wielu
religiach nawo³uje siê bowiem do wstrzemiêliwoci, umiaru i prostoty ¿ycia.
Przyk³adem mo¿e byæ tu filozofia buddyjska i pisma Bahá`í, które k³ad¹ nacisk na madhyamâpratipad (poredni¹ drogê  ang. the middle way), potêpiaj¹c
zarówno nadmiar, jak i niedostatek. W tradycji buddyjskiej ¿ycie sensowne zamyka siê w sercu buddyjskich wartoci  poredniej drodze. Unikanie wszelkich
ekstremów le¿y bowiem u podstaw tej tradycji. Budda naucza, ¿e zarówno ¿ycie
w luksusie, jak i ¿ycie w nêdzy s¹ niew³aciwe. W celu osi¹gniêcia pe³ni cz³owieczeñstwa nale¿y wieæ ¿ycie umiarkowane, unikaj¹ce skrajnoci3. Zgodnie z nauczaniem Buddy porednia droga sk³ada siê z omiu praktycznych zasad, które
obejmuj¹ trzy g³ówne pola aktywnoci cz³owieka wierz¹cego: zachowania moralne, praktykowanie medytacji i zdobywanie wiedzy4:
 w³aciwa ocena  w³aciwe rozumienie natury egzystencji w myl Czterech
Szlachetnych Prawd (Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu; Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia; Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia; Czwarta Szlachetna Prawda o cie¿ce Prowadz¹cej do Ustania Cierpienia);
 w³aciwa intencja  determinacja w praktykowaniu wiary;
 w³aciwa mowa  unikanie k³amstwa, oszczerstwa i obraliwych s³ów;
 w³aciwe dzia³anie  powstrzymywanie siê od odbierania ¿ycia, kradzie¿y
i niew³aciwych zachowañ seksualnych;
 w³aciwe rodki utrzymania  odrzucanie zawodów, które utrudniaj¹ praktykowanie zasad buddyzmu;
 w³aciwe wysi³ki  unikanie z³a i rozwijanie dobrych stanów umys³u;
 w³aciwa wiadomoæ  wiadomoæ cia³a, uczuæ i myli;
 w³aciwa koncentracja  medytacja.
3

Por. R.M. Gross, Buddhist Resources for Issues of Population, Comsumption, and the Environment, w: Buddhism and Ecology. The Interconnection of Dharma and Deeds, red. M.E. Tucker,
D.R. Williams, Harvard University Press 1997, s. 298.
4 Por. V. Lysenko, The Difficult Task of Hitting the Mean: Aristotles Mean (Mesotes) and
Buddhas Middle Path (Majjihimâ Patipadâ), w: Comparative ethics in a global age, red. M.T. Stepanyants, Council for Research in Values & Philosophy 2007, s. 207.
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Najwa¿niejsz¹ sporód tych zasad jest w³aciwa ocena. Najtrudniejsze za
jest osi¹gniêcie najwy¿szego dla buddysty celu  eliminacji egocentrycznych przywi¹zañ do wiatowych wartoci oraz osi¹gniêcie owiecenia i nirwany poprzez
systematyczne praktykowanie æwiczeñ medytacyjnych i jogicznych5.
Cnota umiaru jest ¿ywo obecna tak¿e w konfucjanizmie. Konfucjuszowi przypisuje siê stworzenie doktryny umiaru, któr¹ póniejsze teksty neokonfucjañskie
wywodz¹ z wersetu: Doskona³a jest cnota, która zgodna jest z trwa³ym rodkiem. Rzadko jest praktykowana wród ludzi przez d³ugi czas6. W konfucjanizmie celem umiarkowania jest osi¹gniêcie stanu trwa³ej równowagi. Osoba, która
pod¹¿a za t¹ cnot¹, ma obowi¹zek czyniæ to zawsze i nie wolno jej nigdy zaprzestaæ szukania tej trwa³ej harmonii. Naladowcy Konfucjusza w d¹¿eniu do pe³ni
rozwoju osobowego nie mog¹ poprzestaæ na w³aciwym i efektywnym funkcjonowaniu na polu spo³ecznopolitycznym, lecz musz¹ kultywowaæ sta³e odniesienia
do sacrum. Najwy¿szym idea³em konfucjanizmu jest jednoæ cz³owieka z niebem,
któr¹ pojmuje siê nie tylko w wymiarze antropologicznym, ale tak¿e kosmologicznym. W myl Chung Yung (doktryna umiaru), najbardziej autentyczna ekspresja cz³owieczeñstwa jest okrelana jako tworzenie trójcy z niebem i ziemi¹7.
W hinduizmie za obecna jest idea savrabhûtahitâ (dobro wspólne)  najwy¿szy standard etyczny, do którego zobligowani s¹ hinduici. W tej tradycji
religijnej dobro wspólne obejmuje m.in. troskê o rodowisko przyrodnicze. Tak
rozumiane dobro wspólne ³¹czy siê z koncepcj¹ sarvakalyânkarîkarma odnosz¹cej siê do czynu, który prowadzi do dobra wspólnego obejmuj¹cego wszystkich oraz troskê o innych. Koncepcja ta stanowi podstawê hinduistycznej idei
powszechnego dobra opartego na wzajemnej wspó³pracy i szacunku8.
Tradycja hinduistyczna zawiera ponadto ideê karmy, któr¹ mo¿na by okreliæ
nastêpuj¹co: ka¿dy czyn pope³niony rozmylnie pozostawia w nastêpstwie konsekwencje (karmaphala), które na zawsze pozostaj¹, choæ nie zawsze s¹ zauwa¿ane bezporednio po dokonaniu okrelonego czynu. Prawo karmy mówi, ¿e ka¿dy czyn zapocz¹tkowuje w³asny, niezale¿ny ³añcuch reakcji i zdarzeñ, z których
niektóre dostrzegamy natychmiast, inne za dopiero z czasem. Zanieczyszczenie
rodowiska jest jednym z takich przypadków, a jego konsekwencje dostrzega siê
z opónieniem, niekiedy nawet wielopokoleniowym. Kiedy karma rozpocznie siê,
to postêpuje bez mo¿liwoci zatrzymania, nawet jeli osoba, która j¹ wywo³a5

Por. tam¿e.
