
W Y D A W N I C T W O  P O L I T E C H N I K I  Ś L Ą S K I E J  W  G L I W I C A C H  

 

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2018 

Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 131  

GLOBALNE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  1 

A IDEA ŻYCIA CZŁOWIEKA W KONCEPCJI  2 

EKO-FILOZOFII HENRYKA SKOLIMOWSKIEGO 3 

Małgorzata CHRZANOWSKA-GANCARZ 4 

Akademia Pomorska, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Katedra Administracji i Socjologii, 5 
Słupsk; machrza@apsl.edu.pl 6 

Streszczenie: W artykule przedstawiono refleksje dotyczące idei zrównoważonego rozwoju  7 

z perspektywy koncepcji H. Skolimowskiego. Przedstawiono tu analizę kluczowych założeń 8 

eko-filozofii polskiego filozofa oraz dokonano próby zestawienia ich z celami zrówno-9 

ważonego rozwoju. Rozważania oscylują wokół następującego pytania: Czy koncepcja 10 

Henryka Skolimowskiego, a zwłaszcza jego postulaty nadania kulturze ogólnoludzkiej 11 

proekologicznego charakteru, da się pogodzić z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju 12 

zawartymi w Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. pn. 13 

„Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”? 14 

Slowa kluczowe: eko-filozofia, zrównoważony rozwój, globalne cele zrównoważonego 15 

rozwoju, świadomość ekologiczna, homo ecologicus. 16 

GLOBAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE IDEA 17 

OF A HUMAN LIFE IN THE CONCEPT HENRYK SKOLIMOWSKI’S  18 

ECO-PHILOSOPHY 19 

Abstract: The article presents reflections on the idea of sustainable development from the 20 

perspective of Henryk Skolimowski's concept. It presents an analysis of the key assumptions of 21 

the Polish philosopher's eco-philosophy and an attempt to combine them with the goals of 22 

sustainable development. The considerations oscillate around the following question: Is the 23 

concept of Henryk Skolimowski, and especially his postulates of giving the culture a universal 24 

pro-ecological character, be reconciled with the global goals of sustainable development 25 

included in the Resolution adopted by the General Assembly on September 25, 2015, entitled 26 

"We are transforming our world: Agenda for sustainable development 2030"? 27 

Keywords: eco-philosophy, sustainable development, environmental awareness, homo 28 

ecologicus. 29 



52 M. Chrzanowska-Gancarz 

Wprowadzanie  1 

Filozofię uznaje się na ogół za naukę niepraktyczną, której uprawianie nie przynosi 2 

społecznie użytecznych rezultatów. Jednakże – paradoksalnie – filozofia równie często bywa 3 

uznawana za przyczynę sprawczą globalnych problemów, z którymi od wieków boryka się 4 

ludzkość. Wojny, kryzysy, społeczne rewolucje, ustroje totalitarne, itp. mają z reguły swoje 5 

źródło w ideologiach politycznych, które chętnie odwołują się do koncepcji filozoficznych, 6 

stanowiących ich podstawę wyjściową. Od przełomu XIX/XX wieku, gdy zaczęły upadać 7 

wielkie ideologie, które dotąd wystarczająco tłumaczyły porządek teraźniejszego świata  8 

i istniejące w nim prawidłowości, zaczęto poszukiwać rozwiązań adekwatnie opisujących 9 

dokonujące się przemiany. Formułowane wówczas koncepcje naukowe, próbujące wyjaśnić 10 

różnorodne zjawiska społeczno-kulturowe, mające wpływ na występowanie napięć  11 

u człowieka, odwoływały się najczęściej do obszarów wewnątrz jednostki ludzkiej, czego 12 

przykładem może być chociażby psychoanaliza Zygmunta Freuda. Konkurencyjne rozwią-13 

zania – w miejsce dominujących dotychczas wyobrażeń o sferze sacrum – wprowadziły 14 

elementy względnie niezależne od człowieka, jak choćby wpływ dokonującej się rewolucji 15 

naukowo-technicznej, bądź propozycje amplifikujące czynniki genetyczne, znane jako 16 

