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Idea i praktyka zrównowa!onego rozwoju (ZR) jest, przynajmniej od Szczytu 
Ziemi w Rio de Janeiro (1992 r.), dominuj"c" narracj" na temat dobroby-

tu spo#eczno-gospodarczego (szerzej na temat genezy ZR zob. rozdzia# 1. 
Zrównowa!ony rozwój – poj"cie i geneza). Powab tego podej$cia wynika# z jego 
niezaprzeczalnie kompromisowej optyki. Z jednej strony, zwolennicy ZR wspie-
rali wolny rynek, zarazem g#osz"c konieczno$% uwzgl&dniania kosztów $rodowi-
skowych. Z drugiej, koncepcja ta wykazywa#a post&powy charakter, czego wy-
razem sta#y si& Milenijne Cele Rozwoju oraz Cele Zrównowa!onego Rozwoju. 
Oba pakiety by#y wypracowane przez ONZ i oprócz wyzwa' ekologicznych 
(np. bioró!norodno$%, walka z susz") uwzgl&dnia#y takie cele, jak walka z g#odem 
i bied", dost&p do edukacji dla wszystkich dzieci na $wiecie oraz równo$ciowa 
i inkluzywna polityka niepomijaj"ca potrzeb grup defaworyzowanych (np. ludów 
tubylczych). Pozornie mo!e si& wi&c wydawa%, !e tylko niszowe grupy radykal-
nych kontestatorów kapitalizmu albo przeciwnie – fanatycznych zwolenników 
wolnego rynku bez !adnych regulacji politycznych, mog#yby si& z ni" nie zgadza%. 
Sytuacja nie jest jednak tak jednoznaczna.

Koncepcja zrównowa!onego rozwoju podlega#a od samego pocz"tku ocenom 
krytycznym, chocia! nie przedostawa#y si& one do g#ównego nurtu debaty pu-
blicznej albo mia#y charakter zbyt eufemistyczny. Co ciekawe, jeszcze w latach 
70. XX w., a wi&c dekad& przed raportem Komisji Brundtland (rok 1987), który 
oficjalnie rozpocz"# epok& ZR, panowa#o o!ywienie intelektualne w zakresie ró!-
nych, tak!e bardzo krytycznych wizji dobrobytu spo#ecznego. Do$% wspomnie% 
koncepcj& okre$lan" jako zero-growth, czyli zerowego wzrostu, zarysowan" 
w pierwszym raporcie dla Klubu Rzymskiego (1972 r.). Autorzy tego opracowa-
nia wskazywali, !e skoro zu!ycie zasobów naturalnych na potrzeby produkcji ma 
charakter wyk#adniczy, a zarazem zasobów tych nie da si& odtworzy%, to w pew-
nym momencie ludzko$% dojdzie do sytuacji, w której dalszy wzrost nie b&dzie 
ju! mo!liwy. Z tego powodu autorzy zalecali odej$cie od polityki wzrostu gospo-
darczego (o raporcie Klubu Rzymskiego zob. rozdzia# 2. Dokumenty zrównowa-
!onego rozwoju). Wspó#cze$nie, kiedy globalne ocieplenie si& pog#&bia, krytyka 
ZR staje si& coraz bardziej s#yszalna, poniewa! naukowcy zaczynaj" rozumie%, !e 
zrównowa!enie gospodarcze ju! nie wystarcza, by zatrzyma% katastrof& klima-
tyczn" i inne negatywne zmiany w $rodowisku.

�ĔğĉğĎĆő�͘Ǥ���������������������������������������×�����Ă�������������



Cz!"# I. Zagadnienia wprowadzaj$ce do problematyki zrównowa%onego rozwoju56

Celem tego rozdzia#u jest przybli!enie Czytelnikowi ci"gle ma#o znanej de-
baty krytycznej wokó# idei zrównowa!onego rozwoju. Tekst podzielono na dwie 
sekcje. W pierwszej zarysowano analiz& koncepcji ZR w ramach tzw. perspek-
tywy krytycznej. W drugiej sekcji zostan" przedstawione najbardziej krytyczne 
i radykalne podej$cia, których wspólnym mianownikiem jest odej$cie od poj&cia 
wzrostu na rzecz postwzrostu czy wr&cz dewzrostu.

��������������������×�����Ă�������������

Najbardziej istotne w"tki krytyczne wobec koncepcji zrównowa!onego rozwoju 
osadzi% nale!y w szerszej perspektywie krytycznej nauk spo#ecznych. Opiera si& 
ona na pewnym zestawie fundamentalnych za#o!e', które warunkuj" struktur& 
ka!dej konkretnej koncepcji krytycznej – tak!e wobec ZR. Z punktu widzenia 
celów tego rozdzia#u istotne b&d" przede wszystkim trzy g#ówne aspekty postawy 
krytycznej. Pierwszy odnosi si& do swego rodzaju demistyfikacji i denaturalizacji 
tego, co pozornie oczywiste, prawdziwe, dominuj"ce itp. Koncepcje krytyczne 
zawsze by#y antydogmatyczne i nieufne wobec wszelkich powszechnie obowi"-
zuj"cych systemów znacze'. Zak#adano w ten sposób, i! ujawnienie struktur 
le!"cych u podstaw dominuj"cych praktyk spo#ecznych (w#adzy, wiedzy, nauki, 
systemu) pozwoli wykaza% ich ró!ne zafa#szowania. To prowadzi do drugiego 
wymiaru, który wi"!e si& z zaanga!owaniem, aktywno$ci", dzia#aniem. Wiedza 
krytyczna ma by% (ród#em pozytywnej zmiany zastanej rzeczywisto$ci. Trzeci 
wymiar #"czy si& z dowarto$ciowaniem tego, co wyparte, zapomniane, funkcjo-
nuj"ce w ramach alternatywnych porz"dków kulturowych1.

My$lenie tego typu by#o od XIX w. wymierzone w o$wieceniowy optymizm 
zak#adaj"cy, !e procesy spo#eczne wykazuj" post&p, a nauka jest racjonalna, uni-
wersalna i neutralna. Tymczasem dla badaczy krytycznych wiedza naukowa oka-
zuje si& cz&sto narz&dziem reprodukcji systemu (kapitalistycznego, patriarchal-
nego albo ogólnie rozumianej nowoczesno$ci)2. W$ród naukowców krytycznych, 
których propozycje rezonuj" w krytyce ZR, wymieni% nale!y marksist& Antonio 
Gramsciego. Jego zdaniem stawk" w konfrontacji mi&dzy konkuruj"cymi uj&cia-
mi nauki i filozofii jest tzw. potoczny rozs"dek, który sprowadza si& do zbioru 
rozpowszechnionych i obowi"zuj"cych pogl"dów na $wiat. „Ka!dy kierunek filo-
zoficzny zostawia po sobie osad »potocznego rozs"dku«, jest to $wiadectwo jego 
historycznej efektywno$ci”3. Z drugiej strony, w ka!dej dzia#alno$ci praktycznej 

1 F. Pierzchalski, Politologia krytyczna – #ród$a i kontynuacje krytycznego paradygmatu 
bada% w nauce o polityce, w: M. Miko#ajczyk, M. Karwat (red.), Politologii model krytyczny, 
red. M. Miko#ajczyk, M. Karwat, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kra-
ków 2017, s. 9–31.

