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Markus Vogt 

Wymowne milczenie 

Komentarz do ekologicznego aspektu encykliki społecznej Caritas in veritae. 

 

Problematyce ekologicznej poświęcono w encyklice Caritas in veritate pięć numerów (CV 48 

– 52). Refleksja ta ma charakter wnikliwej analizy i wybrzmiewa w niej  apel o poszanowanie 

stworzenia. Autor encykliki szeroko reflektuje ekologiczną „gramatykę Ziemi”, rozumianą 

jako swoisty wyraz planu miłości i prawdy, którego realizacja prowadzi do wykreowania 

nowego przymierza człowieka ze środowiskiem naturalnym w celu ochrony przed 

samounicestwieniem człowieka. Odrzucenie „determinizmu ewolucyjnego” z jednej strony i 

„neopogańskiego panteizmu”, który z ekologii czyni zastępczą formę religii z drugiej 

wskazuje, że u podstaw rozważań encykliki leżą przesłanki filozoficzne. Wyraziście 

formułowane postulaty zmiany sposobu obchodzenia się z energią przez rozbudowę 

efektywnej techniki i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak również zwiększenia 

możliwości dostępu krajów biednych do energii stanowią odniesienie dla aktualnej polityki 

środowiska. Stąd też ta część encykliki, którą papież poświęca ekologii niewątpliwie jest 

nowatorska i bogata w treść pod wieloma względami. Fiasko konferencji klimatycznej w 

Kopenhadze w grudniu 2009 zakończyła się przyczyniło się do tego, że moralny autorytet 

papieża w temacie ekologii zyskał uznanie również w szerokich kręgach odbiorców 

społecznych. W orędziu pokojowym „Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia” 

wygłoszonym 1 stycznia 2010 r. Benedykt XVI kontynuuje tę linię czyniąc z niej centralny 

temat etyczno-polityczny swego pontyfikatu. Właśnie jako uznanie dla sposobu, w jaki papież 

kładzie akcenty w temacie troski o ekologię należy zająć się kilkoma istotnymi kwestiami, 

nieporuszonymi w encyklice i poddać je etyczno-społecznej refleksji w duchu 

odpowiedzialności za stworzenie. 

Na wypowiedzi papieża Benedykta XVI w temacie zmian klimatycznych czekano z dużym 

zainteresowaniem. Oczekiwania te zostały jednak zawiedzione. Słowo klimat w encyklice 

pojawiło się tylko raz, i to dopiero w numerze 50. Pojęcie zmian klimatycznych w całym 

tekście w ogóle nie występuje. Nie ma też ani opisu, ani oceny fenomenu, jaki implikuje ten 

termin. Papież w ostatniej encyklice społecznej nie zajmuje stanowiska w tej kwestii. 

Ma to jednak swoją wymowę. W niniejszym artykule postaram się wskazać na przyczyny 

takiego milczenia. Spróbuję czytać między wierszami. W ogólnie sformułowanych 

wypowiedziach na temat etyki środowiska postaram się znaleźć przesłanki takiego właśnie 
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„nie wprost” potraktowania tematu i usystematyzować je w kontekście stanowiska Urzędu 

Nauczycielskiego. 

  

1. Dlaczego encyklika milczy na temat zmian klimatu?  

Milczenie encykliki na temat zmian klimatu może mieć różne powody. Najbardziej 

prawdopodobne wydają się trzy podane niżej próby wyjaśnienia takiego stanowiska: 

1. Możliwe, że zespół redakcyjny odpowiedzialny za przygotowanie encykliki nie był 

przekonany co do zmiany klimatycznej jako rzeczywistego faktu. Na taką 

ewentualność mogą wskazywać liczne konferencje, jakie miały miejsce w okresie 

bezpośrednio poprzedzającym ogłoszenie encykliki. Do udziału w nich zaproszono 

również zdeklarowanych sceptyków teorii zmiany klimatycznej; 

2. Można też przypuszczać, że według papieża bądź w opinii zespołu redakcyjnego 

przygotowującego encyklikę temat zmiany klimatycznej nie mieści się w kompetencji 

Kościoła. Tekst wyraźnie odcina się od szczegółowych „kwestii technicznych” w 

zakresie, w którym Kościół nie czuje się kompetentny. Na temat autor encykliki nie 

chce się wypowiadać (CV 9). 

3. Kolejnym powodem może być np. to, że za bardziej istotne zostały uznane inne tematy, 

dlatego poświęcono im więcej uwagi. Tekst encykliki nawet bez odniesienia do 

zmiany klimatycznej jest i tak przeładowany wielością innych problemów. Czy zatem 

zmiany klimatyczne w oczach autorów mają drugorzędne znaczenie dla zrozumienia 

współczesnych problemów związanych z rozwojem ludzkości? 