„darwinizm społeczny”. Rewolucja naukowo-techniczna w ujęciu ówczesnych nauk 17 

humanistycznych przypominała bezosobową siłę, która kształtowała i zmieniała ówczesną 18 

rzeczywistość, a jej motorem napędowym był niemożliwy do powstrzymania i kontroli 19 

galopujący postęp nauki i techniki. 20 

W roku 1973, za sprawą publikacji The Limits to Growth, (pol. Granice wzrostu) wydanej 21 

przez Klub Rzymski1 okazało się, że trendy rozwojowe w zakresie niepohamowanej 22 

eksploatacji zasobów środowiska naturalnego są przyczyną kryzysu ekologicznego. Zarówno 23 

pierwszy Raport Klubu Rzymskiego, jak i kolejne2, sporządzone przez członków tegoż Klubu, 24 

bądź zlecane specjalistom z zewnątrz, opisujące alarmujący stan środowiska naturalnego odbiły 25 

się szerokim echem w świecie. Gdy pojawiły się pierwsze oznaki kryzysu ekologicznego,  26 

to dość zgodnie skonstatowano, że winę za alarmujący stan środowiska naturalnego ponosi 27 

niegraniczony rozwój nauki i techniki. Naukowcy oraz decydenci polityczni – w zdecydowanej 28 

większości – odżegnywali się od zaakceptowania swego wyłącznego sprawstwa istniejącej 29 

sytuacji kryzysowej. Zaczęto głosić tezy, że bezpośrednim czynnikiem sprawczym nie są 30 

                                                 
1 Klub Rzymski powstał w 1968 r. i był początkowo nieformalną organizacją liczącą kilkudziesięciu naukowców 

(z różnych dyscyplin) i praktyków (szczególnie przemysłowców), podejmujących inicjatywy zobrazowania 

możliwie wszechstronnie współczesnego etapu rozwoju ludzkości, przede wszystkim zaś dynamiki tego rozwoju 

do początków trzeciego tysiąclecia, w perspektywie zagrażających ludzkości niebezpieczeństw. […] Klub 

Rzymski stał się znany dzięki publikacjom kilkunastu Raportów na temat kwestii ogólnoświatowych. […] Hasło 

zaczerpnięte z: (Piwowarski, 1993). 
2 W języku polskim opublikowano następujące Raporty:  

Meadows, Meadows, Randers, Behrens, 1973; Mesarović, Pestel, 1977; Tinbergen, 1978; Botkin, Elmandjra, 

Malitza, 1982; Schaff, 1987; Schneider, 1989; Hawrylyshyn, 1990; King, 1992; Meadows, Meadows, Randers, 

1995; von Weizsäcker, ALovins, Lovins, 1999. 
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działania ludzkie, a bezosobowe mechanizmy napędzające postęp cywilizacyjny. Rozwiązania, 1 

wskazujące drogi wyjścia z kryzysu, odwoływały się zarazem do przekonania, że technika jest 2 

w stanie naprawić to, co zepsuła. Działania zmierzające do poprawy istniejącej sytuacji nie 3 

przyniosły oczekiwanych rezultatów, a podjęte decyzje, mające na celu odbudowę ekosystemu, 4 

jak prognozowano, nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Również tradycyjnie uprawiana 5 

filozofia okazała się bezsilna, zarówno w kwestii wyjaśnienia przyczyn kryzysu ekologicznego 6 

jak i sposobów jego okiełznania. Coraz wyraźniej okazywało się bowiem, że zasadnicza 7 

przyczyna problemów ekologicznych tkwi w sferze świadomości społecznej, przesiąkniętej 8 

ideologią industrialno-konsumpcyjną, która nie uwzględnia w swych ramach rewerencji do 9 

natury, a tym samym szacunku do człowieka jako jednego z jej elementów.  10 

Kryzys ekologiczny a koncepcja eko-filozofii Henryka Skolimowskiego 11 

Dzieje cywilizacji wskazują, że przekonanie o wyłącznie pozytywnym wpływie rewolucji 12 

naukowo-technicznej oraz beztroska towarzysząca niezrównoważonej eksploatacji zasobów 13 

Ziemi, ostatecznie upada dopiero w latach 70. ubiegłego wieku, gdy skutki kryzysu 14 

ekologicznego stają się coraz powszechniej odczuwalne. Za sprawą naukowców Klubu 15 