2 Por. J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2004, s. 631–632.

3 A. Gramsci, Zeszyty filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, s. 514.
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zawiera si& pewna filozofia, która wyra!a si& w niej jako przes#anka o charakterze 
ideologicznym4.

W ramach tak zarysowanej perspektywy krytycznej mo!na skonstatowa%, !e 
zrównowa!ony rozwój to dominuj"ca i znaturalizowana w powszechnym obiegu 
narracja, której argumentacja wydaje si& zdroworozs"dkowa, oczywista i przez to 
niepodwa!alna. Ma wi&c ona charakter hegemoniczny (termin Gramsciego), po-
niewa! w uk#adzie rywalizuj"cych ze sob" koncepcji okaza#a si& zwyci&ska, a na 
dodatek zabezpieczona przez w#adz& oraz dominuj"ce instytucje i dyskursy. Co 
wa!ne, koncepcja ta zosta#a ustabilizowana znaczeniowo w debacie publicznej 
w taki sposób, !e nie wydaje si& ona przedmiotem jakiej$ krytyki ze strony innych 
istotnych stanowisk.

Krytycy koncepcji ZR podwa!aj" jednak jej status. Krytykuj" przede wszyst-
kim jej rzekomo post&powy i uniwersalny charakter oraz twierdz", !e jest to wizja 
zanurzona w kontek$cie zachodniego kapitalizmu. Tak w#a$nie postrzega wszel-
kie koncepcje oparte na rozwoju Arturo Escobar. Jego zdaniem poj!cie rozwoju 
jest na Zachodzie wszechobecnym sposobem my"lenia i dzia#ania, zupe#nie 
nieadekwatnym dla krajów Po#udnia, bowiem przyjmuj"c programy spo#ecz-
no-gospodarcze ukierunkowane na tzw. rozwój, staj" si& one przedmiotem per-
manentnej kontroli ze strony pa'stw hegemonicznych. Co gorsze, te programy 
rozwojowe uleg#y profesjonalizacji i technokratyzacji, co powoduje, !e stosuje si& 
te same rozwi"zania dla wszystkich problemów, które jednak, jak np. ubóstwo 
w ró!nych lokalnych kontekstach, maj" odmienne uwarunkowania5. Zdaniem 
Ismaela Vaccaro oraz Oriola Beltrana ZR to tak naprawd& rodzaj sterylizacji 
ró$nych koncepcji ekokrytycznych, jakie pojawia#y si& od kilkudziesi&ciu lat 
w debacie intelektualnej. Ich zdaniem koncepcje te pos#u!y#y jako fasada, aby 
zachowa% logik& wzrostu w kapitalistycznym wydaniu. Powodem tych rozwa!a' 
by#a nieufno$% wobec koncepcji rozwojowych w latach 70. i 80. XX w., kiedy to 
coraz bardziej zacz&to zdawa% sobie spraw& ze spo#ecznych i $rodowiskowych 
kosztów globalnego kapitalizmu.

Poniewa! radykalna narracja ekologiczna by#a zagro!eniem dla interesów 
wielkiego biznesu, uznano, !e trzeba w#"czy% cz&$% ekologicznych w"tków w do-
minuj"c" wizj& rozwojow". Co wi&cej, propagatorzy ZR przekonywali, !e tym 
samym zwyci&skie okaza#o si& podej$cie ekokrytyczne. W ten sposób rozwój sta# 
si& zrównowa!onym rozwojem, nast&pnie szeroko rozumianym zrównowa!e-
niem, a ostatecznie zielon" gospodark". Zdaniem autorów wszystkie te zabie-
gi mia#y na celu ratowanie kapitalizmu i spowodowa#y, !e dominuj"ca globalnie 
okaza#a si& zachodnia wersja ekologicznej narracji, która z ekokrytycyzmem nie 
mia#a jednak nic wspólnego. W praktyce oznacza#o to, !e wielkie korporacje, 
kieruj"c si& rzekomo spo#eczn" odpowiedzialno$ci" biznesu, nadal mog#y bez 

4 A. Gramsci, Pisma wybrane, t. 1, Wydawnictwo Ksi"!ka i Wiedza, Warszawa 1961, 
s. 7–30.

5 A. Escobar, Krytyka rozwoju, w: G. D’Alisa, F. Demaria, G. Kallis (red.), Dewzrost. S$ownik 
nowej ery, red. G. D’Alisa, F. Demaria, G. Kallis, Wydawnictwo LangeL, )ód( 2020, s. 84–88.
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przeszkód generowa% zyski6. Krytycy idei ZR uwa!aj" tak!e, !e nie ma uniwer-
salnych koncepcji obowi"zuj"cych na ca#ym $wiecie. Z tego te! powodu modele 
rozwoju powinny by% wypracowane w lokalnych kontekstach i odzwierciedla% 
regionalne uwarunkowania spo#eczne i kulturowe. Jak uwa!a Onofrio Romano, 
zamiast postawy utylitarystycznej, która propaguje instrumentalizm oraz inte-
resy jednostek, nale!y kierowa% si& postaw" antyutylitarystyczn", uwzgl&dnia-
j"c" warto$% wi&zi spo#ecznych oraz ró!norodno$% form !ycia7. W ten sposób 
podkre$la si& znaczenie tak!e tych systemów warto$ci, które wypracowano na 
globalnym Po#udniu (zob. ramka Zmiany klimatyczne – perspektywa Po$udnia).

Wielu badaczy zwraca uwag&, i! koncepcja ZR jest wewn&trznie sprzecz-
na oraz obarczona b#&dnymi za#o!eniami – i to na kilku p#aszczyznach. 
Zrównowa!enie rozwoju odbywa si& na drodze ró!nych restrykcji, ogranicze' 
i regulacji, co przecie! k#óci si& z wolnorynkowo rozumianym wzrostem gospo-
darczym. Z drugiej strony, zwraca si& uwag&, !e nawet zrównowa!ony rozwój 
nie mo!e z za#o!enia post&powa%, poniewa! zasoby planety s" ograniczone, wi&c 
koncepcja ta ma istotne ograniczenia ju! w obr&bie swoich za#o!e'. Tym samym 
zrównowa!ony rozwój jest tak naprawd& w istocie swojej… niezrównowa!ony8.

