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Wprowadzenie

 

Trosce o wspólny dom, jak określa cały świat papież Franciszek, po-
święcona została encyklika Laudato si’ opublikowana 24 maja 2015 r. 
Papież zabrał głos w sprawach podstawowych dla całej ludzkości, 
które w sposób istotny naznaczają jej istnienie i funkcjonowanie 
w ostatnich latach. Punktem wyjścia rozważań zawartych w ency-
klice jest środowisko przyrodnicze i problemy z nim związane. Jest 
to bez wątpienia podstawowy wątek encykliki, która z tego względu 
nazywana jest „ekologiczną”. Papież przedstawia diagnozę obecnej 
sytuacji środowiska życia człowieka, odwołując się do szeroko akcep-
towanych analiz, wskazujących na znaczący udział działań ludzkich 
w obserwowanych procesach degradacji ziemi i zmian klimatycz-
nych. Dla Papieża są one ściśle związane z kryzysem społecznym 
dotyczącym relacji międzyludzkich: z brakiem realizacji podstawo-
wych zasad sprawiedliwości, z przedkładaniem własnych korzyści 
nad dobro wspólne, z instrumentalizacją drugiego człowieka i całego 
świata przyrody, z brakiem szacunku i miłości wzajemnej.

Zatem problemy świata-wspólnego domu to nie tylko problemy 
środowiska przyrodniczego. Sformułowanie „wszystko jest ze sobą 
powiązane” w różnych postaciach powraca w tym dokumencie jak 
refren, wskazując na wynikające z tego faktu konsekwencje moralne. 
Tego powiązania ludzkość doświadcza i uświadamia sobie ten fakt 
coraz bardziej. Dotyczy to nie tylko oddziaływania i konsekwencji 
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w świecie przyrody, ale także w życiu narodów: problemy politycz-
ne i niepokoje w jednym regionie przenoszą się na cały świat, stają 
się jego problemem, zaburzenia gospodarcze w jednych krajach od-
bijają się coraz mocniej i szybciej w innych, niszczenie dziedzictwa 
kulturowego w niektórych państwach jest odbierane jako wielka 
strata dla całego dziedzictwa ludzkości, zawirowania społeczne, 
konflikty religijne przenoszą się z jednego kraju czy regionu do in-
nych. To powiązanie oznacza również wpływ problemów w jednej 
sferze na drugą, w tym powiązanie problemów środowiskowych ze 
społecznymi.

Wzajemne oddziaływanie środowiska przyrodniczego na czło-
wieka i ludzi na przyrodę wynika z jednej strony z faktu, że „nasze 
własne ciało zbudowane jest z pierwiastków naszej planety, jej powie-
trze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas i odnawia” [LS, 
n. 2]1 oraz z drugiej strony z władzy, jaką otrzymał człowiek, wobec 
tego środowiska, współcześnie tak wzmocnionej zaawansowanym 
postępem technologicznym [LS, n. 66-67, 102-105, 108]. Człowiek 
nie może zapominać, że nie ma jednak nad nim władzy absolutnej, 
bo nie jest Stwórcą, tak jak nie jest Stwórcą własnej natury. Musi on 
zatem respektować pewną „gramatykę” stworzenia, jego logikę2, a na-
wet więcej, dla własnego dobra powinien troszczyć się i dbać o ten 
świat i jego godne funkcjonowanie. „Prawdziwy rozwój człowieka 
ma charakter moralny i pociąga za sobą pełne poszanowanie osoby 
ludzkiej, powinien być również ukierunkowany na świat przyrody 
i «brać pod uwagę naturę każdego bytu oraz ich wzajemne powiąza-
nie w uporządkowany system»” [LS, n. 5]3. Niezbędna jest zmiana 
mentalności – z użycia i wykorzystania tylko na własne potrzeby na 

1 Numery w nawiasach kwadratowych znajdujące się w całym opracowaniu odnoszą 
się do numerów encykliki papieża Franciszka Laudato si’.

2 Benedykt XVI, Caritas in veritate, Watykan 2009, n. 48.
3 Por. Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Watykan 1987, n. 34.
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szacunek i miłość [LS, n. 5, 216-221]4. Ta sama potrzeba odnosi się 
również do relacji międzyludzkich.

