Szanowni Państwo
Jednym z terminów, jakie zrobiły oszałamiającą karierę w ostatnich kilkudziesięciu latach jest słowo ekologia wraz ze swymi
odmianami, takimi, jak na przykład: ekologizm, ekofilozofia, ekologia głęboka, ekologia polityczna, itp. itd. Terminy te nie występowały w encyklopediach czy słownikach wydanych jeszcze kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu. Równie młody jest termin
Eco–Warriors (ekowojownicy), bo pojawił się około roku 1991 w książce Dave Foremana „Confessions of an Eco-Warrior”.
Na pierwszy rzut oka nie ma nic złego w tych sformułowaniach, tak jak nie ma nic złego w działaniach miłośników przyrody,
którzy nie szczędzą sił i środków, aby rozbudzać szacunek dla otaczającej nas przyrody i chronić ją przed nie zawsze rozumnymi
działaniami.
Za wszystkimi tymi nazwami kryją się jednak poglądy i działania bardzo wielu ludzi, często znanych i wybitnych, często także zrzeszonych
w rozmaitego charakteru organizacjach, którzy zdecydowali się popierać taką diagnozę rzeczywistości, jaka mówi o degeneracji procesów
cywilizacyjnych, które w efekcie nie tylko niszczą planetę Ziemia, ale także niszczą i degenerują samych ludzi. Według tych poglądów przejawia się to w wypaczeniu mentalności, myślenia, anomaliach psychicznych i fizycznych, wzroście agresywności i napięć między ludźmi,
wojnach, konfliktach, stałym wzroście chorób, przedwczesnych zgonów, jak i psychopatologicznych zachowaniach ludzi.
Istnieje jednak wiele świadectw i wypowiedzi zdających się świadczyć o tym, że za niektórymi ze wspomnianych organizacji
stoją firmy robiące na przemyśle ekologicznym ogromne interesy. Z pewnością nie należą do nich uczestnicy ruchów i grup zainteresowanych głównie ochroną środowiska, którzy nie mają ambicji tworzenia tzw. ekologii głębokiej, czyli penetrującej obszary życia
duchowego ludzi. Te ostatnie więcej miejsca poświęcają przeprowadzaniu zdecydowanie oskarżycielskiego ataku na chrześcijaństwo,
jako głównego źródła zagrożenia cywilizacyjnego niż rozumnym działaniom.
Warto wspomnieć, że już w 1967 roku, a więc jeszcze przed okresem gwałtownego wzrostu twierdzeń o globalnym ociepleniu,
jako efektu działalności ludzkiej, amerykański historyk Lynn White opublikował na łamach czasopisma „Science”” tezy, w których
chrześcijaństwo zostało oskarżone o ukształtowanie w ludziach Zachodu eksploatacyjnego stosunku do środowiska naturalnego,
w tym do świata zwierząt. Esej L. White’a stał się manifestem ekologów krytycznie nastawionych do chrześcijaństwa: „nasz kryzys
ekologiczny zakończy się dopiero w dniu, gdy wyrzekniemy się postulatu religii monoteistycznych, zgodnie z którym jedyną racją
istnienia przyrody jest służyć człowiekowi”, zniszczenie środowiska jest jakoby wpisane w istotę nauczania Biblii, która oddaje człowiekowi panowanie nad światem i wpaja mu przekonanie, że przyroda została stworzona wyłącznie dla człowieka i z tego tytułu ma
on panować nad wszystkimi nierozumnymi istotami żywymi. Wszystko to rodzi, zdaniem wrogów chrześcijaństwa, głęboki kryzys
środowiskowy; zabójczy dla natury kształt kultury współczesnego świata ma ścisły związek z religią, filozofią i nauką Zachodu. Koronnym dowodem współodpowiedzialności chrześcijaństwa za współczesny kryzys ekologiczny mają być słowa Księgi Rodzaju.
Ekokrytyka skierowana jest nadal głównie przeciw „światopoglądowi zachodniemu”, czyli przeciw kulturze europejskiej,
a szczególnie „poglądom chrześcijańskim”. Twierdzi się, że myśl europejska „od zawsze” była zwyrodniała, a jej historia to jedno
pasmo udręczeń i walki z wszelkimi przejawami samodzielnego myślenia, a szczególnie – proekologicznego. Podkreśla się, że
nieustanne akcentowanie odmienności człowieka od innych istot żywych i faktu, że ze względu na swe unikalne cechy jest on
w stanie kreować „ludzki świat”, niezależnie od świata przyrody, wyobcowuje go ze środowiska. Nieludzka część stworzenia, wraz
z nastaniem chrześcijaństwa, straciła sens, w pewnym sensie stała się jakoby anomalią.
O tym, że stwierdzenia te nie mają tylko charakteru historycznego świadczyć może tegoroczna publikacja australijskiego bioetyka
pana Andy Lameya, w kwartalniku filozoficznym „The Monist”. Autor ubolewa nad faktem, że to ludzie zabijają i zjadają najwięcej
kurczaków. Inne zwierzęta w konsumpcji kurcząt zdecydowanie pozostają w tyle. Głównym zmartwieniem Lameya jest fakt, że
zjadanie kurczaków jest niemoralne. Uznał on, że kury są „niemal osobami” i dysponują „prymitywną formą samoświadomości”,
która może z powodzeniem konkurować z samoświadomością wielkich małp. Jego zdaniem do takich wniosków upoważniają
go wyniki najnowszych badań naukowych, z których wynika, że przekonanie, iż ssaki są bardziej świadome i inteligentne od
pozostałych zwierząt jest mitem. Kury zaś są najważniejszą ofiarą tego stereotypu, w imię którego pozbawia się życia miliardy
tych stworzeń rocznie.
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