Confucius, The Confucian Analects, The Great Learning & The Doctrine of the Mean, t³um.
J. Legge, Cosimo Classics 2009, VI, 26.
7 Por. Tu Weiming, Beyond the Enlightenment Mentality, w: Confucianism and Ecology. The
Interrelation of Heaven, Earth, and Humans, red. M.E. Tucker, J. Berthrong, Harvard University
Press 1998, s. 18.
8 Por. O.P. Dwivedi, Dharmic Ecology, w: Hinduism and Ecology. The Intersection of Earth,
Sky, and Water, red. C.K. Chapple, M.E. Tucker, Harvard University Press 2000, s. 1213.
6
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³a, ju¿ nie ¿yje9. Karma tej osoby trwa bowiem w formie wspomnieñ i przenosi
siê do nastêpnego ¿ycia tej osoby  Pope³niony przez cz³owieka czyn w tym
¿yciu pod¹¿a za nim dalej i dalej (niezale¿nie od tego, czy on sobie tego ¿yczy,
czy nie)10.
Niekiedy sprawiedliwoæ karmiczna nie ogranicza siê jedynie do bezporednio zaanga¿owanych w ni¹ osób, ale dotyczy nawet odleg³ych potomków osoby
pope³niaj¹cej okrelony czyn. O królu, pomimo tego, ¿e dana osoba mo¿e nie
cierpieæ z powodu swoich z³ych czynów, to jednak dzieci i wnuki, a nawet praprawnuki bêd¹ musia³y wycierpieæ konsekwencje wyrz¹dzonego z³a11.
Mahatma Gandhi, bazuj¹c na tradycji hinduistycznej wskaza³ za na siedem
grzechów miertelnych polegaj¹cych na przekraczaniu umiaru. Postawa taka
w konsekwencji prowadzi do tego, ¿e b³ogos³awieñstwo staje siê przekleñstwem
i sprowadza cierpienie oraz mieræ. Gandhi wylicza nastêpuj¹ce wartoci, które
pozbawione umiaru i m¹droci obracaj¹ siê przeciw cz³owiekowi12:
 bogactwo bez pracy;
 przyjemnoæ bez sumienia;
 wiedza bez charakteru;
 biznes bez moralnoci;
 nauka bez humanitaryzmu;
 religia bez ofiary;
 polityka bez zasad.
Marnotrawstwo i nieumiarkowana konsumpcja s¹ potêpiane równie¿ w Koranie: O synowie Adama! Bierzcie wasze ozdoby na ka¿de miejsce modlitwy!
Jedzcie i pijcie, ale nie trwoñcie! Zaprawdê, Bóg nie kocha rozrzutników! (Koran VI, 31)13. Koran wielokrotnie poucza o koniecznoci zachowania umiaru we
wszystkim: Bóg wie, co nosi ka¿da ¿eñska istota i o ile kurcz¹ siê ³ona, i o ile siê
powiêkszaj¹. Ka¿da rzecz posiada u Niego pewn¹ miarê (Koran XIII, 8); a na
innym miejscu: I nie ma ¿adnej rzeczy, której nie posiadalibymy pe³ne skarby;
My zsy³amy j¹ tylko wed³ug wiadomej miary (Koran XV, 21).
Tak¿e niektóre wypowiedzi Proroka Mahometa wskazuj¹ na koniecznoæ
umiaru i przez to wspó³graj¹ z koncepcj¹ zrównowa¿onego rozwoju: ¯yj na tym
wiecie tak, jakby mia³ ¿yæ na nim wiecznie, ale ¿yj dla przysz³ego wiata tak,
jak by mia³ umrzeæ jutro14.
9

Por. tam¿e, s. 1415.
Mahâbhârata, Shanti Parva, 232: 16.
11 Tam¿e, 139: 22.
12 Por. S.R. Covey, Principle Centered Leadership, Simon & Schuster, New York 1992, s. 8793.
13 Cytaty z Koranu zosta³y wziête z t³umaczenia Józefa Bilawskiego, które ukaza³o siê w Warszawie nak³adem Pañstwowego Instytutu Wydawniczego w 1986 r.
14 R.C. Foltz, Islam, w: The Oxford Handbook of Religion and Ecology, red. R.S. Gottlieb,
Oxford University Press 2006, s. 211.
10
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Zachêta do umiarkowania i wstrzemiêliwoci jest obecna tak¿e na kartach
wiêtej ksiêgi judaizmu: Proszê Ciê o dwie rzeczy, nie odmów mi  proszê 
nim umrê: K³amstwo i fa³sz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nêdzy,
¿yw mnie chlebem niezbêdnym, bym syty nie sta³ siê niewiernym, nie rzek³:
«A któ¿ jest Pan?» lub z biedy nie pocz¹³ kraæ i imiê mego Boga zniewa¿aæ
(Prz 30,79)15. W Ksiêdze M¹droci czytamy natomiast: I jeli kto mi³uje sprawiedliwoæ  jej to dzie³em s¹ cnoty: uczy bowiem umiarkowania i roztropnoci,
sprawiedliwoci i mêstwa, od których nie ma dla ludzi nic lepszego w ¿yciu
(Mdr 8,7). M¹droæ Syracha równie¿ zachêca do umiaru, wskazuj¹c na bardzo
praktyczny jego wymiar: Z przejedzenia wielu umar³o, ale umiarkowany przed³u¿y swe ¿ycie (Syr 37,31).