Zmiana klimatyczna bez wątpienia stanowi fenomen o najwyższym poziomie złożoności i 

implikuje różne problemy natury epistemologicznej, to też poszczególnych zmian 

pogodowych nie da się wytłumaczyć lakonicznym wskazaniem na jedną przyczynę - zmiany 

klimatu.1 Również hipotezy co do ich skutków stanowią przedmiot kontrowersyjnej dyskusji 

naukowej. Niemniej jednak wnioski naukowe odnoszące się do zmian klimatu opierają się „na 

danych pomiarowych i na elementarnym fizykalnym zrozumieniu”2. Od połowy lat 

osiemdziesiątych ubiegłego stulecia zmiany klimatu są przedmiotem intensywnych badań w 

skali ogólnoświatowej. Światowa Rada Klimatyczna (Intergovernmental Panel on Climate 

                                                 
1 A. Lienkamp, Klimawandel und Gerechtigkeit. Eine Ethik der Nachhaltigkeit in christlicher Perspektive, 
Paderborn 2009, s. 50-54; Ch. Schönwiese, Klimatologie, 3Aufl., Stuttgart 2008. 
2 S. Rahmstoff, H-J. Schellnhuber, Der Klimawandel, 4 Aufl., München 2007, s. 7. 
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Change) wraz z grupą 2 tys. naukowców i wyższych urzędników ministerstw środowiska jest 

jednym z największych naukowych gremiów na świecie, jakie kiedykolwiek istniały. Na 

podstawie porównania obliczeń modelowych z danymi empirycznymi, które dalece 

wykraczają poza zjawiska pogodowe i obejmują wiele tysięcy lat historii Ziemi, można 

stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że zmiany klimatyczne faktycznie zachodzą (wg 

danych IPCC „w min. 95%”). Dowodem na to mogą być dane pomiarowe, sprawdzone 

modele i fakty. 

W tym miejscu pozwolę sobie przytoczyć kilka danych liczbowych3: zawartość CO2 w 

powietrzu, od którego poziomu zależy przeciętna globalna temperatura, jest wyższa niż na 

przestrzeni ostatnich 400 tys. lat. Globalna średnia temperatura (od 1900 r.) wzrosła o około 

0,7 C i do końca obecnego stulecia wieku wzrośnie o 1,1C - 6,4C. Bezpieczną dla 

warunków życia człowieka granicą wzrostu temperatury jest jej podwyższenie się 

maksymalnie o 2o C (według niektórych scenariuszy także o 3o C). Ze względu na różnice 

pomiędzy regionami oraz związany z nimi wzrost częstotliwości występowania 

ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, susza czy powodzie, ryzyko 

wystąpienia tych zjawisk z perspektywy globalnej jest bardzo różne. Regiony 

podzwrotnikowe są w poważnym stopniu zagrożone. Stwierdzono też, że od 1900 r. poziom 

morza podniósł się o 17 cm, a woda w morzach i oceanach uległa ociepleniu do głębokości 3 

tys. m. Wszędzie na świecie w alarmującym tempie topnieją lodowce, co może prowadzić do 

dalszego podnoszenia się poziomu morza, do problemów z zapewnieniem wystarczającej 

ilości słodkiej wody w lecie i do dalszego ocieplenia się atmosfery, czego skutkiem może być 

efekt zaciemnienia powierzchni Ziemi. Gdyby roztopieniu uległy lody Grenlandii, poziom 

morza mógłby się podnieść nawet o ok. 7 m. Wiele obserwacji empirycznych jasno wskazuje, 

że prognozy Światowej Rady Klimatycznej sformułowane były stanowczo zbyt oględnie4. 

Zmierzamy w kierunku kilku tipping points, które powodują głęboko sięgające i szeroko 

zakrojone zmiany warunków życia na Ziemi.5 

Nawet gdyby jeszcze dyskutowano na temat oceny niektórych skutków, zależności i 

regionalnych różnic, nie da się zaprzeczyć, że niezbędne jest tu konkretne, społeczne 

przeciwdziałanie. Patrząc z punktu widzenia teorii działania, polityki i ekonomii, dalsze 

oczekiwanie i nierobienie nic jest w najwyższym stopniu irracjonalne. 
                                                 
3 Por. tamże, zwłaszcza s. 29-52; Die Deutschen Bischöfe [DBK] Der Klimawandel: Brennpunkt globaler, 
intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit (Kommissionstexte 29), hrsg. vom Sekretariat der DBK, 2. 
Aufl. Bonn 2007, Nr . 21-31; Schönwiese, dz. cyt., 2008. 
4 M. Davis, Wer baut uns jetzt die Arche, „Münchner Uni Magazin“ 2 (2009), s. 12. 
5 T. Lenton [et al], Tipping elements in the Earth’s climat system, in: PNAS vol. 105 no 6 (2008), s. 1786-1793. 
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2. Za brakiem treści stoi deficyt metodologiczny 

Ktoś, kto pozwala sobie na to by nie zauważać tego wszystkiego, a jednocześnie 

domaga się przedstawienia i oceny „nowych zjawisk” (res novae), które dotyczą losu i 

perspektywy rozwoju ludzkości na początku XIX w., jest albo niedostatecznie zorientowany 

w temacie, albo bardzo nieufny wobec nauk o środowisku i o Ziemi6. W encyklice 

konsekwentnie przemilczane są wszelkie analizy sytuacji. Wydaje się, że rozumienie prawdy 

nie zobowiązuje do dialogu ze współczesnym światem nauki7. Konstrukcja, która począwszy 

od Gaudium et spes uważana jest za metodę podstawową dla etyki społecznej: widzieć, 

oceniać, działać, w encyklice jest niezauważalna. Gdy patrzy się na encyklikę całościowo nie 

dostrzega się w niej metodologicznego oddzielenia analizy od oceny. Przynajmniej w 

odniesieniu do kwestii ekologicznej i klimatycznej w encyklice  zauważa się brak 

zróżnicowanej analizy sytuacji. 