Rzymskiego zaangażowanych w badania nad poszukiwaniem przyczyn niepokojącej kondycji 16 

Ziemi, zaczęto poszukiwać „sposobów przezwyciężania zjawisk kryzysowych […], które 17 

uwzględniałby zarówno interesy i potrzeby człowieka, jak i respektowały warunki życia  18 

i rozwoju naturalnych ekosystemów oraz całej biosfery” (Tyburski, 2011, p. 56). Niejako  19 

w odpowiedzi na te poszukiwania, na przełomie lat 60-70. XX w., zaczynają tworzyć się zręby 20 

ekofilozofii3 – nowej dziedziny filozofii – definiowanej za norweskim filozofem Arne 21 

Naessem, twórcy ekologii głębokiej, jako „nowy punkt widzenia i nowy sposób myślenia  22 

o człowieku zjednoczonym ze światem Przyrody” (Piątek, 2008, p. 13). Ów nowy punkt 23 

widzenia – charakteryzujący stosunek człowieka do Przyrody – według Arne Naessa stanie się 24 

bardziej klarowny, jeśli zostaną dookreślone następujące pojęcia (Piątek, 2008, p. 13):  25 

 „pojęcie filozofii, które odnosi się do wszystkiego cokolwiek istnieje, 26 

 pojęcie ekofilozofii, które odnosi się do pojmowania miejsca człowieka w Przyrodzie  27 

i związków, jakie zachodzą między człowiekiem a Przyrodą, ze szczególnym 28 

uwzględnieniem tych zależności, które się odsłaniają po uwzględnieniu wiedzy 29 

przyrodniczej,  30 

 pojęcie ekozofii, odnoszące się do osobistej wizji świata i do systemów wartości 31 

stanowiących motywy konkretnego ludzkiego działania, w konkretnych sytuacjach  32 

w środowisku”. 33 

                                                 
3 Jeśli wziąć po uwagę działalność Aldo Leopolda, wówczas początki ekofilozofii sięgają lat 40. XX wieku. 
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Niemal dokładnie w tym samym czasie, co norweski filozof, swoje prace zaczął publikować 1 

Henryk Skolimowski, które dały początek eko-filozofii4, która „jest próbą dostarczenia 2 

całościowej, holistycznej wizji człowieka, natury i całego kosmosu, zjednoczonych procesem 3 

ewolucji, zmierzającej do coraz większego poziomu złożoności, wrażliwości i duchowości.  4 

To, co niszczy tę różnorodność, przyrodniczą i kulturową, jak i ludzką wrażliwość na dobro, 5 

piękno, prawdę, miłość, sprawiedliwość dla wszystkich, jest sprzeczne z ideą życia i mu nie 6 

służy”5. 7 

Warto dodać, iż początkowo nauki humanistyczne nie interesowały się wpływem kryzysu 8 

ekologicznego na egzystencję człowieka, bowiem artykuły o tematyce ekologicznej nie 9 

mieściły się w sferze zainteresowań humanistów. Wymownym przykładem może być fakt,  10 

iż artykuł z roku 1974 pod tytułem Ecological Humanism, jednego z twórców ekofilozofii – 11 

Henryka Skolimowskiego –nie zostaje opublikowany w żadnym z periodyków filozoficznych, 12 

lecz w czasopiśmie o tematyce architektonicznej „AA Notes”. Można by sądzić, że reprezen-13 

tanci świata techniki, mający na co dzień styczność z negatywnymi skutkami kryzysu 14 

ekologicznego, byli bardziej otwarci na tego rodzaju dyskusje, niż przedstawiciele ówczesnej 15 

filozofii. 16 

Twórca eko-filozofii propaguje pogląd, że w początkach lat 70. poprzedniego stulecia 17 

hołubiona nauka i technika oraz nowe wynalazki wraz ze stworzeniem oszałamiających 18 

perspektyw, co do przyszłości człowieka, wyrządziły cywilizacji więcej szkody niż pożytku. 19 

Skolimowski wychodzi od krytyki pozytywistycznej tradycji filozoficznej oraz paradygmatu 20 

współczesnej nauki, kultury i cywilizacji technicznej, poddaje krytyce rozważania tych spośród 21 

filozofów współczesnych, którzy w swoich koncepcjach pomijają znaczenie i rolę środowiska 22 

naturalnego w procesie antropogenezy. W opinii filozofa koncepcje pomijające znaczenie 23 