Liczni analitycy podkre$laj", !e wspó#cze$nie koncepcja ZR jest rozumiana 
do$% swobodnie, cz&sto nadu!ywana, funkcjonuje bardziej jako slogan ni! realne 
dzia#anie. Brak dookre$lenia wi"!e si& tak!e z tym, !e cho% Cele Zrównowa!onego 
Rozwoju maj" przecie! zaspokaja% potrzeby przysz#ych pokole', to nie wiemy, ja-
kie one w istocie maj" by%. W praktyce koncepcja ZR uleg#a ideologizacji9. Sta#a 
si& ona elementem walki politycznej, kanonem politycznej poprawno$ci oraz 
fundamentem interesów okre$lonych grup, spo#eczno$ci czy pa'stw10. Cz&sto 
podwa!a si& tak!e skuteczno$% praktyk zwi"zanych ze ZR. Uwa!a si&, !e wiele 
celów, jakie stawia#a sobie ONZ, nie zosta#o osi"gni&tych, a ca#y program w skali 
$wiata poniós# fiasko. Co wi&cej, to w#a$nie rozwój, nawet zrównowa!ony, ale 
jednak kapitalistyczny, uznano za (ród#o problemów spo#ecznych (np. nierów-
no$ci spo#ecznych).

    6 B. Santamarina, I. Vaccaro, O. Beltran, The Sterilization of Eco-Criticism: From Sustai-
nable Development to Green Capitalism, “Anduli” 2015, No. 14, s. 13–28.

    7 O. Romano, Antyutylitaryzm, [w:] Dewzrost. S$ownik nowej ery, red. G. D’Alisa, F. De-
maria, G. Kallis, Wydawnictwo LangeL, )ód( 2020, s. 61–65.

    8 A. Poczta-Wajda, A. Sapa, Paradygmat rozwoju zrównowa!onego – uj"cie krytyczne, 
„Progress in Economic Sciences” 2017, nr 4, s. 131–141.

    9 J. Cervantes, Ideology, Neoliberalism and Sustainable Development, “Journal of Studies 
and Research in Human Geography” 2013, Vol. 7, No. 2, s. 25–34.

10 T. Kosiek, Zrównowa!ony rozwój – rozwi&zanie czy ideologia?, „Zeszyty Naukowe Poli-
techniki *l"skiej” 2015, „Organizacja i Zarz"dzanie”, z. 85, s. 233–244.



Rozdzia& 4. Krytyka i koncepcje krytyczne wobec zrównowa%onego rozwoju 59

�������������������������¸�����������

Wraz z krytyk" ZR zacz&#y pojawia% si& odmienne koncepcje rozwojowe. Ró!ni#y 
si& one stopniem krytyki, pochodzeniem geokulturowym (kraje zachodnie i re-
giony Po#udnia), proweniencj" ideologiczn". Gemma Cervantes wyodr&bni#a kil-
ka strategii w tym zakresie11:
1. Tranzycja, czyli przej$cie do kolektywnych (a nie odgórnie narzucanych) pro-

cesów definiowania celów zrównowa!enia oraz podj&cie kroków, za pomoc" 
których mo!na te cele osi"gn"%.

2. Zmiana w kierunku tzw. zielonej gospodarki (zielonego wzrostu); ta grupa 
koncepcji wi"!e si& ze $wiadomo$ci" s#abo$ci ZR, podkre$la si& tu szczególnie 
11 G. Cervantes, An Alternative Definition of Sustainable Development based on Capitals, 

Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, Universidad de Santiago 
de Chile, 2013.

Zmiany klimatyczne – perspektywa Po!udnia

Zdaniem badaczy* obecnie mamy do czynienia z sytuacj!, kiedy to kraje bogate, które doprowadzi-
"y do kryzysu klimatycznego swoj! intensywn! polityk! gospodarcz!, domagaj! si# od ubo$szych 
pa%stw po"udniowej cz#&ci globu wprowadzenia rozwi!za% ekologicznych, b#d!cych poza ich finan-
sowym zasi#giem. Z tego powodu koncepcja zrównowa$onego rozwoju na globalnym Po"udniu przyj-
mowana jest cz#sto sceptycznie jako hegemonicznie narzucona przez Zachód. Ten klimat nieufno&ci 
jednak niejako prowokuje kraje Po"udnia do poszukiwania kreatywnych, alternatywnych koncepcji 
rozwojowych, adekwatnych do tamtejszego kontekstu spo"ecznego.

Jedn! z najbardziej dyskutowanych propozycji jest koncepcja Sumak Kawsay, która dos"ownie 
oznacza „szcz#&liwe $ycie”. Zosta"a ona rozwini#ta w &rodowisku Indian Keczua mieszkaj!cych w Peru, 
Ekwadorze i Boliwii. Lud ten mierzy" si# z d"ug! histori! dyskryminacji z powodu hiszpa%skiej koloni-
zacji, pocz!wszy od XVI w. Wraz z wdro$eniem neoliberalnej polityki w Ameryce 'aci%skiej w latach 
80. i 90. XX w. grupa ta zosta"a ponownie skrzywdzona poprzez nak"anianie do odej&cia od w"asno&ci 
spo"ecznej i handlu lokalnego na rzecz prywatyzacji. Koncepcja Sumak Kawsay wyrasta z ch#ci dekolo-
nizacji ju$ nie tylko politycznej i gospodarczej, ale tak$e wiedzy i bytu. Zak"ada si#, $e wiedza naukowa 
jest przynajmniej równowa$na innym, bardziej tradycyjnym (ród"om wiedzy o &wiecie, jak chocia$by 
wierzeniom ludowym. W ramach tego podej&cia podkre&la si# warto&) $ycia w harmonii ze swoj! spo-
"eczno&ci!, sob! i &rodowiskiem, co oznacza nacisk na zachowanie zasobów i kultury dla przysz"ych 
pokole%. Uznaje si# równie$, $e rozwój cz"owieka jest cenniejszy od rozwoju gospodarczego. Kluczowe 
okazuje si# zachowanie podstawowych warto&ci, duchowo&ci, etyki oraz pog"#bienie powi!za% z Pa-
chamam! (matk! ziemi!). Podkre&la si# w tym zakresie konieczno&) dzia"a%, które pozwol! zapobiec 
wymieraniu gatunków, niszczeniu ekosystemów oraz naruszaniu naturalnych cyklów $ycia. Ma to fi-
nalnie umo$liwi) cieszenie si# szcz#&liwym $yciem, które uznaje si# za najwa$niejszy cel spo"eczny. 
Postulaty tej koncepcji zosta"y w"!czone do konstytucji Ekwadoru i Boliwii.

Podobny charakter ma indyjska koncepcja Eco-Svaraj, okre&lana te$ mianem radykalnej demo-
kracji gospodarczej. W jej ramach g"osi si# biocentryczn! wizj# przyrody, której cz"owiek jest tylko jed-
n! z cz#&ci. Zamiast o post#pie i rozwoju mówi si# raczej o satysfakcjonuj!cym $yciu spo"ecznym i du-
chowym, które powinno si# "!czy) ze sprawiedliwo&ci! gospodarcz!. Silnie podkre&la si# tu zarówno 
decentralizacj# spo"eczno-polityczn! (podejmowanie istotnych decyzji na poziomie mo$liwie najbar-
dziej lokalnym), jak i demokracj# ekonomiczn!, maj!c! polega) na wzmacnianiu procesów, w ramach 
których producenci i konsumenci dzier$! kontrol# nad &rodkami produkcji, dystrybucji i wymiany.