Rabini w swoim nauczaniu tak¿e zachêcali do praktykowania umiaru i dalekowzrocznej troski o rodowisko. wiadczy o tym m.in. zakaz zwiêkszania liczebnoci stad kóz i owiec wypasanych na pastwiskach spustoszonych podczas
powstania Bar Kochby (132135 p.Ch.n.). Ze wzglêdu na koniecznoæ regeneracji pastwisk rabini wprowadzili ten zakaz pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej
i wysokiej op³acalnoci hodowli tych gatunków zwierz¹t. Podjêto wówczas krótkoterminowe wyrzeczenia ze wzglêdu na dalekosiê¿ne dobro w postaci poprawy
stanu rodowiska16.
Chrzecijañstwo, przyjmuj¹c ¿ydowsk¹ tradycjê Starego Testamentu, przyjê³o zawarte w niej zachêty do wstrzemiêliwoci i umiarkowania. W Nowym
Testamencie tak¿e znajduj¹ siê fragmenty, które wiadcz¹ o promowaniu wród
chrzecijan tego typu postaw. Lecz kiedy Pawe³ mówi³ o sprawiedliwoci
i o wstrzemiêliwoci [podkrelenie Autora], i o przysz³ym s¹dzie, Feliks przestraszony odpowiedzia³: «Teraz mo¿esz odejæ. Gdy znajdê czas, wezwê ciê znowu» (Dz 24,25). Nowy Testament u¿ywa w tym kontekcie najczêciej takich
terminów, jak «wyrzeczenie», «skromnoæ», «prostota», «umiarkowanie», «powci¹gliwoæ», «wstrzemiêliwoæ». w. Pawe³ w Licie do Tytusa napisze: Ukaza³a siê bowiem ³aska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza
nas, abymy wyrzek³szy siê bezbo¿noci i ¿¹dz wiatowych [podkrelenia Autora], rozumnie i sprawiedliwie, i pobo¿nie ¿yli na tym wiecie (Tt 2,1112).
O koniecznoci umiarkowania i wstrzemiêliwoci poucza Katechizm Kocio³a Katolickiego  oficjalny dokument, który jest punktem odniesienia dla
wszystkich katolików: Umiarkowanie jest cnot¹ moraln¹, która pozwala opanowaæ d¹¿enie do przyjemnoci i zapewnia równowagê w u¿ywaniu dóbr stworzonych. Zapewnia panowanie woli nad popêdami i utrzymuje pragnienia w grani15

Wszystkie cytaty z Biblii zosta³y wziête z IV wydania Biblii Tysi¹clecia wydanej przez
Wydawnictwo Pallottinum.
16 Por. H. TiroshSamuelson, Judaism, w: The Oxford Handbook of Religion and Ecology, s. 45.
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cach uczciwoci. Osoba umiarkowana kieruje do dobra swoje po¿¹dania zmys³owe, zachowuje zdrow¹ dyskrecjê i «nie daje siê uwieæ by iæ za zachciankami
swego serca» (Syr 5,2; por. Syr 37,2731). Umiarkowanie jest czêsto wychwalane
w Starym Testamencie: «Nie id za twymi namiêtnociami: powstrzymaj siê od
po¿¹dañ!» (Syr 18,30). W Nowym Testamencie jest ono nazywane «skromnoci¹» lub «prostot¹». Powinnimy ¿yæ na tym wiecie «rozumnie i sprawiedliwie,
i pobo¿nie» (Tt 2,12)17.
Do samoograniczenia i takiego dzia³ania, które jest poddane etycznemu os¹dowi, od dawna nawo³uje obecny Papie¿:  powinnimy siê naprawdê wytê¿yæ,
by umo¿liwiæ nowy pocz¹tek  umo¿liwiæ go dziêki si³om stworzenia i odkupienia. By wyzwoliæ równie¿ si³y, dziêki którym cz³owiek uczy siê ograniczaæ [podkrelenie Autora] samego siebie. Bo niew¹tpliwie o to dzisiaj chodzi. By cz³owiek nie robi³ wszystkiego, co móg³by zrobiæ  móg³by przecie¿ zniszczyæ siebie
i wiat  by pamiêta³, ¿e obok «mogê» stoi «powinienem». By akceptowa³ nie
tylko niemo¿liwoci fizyczne, ale i niemo¿liwoci, które definiuj¹ sferê moralnoci. Wychowanie rodu ludzkiego, które potrafi oprzeæ siê pokusie drzewa zakazanego, bez w¹tpienia jest tu fundamentaln¹ spraw¹. Koció³ musi siê staraæ, by
cz³owiek jeli mo¿na tak powiedzieæ, dorós³ do samego siebie, by swym mo¿liwociom fizycznym potrafi³ przeciwstawiæ odpowiednie mo¿liwoci etyczne18.
Przywo³ane fragmenty pochodz¹ce ze wiêtych ksi¹g judaizmu, chrzecijañstwa i islamu wskazuj¹, ¿e umiar i wstrzemiêliwoæ, które s¹ fundamentem idei
zrównowa¿onego rozwoju, s¹ wyranie obecne w samym sercu trzech najwa¿niejszych religii monoteistycznych. Nauczanie liderów tych tradycji religijnych
konsekwentnie potwierdza, a nawet rozszerza i ubogaca myli zawarte w wiêtych tekstach, zachêcaj¹c wiernych do praktykowania umiarkowanego stylu ¿ycia. Do wstrzemiêliwoci i umiaru zachêcaj¹ tak¿e mistrzowie ¿ycia duchowego
religii Wschodu  buddyzmu i bahaizmu.
2. WK£AD KLASYCZNEJ ZASADY Z£OTEGO RODKA
W KSZTA£TOWANIE IDEI ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU

W tradycji staro¿ytnoci umiarkowanie by³o przejawem dojrza³oci i m¹droci. Nie przypadkowo w tym w³anie okresie ukszta³towa³a siê zasada z³otego
rodka (³ac. aurea mediocritas; grec. ìåóüôçò) i zachêta do zachowania umiaru
we wszystkim. Idea harmonii i umiarkowania by³a fundamentem cywilizacji antycznej, co obserwujemy w najrozmaitszych przejawach ¿ycia ówczesnych ludzi.