środowiska naturalnego w procesie rozwoju człowieka jawią się jako antywartości, 24 

deprecjonujące humanistyczny dorobek kultury ogólnoludzkiej.  25 

Jako alternatywę dla mechaniczno-ekonomicznej percepcji świata, autor Ecological 26 

Humanism proponuje holistyczną koncepcję kosmologicznej wizji świata, opartą na zasadzie 27 

antropicznej, argumentując że „poprzez nieprawdopodobne perypetie (bo narodziny gwiazd  28 

i życia były nieprawdopodobnymi zdarzeniami), za sprawą alchemii tworzenia, którą obecnie 29 

nazwiemy Zasadą Antropiczną; poprzez akcje spektakularnej kooperacji i partycypacji 30 

wszystkich sił Kosmosu – tworzyło się życie i zdumiewająca wielość jego przeżywania” 31 

(Skolimowski, 1999, p. 63). W przeciwieństwie do filozofii tradycyjnej – definiowanej przezeń, 32 

jako: atomizująca, materialistyczna, przesiąknięta empiryzmem mechanistycznym, proponuje 33 

reorientację świadomości ludzkiej, korzystając z wzorców człowieka starożytnego, 34 

zanurzonego w świecie przyrody, pojmującego życie w szerokiej, holistycznej perspektywie. 35 

                                                 
4 Szerzej o koncepcji eko-filozofii H. Skolimowskiego zob. np. w (Chrzanowska, 2010). 
5 Szerzej zob. o tym w: (W stronę światła…). 
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Efektem takiej metanoi ma być homo ecologicus, respektujący następujący katalog norm 1 

(Skolimowski, 1991, p. 98):  2 

 „postępuj tak, aby zachować i spotęgować ewolucję w jej rozwoju, albowiem jesteś jej 3 

częścią; z tej to reguły wynikają reguły bardziej szczegółowe: 4 

 postępuj tak, aby zachować i spotęgować życie we wszelkich jego formach; 5 

 postępuj tak, aby zachować i spotęgować ekologiczne habitaty, będące podstawą dla 6 

kontynuacji życia, świadomości i wrażliwości; 7 

 postępuj tak, aby zachować i spotęgować najbardziej rozwinięte aspekty ewolucji: 8 

świadomość, samoświadomość, wrażliwość, twórczość; 9 

 postępuj tak, aby zachować i spotęgować życie ludzkie, które jest arką zawierającą  10 

w sobie najbardziej drogocenne atrybuty ewolucji”. 11 

W ramach własnej koncepcji polski myśliciel rozwija także eschatologiczny wymiar 12 

ludzkiego bytowania, który implicite koresponduje z modelem świata jako sanktuarium. 13 

Wychodzi bowiem z założenia, że dotychczasowy paradygmat rozwoju ludzkości był błędny, 14 

ponieważ „zaczęliśmy od potwornie ograniczonej kosmologii i bardzo ograniczonej 15 

eschatologii (bez wymiaru transcendentalnego), stworzyliśmy ograniczoną i brutalną ideę 16 

postępu i ograniczoną, i pasożytniczą etykę” (Skolimowski, 1995, p. 83). Stąd też zasadniczym 17 

trzonem swych poglądów uczynił problem kształtowania świadomości ekologicznej,  18 

ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowości i piękna Kosmosu. Postuluje odnowę 19 

świadomości ludzkiej oraz zerwanie z niechlubnym dziedzictwem współczesnej cywilizacji, 20 

która hołdując ideologii postępu naukowego, przyczyniła się do upadku szlachetnych wartości 21 

świata antycznego. W miejsce myślenia technokratycznego proponuje „odrzucenie 22 

mechanicyzmu i przyjęcie kosmologii ekologicznej. Kosmologia w znaczeniu filozoficznym to 23 

fundamentalne założenia na temat natury świata i istnienia. W kosmologii mechanistycznej 24 

