
Ekologia pokoju

8. Jan Paweł II pisze w Encyklice Centesimus annus: „Nie tylko ziemia została dana człowieko-
wi przez Boga, aby używał jej z poszanowaniem pierwotnie zamierzonego dobra, dla którego 
została mu ona dana, ale również człowiek jest dla siebie samego darem otrzymanym od Boga 
i dlatego musi respektować naturalną i moralną strukturę, w jaką został wyposażony”. W od-
powiedzi na ten dar, powierzony mu przez Stwórcę, człowiek wraz z sobie podobnymi, może 
kształtować świat pokoju. Obok ekologii natury istnieje zatem ekologia, którą moglibyśmy na-
zwać „ludzką”, a która z kolei domaga się „ekologii społecznej”. Oznacza to, że ludzkość, jeśli 
zależy jej na pokoju, powinna zwracać coraz większą uwagę na związki, jakie istnieją między 
ekologią naturalną, czyli poszanowaniem przyrody, a ekologią ludzką. Doświadczenie pokazu-
je, że każda postawa braku poszanowania środowiska szkodzi współżyciu ludzkiemu i odwrot-
nie. Coraz wyraźniej jawi się nierozerwalny związek między pokojem ze światem stworzonym 
i pokojem pomiędzy ludźmi. Jeden i drugi zakładają pokój z Bogiem. Wiersz-modlitwa św. 
Franciszka, znany jako Hymn do brata Słońca, stanowi wspaniały przykład - zawsze aktualny 
- tej wielokształtnej ekologii pokoju.

9. Jak ścisły jest związek między jedną a drugą ekologią, pomaga nam zrozumieć narasta-
jący z każdym dniem problem zaopatrzenia w energię. W tych latach nowe kraje rozwinęły 
dynamicznie produkcję przemysłową, zwiększając zapotrzebowanie na energię. To powoduje 
wyścig do jej istniejących źródeł, nie do porównania z sytuacją w przeszłości. Jednocześnie 
w różnych regionach świata wciąż panuje wielkie zacofanie, a rozwój jest praktycznie zahamo-
wany, między innymi z powodu wzrostu cen energii. Co stanie się z tymi społecznościami? Jaki 
typ rozwoju, czy też niedorozwoju zostanie im narzucony z powodu braku zasobów energii? 
Jakie niesprawiedliwości i antagonizmy spowoduje wyścig do źródeł energii? Jak zachowają 
się ci, którzy są wyłączeni z tego wyścigu? Są to pytania, które ukazują, że szacunek dla natury 
jest związany z koniecznością kształtowania takich relacji między ludźmi i narodami, by po-
zwoliły szanować godność osoby i zaspokajać jej prawdziwe potrzeby. Niszczenie środowiska, 
korzystanie z niego w sposób niewłaściwy lub egoistyczny i zagarnianie przemocą dóbr natu-
ralnych ziemi rodzą rozdarcia, konflikty i wojny, właśnie dlatego, że są owocem nieludzkiego 
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pojmowania rozwoju. Rozwój bowiem, który ograniczałby się tylko do aspektu techniczno-
-ekonomicznego, z pominięciem wymiaru moralno-religijnego, nie byłby ludzkim rozwojem 
integralnym i, jako jednostronny, prowadziłby do rozkwitu niszczących możliwości człowieka. 
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