17

Katechizm Kocio³a Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, Warszawa 1994, nr 1809.
J. Ratzinger, Il sale della terra. Cristianesimo e Chiesa cattolica nella svolta del millennio.
Un colloquio con Peter Seewald, Cinisella Balsamo, San Paolo 1997, s. 260261.
18
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Jednym z najbardziej znanych przyk³adów obecnoci cnoty umiarkowania w kulturze staro¿ytnej Grecji by³o wyryte na wi¹tyni w Delfach has³o nic z przesad¹. Harmonia kosmosu by³a czêstym motywem hymnów religijnych, a symetria
w sztuce by³a zasad¹ stanowi¹c¹ fundament kanonu piêkna. Obecnoæ umiarkowania dobrze ilustruje te¿ legenda o Dedalu i Ikarze uciekaj¹cych z dworu króla
Minosa. Tylko wybór poredniej drogi miêdzy s³oñcem a ziemi¹ gwarantowa³
ocalenie. Przesadnie wysoki lot Ikara doprowadzi³ do tragicznej mierci nieopanowanego m³odzieñca.
Harmonia by³a obecna tak¿e w greckiej sztuce charakteryzuj¹cej siê wszechobecn¹ proporcj¹ pojmowan¹ matematycznie. Harmoniê tê widaæ szczególnie
wyranie w rzebie, architekturze i muzyce. Antyczna estetyka promowa³a model
piêkna bêd¹cego harmoni¹ ducha i cia³a. Niew¹tpliwy wp³yw na kszta³towanie
siê tak rozumianego piêkna opartego na proporcji mia³a teoria liczb pitagorejczyków. To w³anie Teano  ¿onie Pitagorasa przypisuje siê ukucie zasady z³otego
rodka19.
Sentencje wiadcz¹ce o obecnoci zasady z³otego rodka w kulturze antyku dostrzegamy zarówno wród Greków, jak i naladuj¹cych ich Rzymian. Grecki filozof Demokryt mówi³: wyrzuæ umiarkowanie na wiatr, a najwiêksza przyjemnoæ przyniesie ci niewyobra¿alny ból; rzymski dramatopisarz Plautus pisa³:
Modus omnibus in rebus, soror, optimum habitu est; Nimia omnia nimium exhibent negotium hominibus ex se (umiarkowanie jest najlepsz¹ drog¹ we wszystkim; jakakolwiek przesada sprowadza na cz³owieka k³opoty)20; Terencjusz za
Id arbitror ad prime in vita esse utile, ut ne quid minis (nie przesadzaæ w niczym, to najcenniejsza w ¿yciu zasada)21; rzymski poeta Cyceron: by ¿yæ d³ugo,
koniecznie trzeba ¿yæ wolno; Publiusz Syrus: Bonarum rerum consuetudo pessima est (zbyt uporczywe u¿ywanie nawet dobrych rzeczy jest szkodliwe)22; rzymski poeta Horacy powie za: Auream quisquis mediocritatem deligit tutus caret
obsoleti sordibus tecti, caret invidenda sobrius aula (Kto z³oty sobie upodoba³
umiar, ten siê uchroni przed nikczemn¹ nêdz¹ i przed zawici¹, która zawsze ciga bogate dwory)23; Owidiusz natomiast napisze wprost: Medio tutissimus ibis
(najbezpieczniej chodziæ rodkiem)24.
O umiarze bêd¹cym fundamentem szczêcia ludzkiego pisa³ te¿ rzymski cesarz Marek Aureliusz: Rankiem, gdy siê niechêtnie budzisz, pomyl sobie: bu19 Por. L.M. Osen, Women in Mathematics, MIT Press 1974, s. 1617; por. tak¿e H.E. Huntley,
The Divine Proportion. A Study in Mathematical Beauty, Dover Publications l970.
20 Plautus Titus Maccius, Poenulus I, II. 2930.
21 Publius Terentius Afer, Andria I, I. 33.
22 Publilius Syrus, Maxims.
23 Quintus Horatius Flaccus, Carmina II, X. 5.
24 Publius Ovidius Naso, Metamorphoses II, 136.
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dzê siê do trudu cz³owieka. Czy¿ wiêc czuæ siê mam niezadowolonym, ¿e idê do
pracy, dla której siê zrodzi³em i zes³any zosta³em na wiat? ( ) Czy¿ nie widzisz,
jak rolinki, wróbelki, mrówki, paj¹ki, pszczo³y czyni¹, co do nich nale¿y, a stosownie do si³ swoich przyczyniaj¹ siê do harmonii wiata? A ty nie chcesz czyniæ
tego, co jest cz³owieczym? Nie pieszysz do obowi¹zków na³o¿onych tw¹ natur¹?
 Ale¿ trzeba wypocz¹æ.  Nie przeczê! Zaiste i w tym da³a miarê natura. A da³a
i miarê jedzenia, i picia. A przecie¿ ty idziesz poza granicê, poza potrzebê25.
Umiarkowanie i wstrzemiêliwoæ oraz dalekosiê¿ne patrzenie na skutki
swoich czynów by³y nie tylko domen¹ poetów staro¿ytnoci. Tak¿e w filozofii
greckiej znajdujemy podobne idee. Szczególnie znacz¹ce w tym wzglêdzie s¹
dzie³a najwiêkszych filozofów staro¿ytnoci, którzy podkrelaj¹ wagê umiarkowania i czyni¹ z niego fundament ludzkiego szczêcia. O unikaniu ekstremów
pisze w Pañstwie Platon, który widzi mo¿liwoæ osi¹gniêcia szczêcia przez cz³owieka tylko wówczas, gdy cz³owiek potrafi zawsze wybieraæ miêdzy tymi ostatecznociami ¿ycie porednie i unikaæ przesady z jednej i z drugiej strony  ju¿
i w tym ¿yciu, ile mo¿noci, i w ka¿dym ¿yciu nastêpnym. W ten sposób cz³owiek najpe³niejsze szczêcie osi¹ga26.