Źródłem tych zaburzeń jest bowiem ostatecznie sam człowiek, 
jego mentalność i postawa. Nawiązując do Konstytucji Soboru Wa-
tykańskiego II, można powiedzieć, że „zakłócenia równowagi, na 
które cierpi dzisiejszy świat, w istocie wiążą się z bardziej podstawo-
wym zachowaniem równowagi, które ma miejsce w sercu ludzkim”5. 
Jako bardzo ważny element tej współczesnej mentalności, będącej 
powodem kryzysu, wskazuje papież Franciszek tzw. racjonalność 
instrumentalną i związany z nią paradygmat technokratyczny, któ-
ry „stał się tak dominujący, że bardzo trudno nie wykorzystać jego 
potencjału, a jeszcze trudniej nie zostać zdominowanym przez jego 
logikę” [LS, n. 108]. Oznacza on zredukowanie samego człowieka, 
a także relacji międzyludzkich do kwestii użyteczności i gry intere-
sów, ignorując to, co jest najbardziej ludzkie i wyróżnia go z całego 
świata stworzonego, czyli bezinteresowną miłość.

Jako odpowiedź papież Franciszek wskazuje na koncepcję ekologii 
integralnej, „która obejmowałaby wyraźny wymiar ludzki i społecz-
ny” [LS, n. 137] oraz uwzględniałaby „interakcje systemów przyrod-
niczych między sobą oraz z systemami społecznymi” [LS, n. 139]. 
Koncepcja ta  opiera się na szerokiej wizji człowieka, stosunków 
międzyludzkich oraz całej rzeczywistości i wskazuje na rozwiąza-
nia o charakterze integralnym, bo tylko takie, według Papieża, mogą 
przynieść pozytywne zmiany dla „całego domu” [por. LS, n. 139-142].

W tę problematykę wpisują się podjęte poszukiwania nauko-
we opisane w tej pozycji. Mają one charakter interdyscyplinarny, 
pokazując różne aspekty encykliki papieża Franciszka z różnych 

4 Por. Jan Paweł II, Redemptor hominis, Watykan 1979, n. 15.
5 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: 

Sobór Watykański II, Konstytucje, deklaracje, dekrety, Pallottinum, Poznań 1967, 
n. 10.
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perspektyw naukowych. Analizują one przedstawiony w encyklice 
kryzys cywilizacyjny, podejmują perspektywę prawa naturalnego, 
perspektywę teologiczną – zwłaszcza teologii duchowości, traktują 
o zagadnieniu praw innych stworzeń wobec praw człowieka, po-
dejmują perspektywę etyczną, analizują encyklikę poprzez pryzmat 
socjologii miasta, pokazują znaczenie dialogu politycznego. Znajdują 
się tu również teksty, które w różnych aspektach podejmują ważne 
zagadnienie rozwoju zrównoważonego, do którego Papież szeroko 
odnosi się w encyklice.

Pierwszy tekst Racjonalność instrumentalna i paradygmat tech-
nokratyczny z perspektywy „Laudato si’” Krzysztofa Wieleckiego 
opisuje problematykę kryzysu, jego integralności oraz mentalności 
prowadzącej do niego. Tekst prezentuje analizę encykliki Laudato si’ 
poprzez pryzmat odniesień papieża Franciszka wobec współczesnej 
racjonalności instrumentalnej i paradygmatu technokratycznego. Są 
one bowiem, według Papieża, podstawą kryzysu społecznego oraz 
ekologicznego, dla niego stanowią one jeden kryzys. Współczesny 
kryzys cywilizacyjny należy zaliczyć do przełomowych w historii 
całej ludzkości.

Wezwania i uwagi Papieża są wołaniem mędrca i pasterza do 
różnych grup społecznych, w tym naukowców, o reorientację do-
tychczasowego sposobu myślenia i podejścia, które prowadzą świat 
w niebezpiecznym kierunku. Prymat racjonalności instrumentalnej 
bierze swój początek w myśli oświeceniowej, a w sposób szczególny 
został ukazany i rozwinięty przez Maxa Webera w jego koncepcji 
„odczarowania świata”, w której brak miejsca na cokolwiek innego 
poza grą interesów różnych grup społecznych. Racjonalność instru-
mentalna i wykorzystanie przez nią siły techniki nie ukazuje jednak 
zbawiennych skutków dla ludzkości, a obnaża raczej słabości czło-
wieka pozbawionego podstawowych odniesień życiowych i wyzutego 
z obiektywnych wartości.
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O. Jan Mazur w opracowaniu Papieża Franciszka myśl o inte-
gralności stworzenia – perspektywa prawa naturalnego omawia inte-
gralność stworzenia w kontekście prawa naturalnego. Zagadnienie 
to wpisuje się w całość przesłania encykliki Laudato si’. Nie można 
skutecznie podjąć się ochrony przyrody i środowiska bez respektu 
wobec natury świata i człowieka; człowieka będącego narzędziem 
Boga w trosce o stworzenie.

