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W książce Gunter Pauli pisze o niezbędnej
zmianie świata. Jest to niezwykle cenna, ożywcza
próba kreowania i popularyzowania nowego, nie-
skażonego modelem nieokiełzanego konsumeryz-
mu spojrzenia na rzeczywistość. Odnotowuję to z
satysfakcją, tym bardziej że w debatach na forum
PTE, w Forum Myśli Strategicznej kwestie zmiany
modelu gospodarki znajdują się w centrum zainte-
resowania (por. m.in. Cywilizacja lasu – łańcuch
przyczynowości, „Biuletyn PTE” 2009, nr 1).

Współcześnie nie trzeba już chyba nikogo prze-
konywać, że świat stoi wobec wielkiego, trudnego,
groźnego i narastającego problemu naruszania ró-
wnowagi ekologicznej. W wyniku tego coraz czę-
ściej doświadczamy niebezpiecznych, zagrażają-
cych życiu człowieka skutków skażenia powietrza,
wód, skażenia flory i fauny, a w konsekwencji –
skażenia żywności. 

Wobec narastających zagrożeń ekologicznych
trudno przecenić wagę tego typu inspiracji w od-
niesieniu do dbałości o środowisko naturalne. Brak
takiej dbałości wywołuje syndrom „psa zżerające-
go własny ogon”. 

Punktem wyjścia rozważań zawartych w książce
Guntera Pauli jest właśnie ocena tego, że dominu-
jący obecnie w świecie model gospodarowania

jest modelem nieefektywnym, szkodliwym dla
zdrowia i jakości życia ludzi. Model ten prowadzi
do dramatycznego naruszania równowagi ekologi-
cznej poprzez ogromne marnotrawstwo zasobów
naturalnych, a przede wszystkim najbardziej cen-
nego zasobu jakim jest praca ludzka, sprzyjająca
inwencji twórczej. 

Książka Guntera Pauli jest głośnym apelem
o rozsądek w gospodarowaniu zasobami przyrody,
apelem popartym wskazaniem rozwiązań i tech-
nologii mogących zapewnić równowagę ekologi-
czną, apelem o nowe spojrzenie na rzeczywistość.
Ale, oczywiście, nie same apele są kwintesencją
tego dzieła. Są nim pogłębione opisy różnego ro-
dzaju biosystemów i związanych z nimi możliwo-
ści rozwiązań technologicznych umożliwiających
rozwój i produkcję dóbr przy zerowej emisji zanie-
czyszczeń środowiska naturalnego. Autor wskazu-
je rozwiązania technologiczne umożliwiające jako-
ściowy postęp świata. Charakteryzuje 100 bazują-
cych na ekosystemie innowacji, które w ciągu naj-
bliższych 10 lat stworzą szanse zapewnienia
100 milionów miejsc pracy. Dotyczą zatem naj-
bardziej bolesnego i trudnego, wciąż nierozwiąza-
nego problemu świata – problemu narastającego
bezrobocia. 

Charakteryzowane w książce projekty i techno-
logie są fascynujące i zaskakujące (np. projekty
umożliwiające wykorzystanie w rolnictwie i w in-
nych celach fusów kawy). Jeszcze bardziej fascy-
nujące są technologie umożliwiające zastąpienie
produkcji jakże drogiego szeroko stosowanego,
m.in. w medycynie tytanu – jedwabiem. I to nie
tylko poprzez wprzęgnięcie do procesu wytwór-
czego jedwabników. Nie mniej obiecujące są do-
świadczenia wynikające z badań mechanizmu fun-
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kcjonowania serca wieloryba i możliwości wyko-
rzystania wyników tych badań w medycynie,
przede wszystkim w kardiologii, ze wskazaniem na
rozwiązania zastępujące rozrusznik serca. 

Lektura książki wskazuje zarazem, jak bardzo,
w niecierpliwej pogoni za bogactwem, oddaliliśmy
się od natury, zapominając, że „czas i cierpliwość
zmieniają morwowe liście w jedwabną szatę”.
Bezrefleksyjna, przy braku poszanowania ekologii,
pogoń za bogactwem paradoksalnie oddala jej cel
– ogranicza bogactwo. Degradacja naturalnego
środowiska prowadzi bowiem do „ekologicznej
dewaluacji i wywłaszczenia”. Łańcuch przyczyno-
wości w przyrodzie sprawia, że następstwa naru-
szania równowagi ekologicznej mogą wyrażać się
„nie tylko w bezpośrednim zagrożeniu życia, lecz
również uderzać w media pośredniczące, takie jak
pieniądz, posiadanie, legitymizacja. Trafia on nie tylko
w pojedynczego sprawcę. Oddziałując bezpośrednio
i egalitarnie, wciąga wszystkich we współcierpienie.
Śmierć lasów powoduje nie tylko wymieranie gatun-
ków ptaków, zmniejsza się również ekonomiczna
wartość posiadania lasu czy ziemi. /…/ Własność traci
na wartości, w pełzający sposób następuje ekologi-
czne wywłaszczenie” (por. Łańcuch przyczynowości,
„Biuletyn PTE” 2009, nr 1).