Analiza ta od strony metodologicznej jest jednak nieodzowna. Apele moralne nawołujące do 

zmiany postępowania w sprawach ekologicznych nie odnoszą skutku, gdy brakuje 

uzasadniającej je empirycznej analizy sytuacji. Etyka nie jest tylko kwestią moralnego 

imperatywu. Istotnym elementem etyki jest sam problem postrzegania. Właśnie wobec 

takiego rozumienia zmian klimatycznych rodzi się poważny sprzeciw, gdyż taki sposób 

podejścia do problemu wprowadza niepewność do czegoś co jest oczywiste. Pod wieloma 

względami można je porównać do irytacji, jaką wywołuje dyskusja na temat 

heliocentrycznego obrazu świata lub na temat teorii ewolucji. Można dyskutować nad tym, 

czy nie zmierzamy przypadkiem do tego, by na planecie Ziemi zniszczyć podwaliny życia: 

„Nasza ziemia, która podczas ostatnich 12 000 lat była dla nas ojczyzną, już nie istnieje, 

nawet jeśli dotąd żadna amerykańska czy europejska gazeta nie opublikowała jej naukowego 

nekrologu.”8 Jak utrzymuje Londynskie Towarzystwo Geologii (London Society for 

                                                 
6 W dyskusji na temat klimatu zabierają głos również niektórzy znani „sceptycy“. Z badań prowadzonych nad 
sposobem dyskursu klimatycznego w społeczeństwie wynika, że dyskusja nad zmianą klimatu nie odbywa się w 
ramach scientific community, lecz w ramach debaty medialnej  (Rahmstoff, Schellnhuber dz. cyt., s. 82-90; 
Lienkamp dz. cyt. , s. 92-95).  Sytuacja równowagi pomiędzy pro (zwolennicy tezy zmiany klimatycznej) a 
contra (przeciwnicy tezy zmiany klimatycznej), na rzecz których [tych drugich - przyp. red.] skutecznie agitują 
określone środowiska lobbingowe, szczególnie w kręgach kościelnych, nie ma nic wspólnego z obecnym stanem 
badań naukowych na ten temat.   
7 Inne stanowisko w kwestii rozumienia prawdy zawarte jest w „Theologie der Zeichen der Zeit“, która ustala 
pojęcie prawdy w otwarciu na dialog z obecnym stanem wiedzy i w otwarciu na doświadczenia egzystencjalne 
każdej epoki. Wykładnia związanej z tym epistemologii teologicznej jest w różny sposób dyskutowana w P. 
Hünerrmann, Das Zweite Vatikanische Konzil und die Zeichen der Zeit heute (Festschrift für Kardinal Lehman), 
Freiburg 2006, s. 29-99. 
8 Davis, dz. cyt s. 10.   
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Geology), dotychczasowa holoceńska epoka geologiczna wypierana jest przez epokę 

antropogeniczną, w której człowiek jest czynnikiem kształtującym  rozwój biosfery na ziemi.  

W ostatnich latach na całym świecie wielu przedstawicieli Kościołów usiłowało 

zmierzyć się z tym nowym „znakiem czasu” i zająć wobec niego właściwe stanowisko 

etyczne (np.  Konferencje Episkopatu Niemiec, USA, Australii, Węgier; Światowa Rada 

Kościołów, Patriarcha Bartłomiej, liczni biskupi, zgromadzenia zakonne i organizacje 

Kościołów protestanckich, prawosławnych, anglikańskich i katolickich na prawie wszystkich 

kontynentach).9   

Tym bardziej dziwne jest, że encyklika Catitas in veritate nie podejmuje nawet 

normatywnej myśli przewodniej odnoszącej się do ochrony klimatu, jaką zawiera 

Kompendium Katolickiej Nauki Społecznej: „Klimat jest dobrem, które należy chronić“ 

(KNSK 470 por. rozdział dotyczący ochrony środowiska KNSK 451-487). Encyklika 

pozostaje w tyle za przedstawionym w Kompendium poziomem refleksji w kwestii klimatu i 

środowiska naturalnego, nawet tam, gdzie chodzi o wyraźne przedstawienie takich zagadnień 

jak kryzys ekologiczny (KNSK 461-465), etyczny rozwój „prawa do bezpiecznego i 

zdrowego środowiska naturalnego” (KNSK 468), ekologiczno-etyczna dyskusja w kontekście 

teorii dóbr zbiorowych (KNSK 466-471). Papież Jan Paweł II od samego  początku swojego 

pontyfikatu zawsze zdecydowanie wypowiadał się na tematy ekologiczne (zob. RH 8, 14-16; 

SRS 26, 29, 30, 34; orędzie na Światowy Dzień Pokoju pt. Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z 

całym stworzeniem wygłoszone w 1990 r., w którym znajdują się wszystkie dotychczas 

najważniejsze wypowiedzi papieża na tematy ekologiczne: CA 38; EV 21, 28, 50, 77, 88, 92, 

98, 100; orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1999 r., szczególnie numer 10. 

Również papież Benedykt XVI podczas spotkania z 500 000 grupą młodzieży 2 września 

2007 r. w Loreto wypowiedział łatwo zapadające w pamięć słowa na temat ochrony 

środowiska naturalnego, ukazując je jako bezpośrednie zadanie następcy Chrystusa: „Nowym 

pokoleniom zawierza się przyszłość planety, na której wyraźnie widać ślady rozwoju, który 

nie zawsze jest w stanie sprostać wymaganiom, jakie stawia subtelna równowaga panująca w 

świecie przyrody”. Potrzebne jest „nowe przymierze między człowiekiem a Ziemią“10. 