* Zob. np. A. Kothari, F. Demaria, A. Acosta, Buen Vivir, Degrowth and Ecological Swaraj: Alternatives to Sustainable 
Development and the Green Economy, “Development” 2014, Vol. 57, No. 3–4, s. 362–375.
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jako$% !ycia oraz kompatybilno$% potrzeb cz#owieka i przyrody, a tym samym 
w#"cza si& niektóre postulaty ekokrytyczne.

3. Powi"zanie dzia#a' rozwojowych z praktykami ekonomii pozytywnej typu 
win-win (wszystkie strony wygrywaj"), krytycznej wobec ekonomii jako 
gry o sumie zerowej (jedna strona wygrywa w stopniu, w którym druga 
przegrywa).

4. Redefinicja ZR – t& strategi& obra#a Cervantes poprzez odej$cie od definio-
wania ZR w oparciu o niesko'czone i subiektywne potrzeby na rzecz kryte-
rium obiektywnego, jakim jej zdaniem s" kapita#y (ekonomiczny, naturalny 
i ludzki).

5. Radykalne odrzucenie koncepcji ZR.
6. Krytyczne podej$cia z krajów Po#udnia.

W dalszych rozwa!aniach zajmiemy si& dwiema ostatnimi strategiami, z uwa-
gi na ich fundamentalnie krytyczny, w odró!nieniu od pozosta#ych propozycji, 
potencja#. Pocz"tków tego my$lenia mo!na szuka% jeszcze w latach 70. XX w. 
Kluczow" postaci", która zmieni#a my$lenie o ekonomii w tamtym czasie, by# 
ekonomista pochodzenia rumu'skiego Nicholas Georgescu-Roegen, który zapo-
cz"tkowa# nurt tzw. bioekonomii, do której odnosi si& wspó#cze$nie wi&kszo$% 
dyskursu krytycznego wobec ZR. Autor ten postawi# tez&, !e w naszym my$le-
niu o ekonomii nie mo!emy ignorowa% praw fizycznych. Kluczowa by#a dla niego 
zasada entropii (post&puj"cy chaos ka!dego uk#adu). Na tej podstawie uzna#, !e 
nieograniczony wzrost gospodarczy, oparty na nieodnawialnych (ród#ach materii 
i energii, jest niezgodny z prawami natury. Nale!y wszak mie% na uwadze, !e pro-
ces ekonomiczny wchodzi zawsze w interakcje ze swoimi biofizycznymi (ród#ami 
oraz ramami instytucjonalnymi gospodarki. Inn" koncepcj" krytyczn" w odniesie-
niu do rozwoju, formu#owan" w pocz"tkowym okresie, by#a teoria ekonomii sta-
cjonarnej Hermana Daly’ego (zob. ramka Herman Daly i ekonomia stacjonarna).

Do koncepcji krytycznych wobec idei rozwoju powrócono na dobre dopiero na 
pocz"tku XXI w. w kontek$cie debaty wokó# ZR. Impuls do dzia#a' na rzecz nowej 
perspektywy dali zarówno krytyczni naukowcy, jak i alterglobalistyczni aktywi$ci 
spo#eczni, którzy w Lyonie (2000 r.), W#oszech (2004 r.) i w Katalonii (2006 r.) 
domagali si& spó#dzielni spo!ywczych i miast bez samochodów. W ten sposób 
powsta# ruch spo#eczny, którego zwolennicy s" przeciwni koncepcji ZR z dwóch 
powodów. Po pierwsze, nie wierz", !e wzrost gospodarczy, chocia!by zrównowa-
!ony, mo!e by% trwa#y w $wiecie ograniczonych zasobów $rodowiska. Po drugie, 
wielu z nich jest równie! przeciwnych samej idei rozwoju, za któr" tak naprawd& 
stoj" uniformizacja i przyjmowanie ameryka'skiego stylu !ycia. Jak twierdzi jeden 
z kluczowych my$licieli ruchu, Serge Latouch, za koncepcj" ZR kroczy hegemo-
niczna idea, któr" trzeba odrzuci% na rzecz wspólnotowego dewzrostu12.

12 Najbardziej kompleksowe omówienie pocz"tków ruchu dewzrostowego oraz za#o!e' 
koncepcji dewzrostu mo!na odnale(% w: Dewzrost. S$ownik nowej ery, red. G. D’Alisa, F. De-
maria, G. Kallis, Wydawnictwo LangeL, )ód( 2020.
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Ze wzgl&du na ró!norodno$% uj&% i podej$% nale!y uporz"dkowa% kluczowe 
poj&cia. Na gruncie polskim podj"# si& tego zadania Robert Skrzypczy'ski13. Jego 
zdaniem najszersza kategoria to postrozwój, który nie musi wi"za% si& z odwro-
tem od rozwoju – mo!e np. oznacza% jego bardziej selektywne uj&cie w ramach 
tylko niektórych sektorów gospodarki. Postrozwój jest te! poj&ciem mniej ra-
dykalnym, bardziej reformistycznym ni! derozwój, poniewa! wcale nie zak#ada 
radykalnego zmniejszenia wykorzystanych zasobów. Podkre$la si& tak!e, !e post-
rozwój nie musi by% skutkiem intencjonalnych decyzji, a mo!e by% wynikiem 
rzeczywistych procesów gospodarczych. Inne poj&cie to awzrost, odnosi si& ono 
do koncepcji zak#adaj"cych, !e kategorii „rozwój” w ogóle nie trzeba bra% pod 
uwag& w analizie krytycznej, poniewa! wzrost lub spadek PKB jest drugorz&dny, 

13 R. Skrzypczy'ski, Postwzrost, dewzrost, awzrost… polska terminologia dla ró!nych wa-
riantów przysz$o'ci bez wzrostu, „Czas Kultury” 2020, nr 3, s. 7–13.