Papież proponuje ekologię integralną, uwzględniającą szczególne 
miejsce człowieka na ziemi oraz jego relacje z otaczającą go przyrodą. 
W perspektywie prawa naturalnego, a więc owego światła, które Bóg 
dał człowiekowi w akcie stworzenia, by dzięki niemu poznał, co nale-
ży czynić, a czego unikać, integralność stworzenia jawi się jako war-
tość i zasada. Prawdziwa ekologia potrzebuje właściwej antropologii, 
zaś sama antropologia również potrzebuje odpowiedniej ekologii. 
Pod tym względem nie można utracić z pola widzenia ewangelicznej 
hierarchii wartości. W jej świetle nie człowiek jest „dla ekologii”, ale 
ekologia jest „dla człowieka”.

Także całe stworzenie wraz z jego integralnością jest „dla czło-
wieka”, a nie odwrotnie, gdyż powołanie i przeznaczenie człowieka 
przekraczają wymiar ziemski, doczesny. Respekt dla prawa natural-
nego, pojmowanego po chrześcijańsku, każe w integralności stwo-
rzenia widzieć szansę dla człowieka, by dzięki stworzeniu wyzwalał 
jak najwięcej dobra i aby unikał tego, co sprzeczne jest z zamysłem 
stwórczym Boga. Jednak wcale to nie oznacza, że los rodzaju ludzkie-
go może być interpretowany wyłącznie w kluczu ekologii integralnej.

Kolejny tekst, ks. Marka Tatara – Ontyczna duchowość stworzenia 
w perspektywie „Laudato si’”, pokazuje, że troska o środowisko na-
turalne należy do podstawowych współczesnych wyzwań stojących 
przed człowiekiem. Troska ta wynika nade wszystko z sakralnego 
charakteru stworzenia, u podstaw którego znajduje się prawda o Bo-
żym pochodzeniu wszystkiego, co zostało powołane do istnienia, 
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a także jego ostatecznej rekapitulacji w Jezusie Chrystusie. Cały po-
rządek stwórczy jest wyrazem miłości i wolności stwórczej Boga, 
a zarazem objawieniem Stworzyciela w porządku naturalnym. Z tego 
względu każde ze stworzeń posiada właściwą wartość, którą możemy 
określić jako „dobro”. Człowiek, jako istota rozumna, wolna i świado-
ma, z woli Stwórcy został ustanowiony tym, który ma panować nad 
stworzeniem, ale także uczestniczyć w ciągłym procesie stwarzania.

U podstaw dysharmonii, jaka powstała pomiędzy człowiekiem 
i światem, znajduje się prawda o zakwestionowaniu bądź próbie 
ograniczenia władzy Boga. Jest to grzech, którego naturą jest nie-
posłuszeństwo i próba samostanowienia. W ten sposób zrodził się 
i oddziałuje na każdą cywilizację grzech ekologiczny. Naprawa świa-
ta, związana z rozwojem ekologii, może się właściwie dokonać na 
drodze nawrócenia. Dokonuje się ono wewnątrz człowieka i dotyczy 
wymiaru indywidualnego oraz wspólnotowego. Proces ten tworzy 
nowy porządek w dziedzinie życia społecznego, politycznego i go-
spodarczego. Można zatem stwierdzić, że u podstaw ekoteologii znaj-
duje się dynamika rozwoju życia duchowego człowieka.

W następnym opracowaniu, Prawa świata natury, ks. Henryk 
Skorowski zauważa, że świat współczesny zdominowany jest przez 
dyskusję na temat praw człowieka. Osiągnięciem współczesności jest 
koncepcja absolutnych i integralnych praw człowieka. Przyjmuje się 
obecnie trzy grupy praw człowieka: wolnościowe, społeczne, soli-
darnościowe. Coraz częściej mówi się dziś jednak o prawach całego 
świata natury. W nurt dyskusji o prawach świata natury wpisuje się 
najnowsza encyklika papieża Franciszka Laudato si’. Świat natury jest 
nośnikiem wartości dlatego, że jego twórcą jest Bóg i że świat natury 
jest odbiciem tych wartości, które Bóg sobą reprezentuje.