świat widziany jest jako wielki zegar, a my jesteśmy w nim małymi, niewiele znaczącymi 25 

trybikami. Eko-filozofia opiera się na wizji świata jako sanktuarium”6. 26 

Analizując poglądy Henryka Skolimowskiego nie sposób jednak nie zauważyć, że być 27 

może przewartościował on rolę czynnika świadomościowego w przezwyciężeniu następstw 28 

kryzysu ekologicznego. Nie wydaje się bowiem możliwe nagłe i jednoczesne ukształtowanie 29 

się nowego sposobu myślenia wśród ludzi na całym świecie. Jak każda metanoia dokonać się 30 

musi w długotrwałym procesie wymiany społeczno-kulturowej, a więc konfrontacji poglądów, 31 

wierzeń, sztuki, religii, moralności, prawa, obyczajów itp. Eko-filozofia, choć sama nie 32 

powoduje takiej przemiany, niewątpliwie może być postrzegana jako zwiastun przeobrażeń 33 

świadomościowych, jednak aby była społecznie nośna, sama również powinna podlegać 34 

procesom ewolucji, stosownie do przemian dokonujących się w rzeczywistości społecznej, 35 

ekonomicznej i w otaczającym środowisku przyrodniczym. Rozumowanie eko-filozofa 36 

obarczone jest być może błędem opartym na milczącym założeniu, że pomiędzy 37 

                                                 
6 Szerzej zob. o tym w: (W stronę światła…). 
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rzeczywistością społeczno-ekonomiczną a świadomością społeczną nie występuje sprzężenie 1 

zwrotne.  2 

Z goła inaczej zdaje się zachodzić transpozycja świadomości społecznej w koncepcji 3 

zrównoważonego rozwoju7, bowiem zmianom mentalnym towarzyszą adekwatne przeobra-4 

żenia rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. Przykładem działania w zakresie przeobra-5 

żenia rzeczywistości oraz ich realizacji jest chociażby Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie 6 

Ogólne w dniu 25 września 2015 r. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrówno-7 

ważonego rozwoju 2030. Dokument ów zawiera 17 nowych, globalnych celów (Rezolucja  8 

25 września 2015 r.) zrównoważonego rozwoju oraz 169 szczegółowo powiązanych z nimi 9 

zadań w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. W dokumencie widnieje 10 

również deklaracja szefów poszczególnych państw i rządów, obecnych wówczas na 11 

zgromadzeniu w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, która brzmi 12 

następująco (Rezolucja 25 września 2015 r.):  13 

Jesteśmy zdecydowani wyeliminować, od chwili obecnej do roku 2030, ubóstwo i głód na 14 

całym świecie; zwalczyć nierówności wewnątrz oraz między krajami; zbudować pokojowe  15 

i sprawiedliwe społeczeństwa sprzyjające włączeniu społecznemu; chronić prawa człowieka  16 

i promować równość płci; wzmacniać pozycję kobiet i dziewcząt oraz zapewnić trwałą ochronę 17 

naszej planety i jej zasobów naturalnych. Jesteśmy także zdecydowani stworzyć warunki dla 18 

zrównoważonego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego, 19 

wspólnego dobrobytu i godnej pracy dla wszystkich, uwzględniając różne poziomy rozwoju  20 

i potencjału krajowego. 21 

Idea koncepcji zrównoważonego rozwoju w twórczości  22 

Henryka Skolimowskiego 23 

Według Jana Szyszko „zrównoważony rozwój to nic innego jak wzrost gospodarczy 24 

powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i przestrzeganiem praw 25 

człowieka” (Szyszko, 30.12.2017). Swą definicję były minister środowiska uzupełnia, podając 26 

następujące założenia: 27 

1. „Populacja ludzka musi się rozwijać. Człowiek musi więc użytkować zasoby  28 

i przyrodnicze i powodować w nich zmiany […].  29 

2. Żadna z form działalności gospodarczej człowieka nie musi pogarszać stanu zasobów 30 

przyrodniczych, wręcz odwrotnie, może go poprawiać” (por. Szyszko, 30.12.2017). 31 

Podana definicja (mniej lub bardziej) zdaje się korespondować z definicją zrównoważonego 32 

rozwoju zamieszczoną w 1987 roku, w raporcie Światowej Komisji Rozwoju i Środowiska 33 