Herman Daly i ekonomia stacjonarna*

Jednym z nestorów nurtu postwzrostowego jest 
Herman Daly, wedle którego gospodarka sta-
nowi otwarty subsystem w szerszym systemie 
ekologicznym, który jest materialnie sko%czony. 
Opieraj!c si# na pogl!dach takich ekonomistów 
klasycznych, jak Adam Smith, rozwin!" on, jeszcze 
w latach 70. XX w., teori# gospodarki stacjonarnej 
(steady-state), która stanowi wa$ny punkt odniesie-
nia w debacie o dewzro&cie. Jak podkre&la Joshua 
Farley, w ramach tej koncepcji proponuje si# kil-
ka zasad: wydobycie zasobów odnawialnych nie 
mo$e przekroczy) tempa ich regeneracji, emisje 
zanieczyszcze% nie mog! przekroczy) zdolno&ci 
ich absorpcji, a tempo, w jakim spo"ecze%stwo zu-
$ywa zasoby nieodnawialne, nie mo$e przekracza) 
tempa, w jakim pojawiaj! si# odnawialne substy-
tuty. Przestrzeganie tych zasad ma doprowadzi! 
do cyrkulacji gospodarczej opartej na sta"ym 
zapasie dóbr wytwarzanych przez cz"owieka, 
podtrzymywanym przez sta"y przep"yw zaso-
bów. Zak"ada si# tu, $e gdy gospodarka osi!gnie 
wielko&), w której ludzkie potrzeby s! zaspokajane 
w ramach ekologicznych granic &rodowiska, nie b#-
dzie ju$ wzrostu pod wzgl#dem zu$ycia zasobów 
materia"owych i energetycznych. Zwolennicy tego 
podej&cia uznaj! zarazem, $e dzia"alno&) gospodarcza, która nie wi!$e si# ze zu$yciem zasobów lub 
jest przyjazna dla &rodowiska (np. sztuka), mo$e rosn!) w niesko%czono&). Warto doda), $e klasyczni 
ekonomi&ci wierzyli, i$ przej&cie do stanu stacjonarnego b#dzie samoczynne, tymczasem Daly twier-
dzi", $e konieczna b#dzie w tym celu powa$na interwencja rz!du (np. redystrybucja dochodów oraz 
kontrola kapita"u poprzez ograniczenie dop"ywu zasobów naturalnych).

* Ramk# opracowano na podstawie: J. Farley, Ekonomia stanu stacjonarnego (steady-state economics), w: Dewzrost. 
S!ownik nowej ery, red. G. D’Alisa, F. Demaria, G. Kallis, Wydawnictwo LangeL, 'ód( 2020, s. 78–82; H. Daly, Econo-
mics for a Full World, Great Transition, https://greattransition.org/images/Daly-Economics-Full-World.pdf [dost#p: 
20.07.2022].

Herman Daly

*ród"o: archiwum autora.
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o ile zapewni si& powi"zanie dobro-
bytu spo#ecze'stwa z poszanowa-
niem zasobów przyrody. Na tym tle 
najbardziej radykalne jest poj&cie de-
wzrostu, poniewa! wi"!e si& z kon-
cepcjami zak#adaj"cymi, i! dobrostan 
spo#eczny mo!na osi"gn"% poprzez 
celowe odej$cie od polityki opartej na 
rozwoju. Jakub Rok zaproponowa#, 
aby w warunkach polskich pos#ugiwa% 
si& s#owem „umiar”, czyli pozytywnym 
odpowiednikiem poj&cia dewzrostu14.

Wed#ug g#ównych propagatorów 
dewzrostu w podej$ciu tym nie cho-
dzi o to, !eby robi% to samo, co wcze-
$niej, tyle !e w mniejszym stopniu. 
Jak ujmuj" to obrazowo zwolennicy 
dewzrostu: „Celem nie jest uczynie-
nie s#onia szczuplejszym, ale zamiana 
s#onia w $limaka”15. Niezwykle istot-
na okazuje si& tak!e krytyka kapitali-
zmu, chocia! nie zawsze zak#ada si& 
konieczno$% jego odrzucenia. Chodzi 
raczej o niech&% wobec utowarowie-
nia relacji spo#ecznych, konsumpcjo-
nizmu, totalnej prywatyzacji domeny 
publicznej. Zdaniem badaczy krytycz-
nych jedyny ratunek dla ocalenia zaso-

bów naturalnych planety tkwi w odrodzeniu lokalno$ci, wspólnotowo$ci i sku-
pieniu si& na prostym !yciu, wyzwolonym z obsesji pracy, a opartym raczej na 
zrównowa!onym podziale pracy. Wiele te! pisze si& o konieczno$ci uwzgl&dnia-
nia odmiennych od zachodniego systemów warto$ci (zob. ramka Zmiany klima-
tyczne – perspektywa Po$udnia).

Reprezentanci koncepcji dewzrostu podkre$laj" zarazem, !e nie chodzi im 
o stagnacj& gospodarcz". Chc" przede wszystkim odej$% od mierzenia si#y eko-
nomicznej spo#ecze'stwa w oparciu o wska(niki bazuj"ce na PKB, pomijaj"ce 
jako$% !ycia i dobrostan, które wi"!" si& z poszanowaniem praw przyrody. Istotna 
jest dla nich perspektywa biocentryczna, w ramach której cz#owiek to tylko jeden 
z elementów przyrody, a nie jej centrum. Takie za#o!enie propaguje chocia!by 

14 M. Czepkiewicz, P. Morawski, W. Parfianowicz, J. Rok, R. Skrzypczy'ski, Jak rozmawia( 
o dewzro'cie i postwzro'cie, „Czas Kultury” 2020, nr 3, s. 63–65.

15 G. Kallis, F. Demaria, G. D’Alisa, Wprowadzenie, w: Dewzrost. S$ownik nowej ery, 
red. G. D’Alisa, F. Demaria, G. Kallis, Wydawnictwo LangeL, )ód( 2020, s. 39.

Kooperatywy spó"dzielcze w Nikaragui*

Ponad po"owa dochodu narodowego w Nika-
ragui pochodzi z po"!czenia spó"dzielni i ma-
"ych gospodarstw rodzinnych. Jedn! z nich jest 
spó"dzielnia Gloria Quintanilla, prowadzona 
przez 22 kobiety. Ta kooperatywa znajduje si# 
na gruntach dawniej nale$!cych do dyktator-
skiej, rz!dz!cej krajem przez wiele lat, rodziny 
Somoza. Tereny te kiedy& by"y u$ywane do pro-
dukcji kawy z u$yciem &rodków chemicznych. 
Wspó"cze&nie spó"dzielnia zarówno prowadzi 
tradycyjne uprawy bananów i kukurydzy, jak 
i podtrzymuje upraw# kawy, wykorzystuj!c 
jednak w tym celu praktyki agroekologiczne, 
bez stosowania chemikaliów. Cz"onkowie spó"-
dzielni sami przetwarzaj!, pakuj! i sprzedaj! 
kaw#, unikaj!c przy tym po&redników, co po-
zwala im uzyska) konkurencyjne ceny. Zyski 
s! wykorzystywane do finansowania edukacji 
spo"eczno&ci. Spó"dzielni# wspiera Stowarzy-
szenie Robotników Wiejskich (ATC), organiza-
cja, która broni robotników wiejskich. ATC jest 
z kolei cz#&ci! mi#dzynarodowego ruchu o na-
zwie La Vía Campesina, dzia"aj!cego na ca"ym 
Globalnym Po"udniu na rzecz obrony rolnictwa, 
suwerenno&ci $ywno&ciowej oraz promowania 
sprawiedliwo&ci spo"ecznej i godno&ci, prze-
ciwstawiaj!cego si# korporacyjnemu rolnictwu 
niszcz!cemu przyrod#.