Kiedy patrzymy na Caritas in veritate z perspektywy tego, co powiedziane zostało 

powyżej to uderza wyraźnie zauważalna w dokumencie powściągliwość. Encyklika powtarza 

                                                 
9 M. Vogt, Prinzip Nachhaltigkeit. Ein Entwurf aus theologisch-ethischer Perspektive, München 2009, s. 81-162 
i s. 180-214,  
10 Przemówienie to cytuje „Tagesspiegel”  z dnia 2.09.2007 w artykule pt. Papst warnt vom Klimawandel  
www.tagesspiegel.de/politik/international/Papst-Loreto-Klimawandel  (stan z 12.08.2009). 
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tylko ogólne opisy i apele z zakresu etyki cnót, rezygnuje z tego, czego można by oczekiwać 

od encykliki społecznej, mianowicie rozwinięcia tych myśli na płaszczyźnie etyczno-

strukturalnej.   

Kompetencje  Kościoła i urzędu nauczycielskiego w kwestii  zmian klimatu 

Można uznać, że badania naukowe nad zmianami klimatycznymi obecnie prowadzone w 

sposób rzetelny i wyczerpujący. Stanowią one najbardziej daleko posuniętą ingerencję w 

biosferę w dotychczasowej historii ludzkości11. Nie brakuje zatem analiz naukowych, lecz 

umiejętności globalnie skoordynowanego i solidarnie zatroskanego działania wszystkich 

ludzi. Ponieważ zmiany klimatyczne w dużej mierze są następstwem działalności człowieka 

(anthropogen), nie mogą być uznane za naturalne zrządzenie losu, lecz muszą być 

potraktowane jako problem sprawiedliwości. Zmiana klimatyczna jest zamachem na prawa 

gospodarcze, społeczne i kulturowe niezliczonej liczby ludzi. Środowisko życia oraz środki 

do życia w regionach subtropikalnych są poważnie zagrożone. Na całym świecie zmiany 

klimatyczne naruszają prawo do egzystencji prawie 2,5 mld ludzi żyjących z rolnictwa.12 Nie 

chroniąc klimatu, nie da się na dłuższą metę zapewnić w skali globalnej egzystencji godnej 

człowieka.  

W encyklice Caritas in veritate ewidentnie nie zdołano znaleźć żadnego specyficznie 

religijnego ujęcia problematyki zmian klimatycznych. Encyklika nie traktuje tych zmian jako 

„znaków czasu“, nie dostrzega w nich ingerencji Boga w świat ludzi przez aktualne 

doświadczenia dziejowe (por. GS 4, 11). Znaki czasu to zjawiska, które za względu na swój 

powszechny charakter kształtują daną epokę. Są charakterystyczne dla specyficznych nowo 

zaistniałych sytuacji konfliktów w jakiejś konkretnej konstelacji historycznej, odnoszą się do 

epokowego procesu zmian, istotnych z historycznego punktu widzenia. Znaki czasu nie 

dotyczą wyłącznie poszczególnych grup i ich interesów, lecz mają uniwersalne znaczenie dla 

rozwoju i przyszłości ludzi. Stanowią doświadczenia graniczne, wobec których załamują się 

ogólnie przyjęte normy zachowań i sposoby myślenia, a ich miejsce zajmują nowe nadzieje. 

                                                 
11 Por. Rahmstorf, Schellnhuber, dz. cyt., s. 29-52; DBK 2007, Nr. 12-31; Schönwiese, dz. cyt., s. 17-21. 
12 T. Santarius, Klimawandel und globale Gerechtigkeit, „Aus Politik und Zeitgeschichte“ 24 (2007), s. 21; 
Oxfam International Climate Wrongs and Human Rights. Putting people at the heart of climate-change policy. 
Oxfam Briefing Paper 117, Oxford 2008, zwłaszcza tabela na s. 6; United Nations Development Programme 
Bericht über die menschliche Entwicklung 2007/2008. Den Klimawandel bekämpfen: Menschliche Solidarität in 
einer geteilten Welt, Berlin 2007 zwłaszcza 9-13; DBK 2007 Nr. 1.  
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Znaki czasu stawiają wobec konieczności etycznych i egzystencjalnych opcji 

fundamentalnych (Grundentscheidung).13  

W ujęciu encykliki zmiany klimatyczne nie są takim właśnie dziejowo znaczącym 

faktem. Zmiana klimatyczna traktowana jest jako problem, który (przy założeniu, że w ogóle 

występuje) daje się rozwiązać poprzez odpowiednie polityczne, techniczne czy praktyczne 

zmiany postaw. Dlatego nie należy do zagadnień teologicznych. Zmiany klimatyczne mogą 

być też postrzegane jako symptom kryzysu moralno-duchowego nie wprost i ujęte w ramach 

ogólnych apeli o postawy moralne i odpowiedzialność za środowisko naturalne. Rozważania 

na temat prawa naturalnego (CV 50, 75) – temat, który od dawna był przedmiotem 

szczególnej uwagi Józefa Ratzingera/papieża Benedykta XVI mają charakter ogólnikowy, nie 

odwołują się do prawa naturalnego jako hermeneutycznej przestrzeni dla debaty pomiędzy 

naukami przyrodniczymi a etyką. Kompetencja Kościoła w kwestiach zmiany klimatu nie 

bierze się z gotowych odpowiedzi zaczerpniętych z teorii teologicznej, lecz z etyki opartej na 

analizie empirycznej i z zaangażowania na rzecz cierpiących.  

 

Wypowiedzi encykliki społecznej na temat etyki środowiska i 

odpowiedzialności za naturę 

Ażeby tekstu encykliki nie oceniać wyłącznie według tego, czego nie porusza, 

należałoby się skupić na ogólnej refleksji dotyczącej etyki środowiska i teologii natury. W 

encyklice temu zagadnieniu poświęcono pięć numerów (CV 48-52). Oczywiście nie jest tak, 

że w encyklice problematyka środowiska została potraktowana tylko powierzchownie. Ujęta 

została wnikliwie, wszechstronnie uzasadniona i rozwinięta z podkreśleniem mocnych 

imperatywów moralnych. 