Arystotelesa  jednego z najwybitniejszych filozofów Zachodu  okrela siê
mianem ojca umiaru. Ca³a jego filozofia, a szczególnie etyka, oparta jest na z³otym rodku27. Etyka Arystotelesa, bazuj¹c na cnocie, rozumie j¹ jako umiar
(ôü øéÝóïí) pomiêdzy nadmiarem (ýðåñï÷Þ) i brakiem (ǻëëåéöéò)28. Trzy tedy s¹
rodzaje dyspozycyj, z których dwie s¹ wadami (pierwsza z powodu nadmiaru,
druga z powodu niedostatku), jedna za, a mianowicie zachowanie w³aciwej miary,
jest zalet¹ 29.
Arystoteles stwierdza wprost, ¿e  rodek, który siê do nas odnosi, jest
najlepszy, bo to jest tak, jak nakazuje wiedza i rozum. Tak siê dzieje wszêdzie i to
w³anie wywo³uje najlepszy stan. A to wynika z indukcji i z rozumu. Przeciwieñstwa bowiem wzajemnie siebie niszcz¹, a skrajnoci s¹ i sobie nawzajem, i rodkowi przeciwne. Bo rodek w stosunku do obydwu skrajnoci jest jednym i drugim: równoæ np. jest wiêksza od tego, co mniejsze, a mniejsza od tego, co wiêksze. W rezultacie doskona³oæ etyczna musi dotyczyæ pewnych pozycji rodkowych
i byæ niejako umiarem30.
25

Marek Aureliusz, Rozmylania, t³um. z grec. M. Reiter, Wydawnictwo PWN, Warszawa
1984, V, 1.
26 Platon, Pañstwo, t³um. z grec. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kêty 2003, X, 619.
27 Por. V. Lysenko, The Difficult Task of Hitting the Mean , s. 203206.
28 Por. Arystoteles, Etyka eudemejska, t³um. z grec. W. Wróblewski, w: Arystoteles, Dzie³a
wszystkie, t. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, II, 3.
29 Arystoteles, Etyka nikomachejska, t³um. z grec. D. Gromska, w: Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 5, II, 8.
30 Arystoteles, Etyka eudemejska, II, 3.
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Stagiryta, prezentuj¹c teoriê cnót etycznych, umiejscawia poszczególne cnoty porodku pomiêdzy bêd¹cymi ich zaprzeczeniem nieumiarkowaniami poprzez
nadmiar lub niedomiar. W odniesieniu do bojaliwoci i odwagi umiarem nie
jest mêstwo; co siê tyczy tych, którzy [tu] grzesz¹ nadmiarem, ten, kto przesadza
w nieustraszonoci, nie posiada nazwy (czêsto bowiem jej brak), ten za, kto
przesadza w odwadze, jest zuchwa³y; kto natomiast ponad miarê jest bojaliwy,
a niedostatecznie odwa¿ny, ten jest tchórzem. W odniesieniu do przyjemnoci
i przykroci  [co prawda] nie wszystkich, a zw³aszcza w mniejszym stopniu w odniesieniu do przykroci  rodkiem jest umiarkowanie, nadmiarem za  nieumiarkowanie, rozwi¹z³oæ. Takich, którzy by zbyt ma³o byli przystêpni przyjemnociom, nie³atwo znaleæ; dlatego te¿ i dla nich brak nazwy; nazwijmy ich niewra¿liwymi. Co siê tyczy dawania i brania w dziedzinie dóbr materialnych, to
umiarem jest szczodroæ, nadmiarem za i niedostatkiem rozrzutnoæ i chciwoæ.
Nadmiar i niedostatek objawia siê w nich [obu] w sposób przeciwny: rozrzutnik
bowiem zbyt wiele daje, a za ma³o bierze, chciwiec za zbyt wiele bierze, a za
ma³o daje. ( ) W odniesieniu do czci i nies³awy rodkiem jest poczucie w³asnej
wartoci, czyli uzasadniona duma, której nadmiar jest zarozumia³oci¹, niedostatek za przesadn¹ skromnoci¹31.
Wydaje siê, ¿e ca³a filozofia Arystotelesa i jego wizja szczêliwego ¿ycia
cz³owieka jest niezmiernie spójna ze wspó³czesn¹ ide¹ zrównowa¿onego rozwoju. Arystoteles uwa¿a bowiem, ¿e cz³owiek powinien kroczyæ drog¹ poredni¹ 
ani nie poddawaæ siê ¿¹dzom, ani ich nie ignorowaæ. W swoim dzia³aniu cz³owiek powinien byæ umiarkowany, ale jednoczenie powinien dowiadczaæ przyjemnoci. ¯¹dze powinny byæ zaspokojone, ale w taki sposób, by umo¿liwiæ harmonijny rozwój tak¿e rozumnej czêci duszy. Wydaje siê nawet, ¿e mo¿na by
doszukiwaæ siê analogii miêdzy harmonijn¹ równowag¹ arystotelesowskich czêci duszy: wegetatywnej, zmys³owej i rozumnej32, prowadz¹c¹ do szczêcia cz³owieka, a harmonijn¹ równowag¹ miêdzy elementami przyrodniczym, ekonomicznym i spo³ecznym bêd¹cymi podstaw¹ idei zrównowa¿onego rozwoju, który warunkuje szczêliw¹ egzystencjê ludzkoci. W obu przypadkach to rozs¹dek, silna
wola i odwaga s¹ czynnikami niezbêdnymi do osi¹gniêcia harmonii koniecznej
dla powodzenia cz³owieka.