* Ramk# opracowano na podstawie: E. Lennox, R. Hol-
lender, Alternatives to Growth-Centric Development, 
Boston University, Boston 2020, s. 36.
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nurt tzw. ekologii g#&bokiej norweskiego filozofa Arne Naessa. Badacz ten pod-
kre$la# tzw. egalitaryzm biosferyczny, a wi&c prawo wszystkich organizmów 
do !ycia. Przeciwie'stwem takiej postawy jest ekologia p#ytka, która wi"!e si& 
wprawdzie z ochron" przyrody, ale wy#"cznie ze wzgl&du na interesy cz#owieka, 
który pozostaje w centrum $wiata przyrodniczego. Taka postawa ostatecznie jed-
nak alienuje samego cz#owieka16.

Perspektywa dewzrostowa, pomimo wspólnego mianownika, nie jest bynaj-
mniej jednorodna. Jedno z uj&% stanowi ekologia polityczna, która wspiera ba-
dania relacji spo#ecze'stwa i jego zasobów naturalnych oraz grup spo#ecznych 
z ró!nym dost&pem do zasobów. Bada si& tutaj zarówno polityczno-ekonomiczne 
czynniki degradacji $rodowiska, jak i prowadzi analizy, w jaki sposób ró!ne per-
spektywy kulturowe, naukowe, czy polityczne wp#ywaj" na relacje cz#owiek–$ro-
dowisko17. Do koncepcji krytycznych wobec ZR w#"cza si& tak!e teori! sprawie-
dliwo"ci "rodowiskowej, propaguj"c" konieczno$% respektowania prawa ludzi do 
pozostania w $rodowisku, z którym czuj" wi&(, oraz do ochrony przed konsekwen-
cjami niekontrolowanych inwestycji, zanieczyszczeniem i zaw#aszczaniem ziemi18.

Szczególn" grup" propozycji krytycznych wzgl&dem ZR s" te koncepcje, któ-
re wyrastaj" z przeformu#owania znanych doktryn czy ideologii politycznych. 
W$ród interesuj"cych uj&% mo!na wymieni% m.in. ekosocjalizm oraz ekofemi-
nizm. Nie chodzi tu tylko o eklektyczne po#"czenie wizji socjalistycznej lub fe-
ministycznej z ekologi", a o realn" redefinicj& tradycyjnych idei, które albo nie 
uwzgl&dnia#y kwestii $rodowiskowych (feminizm), albo wr&cz wykazywa#y an-
tropocentryczne podej$cie do $rodowiska (tradycyjny socjalizm). Ekosocjali$ci 
w swoim manife$cie z roku 2013 wskazuj", !e za problemy $rodowiskowe od-
powiada przede wszystkim kapitalizm, który powoduje pog#&bianie si& nie-
równo$ci spo#ecznych, ograniczanie wolno$ci oraz os#abienie sprawiedliwo$ci 
spo#ecznej. Drugi motor wspó#czesnego systemu, czyli produktywizm, nap&dza 
z kolei konsumpcj&, co prowadzi do wyczerpywania zasobów naturalnych plane-
ty. G#ównym czynnikiem zmian, zdaniem ekosocjalistów, maj" by% nowe ruchy 
spo#eczne. Podobne przeniesienie konceptualne dostrzec mo!emy w ekofemi-
nizmie. Reprezentantki tego nurtu uwa!aj", !e tez& o relacjach patriarchalnych 
w spo#ecze'stwie mo!na rozci"gn"% na stosunek do $rodowiska naturalnego. Jak 
twierdzi Françoise d’Eaubonne, losy Ziemi i losy kobiety s" ze sob" $ci$le po-
wi"zane. W obu przypadkach to m&!czy(ni przyjmowali perspektyw& zaw#asz-
czaj"c", dominuj"c", eksploatuj"c", której celami sta#y si& podporz"dkowanie 
i pos#usze'stwo19.

16 Wisdom in the Open Air: The Norwegian Roots of Deep Ecology, eds. P. Reed, D. Rothen-
berg, University of Minnesota Press, Minneapolis 1993.

17 Global Political Ecology, eds. R. Peet, P. Robbins, M. Watts, Routledge, London 2011.
18 J. Carmin, J. Agyeman, Environmental Inequalities Beyond Borders: Local Perspectives 

on Global Injustices, MIT Press, Cambridge 2011.
19 Za: E. Rokicka, W. Wo(niak, W kierunku zrównowa!onego rozwoju. Koncepcje, interpre-

tacje, konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu )ódzkiego, )ód( 2016, s. 136 i n.
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Produkt Krajowy Brutto a Wska"nik Rzeczywistego Rozwoju
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*ród"o: M. Patterson, G.W.+McDonald, V. Forgie, J.-H. Kim, Beyond Gross Domestic Product: The New Zealand Genuine 
Progress Indicator to Measure the Economic, Social and Environmental Dimensions of Well-Being from 1970 to 2016, 
Massey University, Palmerston North 2019, s. 144.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PKB per capita GPI per capita

PKB per capita (R$/rok) vs GPI per capita – Rio de Janeiro, Brazylia, lata 2002–2016 r.

*ród"o: G. Nohra Senna, E. Gonçalves Serra, Estimating the Genuine Progress Indicator (GPI) for the State of Rio de Janeiro, 
Brazil, from 2002 to 2016, as a Tool for Public Policy Decision Making, “Environment, Development and Sustainability” 
2021, Vol. 23, https://doi.org/10.1007/s10668-021-01350-y, s. 16334.