Zagadnienie powinności wobec środowiska naturalnego zostało wprowadzone w 

kontekście tematu rozwoju. Rozwój jest „mocno związany z powinnościami wynikającymi ze 

stosunku człowieka do środowiska naturalnego” (CV 48). Związek ten ukazany jest z 

perspektywy teologii natury jako dar Boży. Natura wyraża plan miłości i prawdy. Jest tutaj 

mowa o „poszanowaniu wewnętrznej równowagi samego stworzenia”, a także o 

„wewnętrznych prawach” i „gramatyce”  (CV 48). Ponieważ natura  „składając się nie tylko z 

materii, lecz również z ducha, i jako taka bogata w znaczenia i mająca do osiągnięcia 

                                                 
13 Por. Hünermann, dz. cyt.; Vogt, dz. cyt., s. 40-76. 
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transcendentne cele, posiada charakter normatywny również dla kultury” (CV 48). Na 

podstawie kosmicznego hymnu Chrystusa (Ef 1, Kol 1), w którym całe stworzenie ma udział 

w eschatologicznym szczęściu, również natura jest podmiotem powołania. Papież domaga się 

- tak samo jak we wcześniej wygłoszonym orędziu z okazji Światowego Dnia Pokoju w 2008 

r. - umocnienia „przymierza między człowiekiem a środowiskiem” jako celu wspólnych, 

odpowiedzialnych i świadomych rozważań (CV 50). Jest to sposób, by ochronić człowieka 

przed unicestwieniem samego siebie (CV 51). 

Rozwój etyki natury został odgraniczony od determinizmu ewolucyjnego, który i 

naturę, i człowieka postrzega jako „stos przypadkowo rozrzuconych odpadków” (CV 48). 

Rozumienie odpowiedzialności ekologicznej ukształtowane przez teologię natury 

przeciwstawia się postawom neopogańskim lub nowemu panteizmowi (CV 48), który naturę 

uznaje za bardziej ważną aniżeli osobę ludzką; uważa naturę za „nietykalne tabu” (CV 48). 

Podwójne rozgraniczenie etyki środowiska, która nie jest uzasadniona ani czysto 

funkcjonalnie, ani  biocentryczno-naturalnoreligijnie, stanowi przewodni temat rozważań. 

Takie podejście uwzględnia główną myśl encykliki Caritas in veritate, według której 

dogmatyczne wypowiedzi na temat prawdy (w tym wypadku na temat natury jako 

kontrapunktu do ateistycznego ujęcia ewolucji) stanowią niezbędny fundament dla 

prawdziwie etycznej postawy (w tym wypadku w odniesieniu do natury).  

W sprawie etyki środowiska kontynuowana jest defensywna postawa Kościoła z lat 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. U jej podstaw leżała obrona przed 

zarzutem, że etyka antropocentryczna wraz z biblijnym imperatywem „czyńcie sobie ziemię 

poddaną” obciążają wiarę chrześcijańską kulturowo-historyczną winą za kryzys środowiska.14 

Obrona ta, która zarówno w spojrzeniu na mechaniczny obraz świata na wielu obszarach nauk 

przyrodniczych, jak i w spojrzeniu na religijno-naturalną zmianę potrzeb religijnych z 

kultyczności w stronę natury wydaje się dzisiaj nadal aktualna. W encyklice została ujęta w 

sposób wieloaspektowy, wyważony i trafny. Są to jednak rozważania kulturowo-filozoficzne, 

które mogą być interesujące jako tło do prowadzonej refleksji, niemniej obecnie nie 

wystarczają, by stanowić istotę wkładu, jaki wnoszą Kościoły w etyczne ukierunkowanie 

społecznej i ekologiczno-politycznej debaty na temat rozwoju globalnego.   

Batalia o kierunki w polityce środowiska dokonuje się gdzie indziej. W jej centrum już od 

dawna znajduje się termin trwałość, który to – mimo swej niewyrazistości semantycznej, 

utopijnego przewartościowania w różnych deklaracjach politycznych, wielowarstwowości 
                                                 
14 C. Amery, Ende der Vorsehung. Die gnadenlosen Folgen des Christentums, Reinbek 1972. 
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oraz ze swym szeroko zakrojonego postulatu integracji – może stać się powodem krytycznej 

wymiany zdań na obszarze teologii i etyki15. Rozwijanie katolickiej nauki społecznej, 

osadzonej na pojęciu trwałości, proponowane było w wielu dokumentach kościelnych i 

pracach naukowych16. W 2002 r. Zgromadzenie Ogólne Rady Konferencji Biskupów Europy 

zajęło co do tego wyraźnie stanowisko: „[...] w odniesieniu do środowiska naturalnego Rada 

Konferencji Europejskiej Biskupów środowiska uznaje etyczną zasadę trwałości, która 

wskazuje drogi do zintegrowanego rozwoju, za nieodzowny przejaw aktualnej 

odpowiedzialności za stworzenie, zgodnej z duchem czasu. Zasada trwałości zasługuje na to, 

by mieć stałe miejsce w chrześcijańskiej nauce społecznej, ponieważ inicjuje nową jakość 

dialogu pomiędzy Kościołem, polityką a społeczeństwem. Od poszczególnych chrześcijan 

domaga się przykładnego postępowania, tak w życiu, jak i na płaszczyźnie działalności 

gospodarczej, od administracji kościelnej i podmiotów współodpowiedzialności politycznej 

domaga się przeprowadzenia odpowiednich reform gospodarki światowej”17.  