                                                 
7 Szerzej na temat zrównoważonego rozwoju, zob. np. (Chrzanowska, Konstańczak, 2013, s. 61-76). 
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ONZ pn. „Nasza wspólna przyszłość”, która również uwzględniała w pierwszej kolejności 1 

potrzeby ludzkie zarówno w aspekcie społeczno-ekonomicznym, zdrowotno-demograficznym, 2 

gospodarczym, jak i ekologiczno-klimatycznym. Od opublikowania powyższej definicji w tak 3 

zwanym także Raportem Brundtland, minęło ponad 30 lat. Konstatacja, jaka nasuwa się 4 

podczas analizy kolejnych definicji wydaje się wskazywać, że priorytety zrównoważonego 5 

rozwoju w dalszym ciągu zasadzają się głównie na stałym wzroście gospodarczym  6 

i zaspokajaniu wciąż zmieniających się – i adekwatnie do rozwoju cywilizacyjnego – wciąż 7 

rosnących potrzeb ludzkich. Kiedy nastąpi zaspokojenie tych potrzeb, a także zostaną 8 

zrealizowane cele zawarte w Agencie 2030, skoro wraz z postępem technologicznym nakręcana 9 

jest jednocześnie spirala konsumpcjonizmu? To przede wszystkim ideologia gloryfikująca 10 

prymat mieć, nad być stała się osią krytyki w eko-filozofii Henryka Skolimowskiego.  11 

Ta neoliberalna koncepcja Our Common Future (Nasza wspólna przyszłość), według autora 12 

Technika a przeznaczenie człowieka, zrodziła współczesny kapitalizm, którego pokłosiem jest 13 

drapieżny konsumpcjonizm. „W społeczeństwie tzw. neoliberalnym obecnego kapitalizmu, 14 

filozofia jest traktowana za nic. Jest traktowana z pogardą. Pogarda dla filozofii jest pogardą 15 

dla myślenia. Jak w obecnych warunkach marazmu i nędzy myślenia, mogą się zachowywać 16 

ludzie myślący; niekoniecznie filozofowie, ale właśnie myślący? Mogą skapitulować  17 

i pilnować własnych interesów. Ale mogą też próbować znaleźć alternatywę dla bezmyślnej  18 

i niszczącej ideologii konsumpcji, i tzw. wolnego rynku” (Skolimowski, 2006).  19 

W opinii Skolimowskiego rozwiązania oparte na wzroście gospodarki rynkowej w celu 20 

zaspokajania potrzeb człowieka, które pomijają przynależne Przyrodzie wartości per se nie są 21 

w stanie ani przezwyciężyć istniejących zagrożeń, ani nawet zaproponować akceptowanego 22 

współcześnie modelu cywilizacji przyszłości. Remedium zaproponowane przez neoliberalizm, 23 

zdaniem Skolimowskiego, to efekt dehumanizacji współczesnej cywilizacji, która żywi 24 

pogardę dla wytworów ludzkiego intelektu dowartościowując tylko artefakty. W odróżnieniu 25 

od idei zrównoważonego rozwoju, eko-filozofia jest ideologią uduchowionego Nowego 26 

Millenium, wyznaczającą konieczny kierunek rozwoju oraz kolejne etapy rozwoju ludzkości, 27 

które powinny być zgodne z łańcuchem ewolucji rzeczywistości. To niezrównoważony rozwój, 28 

ale rozwój świadomości ma być drogą wiodącą ku przyszłości. „Czym wyższe wieże wokół 29 

siebie stawiamy tym bardziej kurczy się dusza nasza. Czym szybciej jeżdżą nasze konie 30 

mechaniczne – tym dłuższą droga do samotności, co dusze wspiera. Czym więcej kanałów 31 

telewizyjnych pod naszymi palcami tym większy chaos w naszej głowie” (Skolimowski, 1999, 32 

s. 5). 33 

Być może dziś takie poglądy wydają się trywialne, lecz w świecie zauroczonym 34 

konsumpcjonizmem i nowinkami technicznymi, czyli w czasach, gdy były głoszone, miały 35 

obrazoburczy charakter. Wszak dezawuowanie dobrodziejstw nauki i techniki epoki 36 

industrialnej, było wówczas nie tylko przejawem uzasadnionej krytyki niezadowalającej 37 