Papież bardzo głęboko analizuje wartość świata natury, który 
wraz z człowiekiem stanowi jedną solidarną rodzinę, czyli komunię. 
Z godności świata natury, analizowanej przez papieża Franciszka, 
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Wprowadzenie 17

wynikają określone prawa. Przyjmuje się obecnie trzy grupy praw 
świata natury: a) prawo świata natury do godnego istnienia – życia, 
b) prawo do poszanowania i c) prawo do odpowiedzialności. Praw 
świata natury nie można stawiać jednak na równi z prawami czło-
wieka. Świat natury nie posiada bowiem osobowej godności, która 
jest podstawą praw człowieka.

Z kolei Aniela Dylus w tekście Integralna ekologia papieża Fran-
ciszka. Perspektywa etyki odpowiedzialności podejmuje się identyfi-
kacji przesłania ekologicznego papieża Franciszka zawartego w ency-
klice Laudato si’. Choć papieskie dokumenty nie są traktatami etyki, 
uważna lektura tego tekstu pozwala na rekonstrukcję charakteru za-
wartych tam ocen i norm moralnych, sposobu ich wyjaśniania i uza-
sadniania, a nawet modelu etyki, w perspektywie którego prowadzone 
są tam rozważania moralne. Otóż kluczowe w encyklice jest poję-
cie odpowiedzialności. Wydaje się, że w sposobie prezentacji przez 
Franciszka powinności „ekologicznych” można się doszukać meta-
etycznej perspektywy, właściwej właśnie dla etyki odpowiedzialności.

Uwzględniając tę perspektywę, ustala ona: a) kto – według Fran-
ciszka – jest podmiotem odpowiedzialności?, b) za co odpowiada?, 
c) przed kim? i d) dlaczego? Te cztery wymiary w ogólnych zarysach 
wyznaczyły strukturę jej rozważań. W nich też zawierają się dwa 
inne kluczowe pojęcia zawarte w tytule tego tekstu. Słowo ekologia 
wskazuje na przedmiot odpowiedzialności (wymiar b: za co?), za-
kreśla jej obszar. Natomiast integralność Franciszkowego przesłania 
etycznego dotyczy poniekąd wszystkich wskazanych wyżej wymia-
rów. Po prostu chodzi tu o „odpowiedzialność, która idzie na całość”. 
Dopełnieniem tej charakterystyki było podjęcie próby ustalenia, czy 
perspektywa etyki odpowiedzialności jest adekwatna do „kwestii 
ekologicznej”.

W kolejnym opracowaniu, Ekologia w wielkim mieście, ks. Piotr 
Mazurkiewicz podejmuje refleksję związaną z encykliką Laudato si’ 
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papieża Franciszka w perspektywie przemian współczesnego mia-
sta. W sposób szczególny odwołuje się on do refleksji socjologicz-
nej G. Simmela dotyczącej miasta. Rozważania ukazują ważniejsze 
przemiany, jakie nastąpiły w rozwoju miast we wcześniejszych okre-
sach, oraz ich niejednoznaczność w perspektywie dobra społecznego. 
Współczesne miasta są wielokulturowe i są przestrzeniami kosmo-
polityzmu. Z jednej strony dają większą wolność, szanse rozwoju, 
ale z drugiej rodzą poczucie osamotnienia oraz znaczne przestrzenie 
wykluczenia. Rodzi się zatem ważny problem budowania właściwych 
relacji międzyludzkich i poszukiwania sensu życia w zmieniającym 
się środowisku życia.

Człowiek żyje w większym dystansie emocjonalnym wobec wiel-
kiego tłumu, mimo że jest on tak blisko. Stąd w wielkich miastach 
powstają mniejsze wspólnoty, w które łączą się ludzie, jest także po-
trzeba rozwoju właściwych ram kulturowych, w których będą roz-
wijać się te relacje. Z kolei dla tworzenia tych ram potrzeba aktyw-
nego zaangażowania ludzi, ukazywania właściwego ich celu i sensu 
oraz oparcia na podstawowych wartościach. Niestety, współcześnie 
chrześcijanie rzadko występują w roli twórców kultury, a znacznie 
częściej jako bierni odbiorcy i uczestnicy działalności innych osób. 
Papież Franciszek wskazuje na potrzebę aktywnego zaangażowa-
nia się w tworzenie w pełni ludzkiej przestrzeni życia dla każdego 
człowieka, w sposób szczególny widzi taką potrzebę w przestrzeni 
miejskiej.