Wobec intensywnie toczącej się debaty nad pojęciem trwałości również w kościołach 

chrześcijańskich, niewspomnienie o nim nie da się wytłumaczyć jako przypadkowe  

pominięcie. Wydaje się to być celowym dystansowaniem się od debaty ekologiczno-etycznej 

i ekologiczno-politycznej, trwającej już ponad dwadzieścia lat. Myśl encykliki biegnie po linii 

refleksji o podłożu kulturowo-filozoficznym, nawiązuje do postulatów z dziedziny etyki cnót 

i do niektórych postulatów ekologicznych. Przywołując je encyklika nie rozwija jednocześnie 

własnego sposobu rozumienia aktualnie zachodzących związków. Szansa katolickiej nauki 

społecznej, by udokumentować problematykę trwałego rozwoju, który teologiczno-etycznie, 

politycznie i ekonomicznie należy do podstawowych wyzwań współczesności, została 

niewykorzystana. Temat rozwoju, który stanowi motyw przewodni encykliki został 

pozbawiony swego wyjątkowego kontekstu. 

Środowisko a rozwój społeczeństwa 

Główną myślą encykliki w odniesieniu do rozwoju społeczeństwa jest otwarcie na życie jako 

kryterium humanizmu społeczeństwa. Kwestie bioetyczne dotyczące szacunku dla 

nienaruszalności życia ludzkiego zapłodnienie, ciąża i narodziny badania embrionalne prawo 

„do naturalnej śmierci” zostały potraktowane jako wewnętrzna sprawa biopolityki w 
                                                 
15 H. Münk, Nachhaltige Entwicklung und Soziallehre, „Stimmen der Zeit“ 216 4 (1998), s. 231-245; Vogt, dz. 
cyt., s. 456-494. 
16 Np.  DBK 1998: Handeln für die Zukunft der Schöpfung, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz (Erklärungen der Kommissionen 19), Bonn, Nr. 106-150; Münk, dz. cyt.; H. Wulsdorf, 
Nachhaltigkeit. Ein christlicher Grundauftrag in einer globalisierten Welt, Regensburg 2005. 
17 Vogt, dz. cyt., s. 195.   
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kontekście ekologii człowieka i ekologii środowiska. Wskazanie na powiązania i na 

sprzeczności w odniesieniu do postaw wobec tych różnych dziedzin biopolityki jest 

uzasadnione i warte przemyślenia. Problematyczne wydaje się jednak, że przeoczony lub w 

części zignorowany został właściwy sposób przedstawienia polityczno-strukturalnych 

zagadnień dotyczących rozwoju społeczeństwa.   

Sporna jest teza encykliki, że „na tej naszej ziemi jest miejsce dla wszystkich” (CV 50). 

Słusznie można nie zgadzać się z niektórymi osobami i instytucjami angażującymi się na 

rzecz środowiska lub rozwoju, którzy w krajach Trzeciego Świata propagują restrykcyjną 

politykę zaludnienia jako kluczowe rozwiązanie problemów ekologicznych i społecznych. 

Rozwiązanie tego typu jest krótkowzroczne. Podstawową przyczyną nadmiernego 

wykorzystania zasobów naturalnych nie jest duża liczba ludności, lecz wciąż wzrastające 

oczekiwania bogatych. Rozrzutny styl życia w krajach północnych sprawia, że 

zapotrzebowanie na zasoby naturalne jest tam wyższe aniżeli w krajach południowych i w 

dużo większym stopniu obciąża tamtejsze środowisko naturalne aniżeli potrzeby życiowe 

biednych. Poza tym sposób życia beneficjentów globalizacji w krajach progowych i 

rozwijających się należy do kluczowych czynników degradacji środowiska naturalnego. 

Jednocześnie szybki rozwój ludnościowy w wielu krajach południowych stanowi palący 

problem ekologiczny i społeczny. Pozytywną korelację wzrostu gospodarczego i 

demograficznego, którą podkreśla encyklika (CV 44) i która skądinąd odbija istotną 

perspektywę, trudno odnieść do krajów południowych, np. do subsaharyjskiej Afryki.  

Encyklika całkowicie pomija sytuację kobiet, choć jest to kwestia o kluczowym 

znaczeniu dla problematyki rozwoju w krajach południowych18. Wydaje się, że białe plamy 

encykliki w niektórych zakresach są skutkiem braku wewnątrzkościelnego dialogu, którego 

unikano przez długie dziesięciolecia. Kościół katolicki ma bogate doświadczenie 

ogólnoświatowej współpracy na rzecz rozwoju, w którym coraz bardziej stawia się na 

kwalifikacje i samodzielność kobiet, mógłby więc działać zupełnie inaczej jako rzecznik 

słusznej sprawy. Praca i praktyczne zaangażowanie Kościoła w krajach południowych przez 

instytucje dobroczynne i zakony na takich odcinkach, jak kształcenie, uświadamianie, 

ubezpieczenia na starość, pomoc medyczna oraz przeciwdziałanie przemocy wnosi istotny 

udział w rozsądnym kształtowaniu rozwoju demograficznego. Narracja o powinnościach w 

encyklice motywowana dogmatycznie nie koresponduje ani z obecnym stanem badań 

                                                 
18 Więcej na temat kobiet w nauce społecznej kościoła i chrześcijańskiej etyce społecznej zob. M. Heimbach-
Steins, „... nicht mehr Mann und Frau“. Sozialethische Studien zu Geschlechterverhältnis und 
Geschlechtergerechtigkeit, Regenburg 2009, s. 11-177. 
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naukowych, ani z praktyką kościelną. Narracja o powinnościach jest przeciwnym wiatrem dla 

pracy kobiet-teologów i kobiet zaangażowanych z ramienia Kościoła w pomoc dla 

podejmujących trud budowania dialogu interdyscyplinarnego i współpracy społeczno-

politycznej.  