Książka Guntera Pauli uświadamia skalę degra-
dacji ekologicznej i utraconych szans. Zarazem
uświadamia, jak bardzo ludzkość zlekceważyła
i zaniedbała dorobek wielkich uczonych z minio-
nych wieków. Bo przecież m.in. już Leonardo da
Vinci w XV wieku w dziele Codex Atlanticus wska-
zywał, że „wszystko pochodzi od wszystkiego”
i wszystko, co zostało stworzone, jest ze sobą po-
wiązane, i na tym m.in. polega wszechświat. 

Tematyka Blue Economy pozostaje w ścisłym
związku z zainteresowaniami i działaniami autora
książki, który jest założycielem organizacji Zero
Emissions Research & Initiatives (ZERI). Gunter Pauli
jest postacią renesansową, jest przedsiębiorcą, bada-
czem, działa w sferze kultury, nauki i edukacji. 

Cztery lata badań umożliwiły mu zidentyfikowa-
nie portfolio wykoncypowanych w różnych ośrod-
kach badawczych 100 innowacji, w tym syste-
mów, które dają szanse wygenerowania w ciągu
najbliższych 10 lat aż 100 milionów miejsc pracy
na całym świecie. Podawane w książce przykłady
wskazują na zadziwiające możliwości oraz różno-
rodność technologii i proekologicznych rozwiązań.
Uświadamiają one zarazem, jak niemądry i bezza-
sadny jest dotychczasowy model konsumpcji
z charakterystycznym dla tego modelu niebywa-
łym, nieobyczajnym, zabójczym dla równowagi 
ekologicznej przyrostem odpadów. 

Lektura dzieła Pauli przywodzi na myśl jakże

mądrą sentencję Mahatmy Gandhiego, że „Ziemia
jest w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich ludzi,
nie jest jednak w stanie zaspokoić ich chciwości”.
Nie jest też w stanie sprostać bezrefleksyjnej, gra-
bieżczej eksploatacji jej naturalnych zasobów,
z czym od wielu lat mamy do czynienia. 

Książka Guntera Pauli, choć spektakularnie
identyfikuje ekologiczne grzechy ludzkości, jest
w gruncie rzeczy optymistyczna. Pokazuje ogrom-
ne możliwości ekosystemu i jego proekologiczne-
go wprzęgnięcia w służbę ludzkości.

W książce autor eksponuje 100 nowych powo-
dów, dla których inwestowanie w lokalną i global-
ną równowagę ekosystemu powinno mieć znacze-
nie priorytetowe. 

Książka inspiruje, zadziwia, ale też wywołuje
setki pytań i wątpliwości co do realnych możliwo-
ści wdrożenia proponowanych przez autora roz-
wiązań. Z pewnością idee zawarte w książce po-
winny być wnikliwie analizowane przez specjali-
stów z różnych dziedzin, przede wszystkim pod
kątem użyteczności praktycznej. Niektóre z nich
znalazły już zastosowanie. Ale są i takie, które –
przynajmniej obecnie – można uznać za utopię.
Lecz wszystkie są inspirujące i szlachetne. 

Książka z pewnością sprzyja pobudzaniu kreaty-
wności, przebija w niej ogrom zainteresowań i re-
nesansowość autora, który obok wielu wskazywa-
nych już obszarów działań ma na swym koncie
także inne książki non-fiction, jak również bajki dla
dzieci, a – jak wiadomo – pisanie tego typu ksią-
żek nie jest łatwym zadaniem. 

Kreatywne, inspirujące, proekologiczne i kultu-
rowe cechy książki upoważniają do stwierdzenia,
że powinien ją przeczytać każdy, kto chce żyć le-
piej i mądrzej oraz każdy, kto chce podejmować
mądre, proekologiczne działania na rzecz lepszej
przyszłości ludzkości. 

Lektura książki wskazuje zarazem,
jak bardzo, w niecierpliwej pogoni
za bogactwem, oddaliliśmy się od natury,
zapominając, że „czas i cierpliwość
zmieniają morwowe liście w jedwabną
szatę”.

Książka ta zostanie poddana debacie w PTE na Fo-
rum Myśli Strategicznej. Zachęcam do aktywnego
w niej udziału. Informacje o terminach i tematyce
debat zamieszczane są na stronie internetowej PTE
http://www.pte.pl/