3. ATUTY RELIGII W PROPAGOWANIU IDEI ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU
U podstaw wspó³czesnego kryzysu ekologicznego le¿y pomijanie lub przynajmniej niedocenianie systemu wartoci, który wskazywa³by sposób rozumienia
31

Arystoteles, Etyka nikomachejska, II, 7.
Por. Arystoteles, O duszy, t³um. z grec. P. Siwek, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1988,
rozdzia³ II.
32
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rozwoju i jego cel. Przedstawiciele ró¿nych religii potwierdzaj¹ tê tezê, wskazuj¹c, ¿e przyczyn¹ kryzysu ekologicznego jest duchowy kryzys wspó³czesnego
cz³owieka33.
Mówi¹c o d¹¿eniu cz³owieka do rozwoju, mo¿na przyrównaæ ludzk¹ aktywnoæ do rzeki o wartkim pr¹dzie ludzkich innowacji, która jest pozbawiona obu
brzegów: ekologicznej m¹droci i etyki ludzkiego dobrostanu. Ekologiczna m¹droæ mo¿e pomóc tak ukszta³towaæ dzia³alnoæ cz³owieka, ¿e bêdzie ona sprzyjaæ rodowisku naturalnemu. Etyka mo¿e natomiast pomóc zarówno bogatym,
jak i biednym wieæ godne i szczêliwe ¿ycie. Ludzka aktywnoæ pozbawiona
m¹droci ekologicznej i etyki powoduje, ¿e w ostatecznym rozrachunku inteligencja cz³owieka prowadzi do ekonomicznej i spo³ecznej dezintegracji34.
Tendencja do etycznie motywowanego umiaru stanowi podstawê m¹droci
propagowanej zarówno w filozofii, jak i w wielu tradycjach religijnych. Wagê
etyki w rozwa¿aniach na temat rozwoju podkrela siê tak¿e we wspó³czesnej literaturze dotycz¹cej rozwoju zrównowa¿onego, podkrelaj¹c fundamentaln¹ rolê,
jak¹ ma do spe³nienia p³aszczyzna etyczna35.
Obecna w najwiêkszych religiach idea samoograniczenia, wstrzemiêliwoci i umiaru, usprawiedliwia aktywnoæ religii w dyskusji nad koncepcj¹ zrównowa¿onego rozwoju oraz ukazuje potencja³ religii w tej kwestii. Gary Gardner
wylicza piêæ atutów religii w budowaniu zrównowa¿onego wiata36:
 zdolnoæ do kszta³towania kosmologicznych obrazów wiata;
 autorytet moralny;
 liczne grono wyznawców;
 znacz¹ce zasoby materialne;
 wspólnototwórczy charakter.
Debra Rowe, uzasadniaj¹c zaanga¿owanie religii w propagowanie zrównowa¿onego rozwoju, podkrela etycznospo³eczny wymiar tego zagadnienia i dowartociowuje rolê, jak¹ ma tu do odegrania religia. W samej swej istocie rozwój zrównowa¿ony dotyczy ograniczenia ludzkiego cierpienia. Dotyczy praw
cz³owieka, sprawiedliwoci spo³ecznej i szacunku dla podtrzymuj¹cych ¿ycie
ekosystemów, od których wszyscy jestemy zale¿ni. ( ) Religia odrywa kluczow¹ rolê w historycznym i globalnym dialogu na temat moralnoci, praw cz³owieka i sprawiedliwoci spo³ecznej. W wielu tradycjach religijnych wa¿n¹ rolê od33 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus Annus (1 maja 1991), nr 37; S.H. Nasr, Religion
and the Order of Nature, Oxford University Press 1996, s. 193.
34 Por. G.T. Gardner, Inspiring Progress. Religions Contributions to Sustainable Development, WW Norton & Company, New YorkLondon 2006, s. 34.
35 Por. A. Paw³owski, Rozwój zrównowa¿ony  idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008, s. 109111.
36 Por. G.T. Gardner, Religion and the Quest for a Sustainable World, The Humanist 63(2003)2,
s. 10.
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grywaj¹ takie tematy, jak ludzkie cierpienie, moralnoæ, prawa cz³owieka i sprawiedliwoæ spo³eczna37.
Natomiast Ian Barbour wskazuje na zagadnienia dotycz¹ce zrównowa¿onego rozwoju, które pokrywaj¹ siê z trosk¹ ró¿nych tradycji religijnych i przez to
przyczyniaj¹ siê do ich zaanga¿owania na rzecz strategii zrównowa¿onego rozwoju. Barbour rozró¿nia tu dwie kwestie: wspólne powody zaanga¿owania religii
i nauki oraz powody specyficzne dla samych tylko religii. Wród pierwszych
wymienia: perspektywiczne globalne spojrzenie; szacunek dla wszystkich form
¿ycia; troskê zwi¹zan¹ z rosn¹c¹ populacj¹ ludzkoci. Do przyczyn zaanga¿owania w strategiê zrównowa¿onego rozwoju, które s¹ specyficzne dla religii, zalicza
natomiast: zaanga¿owanie na rzecz sprawiedliwoci spo³ecznej; realistyczn¹ wizjê natury ludzkiej; postawê pokory; mniej konsumpcyjn¹ wizjê dobrego ¿ycia38.
Pe³ne spectrum mo¿liwoci zaanga¿owania religii na rzecz zrównowa¿onego rozwoju uwidacznia siê przy analizie definicji tego terminu. Genezê idei zrównowa¿onego rozwoju lub krótko sustainability powszechnie ³¹czy siê z raportem
International Union for the Conservation of Nature z roku 198039. Natomiast najbardziej popularne okrelenie tej koncepcji pochodzi z opublikowanego w roku
1987 przez WCED raportu Our Common Future (Raportu Brundtland): Zrównowa¿ony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagra¿aj¹c mo¿liwociom zaspokojenia potrzeb przysz³ych pokoleñ. Opiera siê na dwóch podstawowych pojêciach:
 pojêciu «potrzeb», w szczególnoci podstawowych potrzeb najbiedniejszych
na wiecie, którym nale¿y nadaæ najwy¿szy priorytet;
 pojêciu «ograniczeñ», narzuconych zdolnoci rodowiska do zaspokojenia
potrzeb obecnych i przysz³ych przez stan techniki i organizacji spo³ecznej40.