Oba uj#te w niniejszej ramce wykresy pokazuj! ró$nic# pomi#dzy si"! gospodarki mierzon! wska(-
nikiem PKB a rozwojem i dobrobytem spo"ecznym, który wyra$a Wska(nik Rzeczywistego Rozwoju 
(GPI). O ile PKB mierzy zagregowan! warto&) dóbr i us"ug, to GPI uwzgl#dnia du$o wi#cej sk"adników. 
Oprócz kapita"u wydatkowanego na konsumpcj# dóbr i us"ug wska(nik obejmuje tak$e kapita" ludzki, 
spo"eczny i naturalny jako posiadaj!ce realn! warto&), podlegaj!ce amortyzacji i wymagaj!ce reinwe-
stycji w przypadku wyczerpania lub degradacji. W ten sposób autorzy wska(nika GPI w"!czyli w analizy 
wolontariat, nieodp"atne prace domowe oraz opiek# nad dzie)mi. Z ekologicznego punktu widzenia 
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Podej$cie radykalnie krytyczne wobec zrównowa!onego rozwoju posiada nie 
tylko potencja# teoretyczny, ale i praktyczny. Przemawiaj"cy w postmarksistow-
skim duchu koncepcji agonistycznej Erik Swyngedouw twierdzi, !e koncepcja 
ZR opiera si& na milcz"co zak#adanej depolityzacji. Jego zdaniem wyzwania 
rozwojowe s" w ramach tego podej$cia traktowane w kategoriach praktycznych 
problemów do rozwi"zania przez ekspertów, a nie celów politycznych, opartych 
na odmiennych wizjach ideologicznych, za$ wynik tej konfrontacji nie jest by-
najmniej przes"dzony. Co wi&cej, nie kwestionuje si& tu wcale samego rozwoju 
w rozumieniu neoliberalnym. Swyngedouw uwa!a, !e depolityzacja jest w swej 
istocie polityczna, i zaleca zastosowanie kategorii polityczno$ci w analizie kry-
tycznej rozwoju spo#ecznego. Poj&cie polityczno$ci wed#ug Chantal Mouffe, na 
któr" powo#uje si& Swyngedouw, wskazuje na fundamentalne antagonizmy spo-
#eczne, stoj"ce u podstaw ka!dej polityki, w ramach której pragnie si& ustanowi% 
znaczenia dominuj"ce. Depolityzacja jako strategia stosowana przez zwolenni-
ków ZR dzia#a jako bezpiecznik, który sprawia, !e porz"dek spo#eczno-gospodar-
czy oparty na za#o!eniach ZR uznawany jest za naturalny, a nie ideologiczny. Jak 
twierdzi natomiast Swyngedouw, je!eli zaakceptujemy tez& o polityczno$ci ZR, 
to uznamy zarazem, !e inna, alternatywna polityka zawsze jest mo!liwa – tak!e 
ta bez wzrostu20.

Na $wiecie nie brakuje przyk#adów dobrych praktyk, które maj" na celu wdra-
!anie alternatywnych dzia#a' rozwojowych w warunkach realnych. Praktyki te 
obejmuj" kilka rodzajów aktywno$ci. Po pierwsze, wypracowuje si& wska(niki 
alternatywne w stosunku do tych opartych na PKB. Dzi&ki temu mo!emy zu-
pe#nie przewarto$ciowa% konwencjonalne rangowanie dobrobytu spo#ecz-
nego (np. Indeks Szcz&$liwej Planety, w którym na pierwszym miejscu jest 
Kostaryka) albo w bardziej zniuansowany sposób odwzorowa% dobrobyt spo#ecz-
ny – np. Wska(nik Rzeczywistego Rozwoju (zob. ramka Produkt Krajowy Brutto 
a Wska#nik Rzeczywistego Rozwoju). Po drugie, wskazuje si& na dzia#ania maj"ce 
na celu ograniczenie produkcji i konsumpcji (np. praktyki dzielenia si& prac", ban-
ki czasu itp.). Po trzecie, za istotne uznaje si& propozycje redystrybucji bogactwa 
(np. bezwarunkowy dochód podstawowy, obywatelski audyt d#ugu). Po czwar-
te, wdra!ane s" alternatywne (nieprywatne) formy w#asno$ci, np. spó#dzielnie 

20 J. Wilson, E. Swyngedouw, The Post-Political and Its Discontents: Spaces of Depoliticiza-
tion, Specters of Radical Politics, Edinburgh University Press, Edinburgh 2014.

kluczowe by"o uwzgl#dnienie kosztów dobrobytu zwi!zanych ze zubo$eniem kapita"u naturalnego 
(wód, gleb, zasobów energetycznych) oraz kosztów zanieczyszcze% (emisja gazów cieplarnianych, za-
nieczyszczenia wód).

Maj!c na uwadze te wszystkie zmienne i parametry, mo$na stwierdzi), $e wska(nik GPI du$o bar-
dziej adekwatnie wyra$a dobrobyt spo"eczny ni$ wska(nik PKB. Warto przy tym zauwa$y), $e chocia$ 
si"a gospodarcza nie przek"ada si# automatycznie na rzeczywisty post#p i dobrobyt spo"eczny, to oba 
te wymiary s! zdecydowanie bli$ej siebie w bogatej Nowej Zelandii ni$ w ubo$szym Rio, gdzie mamy 
do czynienia z wieloma spo"ecznymi nierówno&ciami.
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(zob. ramka Kooperatywy spó$dzielcze 
w Nikaragui). Po pi"te, podkre$la si& 
konieczno$% inkluzywnego podej$cia 
do rozwi"zywania problemów spo-
#ecznych. Dla przyk#adu, pojawia si& 
postulat zast"pienia technokratycz-
nych ekspertów i specjalistów eksper-
tami reprezentuj"cymi wspólnot& do-
tkni&t" danym problemem21.

�����������������Ă�Ñ

Pomimo tego, !e omówione w rozdzia-
le koncepcje postwzrostu i dewzrostu 
s" nie tyle krytyczne, co wr&cz konte-
stuj"ce ide& ZR, to nie brakuje badaczy, 
którzy uwa!aj", !e debata wokó# ZR 
w du!ej mierze sprawi#a, i! poszcze-
gólne, pocz"tkowo przeciwstawne sta-
nowiska zacz&#y si& do siebie zbli!a% 
(konwergencja). Zdaniem Katarzyny 
Zadros koncepcje postrozwojowe, 
jako z za#o!enia krytyczne w stosunku 
do g#ównego nurtu, przyczyni#y si& do 
lepszego zrozumienia mechanizmów 
eksploatacji przyrody w ramach do-
minuj"cego uk#adu relacji spo#eczno-
-ekonomicznych. Rozwój koncepcji 
ZR dowodzi, !e z czasem obejmowa#a 
ona elementy postulowane przez teo-
rie krytyczne, które odnosi#y si& nie 
tylko do ilo$ciowo rozumianego roz-
woju, ale tak!e do jako$ci !ycia22.

Interesuj"co do zagadnienia wza- 
jemnych relacji pomi&dzy zrówno-

wa!onym rozwojem a koncepcjami krytycznymi podesz#a Bogumi#a Lisocka-
 -Jaegermann, która wykorzystuj"c koncepcj& Eduardo Gudynasa, wskaza#a 
na ró!nice pomi&dzy poszczególnymi podej$ciami, ale zarazem zmie$ci#a je 

21 E. Lennox, R. Hollender, Alternatives to Growth-Centric Development, Boston Univer-
sity, Boston 2020, s. 23 i n.

22 K. Zadros, Rozwój – rozwój zrównowa!ony – postrozwój. Gdzie jeste'my i dok&d zmie-
rzamy?, „Zeszyty Naukowe Politechniki *l"skiej” 2018, z. 118, s. 681–689.

Film Minimalizm: dokument o rzeczach 
wa!nych (Minimalism: A Documentary 
about the Important Things), re#. Matt 
D’Avella, z 2015 r.