kondycji cywilizacji, ale także symptomem niemałej odwagi intelektualnej i wyrazem 38 

odrzucenia konformizmu. W poglądach filozofa zauważyć jednak można pewien anachronizm, 39 
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który być może jest efektem przebywania – w trakcie tworzenie eko-filozofii – zarówno  1 

w Wielkiej Brytanii oraz USA – okazyjnie w Polsce. 2 

Polacy mieszkający za granicą zwykle z troską pochylają się nad problemami, które mają 3 

miejsce w ich kraju, nie inaczej jest w przypadku zagrożeń ekologicznych. Istnieje jednak 4 

pewna psychologiczna prawidłowość, która także ujawnia się w poglądach Henryka 5 

Skolimowskiego, a polega ona na tym, że dawny, ale zachowany w pamięci, obraz 6 

rzeczywistości społecznej w kraju odnoszą do stanu obecnego miejsca, w którym przebywają. 7 

Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że Skolimowski, podobnie jak większość Polaków 8 

zamieszkujących Wielką Brytanię i USA, założenia zrównoważonego rozwoju bardziej 9 

dopasowuje do dawnej polskiej rzeczywistości, niż do stanu środowiska kraju, w którym 10 

aktualnie przebywa. Taka perspektywa odbioru rzeczywistości zaburza nieco ogląd faktyczny 11 

a subiektywna ocena nie zawsze pokrywa się z aktualnym stanem oraz odczuciami 12 

społeczeństw, zamieszkałych na tych terenach.  13 

Być może obraz sytuacji wynikał z przekonania, że problemy ekologiczne są rozwiązywane 14 

tylko wówczas, gdy o nich się publicznie mówi. Tymczasem i w socjalistycznych realiach nie 15 

brakowało oficjalnych wystąpień na tematy ekologiczne, za którymi jednak nie szły 16 

poważniejsze działania zmieniające niekorzystny stan rzeczy. Polonia była przekonana,  17 

że walka z zagrożeniami ekologicznymi jest kosztowna, zwłaszcza przez to że wymaga 18 

kosztownych nowoczesnych technologii, na które kraje socjalistyczne po prostu nie stać. 19 

Świadczy o tym choćby naukowe opracowanie o problemach ekologicznych Polski wydane 20 

przez stowarzyszenia naukowe emigracji angielskiej, w którym autor twierdził: 21 

„Zanieczyszczenie środowiska świadczy tylko, że nastąpiło zaniedbanie natury technologicznej 22 

i nie zostały zastosowane urządzenia zabezpieczające przed przedostaniem się tych 23 

zanieczyszczeń do otaczającego środowiska. Powodem tego może być brak zrozumienia lub 24 

lekceważenie omawianego problemu oraz, co jest najczęstszą wymówką, brak odpowiednich 25 

funduszy” (Marcinkiewicz, 1986, s. 6). Tymczasem technologie te, dla ówczesnych krajów 26 

socjalistycznych, były często niedostępne na ogół z uwagi na fakt istnienia rozlicznych 27 

ograniczeń i zakazów transferu technologii. Nie umniejsza to jednak faktu, że środowiska 28 

emigracyjne z troską obserwowały sytuację w kraju i postulowały większą koncentrację działań 29 

decydentów politycznych na kwestiach ekologicznych. Dostrzegały także, że problemem dla 30 

władz jest niedostatek środków na likwidację skutków zanieczyszczeń i zabezpieczenie 31 

ludności przed ich negatywnymi konsekwencjami. W konkluzji swego opracowania,  32 

o problemach ekologicznych Polski, Jan Marcinkiewicz stwierdził bowiem: „nabiera się 33 

przekonania, że obecne władze w Polsce nie są dostatecznie świadome, jak doniosłe ma 34 

znaczenie w Polsce ochrona naturalnego środowiska i jak wielka odpowiedzialność ciąży nie 35 

tylko za to co się robi, ale też i za to czego się nie robi” (Marcinkiewicz, 1986, p. 47). Sądzić 36 

bowiem należy, że w świetle własnych – stosunkowo niedawnych doświadczeń – przyczyn 37 

niezadowalającego stanu rzeczy upatrywał nie w działaniach czynników politycznych  38 

