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Szanowni czytelnicy „Przeglądu Zachodniego“, 
przeobrażenia środowiska zagrażające planecie nie powinny być zaskoczeniem. 
Niewspółmierność dynamicznego rozwoju i świadomości jego kosztów okazały 
się pułapką, jednak rzeczywisty problem nie leży w możliwościach, lecz w woli 
wyjścia z niej. Problematyka ekologii, transformacji energetycznej oraz sukce-
sów ugrupowań politycznych przypominających o znaczeniu środowiska, podej-
mowana bodaj po raz pierwszy w tematycznym wydaniu „Przeglądu Zachodnie-
go”, pozwala zauważyć dynamiczny charakter tych przemian. Marginalizowane  
jeszcze kilka dziesięcioleci temu partie Zielonych osiągają coraz bardziej spekta-
kularne sukcesy wyborcze, a globalne kwestie zmian klimatu i źródeł pozyskiwania  
energii przekładają się na krajowe i lokalne płaszczyzny działania. Niedawne aneg-
doty o selekcjonowaniu odpadów w Niemczech dziś już nie śmieszą, lecz są ega-
litarnym wyzwaniem, tak dla wielkich koncernów przemysłowych, jak i dla każ-
dego mieszkańca najmniejszej nawet gminy. Otwierający niniejszy tom kwartal-
nika artykuł obrazuje aktywność frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim na 
przestrzeni aż dwudziestu lat. Podobnie opracowania dotyczące austriackiej sceny 
politycznej i relacji zagranicznych ukazują tempo zmian dokonujących się w war-
tościowaniu spraw ochrony środowiska. Kwestie te trafiają na coraz szersze płasz-
czyzny dyskusji i działań, determinując politykę międzynarodową, transformację 
energetyczną w skali Unii Europejskiej czy wreszcie – niemniej istotne dla zmiany 
postaw jednostkowych – sferę kultury i duchowości, co unaoczniają m.in. najnow-
sze dokumenty Stolicy Apostolskiej, wśród nich kluczowa encyklika papieża Fran-
ciszka Laudato si’ z 2015 r. 

Wśród zamieszczonych w prezentowanym tomie prac znalazły się także artykuły 
dotyczące trwającej pandemii COVID-19. Powszechny charakter tego doświadczenia 
czyni je równie uniwersalnym, jak kwestie ekologii i stawia pytania o znaczenie sumy 
indywidualnych zachowań oraz decyzji dla dobra zbiorowości. 

Czy zatem ekologiczny zwrot uprzedzi globalną katastrofę, a transformacja 
energetyczna zdoła pogodzić wymagania rozwoju cywilizacyjnego z wystarczającą 
ochroną środowiska naturalnego? Czy zrównoważony rozwój przyniesie pozytywny 
impuls, czy będzie tylko maskował postępującą, zmasowaną eksploatację zasobów? 
Skuteczna zmiana musi brać początek w nawykach i edukacji, dotyczyć modelu roz-
woju oraz korygować dotychczasowe błędy i zaniechania, stawiając w centrum uwa-
gi ludzi i środowisko, nie wyłączając ubogich na peryferiach świata. Chodzi wszak  
o globalnie pojmowane wspólne dobro. 
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