Pomimo tocz¹cej siê dyskusji nad interpretacj¹ tej definicji oraz próbami hierarchizacji potrzeb i ograniczeñ, istnieje zgoda co do tego, ¿e na zrównowa¿ony
rozwój sk³adaj¹ siê trzy g³ówne elementy: ekonomiczny, spo³eczny i rodowiskowy. Niektórzy uwa¿aj¹ jednak, ¿e natura zrównowa¿onego rozwoju jest bardziej
z³o¿ona i oprócz trzech wymienionych elementów dla pe³nego zrozumienia tej
koncepcji nale¿y do³¹czyæ tak¿e p³aszczyznê etyczn¹, techniczn¹, prawn¹ i polityczn¹41. Jestemy obecnie wiadkami trwaj¹cej dyskusji na temat wskazania prio37

D. Rowe, Education for a Sustainable Future: The Role of Religious Studies and Theology
Education, Religious Studies News (2007)5, s. 14.
38 Por. I.G. Barbour, Scientifc and Religious Perspectives on Sustainability, w: Christianity
and Ecology, red. D.T. Hessel, R.R. Ruether, Harvard University Press 2000, s. 385399.
39 Por. A. Holland, Sustainability, w: A Companion to Environmental Philosophy, red. D. Jamieson, Blackwell Publishers, MaldenOxford 2001, s. 390.
40 World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987, s. 8.
41 Por. A. Paw³owski, Rozwój zrównowa¿ony  idea, filozofia, praktyka, s. 109316.
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rytetów zrównowa¿onego rozwoju, a w konsekwencji takich koncepcji filozoficznych, które by tym priorytetom sprzyja³y42.
Coraz wyraniej jednak na pierwszy plan wychodzi istota tej koncepcji: Rozwój cz³owieka jest celem, wzrost ekonomiczny rodkiem. Tak wiêc, wzrost powinien ubogacaæ ludzkie ¿ycie. Niestety, czêsto nie dzieje siê tak. Ostatnie dekady
pokazuj¹ jasno, ¿e nie ma automatycznego powi¹zania pomiêdzy wzrostem ekonomicznym i rozwojem cz³owieka. A nawet jeli takie powi¹zania s¹ ustanawiane, bez regularnego wspierania przez umiejêtn¹ i rozs¹dn¹ politykê, mog¹ stopniowo siê degenerowaæ43. Raport UNDP jednoznacznie okrela priorytet zrównowa¿onego rozwoju, którym powinien byæ rozwój cz³owieka, a wszystkie inne
elementy powinny byæ temu podporz¹dkowane.
W wietle tak przedstawionej idei zrównowa¿onego rozwoju widaæ wyranie,
¿e w swej istocie idea ta koncentruje siê wokó³ cz³owieka i jego potrzeb. Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie rodowiska i rozwoju potwierdza tê tezê dobitnie:
Istoty ludzkie s¹ w centrum zainteresowania w procesie zrównowa¿onego rozwoju. Maj¹ prawo do zdrowego i twórczego ¿ycia w harmonii z przyrod¹44.
Przestrzeñ ludzkich decyzji i czynów zawsze by³a przedmiotem zainteresowania religii. Wykorzystuj¹c swoje atuty, religie mog¹ znacz¹co przyczyniæ siê
do takiej interpretacji idei zrównowa¿onego rozwoju, która najlepiej przys³u¿y
siê cz³owiekowi i przyrodzie. Ponadto religie mog¹ odegraæ wa¿n¹ rolê w transformacji wiadomoci spo³ecznej i takim kszta³towaniu kultury, która bêdzie sprzyja³a zmianom stylu ¿ycia swoich wyznawców.
PODSUMOWANIE
Wk³ad religii w budowanie zrównowa¿onego wiata jest znacz¹cy i stale ronie. Widaæ to wyranie na przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat, a szczególnie
pierwszej dekady XXI wieku. U podstaw idei zrównowa¿onego rozwoju le¿¹ bowiem wartoci ¿ywo obecne w wielu tradycjach religijnych. Nie powinien wiêc
dziwiæ fakt, ¿e religie znalaz³y swoje miejsce w tworzeniu tej koncepcji, promuj¹
j¹ i aktywnie anga¿uj¹ siê w jej wdra¿anie.
Ró¿ne tradycje religijne we w³aciwy sobie sposób anga¿uj¹ siê w ró¿ne inicjatywy zmierzaj¹ce do promocji idei zrównowa¿onego rozwoju. Niniejszy artyku³ nie akcentuje specyficznego wk³adu poszczególnych religii, podkrela raczej
42

Por. Z. Hull, Filozofie zrównowa¿onego rozwoju, w: Zrównowa¿ony rozwój. Od utopii do
praw cz³owieka, red. A. Papuziñski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005, s. 5263.
43 United Nations Development Programme, Human Development Report 1996, Oxfrod University Press, New YorkOxford 1996, s. 1.
44 United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration on Environment and Development, Rio de Janeiro 1992.
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uniwersalne wartoci spójne z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju, które s¹ obecne
we wszystkich, lub przynajmniej g³ównych, tradycjach religijnych. Istniej¹ jednak zagadnienia, które wprost dotycz¹ strategii zrównowa¿onego rozwoju, a które w ró¿nych religiach s¹ pojmowane radykalnie inaczej. Wiele sporód tych ró¿nic ma swoje ród³a w ró¿nych wizjach wiata i osoby ludzkiej. Jednym z najbardziej znacz¹cych zagadnieñ, które dzieli w tym wzglêdzie religie, jest m.in.
odpowied na pytanie o wizjê osoby ludzkiej i sam moment jej zaistnienia (podczas poczêcia czy póniej). Ze wzglêdu na odpowied na to pytanie, poszczególne tradycje religijne przyjmuj¹ ró¿ne stanowiska na temat roli eutanazji, aborcji
i rodków antykoncepcyjnych w kontrolowaniu liczby mieszkañców naszej planety. To tylko jedna z wa¿nych ró¿nic w stanowiskach poszczególnych religii.