i ekonomicznych, ale w niedocenianych jeszcze na Zachodzie czynnikach świadomościowych. 39 
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Postawy proekologiczne są bowiem kształtowane nie przez werbalne apele czy systemy prawa, 1 

ale przez codzienne życie. W odróżnieniu od starej emigracji dostrzegał niepohamowany 2 

konsumpcjonizm panujący na Zachodzie i nie dostrzegał w tym nadziei na to, że świat może 3 

stać się lepszym miejscem dla egzystencji człowieka, jeśli takie postawy będą powszechnie 4 

dominować. W świetle lektur prac Skolimowskiego można zatem odnieść wrażenie, że podczas 5 

pobytu w Anglii nabrał przekonania, że zaniedbania w sferze technicznej, czy prawnej nie są 6 

tak niebezpieczne dla kondycji ludzkiej i dla przyszłości planety, niż zaniedbania w sferze 7 

świadomościowej. Podkreślał to później jeszcze wielokrotnie: „Właściwa naprawa musi się 8 

zacząć od rekonstrukcji umysłu, aby stał się rozumem światła” (Skolimowski, 2006). 9 

Henryk Skolimowski śledząc sytuację w Wielkiej Brytanii jeśli nawet podzielał 10 

przekonania środowisk emigracyjnych co do poziomu ochrony środowiska w kraju, to nie mógł 11 

się zgodzić jednak z tym, że wiązano to wyłącznie ze złą wolą czynników politycznych oraz  12 

z niedostatkiem środków przeznaczonych na poprawę stanu środowiska naturalnego. Dlatego 13 

właśnie w Wielkiej Brytanii narodził się postulat humanizmu ekologicznego, jako przeciwwagi 14 

dla bezdusznego konsumpcjonizmu. Także wówczas dostrzegał, że zmaterializowana 15 

rzeczywistość Zjednoczonego Królestwa nie tylko nie jest gotowa na nową postać humanizmu, 16 

ale nie rokuje, by ten stan rzeczy kiedykolwiek się zmienił. Zapewne między innymi z tego 17 

powodu bez żalu opuścił Anglię i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie dostrzegał nie 18 

tylko większe szanse na karierę naukową, ale zwłaszcza na większą otwartość na nowe idee.  19 

Zakończenie 20 

Koncepcja Skolimowskiego, w której zawiera się myśl krytyczna wobec epoki rewolucji 21 

naukowo-technicznej, nie zrodziła się jako konsekwencja przemian w obrębie samej filozofii, 22 

lecz wobec bezsiły nauki, stanowi ona jedynie próbę konceptualnych rozwiązań problemów 23 

środowiskowych, będących wynikiem przeobrażeń cywilizacyjnych. „Z tego wynikają 24 

wskazówki, jak mamy się w takim świecie zachowywać, a także cała gama wartości: 25 

rewerencja dla życia i wszelkich istot żywych, empatia, czyli współodczuwanie, odpowie-26 

dzialność za życie własne, innych i całej planety, solidarność i sprawiedliwość nie tylko dla 27 

ludzi, ale dla wszystkich istot żywych i przyszłych pokoleń, umiarkowanie w konsumpcji, 28 

zrównoważony rozwój” (Niedek, 2016). I choć Skolimowski używa sformułowania 29 

zrównoważony rozwój nietrudno zauważyć, że w jego wypowiedzi nie pojawia się pojęcie 30 

wzrostu gospodarczego, i związanych z tym dóbr materialnych, którego beneficjentem jest 31 

przede wszystkim człowiek. Kontekst, w jakim filozof używa pojęcie zrównoważonego 32 

rozwoju jest zgoła odmienny, od tego, którego używa się np. w dokumentach strategicznych 33 

poszczególnych agend.  34 
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Analiza ideowego przesłania koncepcji eko-filozofii, skoncentrowanego na nowej postaci 1 

humanizacji kultury oraz holistycznej wizji człowieka ekologicznego, pozwala skonstatować, 2 

że strategiczne cele zrównoważonego rozwoju nie zyskały uznania Henryka Skolimowskiego, 3 

gdyż w jego przekonaniu stanowią one w pewnym sensie kontynuację modelu cywilizacji, 4 

który poddał totalnej krytyce w swej eko-filozofii.  5 
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