 

Silne wotum zmiany w użytkowaniu energii  

Etyka natury tworzy kontekst dla dwóch bardziej od innych politycznie 

nacechowanych fragmentów encykliki, w których poruszana jest kwestia obchodzenia się z 

energią i z zasobami naturalnymi. W rozważaniach na temat energii (CV 49) jasno 

wybrzmiewa poparcie dla podniesienia wydajności wykorzystywanej energii, rozbudowy 

infrastruktur związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz większej możliwości dostępu 

do niej krajom biednym. Można to potraktować jako pośrednie odniesienie do problemu 

zmiany klimatycznej. Kwestia energii jest niewątpliwie rozstrzygającą dziedziną polityki 

klimatycznej. Autor encykliki koncentruje się tu na jednak na innym aspekcie, mianowicie na 

teoretycznym wymiarze sprawiedliwości i na kwestii politycznej związanej z pokojem: 

„Zagarnianie zasobów naturalnych, które w wielu przypadkach znajdują się właśnie w krajach 

ubogich, rodzi wyzysk i częste konflikty międzynarodowe i wewnętrzne” (CV 49). 

W punkcie 50 encykliki temat energii ukazany jest w kontekście ogólnej problematyki 

zasobów naturalnych. Punkt ten sprawia wrażenie dziwnie niespójnego podobnie jak 

pozostała część bardziej szczegółowej refleksji, która w znacznym stopniu została zestawiona 

w jedną całość z różnych części. Pojawia się tu jedyny raz słowo klimat. „Ochrona 

środowiska, bogactw naturalnych i klimatu wymagają od wszystkich odpowiedzialnych za 

życie wspólnoty międzynarodowej zgodnego działania i gotowości do pracy w dobrej wierze 

z poszanowaniem prawa, na rzecz szerzenia solidarności w najmniej rozwiniętych regionach 

planety”. Zdanie to jest cytatem z przemówienia papieża Benedykta XVI wygłoszonego w 18 

kwietnia 2008 r. przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ19. Oryginalna wypowiedź papieża 

ukształtowana była przez kontekst pokojowo-polityczny i kontekst praw człowieka. Z punktu 

widzenia etyki społecznej jest to wypowiedź bardzo znacząca, jako że najważniejsze 

argumenty przeciwko zmianie klimatycznej to zobowiązania, które wypływają z 

                                                 
19 Zob. Benedykt XVI, Orędzie wygłoszone przed Zgromadzeniem Narodowym UNO w Nowym Jorku z okazji 
60. rocznicy uchwalenia ogólnych Praw człowieka, www.zenit.org/phprint.php (01.08.2009). We fragmencie 
tym chodzi o politykę pokoju. W oficjalnym przekładzie prasy watykańskiej napisane jest jaśniej „z najlepszymi 
zamiarami”. 
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odpowiadających im praw człowieka (np. prawa do nienaruszalności ciała, do pożywienia, do 

wody, do miejsca, do przestrzeni życiowej, do zdrowia) oraz z działań mających na celu 

troskliwą politykę pokojową20.  

Odnośnie do polityki międzynarodowej i legislacji  zdołano wyznaczyć trzy istotne akcenty:  

1. Konieczne jest „wspólne działanie”; co można to wyjaśnić jako postulat przejścia od prawa 

narodów do współistnienia do prawa narodów do współpracy;  

2. Działanie powinno „być zgodne z ustawą“, ponieważ porozumienia międzynarodowe w 

kwestii środowiska naturalnego charakteryzują się brakiem możliwości egzekwowania 

sankcji i często (tak jak np. Protokół z Kyoto) pomimo wielkich obietnic przez wiele krajów 

są dotrzymane w stopniu minimalnym; 

3. Globalna ochrona środowiska naturalnego wymaga „działania solidarnego z najsłabszymi 

regionami ziemi”. Postulat ten znajduje uzasadnienie zarówno w chrześcijańskiej opcji dla 

ubogich, jak i w ogólnie przyjętych prawach człowieka. Ma on ogromne znaczenie dla 

ochrony klimatu, jak długo kraje południowe są szczególnie wyczulone na wszelkiego 

rodzaju zmiany klimatyczne, będą ponosiły niewspółmiernie większe ich konsekwencje 

mimo, że w znikomym stopniu przyczyniają się do tych zmian. 

Wydajne wykorzystanie zasobów zostało ukazane jako „najważniejsze zadanie ekonomii“. 

Tak więc w szczegółach niektórych sformułowań zawarte są klarowne impulsy do 

niezbędnych reform. Można odnieść wrażenie, że przemilczane stanowisko w kwestii zmiany 

klimatycznej wybrzmiewa pośrednio w części poświęconej energii.  