Maj¹c wiadomoæ tych ró¿nic i zdaj¹c sobie sprawê, ¿e wiele z nich jest na tyle
istotnych, ¿e nie da siê uzgodniæ stanowisk, trzeba zgodziæ siê na tê odmiennoæ
i szukaæ wspólnych przestrzeni, które mog¹ stanowiæ platformê zaanga¿owania
religii w budowanie zrównowa¿onego wiata.
W artykule tym nie podjêto tak wa¿nych dla idei zrównowa¿onego rozwoju
zagadnieñ, jak: kultura konsumeryzmu (przestrzeñ ekonomiczna), populacja (przestrzeñ spo³eczna) czy styl ¿ycia (wszystkie p³aszczyzny siê tu przenikaj¹). Ka¿de
z tych zagadnieñ zas³uguje na osobne studium. G³ównym celem tego artyku³u
by³o bowiem pokazanie efektów «ekologicznego nawrócenia»45, jakie od dawna
dokonuje siê na wiecie i od pewnego czasu ma miejsce tak¿e w Polsce. Dziêki
miêdzynarodowemu oddzia³ywaniu niektórych religijnych organizacji ekologicznych, a szczególnie dziêki aktywnoci Forum on Religion and Ecology oraz
European Forum for the Study of Religion and the Environment ekologiczna
aktywnoæ religii we wdra¿aniu strategii zrównowa¿onego rozwoju na Zachodzie
jest coraz lepiej znana.
Wydaje siê, ¿e w Polsce jest w tym wzglêdzie jeszcze bardzo wiele do zrobienia.
Religijnoæ Polaków i ich przywi¹zanie do opinii hierarchów Kocio³a  a szczególnie papie¿y  jest czynnikiem, który napawa optymizmem i niesie w sobie
ogromny ekologiczny potencja³. Zaanga¿owanie Jana Paw³a II i Benedykta XVI
na rzecz ochrony przyrody ci¹gle czeka na upowszechnienie wród polskich chrzecijan. W³aciwa promocja ich nauczania mo¿e przynieæ wiele korzyci dla budowania zrównowa¿onego wiata i aktywizacji wieckich w Kociele.
Obecnie szczególnie wa¿ny by³by g³os polskich biskupów, którzy ukazaliby
wiernym mo¿liwe pola zaanga¿owania ekologicznego oraz wyranie ich do tego
zachêcili. Istnieje bowiem dzi w Polsce niebezpieczeñstwo uproszczonej wizji
45

Por. Jan Pawe³ II, Audiencja Generalna Bóg uczyni³ cz³owieka w³odarzem stworzenia
(Watykan, 17 stycznia 2001), nr 4.
46 Por. T. Ro¿ek, Ideologia zast¹pi³a naukê, Goæ Niedzielny (2009)49, s. 3639.
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spo³eczeñstwa, która uwidoczni³a siê w publikacjach podczas debaty klimatycznej przed szczytem w Kopenhadze46. Wed³ug tej koncepcji, spo³eczeñstwo dzieli
siê na lewicowych ateistycznych ekologów przekonanych o zmianach klimatycznych i ludzi religijnych o pogl¹dach prawicowych, którzy te zmiany kwestionuj¹.
Podzia³ taki jest b³êdny w samej swej istocie. Wielu bowiem ludzi na ca³ym wiecie w³anie z motywów religijnych (czêsto posiadaj¹c prawicowe pogl¹dy) anga¿uje siê w dzia³ania na rzecz przyrody. Promocja tej b³êdnej wizji mo¿e zahamowaæ ekologiczn¹ aktywnoæ wielu chrzecijan lub sk³oniæ ich do szukania odpowiedzi na problemy wspó³czesnego wiata metodami sprzecznymi ze spo³ecznym
nauczaniem Kocio³a.
Bez w¹tpienia mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e pomimo stale rosn¹cego zaanga¿owania religii w kszta³towanie idei zrównowa¿onego rozwoju i jego wdra¿anie,
rola religii ci¹gle jeszcze jest zbyt ma³o wykorzystywana, a czêsto niedoceniana.
Stan ten powinien ulec natychmiastowej zmianie. Religie maj¹ bowiem wielowiekowe dowiadczenie we wdra¿aniu wypracowanych idei oraz dysponuj¹ realnymi mo¿liwociami implementowania tych idei zarówno na poziomie spo³eczeñstw, jak i poszczególnych osób. Zaanga¿owanie religii w promocjê dzia³añ
prorodowiskowych i strategii zrównowa¿onego rozwoju mo¿e okazaæ siê kluczowe dla ich akceptacji przez szerokie spectrum spo³eczeñstw.
RELIGION AND ANTIQUE CULTURE AS A BASE FOR THE CONCEPT
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Summary
In the human nature there is a tendency to continuous progress in all possible areas. Since the
modern times humanity has great achievements on the field. The achievements cause contemporary
ecological crisis. One of the most important tasks of our time is shaping sustainable life style among
ordinary people. Great allies in this task are antique culture and religious traditions based on the
religious virtue of moderation and philosophical rule of golden mean which are agreeable with the
idea of sustainable development.
Keywords: sustainable development, religion and ecology, ancient philosophy
Nota o Autorze: Ks. dr Ryszard F. Sadowski SDB  adiunkt przy Katedrze Kulturowych
Zachowañ Przystosowawczych w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW w Warszawie. W badaniach podejmuje zagadnienia z zakresu antropologii rodowiskowej oraz religijnych aspektów ekologii cz³owieka.
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