Naukowe koncepcje dewzrostu odnosz! si# 
przede wszystkim krytycznie do uzale$niania 
dobrobytu spo"ecze%stw od ci!g"ego rozwo-
ju gospodarczego. Jednak propagatorzy tego 
podej&cia podkre&laj!, $e ich celem s! równie$ 
szcz#&cie i dobrostan poszczególnych jedno-
stek. Z tego powodu za zgodn! z g"ównymi 
za"o$eniami dewzrostu nale$y uzna) filozo-
fi# minimalizmu, która zosta"a przedstawiona 
w filmie pod takim w"a&nie tytu"em. To opowie&) 
o ludziach, którzy dochodz! do wniosku, $e aby 
$y) szcz#&liwie, powinni przesta) uczestniczy) 
w konsumpcyjnym pozyskiwaniu wci!$ nowych 
rzeczy, które i tak nie spe"niaj! ich potrzeb, po-
niewa$ machina marketingowa kapitalizmu ca"y 
czas utrzymuje cz"owieka w ci!g"ym niezaspo-
kojeniu. W roli narratorów wyst#puje dwóch 
m#$czyzn w &rednim wieku, kiedy& pracowni-
ków korporacji, obecnie propaguj!cych mini-
malizm w $yciu codziennym. Jak twierdz!, nie 
chodzi o to, $eby pozby) si# wszystkiego, ale 
$eby posiada) tylko te rzeczy, które s! napraw-
d# przydatne. W!tek ten interesuj!co t"umaczy 
jedna z zaproszonych ekspertek, która podkre-
&la, $e chocia$ cz#sto mówi si# o ludziach wiele 
posiadaj!cych jako o materialistach, to jednak 
w rzeczywisto&ci osobom tym nie chodzi o czy-
sto materialne znaczenie posiadanych rzeczy, 
a raczej o ich symboliczny wymiar, pozwalaj!cy 
wyrazi) status spo"eczny. Wzbogaceniem nar-
racji s! rozwa$ania ró$nych specjalistów wspie-
raj!cych idee minimalizmu, np. architekta pro-
jektuj!cego ma"e, ale funkcjonalne mieszkania, 
poniewa$ badania wskazuj!, $e cz"owiek u$ywa 
du$o mniej przestrzeni, ni$ realnie posiada, albo 
badaczki kompulsywnego zbieractwa, t"uma-
cz!cej, jak przenosi si# w tym zjawisku zaintere-
sowanie z ludzi na rzeczy, które stopniowo staj! 
si# dla chorych najwa$niejsze.
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w ramach nadrz&dnej idei zrównowa!enia/trwa#o$ci spo#ecze'stwa. W takiej 
perspektywie dominuj"cy nurt ZR cechuje s#abe/mi&kkie zrównowa!enie, któ-
re wi"!e si& z rozwojem materialnym i traktowaniem przyrody w kategoriach 
antropocentrycznych. Z kolei koncepcje krytyczne mo!na w#"czy% w bardzo 
silne/twarde zrównowa!enie, wskazuj"ce na jako$% !ycia zamiast rozwoju, bio-
centryczne uj&cie przyrody, wielo$% konkuruj"cych narracji (np. uwzgl&dnianie 
tradycyjnych wierze' grup etnicznych). Autorka okre$la nawet to uj&cie mianem 
zrównowa$onego postrozwoju23.
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1972 – u!ycie przez André Gorza, prekursora ekologii politycznej, pierwszy raz w dys-
kursie, poj&cia dewzrostu, w wersji francuskiej jako décroissance.

2000 – odbycie si& protestów aktywistów w Lyonie domagaj"cych si& miasta bez samo-
chodów, wspólnych posi#ków na ulicach, spó#dzielni spo!ywczych i organizuj"cych 
kampanie przeciwko reklamie, co prze#o!y#o si& na dewzrostowy ruch spo#eczny.

2008 – organizacja pierwszej mi&dzynarodowej konferencji $rodowisk spo#ecznych i na-
ukowych zwi"zanych z dewzrostem w Pary!u; pierwszy raz zostaje u!yty angielski 
termin degrowth.
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Biocentryzm – pogl"d, wed#ug którego cz#owiek jest cz&$ci" natury i dlatego nie zajmuje 
w $wiecie centralnego miejsca. To jedno z za#o!e' wszystkich radykalnie krytycznych 
koncepcji wobec zrównowa!onego rozwoju.

Dewzrost – kategoria funkcjonuj"ca w ramach podej$% odrzucaj"cych poj&cie rozwoju 
gospodarczego z uwagi na ograniczone zasoby naturalne planety. Ruch dewzrostowy 
popiera wspólnotowo$%, lokalno$%, dobrostan i jako$% !ycia cz#owieka szanuj"cego 
prawa przyrody.

Ekologia polityczna – podej$cie, za pomoc" którego badane s" relacje mi&dzy spo#e-
cze'stwem i jego zasobami naturalnymi oraz ró!nice w dost&pie ró!nych grup do 
tych zasobów.
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1. Jakie s" g#ówne zarzuty krytyków koncepcji zrównowa!onego rozwoju? Dlaczego 
opowiadaj" si& oni za dewzrostem?

2. Je!eli nie rozwój, to co powinno by% kategori" wyja$niaj"c" pomy$lno$% spo#ecze'-
stwa? Uzasadnij swój wybór, omawiaj"c zakres wybranego poj&cia.

3. Co to znaczy, !e celem dewzrostu jest „zamiana s#onia w $limaka”?

23 B. Lisocka-Jaegermann, Rozwój zrównowa!ony, postwzrost, dobre !ycie (Buen Vivir). G$o-
sy z Ameryki )aci%skiej i Hiszpanii, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2019, t. 17, nr 4, s. 23–36.
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Krótki film, który pozwala u$wiadomi% sobie, jak potrzebne jest krytyczne my$lenie 
w codziennym dzia#aniu. Je!eli chcemy zostawi% przysz#ym pokoleniom bezpieczny pod 
wzgl&dem ekologicznym $wiat, to ju! teraz powinni$my przej$% od gospodarki opartej na 
nieograniczonej konsumpcji do gospodarki o obiegu zamkni&tym, co stanowi równie! 
jeden z postulatów krytycznych teorii opowiadaj"cych si& za dewzrostem. Problem tkwi 
w tym, !e produkuje si& za du!o rzeczy s#abej jako$ci, których nie da si& d#ugo u!ytkowa%, 
co prowadzi do wytwarzania ogromnej ilo$ci $mieci, stanowi"cych coraz powa!niejszy 
problem. Walorem filmu s" wypowiedzi zwyczajnych ludzi, którzy ze swojej perspektywy 
mówi" o tym, jak u!ytkowane rzeczy okazuj" si& coraz mniej trwa#e, jakie przemiany 
spo#eczne zachodz" i jak wp#ywaj" na rynek pracy (szewc, który staje si& zawodem zani-
kaj"cym), ale tak!e pokazuj", jak mo!na we w#asnym zakresie wdra!a% zasady zero waste.