Ks. Janusz Węgrzecki w tekście Dialog w polityce zahamowa-
niem globalnej autodestrukcji ekologicznej omawia, analizuje i  in-
terpretuje syntetycznie i całościowo koncepcję ekologii integral-
nej oraz bardziej szczegółowo piąty rozdział encykliki Franciszka 
Laudato si’ zatytułowany Wytyczne i działania. Zgodnie z metodą 
Papieża, diagnoza – interpretacja – rekomendacja, poddaje on kry-
tycznej analizie diagnozy, interpretacje oraz rekomendacje Papieża 
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dotyczące działań w polityce, zarówno w stosunkach międzynaro-
dowych, jak i w polityce krajowej. W zakończeniu dokonuje analizy 
porównawczej myśli papieża Franciszka ze stanowiskiem ideologii 
ekologizmu.

Począwszy od tekstu ks. Łukasza Marczaka, następują trzy ana-
lizy, w których autorzy więcej uwagi poświęcają koncepcji rozwoju 
zrównoważonego opisanej w encyklice. Autor tekstu Idea zrówno-
ważonego rozwoju w encyklice „Laudato si’” przedstawia w sposób 
ogólny ideę zrównoważonego rozwoju zawartą w encyklice. Najpierw 
pokazuje początki tej idei w kontekście społeczno-gospodarczym 
i w katolickiej nauce społecznej. Następnie wskazuje okoliczności 
ogłoszenia pierwszej encykliki ekologicznej wraz z ukazaniem ak-
tualnego dyskursu o zrównoważonym rozwoju. W konkluzji, po 
zestawieniu tej idei z przewodnią myślą encykliki, przedstawia zaś 
najważniejsze aspekty zrównoważonego rozwoju.

Roman Lusawa w opracowaniu Impulsy wzmacniające trwały 
(zrównoważony) rozwój obszarów wiejskich zwraca uwagę na znacze-
nie tego rozwoju dla obszarów wiejskich. Omawia on tezy ogłoszonej 
przez papieża Franciszka encykliki Laudato si’, które pozwalają doko-
nać ponownej interpretacji i nadać dynamizm idei trwałego rozwoju. 
Pokazuje, że koncepcja ta w drugiej połowie XX w. zdominowała 
dyskusję na temat przyszłości ludzkości i wyznaczyła pozytywne 
kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, które obejmują 
większą część ekosystemów lądowych naszej planety, w różnym stop-
niu przekształconych trwającą od tysięcy lat działalnością rolniczą 
człowieka.

W ostatnim dziesięcioleciu idea ta jednak straciła siłę oddzia-
ływania. Bywa też często nadużywana w obronie partykularnych 
interesów poszczególnych państw lub grup interesu. Wskazuje on, 
że dyskusja wokół encykliki Laudato si’ powinna przyczynić się do 
przywrócenia idei trwałego rozwoju właściwego sensu i rangi.

2016 -  Wysocki - Świat jako wspólny dom.indd   19 2016-06-09   10:49:38



20 Wprowadzenie

Ostatni tekst, ks. Artura Wysockiego Miejsce ubogich w koncepcji 
rozwoju zrównoważonego i ekologii integralnej, wskazuje najpierw, 
że nauczanie społeczne Kościoła katolickiego w analizie różnych 
wymiarów życia społecznego czerpie z dorobku innych nauk spo-
łecznych, a jednocześnie poprzez swój dorobek oddziałuje na nie: 
czy poprzez osoby wierzące, które zajmują się daną dziedziną, czy po-
przez innych, którzy doceniają jego wkład w myśl społeczną, czerpiąc 
z niej ważne inspiracje. Interesująca jest analiza tego wzajemnego 
oddziaływania w kwestiach ekologicznych, która została dokonana 
przez pryzmat dwóch koncepcji: ekologii integralnej z jednej strony 
i rozwoju zrównoważonego z drugiej.

Analiza ta została zawężona do problemu ubóstwa i miejsca, jakie 
zostaje przyznane w obu koncepcjach ludziom ubogim w rozwoju 
społecznym. Punktem wyjścia i inspiracją jest tu właśnie ostatnia en-
cyklika papieża Franciszka Laudato si’, w której przedstawił on kon-
cepcję ekologii integralnej, reasumując nauczanie Kościoła w tych 
kwestiach, a zarazem odnosząc się bezpośrednio do zasadniczych 
elementów koncepcji rozwoju zrównoważonego.
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