Styl życia: pierwsze zbliżenie urzędu nauczycielskiego Kościoła do 

problemu środowiska  

Wskazanie, że termin wydajność nie jest czymś etycznie neutralnym, wprowadza w następny 

rozdział poświęcony problematyce stylu życia i związanym z nim jakościowym 

wyobrażeniom tego, na czym polega godne życie. Papież pisze, że „potrzebna jest 

rzeczywista zmiana mentalności, która skłoni nas do przyjęcia nowych stylów życia” (CV 

51). Uwagi na temat stylu życia i ekologicznej odpowiedzialności konsumenckiej zyskują tu 

kluczowe znaczenie, gdy czyta się je w powiązaniu z rozważaniami encykliki na temat nowej  

siły społeczeństwa obywatelskiego: Władza konsumencka, która ciągle wzmacnia się poprzez 

                                                 
20 WBGU, Welt im Wandel. Sicherheitsrisiko Klimawandel, Berlin - Heidelberg 2008, s. 15-42 i s. 169-190. 
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światowy układ połączeń, stanowi według Caritas in veritate istotny czynnik dalszego 

rozwoju gospodarczego (CV 66).   

Temat stylu życia i konsumpcji nawiązuje jednocześnie do od dawna utartej już 

tradycji nauki społecznej papieży (np. RH 16; CA 28, 33, 36). Kwestia sprawiedliwego 

podziału szans konsumenckich między kraje północne i południowe, jak i krytyka 

utożsamiania „dobrego życia” z „posiadaniem wielu dóbr” od samego początku debaty na 

temat środowiska naturalnego charakteryzowała podejście katolickiego Urzędu 

Nauczycielskiego do etyki ekologicznej (np. stanowisko Watykanu na pierwszej konferencji 

ONZ w 1972 r. w Sztokholmie21.  

Zagadnienie stylu życia sprowadza się do ogólnych filozoficzno-kulturowych 

rozważań, które stanowią cantus firmus encykliki, bowiem to, w jaki sposób człowiek traktuje 

środowisko naturalne, wpływa na to, jak traktuje samego siebie, i na odwrót (CV 51). Zatem  

sposób, w jaki korzystamy ze środowiska naturalnego, nakłada na nas odpowiedzialność 

„wobec ubogich, przyszłych pokoleń i całej ludzkości” (CV 48). Ochrona człowieka i 

środowiska, jak również polityka socjalna i polityka środowiska stanowią w tym wypadku 

nierozerwalną jedność. Ten specyficzny, etyczno-społeczny rozwój konceptualnie ważnej 

myśli miałby swój początek dopiero tam, gdzie kończy się encyklika, czyli tam gdzie po 

imieniu nazwane są rozstrzygające problemy, jakie powstają między różnymi wymaganiami, 

nakazami oraz uwarunkowaniami strukturalnymi, by można było rzeczywiście osiągnąć efekt 

synergetyczny. 

 

Podsumowanie 

Wkład encykliki Caritas in veritate w klimatyczno-polityczną problematykę współczesnego 

świata zawarty jest w passusach odnoszących się do kwestii energii. Są to jednak tylko 

wskazówki, które nie mają żadnego koncepcyjnego znaczenia dla katolickiej nauki 

społecznej. Pośrednio gospodarczo-etyczne refleksje encykliki mogą działać stymulująco na 

ekologiczną etykę społeczną (np. orzeczenia dotyczące relacji pomiędzy rynkiem, państwem i 

społeczeństwem obywatelskim oraz odpowiadających im trzech rodzajów „logiki” – 

wymiany, prawodawstwa i bezinteresowności CV 36-39). Jednocześnie należy podkreślić, że 

                                                 
21 Zob. F. Muñoz, La Posizione della Santa Sede riguardo alle politiche ambientali, 2007, s. 181-192, s. 183n, 
in: M. Vogt, S. Numico (red.), Salvaguardia del creato e e sviluppo sostenibile: orizzonti per le chiese in 
Europa, Padua 2007 ; E. Masini, Stili di vita sostenibili come sfida per i christiani d’Europa, in: M. Vogt, S. 
Numico (red.), s. 288–293. 
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cenne są te fragmenty encykliki, które podkreślają większe zaangażowanie społeczności 

lokalnej w globalną współpracę na rzecz rozwoju (CV 58), i tym samym nadają  rozwojowi 

nowy wymiar (CV 53). Encyklika pomija jednak kwestię „rozplanowania na nowo 

globalnego rozwoju“ (CV 23) ze względu na niewystarczająco szczegółowe potraktowanie 

miarodajnej w tym przypadku koncepcji trwałości, rozwijanej w debatach naukowych i 

politycznych. 

Pod względem metodologicznym Caritas in veritate, podobnie jak dwie pozostałe encykliki 

ogłoszone przez papieża Benedykta XVI można umieścić w przestrzeni pomiędzy dogmatyką 

i etyką. W ścisłym sensie refleksja strukturalno-etyczna czy polityczno-regulacyjna, która 

kształtuje dziedzinę chrześcijańskiej nauki społecznej,  znajduje się tu raczej na marginesie. 

Tekst encykliki jest połączeniem rozważań kulturalno-teoretycznych z kazaniem moralnym, 

w którym papież apeluje do sumień decydentów ze świata polityki i społeczeństwa, jak i do 

sumień jednostek kształtujących swą własną egzystencję. Środkiem ciężkości tekstu encykliki 

jest stwierdzenie w duchu etyki cnót: „Problemem decydującym jest całościowa postawa 

moralna społeczeństwa” (CV 51). Jeżeli encyklikę czyta się w takim właśnie parenetycznym 

sensie, to można w niej znaleźć wiele precyzyjnych i perspektywicznych narracji. Trudno 

jednak powiedzieć by tekst encykliki wnosił jakiś znaczący wkład w rozwój katolickiej nauki 

społecznej w odniesieniu do ekologii i polityki rozwoju. 

 

 

  

 

 

 

 

  


